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CAPÍTOL 0. ....... : ANTECEDENTS 
MEMORIA JUSTIFICATIVA APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
1. INFORME AMBIENTAL INTEGRAT DEL VECTOR MEDI NATURAL DEL DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SERVEIS TERRITORIALS DE GIRONA, SECCIÓ DE 
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SÍNTESI DE L’INFORME AMBIENTAL INTEGRAT PEL VECTOR MEDI AMBIENT 
 
S’emet informe favorable amb les següents condicions: 

 Cal mantenir les mesures compensatòries i els condicionants establerts pel propi promotor. 
 El projecte constructiu del pavelló haurà d’incloure una anàlisi detallada dels treballs a excutar i les mesures 

correctores necessàries per tal d’evitar impactes sobre l’espai protegit. 
 La ilꞏluminació exterior ha de ser la mínima i imprescindible, adaptada a la zona de protección máxima E1 

d’acord amb el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protección del medi nocturn.  

 
 
COMPLIMENT DE L’INFORME AMBIENTAL INTEGRAT PEL VECTOR MEDI AMBIENT 
 
Aquests condicionants ja es troben inclosos dins l’article 11 de la normativa, per tant, no s’ha d’incorporar ni 
modificar cap punt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. INFORME DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA, DE DATA 9 
D’OCTUBRE DE 2019 
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SÍNTESI DE L’INFORME EMÉS PER L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÓGIC DE CATALUNYA 
 
S’emet informe en relació amb els riscos geològics en l’ambit del terme municipal, amb les següents consideracions: 

 Afectació al Patrimoni geològic i paleontològic 
No es produirà cap afectació sobre els valors que fonamenten la definició de la Geozona. 

 Riscos geològics 
Atès l’abast i l’objecte de la modificació que es proposa i la seva ubicació des del punt de vista geològic i 
geomorfològic no es considera necessari l’elaboració d’un estudi de valoració dels riscos geològics. 
No obstant es recorda que en l’àmbit del Pla es poden desenvolupar fenòmens càrstics amb moviments 
verticals diferencials de fins a 19,43 mm, que d’una manera progressiva i lenta, poden suposar una amenaça 
per a la durabilitat de les edificacions però dificilment per a les persones. 
En conseqüència recomana realizar inspeccions periòdiques de les edificacions per detectar patologies 
associades a aquest tipus de moviment. 

 
 
COMPLIMENT DE L’INFORME EMÉS PER L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÓGIC DE CATALUNYA 
 
La recomanació dels riscos geològics es veu reflectit en la memoria en l’apartat 1.9.1 i s’incorpora a la normativa, 
a en l’article 11, punt 4. 
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3. CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL 
 
En la redacció de la present Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 Casa Nostra 1, s’ha 
detectat una errada material. Aquesta errada s’explica en l’annex 3 i s’incorpora a la normativa en els articles 12 i 
13. 
 
 
 
4. IDENTITAT DE TOTS ELS PROPIETARIS SOBRE LES FINQUES AFECTADES 
 
La identitat de tots els propietaris durants els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de la modificació s’ha 
d’incloure atès l’article 99 del Text refós de la llei d’urbanisme (DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.) 
  
Article 99 
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos 
1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han 
d’incloure en la documentació les especificacions següents: 
a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, públiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit 
els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes 
persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. 
En el cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del 
cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, 
i la seva identitat. 
b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del 
planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la 
magnitud de l’actuació. 
c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, 
el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha 
d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 
  
Aquesta informació s’incorpora en l’annex 4 del present document.  
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MEMORIA JUSTIFICATIVA APROVACIÓ INICIAL 
 
1.  INFORME DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA, DE DATA 13 DE 

FEBRER DE 2019 
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Des de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 13 de febrer de 2019 s’emet informe amb les 
observacions següents: 
 
Informe: 

1- S’haurà de modificar el nou redactat proposat per la fitxa del PEU Casa Nostra i la fitxa del Catàleg de 
masies, de manera que sense fixar un sostre màxim, s’utilitzi la possibilitat d’ampliació del 20% d’acord 
amb el catàleg, molt més coherent amb l’article 47.4 del TRLU; De tal manera que s’eliminin les referències 
a un pavelló convencional tipus PAV-1 més propi del sòl urbà, i s’utilitzi el sostre admès com a percentatge 
d’ampliació de les edificacions existents, per a implantar les dependències pròpies de vestidors i altres 
instalꞏlacions vinculades a la pista esportiva, preveient el tancament de la pista de manera esporàdica 
assegurant la màxima transparència física i visual del camp de joc. 

2- El Pla especial ha de contenir un Estudi d’impacte i integració paisatgística que fixi uns paràmetres i 
condicions per a les possibles noves actuacions i volums. Aquests s’hauran d’incloure a la part normativa 
del Pla especial. 

3- Si com a resultat de les consultes efectuades per l’òrgan ambiental es resol que cal una avaluació ambiental 
estratègica ordinària, es donarà per evacuat el present informe urbanístic. 

 
Compliment 

1- Els punts 1 i 2 s’inclouen en el nou redactat de la fitxa PEU Casa Nostra i de la fitxa del Catàleg de masies: 
es fixa l’ampliació màxima del 20% i se suprimeix la referència al pavelló (de 1.000 m2). S’especifica que 
el sostre admès d’ampliació serà per a implantar les dependències pròpies de vestidors i altres instalꞏlacions 
vinculades a la pista esportiva, admetent el tancament de la pista de manera esporàdica assegurant la màxima 
transparència física i visual del camp de joc. Aquestes modificacions es veuen reflectides en la memòria en 
l’apartat 1.9.1 i en la normativa en l’article 11, punt 4. 

2- També es complementa la descripció i justificació de la proposta que es troba en la memòria en l’apartat 
1.9. 

3- Pel que fa al punt 3, en la pròxima pàgina, s’adjunta l’informe on es resolt que no és necessari l’avaluació 
ambiental estratègica ordinària. 

4- Se suprimeix l’annex 2 (fitxa tècnica pavelló bàsic poliesportiu (pav-1) del consell català de l’esport. 
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2. INFORME DE L’OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL DE GIRONA, 
DE DATA 14 DE MARÇ DE 2019 
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Des de la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona en data 14 de març de 2019 s’emet informe 
amb les observacions següents: 
 
Informe: 

1- No s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el 
medi ambient. 

2- El projecte constructiu del pavelló haurà d’incloure una anàlisi detallada dels treballs a executar i les mesures 
correctores necessàries per tal d’evitar impactes sobre l’espai protegit. 

3- La ilꞏluminació exterior ha de ser la mínima i imprescindible, adaptada a la zona de protecció màxima E1 
d’acord amb el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 
Compliment 

5- El punt 1 és informatiu. 
6- Els punts 2 i 3 s’inclouen en la memòria en l’apartat 1.9.1 i en la normativa en l’article 11, punt 4. 
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1.1. INTRODUCCIÓ.       
 
L'Escola CASA NOSTRA de Banyoles neix l’any 1967 com una iniciativa de la Institució Magdalena 

Aulina per donar resposta a les necessitats educatives de la societat, i ofereix des d'aleshores un ensenyament de 
qualitat i una orientació cristiana a totes aquelles famílies que hi confien l'educació dels seus fills i/o de les seves 
filles.  

 
Actualment és un Equipament Docent de titularitat privada, concertat per la Generalitat de Catalunya, on 

s’hi imparteixen les etapes educatives d’Infantil -Llar i Parvulari-, Primària i Secundària Obligatòria. 
 
Aquest Equipament Docent, entre altres objectius té marcats dins de la seva línia pedagògica, potenciar la 

progressió i continuïtat dels aprenentatges d’una manera coordinada, oferir una metodologia didàctica oberta i 
flexible, acceptar la diversitat, per això s’utilitza estratègies metodològiques i organitzatives variades i flexibles. A 
més de l’adquisició de coneixements, es considera fonamentals els procediments, les habilitats i les estratègies, és a 
dir, la manera d’assolir-los, per així fomentar l’autonomia personal. En el present centre educatiu, un dels eixos 
vertebradors és l’educació per la salut, ambiental, viària i consum, per això es potencia activitats en la natura (dins 
de la mateixa finca) i de l’esport (per exemple venir a l’escola amb bicicleta).  

 
Les estratègies organitzatives  i  els recursos metodològics que ofereix l’Equipament Docent Casa Nostra 

són molt variats, amb la finalitat d'atendre la diversitat i desenvolupar  les competències a través de les diferents 
àrees i amb activitats interdisciplinàries.  

 
Una de les seves premisses és aconseguir el creixement integral de la persona i crear un bon ambient 

educatiu, això ho aconsegueixen potenciant activitats en la natura i promovent l’educació física. 
 
Enguany el centre té 269 alumnes repartits en les diferents aules des de llar d’infants fins a Secundària. 
 
 

 
Una part de l’edificació de Casa Nostra 

 
 

 
Part de la finca enjardinada de Casa Nostra 

 

 
Campanar de Casa Nostra 

 

 
Aparcament de bicicletes 
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1.2. ANTECEDENTS.       

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament en sessió de 21 de març de 2013 

el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Porqueres, essent publicat el corresponent edicte i normativa 
urbanística al DOGC núm. 6485 de 22.10.2013. 

 
L’equipament de l’escola Casa Nostra, està ubicat en Sòl No urbanitzable, qualificat amb la clau 25ai-Espais 

Naturals Protegits-Agrícola d’interès i dins l’àmbit de la pla especial PEU 2. També es troba dins l’àmbit del PEIN 
de l’Estany de Banyoles. 

 
A l’hora de redactar els paràmetres urbanístics del POUM (aprovat només fa cinc anys) en relació al PEU.2, 

no es va recollir amb precisió el Conveni Urbanístic per a la regulació urbanística de la finca de Casa Nostra signat 
entre l’Ajuntament i la propietat de l’equipament docent Casa Nostra en data 20 de maig del 2006 (s’adjunta el 
document com annex 1), on es pacta que el POUM recollirà la possibilitat de convertir l’actual pista en un pavelló 
bàsic poliesportiu (PAV-1) i que l’escola cedeix terrenys i immobles al Consorci de l’Estany de forma avançada. 
Finalment el POUM permet la possibilitat de cobrir l’actual pista sense fer esment del pavelló, així que no es va 
tenir en compte la necessitat de l’escola Casa Nostra en poder dotar-lo d’aquest equipament. 

 
En l’actualitat, l’escola Casa Nostra està molt interessada en poder disposar d’aquesta pista coberta i tancada 

en forma de pavelló com a equipament necessari per l’escola. De fet, és una petició de  tota la comunitat educativa 
tant de l’AMPA com  l’escola i tenen molta urgència en poder utilitzar aquest equipament esportiu.  
 
 Cal fer esment que en l’expedient de Modificació puntual número 4 del POUM de Porqueres, en el seu 
aparta número 14, ja es va incloure la modificació que ara es tramita de forma separada, però durant el període 
d’emissió d’informes dels diferents organismes amb competències concurrents, l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Girona (OTTA) va concloure que aquesta modificació havia de ser objecte d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada atès que s’emmarca en el supòsit 6 b) quart de la disposició addicional vuitena de 
la Llei 16/2015, i d’acord amb la resolució de la memòria ambiental del POUM de Porqueres. Així que la 
Modificació puntual numero 4 va optar per excloure el punt 14 de la modificació del PEU.2 Casa Nostra, per tal que 
seguís de forma independent aquest tràmit. 
 

Així que la possibilitat de tancar la pista existent per construir un pavelló esportiu d’ús per l’escola, justifica 
el seu interès públic, ja que donarà servei a la necessitat actual d’un equipament docent ja existent i constituirà un 
nou espai no només cobert, sinó tancat en el propi compleix educatiu. 

 
És, per tant, amb l’ànim de continuar de forma separada una modificació que ja s’havia iniciat, que es tramita 

la present Modificació puntual del POUM vigent, en relació a les condicions del PEU.2 Casa Nostra de la pista 
esportiva. 
 
 

 
1.3. OBJECTE DEL PLANEJAMENT. 
 
 Aquesta Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal té per objectiu reconèixer la necessitat actual 
i futura de l’Escola Casa Nostra per tancar la pista i per tant establir uns nous paràmetres reguladors del Pla Especial 
PEU-2, en  el sentit de fer possible la implantació d’un equipament de serveis esportius i dimensionada per donar 
servei a la pròpia escola. 
 

Es tracta, per tant, de definir unes condicions més adequades i suficients per donar cabuda a les necessitats 
del pavelló esportiu, i adequar la resta de paràmetres i en concret: 

a) La correcta definició de les condicions d’edificació pel tancament de la pista quina cobertura ja es 
permet en el vigent POUM, de forma que permeti assolir una volumetria correcta, ben dimensionada per 
les necessitats d’una Pavelló Esportiu- 

b) La correcta definició del règim d’usos admesos aplicable a la nova volumetria permesa.   
 

Imatges de l’edificació que es proposa desenvolupar.  
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1.4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 

 
L’article 97 de la LU indica que les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de 

raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la 
proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

 
La conveniència i oportunitat de la present Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal al sector 

PEU-2 ve donada com dèiem a la introducció, per la necessitat d’adequar els paràmetres que regulin el tancament i 
cobriment de la pista, per permetre tenir un espai per realitzar les activitats esportives d’educació física. 

 
En el seu moment, els paràmetres definits en el POUM no va tenir en compte el conveni ni les necessitats 

reals de l’equipament docent pel que fa el tema esportiu, és  dir, tenir un espai tancat i adequat per poder realitzar 
les pràctiques esportives d’educació física  i en definitiva poder realitzar activitats de salut. 

 
El funcionament actual de l’equipament fa aconsellable situar aquest pavelló entre mig de les edificacions 

existents, és a dir, a on actualment hi ha una pista. Així l’edificació queda concentrada en una zona de la finca, 
reservant la gran part de la superfície de la finca com a espai lliure. El fet de només cobrir la pista, construcció 
prevista inicialment pel POUM, és insuficient per poder realitzar totes les activitats previstes que es fan d’educació 
física i en tot cas, no es disposa de cap altra zona per utilitzar en cas de mal temps.  

 
La concurrència d’interessos privats i públics ve donada per quan ens trobem en una necessitat d’un centre 

educatiu per poder realitzar totes les activitats previstes i poder contribuir a l’educació dels nens i nenes tant en el 
nivell cultural, com esportiu. Es tractaria simplement de permetre tancar una pista per a ús de l’equipament docent. 

 
Per tant, és cert que existeix un interès privat consistent en adequar la normativa urbanística de forma que 

s’aconsegueix un nou volum tancat, que ha de ser l’estrictament necessari per desenvolupar l’activitat esportiva de 
l’equipament docent de forma eficaç, tot això en el marc d’un sector que necessita aquesta superfície per 
desenvolupar la seva activitat adequadament. 

 
Però no és menys cert que existeix un enorme interès públic. A moltes poblacions, com per exemple 

Girona, s’ha redactat el Pla estratègic de l’esport local de Girona i estableix un total de 43 actuacions per 
desenvolupar a la ciutat en els pròxims deu anys incloses dins de cinc línies estratègiques, una de les quals, és  re 
definició i dinamització de l’esport escolar. No es pot oblidar que quan es parla de voler una ciutat amb qualitat 
de vida, integració i cohesió es parla de la importància que té l’esport en l’aportació de valors. L’esport és molt més 
que un element d’oci i gaudi: és un tema de salut. La redefinició, la dinamització i el foment de l’esport escolar és 
un eix important per la societat. En aquest sentit, es vol ajustar a la demanda i necessitat actual de l’Escola Casa 
Nostra, per dissenyar una oferta esportiva d’ús escolar a la seva mida, amb l’objectiu d’evitar l’abandonament de la 
pràctica esportiva. S’ha de donar més importància a l’esport escolar 

 
Es justifica també la necessitat de la iniciativa, pel fet que en aquests moments es vol iniciar la construcció 

de l’edificació de serveis prevista inicialment per aquest sector, però que el POUM no defineix amb precisió la 
possibilitat de tancament de la pista, obra que s’ha demostrat necessària d’executar per poder realitzar les activitats 
en l’àmbit de l’esport. Efectuar en aquests moments una coberta d’una pista que no pot donar compliment a la 
totalitat de necessitats a curt termini, significaria efectuar una inversió econòmicament no adequada.  

 
La conveniència i oportunitat d’aquesta modificació puntual, en qualsevol cas haurà d’atendre les condicions 

que resultin de l’avaluació ambiental estratègica del projecte que ara es tramita. 
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Pista actualment descoberta. 
 
 
 
1.5. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ. 
 
 La present modificació del POUM de Porqueres és promoguda per l’Ajuntament de Porqueres, a instàncies 
de l’escola Casa Nostra, que representa el 100% de l’àmbit del Pla Especial PEU-2 Casa Nostra. 
 
 La redacció del document ha estat realitzada per l’arquitecte M. Mercè Oriol Hilari, competent per a la seva 
redacció d’acord amb el que prescriu la disposició addicional tretzena del DL 1/2010.  
 
 Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que disposen els articles 85 i concordants del 
decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme.  
 
 L’esquema procedimental per a la tramitació de la Modificació del POUM és el següent: 
 

1)Formulació del document urbanístic. 
 2)Adopció de l’acord d’aprovació inicial. 
 3)Exposició pública d’un mes mitjançant -Edicte Publicat al B.O.P. 
       -Publicació en un dels diaris de difusió. 
       -Notificació als propietaris afectats. 
 4)Solꞏlicitud dels informes als organismes que resulti preceptiu. 
 5)Informe tècnic de les alꞏlegacions i informes emesos pels diferents organismes. 
 6)Aprovació Provisional per l’Ajuntament. 

7)Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Girona. 
 8)Publicació de l’edicte i normativa al DOGC i entrada en vigència. 
  

L’article 99.2 de la LU indica que les modificacions d’instruments de planejament general, que comportin 
un increment del sostre edificable o de la intensitat dels usos, resten subjectes a que si les determinacions del 
planejament general que s’han de modificar tenen una vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable 
de la comissió territorial d’urbanisme competent, abans de la tramitació. 
 
 

1.6. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. 
 
1.6.1. MARC LEGAL. 
 

El marc legal ens ve donat en primer lloc pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei d’urbanisme (text consolidat), pel Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme i la legislació estatal de la Llei Estatal 2/2008 pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl. 
 
 Les modificacions del planejament urbanístic venen regulades pels articles 97, 99 i concordants del mateix 
TRLU: 
 
Article 97 
 
Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic 
 
1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. L'òrgan competent 
per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració 
negativa, ha de denegar-la. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre les propostes de 
modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits següents: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la 
transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es 
tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat 
privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin 
circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament urbanístic general 
vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. 

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament territorial, sense que 
s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar que hi ha una projecció 
adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits següents: 

a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació al manteniment de la 
superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel 
planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals. 

b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls qualificats de sistema d’espais lliures 
públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de 
sistema d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix 
aquesta llei. 

c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat pública, no es poden empitjorar 
les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls ja 
eren de titularitat pública s’ha de garantir aquesta titularitat per als nous terrenys que es proposa de qualificar 
d’equipaments abans que la modificació sigui executiva. 

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls qualificats d’equipaments de 
titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies 
següents: 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les necessitats. 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la qualificació, pel fet que el 
servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de titularitat pública. 

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 
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e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són de titularitat pública mitjançant 
la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública 
dels sòls abans que la modificació sigui executiva. 

3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre la instal·lació de 
serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si comporten la desafectació de sòls 
reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats inedificables, han de justificar: 

a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució. 

b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics establerts per la legislació 
o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit. 

c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les edificacions veïnes, quan es 
redueix la distància respecte a aquestes edificacions. 

4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats no computen a efectes 
del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres 
edificacions o a la via pública. 

 
Article 99 
 
Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la 
intensitat, o la transformació dels usos 
 
1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de la 
densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos establerts anteriorment han 
d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, públiques o privades, 
durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els 
terrenys. Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes 
persones i de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre Mercantil. En 
el cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han de fer constar les dades del cadastre. 
També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva 
identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata del planejament 
i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure 
en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 resten també subjectes a les 
particularitats i tenen els efectes següents: 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una vigència inferior a cinc anys, 
requereixen l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme competent, abans de la tramitació. L’informe ha 
d’ésser demanat per l’administració competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres 
mesos des que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la modificació han d’estar explicitats 
convenientment en la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en raons d’interès públic degudament enumerades i 
objectivades. 

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres d’urbanització o per a 
edificar els solars resultants comporta que l’administració actuant adopti les mesures necessàries perquè l’actuació 
s’executi o per retornar a l’ordenació anterior a la modificació. 

3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre edificable i es 
refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl amb aprofitament, han d’establir el 
percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 

 
 
 
 
ÚS DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 
En referència als usos en sòl no urbanitzable, l’article 47 i concordants del mateix TRLU determinen el 

següent: 
 
Article 47 
Règim d'ús del sòl no urbanitzable 
 
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, 
d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional 
dels recursos naturals i dins els límits establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic 
i per la legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 

2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable. 

3. És permès, en sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51: 

a) Reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 

b) Reconstruir i rehabilitar altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament 
urbanístic general en cada municipi i que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques. 

c) Rehabilitar les construccions rurals en desús per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 

3 bis. Les construccions a què fa referència l’apartat 3 han d’haver estat incloses pel planejament urbanístic en el 
catàleg que estableix l’article 50.2, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió 
de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, 
artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Tanmateix, per a poder-les destinar a establiment 
hoteler ha d’ésser previst expressament en el dit catàleg, el qual pot establir un límit en el nombre de places. Les 
construccions a què fa referència l’apartat 3.b i c en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les 
a l’ús d’habitatge familiar. En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser 
compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu. 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments 
d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d'interès públic: 

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a 
l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d'accessibilitat. 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la infraestructura hidràulica 
general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i subministrament d'aigua i de sanejament, 
el tractament de residus, la producció d'energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals 
d'interès públic. 

5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de justificar degudament 
que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels 
seus valors, per l'existència de riscs o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini 
públic. Així mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl 
ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 

6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, només es poden admetre 
com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i les determinacions de la normativa urbanística i 
sectorial aplicable: 

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, 
en general, rústica. Entre les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats 
extractives, s'hi inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre 
que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen. 

b) Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associades a una de les activitats d'explotació a què fa referència la lletra a. 

c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària. 

d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. 
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e) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda 
autoritzades pel pla d’ordenació urbanística municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla 
especial urbanístic. 

f) Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural. 

 
g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les construccions a què fan referència 
les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació d'aquest sòl 
respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats 
autoritzades, i comporta per a la persona propietària els deures següents: 

a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva massa vegetal en l'estat legalment 
exigible o per restaurar aquest estat, en els termes previstos en la normativa que sigui aplicable. 

b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la construcció o l'edificació amb les 
xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la 
seva incorporació al domini públic, quan n'hagin de formar part. 

c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per donar compliment a la resta de condicions 
que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, assoliment de 
nivells de sanejament adequats o altres serveis. 

d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o l'acord d'aprovació del projecte 
per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les 
edificacions i llurs usos, accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades. 

8. L'autorització de les obres i els usos en els casos regulats pels articles 48, 49 i 50 està subjecta, prèviament a la 
tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que estableixen els dits preceptes. 
 
8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat. 

9. El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el pla d'ordenació urbanística municipal 
protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o la naturalesa o bé lesionin o 
impedeixin la realització dels dits valors i l'assoliment de les dites finalitats. 

 
 
 
HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA I MEMÒRIA SOCIAL 
 
 El marc transitori (DT 3ª) regula la necessitat d’establir reserves per d’habitatges assequibles i de protecció, 
així com la necessitat d’incorporar una memòria social del planejament urbanístic. En el present cas, per tractar-se 
d’un sector destinats a ús educatiu, no residencials, no resulta necessari redactar-la.  
 
 
 
AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

En referència a la necessitat de sotmetre l’actuació al tràmit d’avaluació ambiental,  l’article 5,6  i 7 de la 
llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes determina els plans sotmesos a aquest tràmit: 
 
Article 5 
Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental 
 
1. S'han de sotmetre a avaluació ambiental: 
a) Els plans i els programes relacionats en l'annex 1. 
b) Els plans i els programes que compleixin els requisits establerts per l'article 6. 
c) Les modificacions de plans i programes a què fan referència les lletres a i b en els casos i amb les condicions que 
especifica l'article 7. 
d) Els plans i els programes a què fa referència l'article 8 si així es resol en la decisió prèvia d'avaluació ambiental. 

2. El Govern pot decidir sotmetre també a les obligacions d'aquesta llei plans o programes, o modificacions, no inclosos 
en l'apartat 1 si motiva que hi concorren circumstàncies extraordinàries que poden comportar un risc ambiental o 
repercussions significatives per al medi ambient. 
 
Article 6 
Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental amb determinats requisits 
 
1. Els plans i els programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient resten sotmesos a avaluació 
ambiental si són exigits per una disposició legal o reglamentària o per acord del Govern. 
2. S'entén que tenen efectes significatius sobre el medi ambient els plans i els programes que estableixen el marc per 
a l'autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, en els supòsits següents: 
a) Els instruments de planejament territorial. 
b) Els instruments de planejament urbanístic. 
c) Els plans i els programes relatius a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca i l'aqüicultura, l'energia, la 
indústria, el transport i la mobilitat, la gestió de residus, la gestió de recursos hídrics, l'ocupació del domini públic 
maritimoterrestre, la mineria, les telecomunicacions, el turisme, els equipaments comercials, els espais naturals i la 
biodiversitat. 
d) Els plans i els programes de prevenció de riscos amb una potencial incidència ambiental significativa. 
e) Els plans i els programes que poden tenir efectes apreciables en alguna de les zones protegides mitjançant la 
Directiva 92/43/CEE, del Consell, del 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres, o en altres espais del Pla d'espais d'interès natural. 
 
 
Article 7 
Modificacions de plans i programes sotmeses a avaluació ambiental 
 
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 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. 
2. Les modificacions a què fan referència les lletres c i d de l'apartat 1 no estan subjectes a avaluació ambiental si, per 
les característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat d'estudis o altres treballs addicionals, 
que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests efectes, el promotor ha de presentar una 
sol·licitud a l'òrgan ambiental, en la fase preliminar de l'elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà 
d'una resolució motivada, declari la no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i 
notificar la resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l'òrgan ambiental no notifica la resolució 
d'exempció d'avaluació en l'esmentat termini, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada. 
 
 

Segons la llei estatal 21/2013 i segons la Disposició Addicional 8ª de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica: 

 
Disposició Addicional Vuitena 
Regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013 
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1. Mentre no es duu a terme l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 
a la normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’han d’aplicar 
les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les regles contingudes en 
la present disposició. 

2. Pel que fa a la denominació de procediments, documents i actes administratius que se’n deriven, s’estableixen les 
regles següents: 

a) El procediment que en la Llei 6/2009 es denomina procediment d’avaluació ambiental passa a denominar-
se procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i el procediment que en la Llei 6/2009 es 
denomina procediment de decisió prèvia d’avaluació ambiental passa a denominar-se procediment d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada. 

b) L’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se document 
inicial estratègic; el document de referència a què fa esment la Llei 6/2009 passa a denominar-se document d’abast 
de l’estudi ambiental estratègic, i l’informe de sostenibilitat ambiental a què fa esment la Llei 6/2009 passa a 
denominar-se estudi ambiental estratègic. 

c) La documentació ambiental que cal presentar per a iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada, a més de l’esborrany del pla o programa, es denomina document ambiental estratègic. 

d) L’acord sobre la memòria ambiental establert per la Llei 6/2009, que posa fi al procediment d’avaluació ambiental, 
queda substituït per la declaració ambiental estratègica. La decisió prèvia d’avaluació ambiental establerta per la dita 
llei passa a denominar-se informe ambiental estratègic. 

3. Pel que fa a terminis, s’estableixen les regles següents: 

(…) 

5. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica simplificada, en el cas que el promotor d’un pla o programa, o de la 
modificació d’un pla o programa, subjecte a avaluació ambiental estratègica simplificada consideri, sense necessitat de 
cap estudi o treball addicional, que no té efectes significatius sobre el medi ambient, la informació del document 
ambiental estratègic ha de consistir en la justificació d’aquesta circumstància. Si l’òrgan ambiental constata que el pla 
o programa, o la modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient ni hi ha cap 
administració pública afectada, pot determinar directament en l’informe ambiental estratègic que el pla o programa, o 
la modificació del pla o programa, no té efectes significatius sobre el medi ambient, sense necessitat de fer cap consulta 
prèvia. 

6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les regles següents: 

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos 
a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes 
establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla 
d’espais d’interès natural. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 
2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que 
produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental en 
l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no inclosos en l’apartat 
tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament 
urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina. 

Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin variacions fonamentals 
de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes 
previstos o en la zona d’influència. 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no 
constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però 
que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre 
el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general: 

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix només a sòl urbà o 
que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 

Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que es refereixen només 
a sòl urbà. 

d) En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur contingut es restringeix 
a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres 
posteriors, no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de seguir el procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau. 

e) L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les modificacions dels 
plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia 
i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el 
promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la modificació, ha de presentar una sol·licitud en què justifiqui les 
circumstàncies descrites. El termini per a adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la 
sol·licitud. La manca de resolució expressa té efectes desestimatoris. 

7. Les prescripcions contingudes en l’apartat 6 comporten la no-aplicació dels preceptes següents de la Llei 6/2009: 
les lletres c i d de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 7; les lletres c i d, i la lletra e pel que fa a la referència a les 
lletres c i d, de l’apartat 1 i l’apartat 2 de l’article 8; i l’apartat 2 de l’annex 1. 

8. Els procediments d’avaluació ambiental estratègica iniciats a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen 
per les prescripcions de la Llei 6/2009 en allò que no contradigui la normativa bàsica continguda en la Llei de l’Estat 
21/2013 i en la resta, per les prescripcions d’aquesta normativa bàsica. 
 
 

En el present cas, com que ja es va fer un intent de modificació de planejament en aquest sentit, s’ha explicat 
en els antecedents, el departament de Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, va emetre un 
informe en data 8 de maig de 2018, el qual deia: 

“Pel que fa a la possibilitat de conversió de l’actual pista esportiva en una pista coberta (mod. 14), d’acord 
amb la Resolució de la memòria ambiental del POUM de Porqueres, de data 29 d’octubre de 2012, la viabilitat 
ambiental del projecte de conversió de l’actual pista en una pista coberta resta supeditada al resultat del procediment 
previst en l’article 16 del Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener i la deguda concordança amb les Directrius 
de gestió de la Xarxa Natura 2000. Per tant, la modificació proposada haurà de ser objecte d’avaluació ambiental 
estratègica simplificada atès que s’emmarca en el supòsit 6b quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 
16/2015  

 
 
 
 
 
 
 
MOBILITAT GENERADA 
 

El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix quan 
es necessària la presentació d’un estudi de mobilitat generada: 

Article 71 
Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 
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La documentació del pla d'ordenació urbanística municipal ha d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, 
amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat. 
 
Article 118 
Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic 
 
118.1  Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, 
d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de: 

(…) 

118.4  Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les modificacions de 
plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió ambiental. 
També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació 
vigent. 

 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix quan és necessari incloure un estudi de mobilitat 

generada en els instruments de planejament: 

Article 18 
Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 
 
1. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova 
planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, 
incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així mateix, 
valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, 
les fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta 
nova mobilitat generada. 
2. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha d'incloure, com a mínim, en els plans territorials d'equipaments o 
de serveis, en els plans directors, en els plans d'ordenació municipal o instruments equivalents i en els projectes de 
noves instal·lacions que es determinin per reglament. 
3. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de sotmetre a informació pública, conjuntament amb el pla o el 
projecte de què es tracti, i ha d'ésser sotmès a informe de l'autoritat territorial de la mobilitat. 
4. Per a l'aprovació definitiva dels plans o els projectes que han motivat l'elaboració de l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, se n'han de prendre en consideració i se n'han de valorar les conclusions. Si els plans o projectes 
no segueixen les determinacions de l'estudi ho han de justificar. 
5. En l'estudi de la mobilitat generada s'ha de prendre en consideració la possibilitat que els promotors de l'activitat de 
què es tracti participin en el finançament de l'increment dels serveis de transport públic que resultin pertinents, d'acord 
amb el que s'estableixi per reglament. 
 

El decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, té per 
objecte determinar els instruments i projectes que han d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada; 
establir les directrius per a l'elaboració d'aquests, el seu contingut i el procediment per a la seva tramitació, així com 
concretar les obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions generadores de la nova 
mobilitat:  
 
Article 3 
Àmbit d'aplicació 
 
3.1  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en els instruments 
d'ordenació territorial i urbanística següents: 
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o 
urbanitzable. 
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats. 
3.2  No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic 
derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, 
en el següents supòsits: 
1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges. 

2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de fins a 1 ha, sempre 
que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 
3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5 ha, sempre que no 
suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 
3.3  Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes següents: 
a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular. 
b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a tenir la consideració 
d'implantació singular. 
c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents. 
3.4  Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars: 
a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m2. 
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2. 
c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. 
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits. 
e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes. 
f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones. 
g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000. 

 

En el present cas, la modificació plantejada no altera la qualificació del sòl ni tampoc té per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats, així que no comporta repercussions significatives sobre la mobilitat i en 
conseqüència el document no està sotmès a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Ja que es tracta simplement 
de cobrir i tancar la pista existent per a ús de l’escola, per tant, la mobilitat és la mateixa que hi ha actualment. 
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1.6.2. MARC URBANÍSTIC. 
 
El marc urbanístic ve definit per ordre jeràrquic en primer lloc pel planejament territorial i en segon lloc pel 
planejament municipal. 
 
 
1.6.2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 

En data 14 de setembre de 2010, amb anterioritat a l’aprovació del POUM de Porqueres,  es va aprovar 
definitivament el Pla Territorial de les Comarques Gironines, que classificava el sòl objecte de l’àmbit de la present 
modificació com a sòl no urbanitzable i el qualificava com a Sòl de Protecció Especial – PEIN i Xarxa Natura 
2000. 
 

Es reprodueix a continuació el plànol d’ordenació O.10. “Pla de L’Estany” 
 

 

 

 
Article 2.6 
Sòl de protecció especial: definició 
1. Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per 
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents 
caràcters i funcions. 
2. El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 
2000. 
 
Article 2.7 
Sòl de protecció especial: regulació 
... 
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, s’entén que el sòl de protecció 
especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions 
d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial. 
3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta o ampliació de les existents: 
a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de 
preservació que estableix el Pla, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions que s’assenyalen a l’apartat 7 del present article. Aquestes 
edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.5. 
b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 
legislatiu 1/2005), quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de garantir que no 
afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instalꞏlacions corresponen als tipus B i C de l’article 2.5. 
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables 
considerades del tipus B en l’apartat 3 de l’article 2.5 requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, que és 
preceptiu d’acord amb el que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes 
de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest 
sòl, sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. 
... 
7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen 
no afecten de forma substancial els valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents variables, amb especial 
atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte de l’activitat. 
a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 
b) Fauna de l’entorn 
c) Valor edafològic 
d) Funcions de connector biològic 
e) Estabilitat del sòl 
f) Funcions hidrològiques 
g) Connectivitat territorial 
h) Gestió dels residus 
i) Accessibilitat i necessitat de serveis 
j) Increment de la freqüentació 
k) Patrimoni cultural i històric 
l) Patrimoni geològic 
m) Zones humides 
n) Paisatge 
o) Qualitat atmosfèrica 
p) Millora esperada de l’espai protegit 
q) Valor productiu agrari 
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,...- seran determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en 
l’entorn territorial. 
8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística– i d’altres instruments de planificació sectorial, 
es poden, en el marc de les regulacions d’ordre general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma detallada les condicions per a l’autorització 
de les edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com també les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan 
hi hagi aquestes regulacions, no és necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa referència, amb caràcter general, en aquest article, 
sense perjudici de: 
a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a determinades actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió. 
b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de Catalunya per als espais compresos en el pla d’espais d’interès natural. 
c) Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que formen part de la Xarxa Natura 2000, en especial el compliment de l’article 
6 de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 
... 
 
 
Per tant, el Pla Territorial de les Comarques Gironines marca la zona com a Protecció Especial, però la finca en 
qüestió té l’ús d’Equipament docent vinculat en la Natura, i es tracta d’una ampliació necessària per aquest 
equipament per fer-hi l’activitat esportiva de 1.000 m2 (superfície per complir els paràmetres de PAV-1), això 
significa 31,17 % en relació a les edificacions existents d’ús educatiu segons superfícies calculades en la fitxa AA03 
del POUM Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl rústic. 
 

* 
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1.6.2.2. PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY 

 
En data 12 d’abril de 2010 es va aprovar definitivament el Pla Director urbanístic del Pla de l’Estany i es va 

publicar en el DOGC núm. 5613 en data 22 d’abril de 2010 que classifica el sòl objecte de la present modificació, 
com a PEIN i/o Xarxa Natura 2000. 

 

 

 
 
La normativa és exactament la mateixa que la de les comarques gironines, per tant no es considera necessari 

tornar-ho a reproduir. 
 
 

 
1.6.2.3. PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN) 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. Té els seus 
orígens en la determinació legal que fa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada posteriorment 
per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 
 

Article 13 
Règim urbanístic 
13.1 Als espais delimitats pel Pla s'aplica d'una manera preventiva el règim del sòl fixat pels 
articles 127 i 128.1 del text refós de la legislació urbanística vigent a Catalunya (Decret legislatiu 
1/1990, de 12 de juliol). 
Els espais inclosos en el Pla que el planejament urbanístic hagi qualificat com a sistemes d'espais 
lliures, zones verdes o similars, en cap cas no podran ser objecte d'usos o transformacions que 
no siguin congruents amb la seva naturalesa d'espai natural. 
13.2 Els nous instruments de planejament urbanístic i la planificació específica per a les zones 
d'alta muntanya s'han d'adequar al contingut del Pla (article 18.2 de la Llei 12/1985). Els plans 
comarcals de muntanya programaran les actuacions oportunes per a la protecció i millora dels 
espais del Pla situats en les respectives comarques. 
13.3 Així mateix, els plans territorials parcials assenyalaran com a espais d'interès natural 
aquells espais del Pla que es trobin en el seu àmbit, sens perjudici d'aquells altres als quals puguin 
atorgar aquesta qualificació, i establiran les accions territorials i les normes d'ordenació 
adequades per a la seva protecció i millora. 
13.4 Els plans urbanístics l'àmbit d'ordenació dels quals afecti espais inclosos en el Pla hauran 
d'incorporar les seves determinacions i justificar degudament el compliment de les condicions a 
què fa referència aquest article, que s'estimen mínimes. 
 

 
A l’annex 2, on s’especifica en una llistat les construccions i activitats que s’han de sotmetre a avaluació 

prèvia d’impacte ambiental. El present projecte de fer un pavelló esportiu per l’ús de l’escola existent, no està 
contemplat. 
 
A la següent pàgina es reprodueix la fitxa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
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1.6.2.4. XARXA NATURA 2000 

 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant els corresponents Acords de Govern, ha aprovat diverses llistes 

d’espais a incorporar a la xarxa Natura 2000. La primera d’elles, aprovada l’any 1997, incloïa exclusivament els 
espais del PEIN que complien amb els criteris de la normativa europea per ser declarats com a Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC) o com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Aquestes llistes van ser modificades 
diverses vegades fins que el 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya, amb l’Acord de Govern 112/2006, 
aprova la llista definitiva de LIC i de ZEPA que configura la xarxa Natura 2000 al nostre país.  

 
D’aquesta, les ZEPA són declarades directament per la Generalitat mentre que els LIC resten pendents de 

l’aprovació definitiva per part de la Comissió europea, fet que no té lloc fins el mes de desembre de 2008. 
Posteriorment, a l’estiu de 2009, s’ha procedit a la modificació puntual dels límits de diversos espais així com a 
l’ampliació de set ZEPA presents a la Plana de Lleida per tal de donar compliment a dues sentències del Tribunal 
de Justícia de les Comunitats Europees que reclamen major protecció per a les aus estepàries. 

 
El desembre de 2013, es va fer la declaració de 29 LIC com a Zones d’especial conservació (ZEC); 

culminava així el procés de desplegament de la xarxa Natura 2000 a l’àmbit de la Plana de Lleida i al Pirineu i 
Prepirineu. Es tracta dels 7 espais de la Plana de Lleida, així com dels 22 espais situats al Pirineu i Prepirineu 
corresponents a la regió biogeogràfica alpina. Finalment, el de novembre de 2014, es va fer la declaració de la resta 
de les 86 LIC com a ZEC situades a la regió biogeogràfica mediterrània; culminava així, definitivament, el 
desplegament de la xarxa Natura 2000 al nostre país. 
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La viabilitat ambiental del projecte de conversió de l’actual pista en un pavelló esportiu (l’objectiu de la 
present modificació és la correcta definició de les condicions d’edificació pel tancament de la pista quina cobertura 
ja es permet, de forma que permeti assolir una volumetria correcta, ben dimensionada per les necessitats d’una 
Pavelló Esportiu (PAV-1), quedarà supeditat al resultat del procediment previst en l’article 16 del Reial decret 
legislatiu 1/2008, d’11 de gener i la deguda concordança amb les Directrius de gestió de la Xarxa Natura 2000. 

 
 
 
 

 
1.6.2.5. PLANEJAMENT MUNICIPAL 
 

El Planejament urbanístic municipal, ens ve donat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Porqueres aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 21 de març de 
2013, essent publicat el corresponent edicte i normativa urbanística al DOGC núm. 6485 de 22.10.2013. Segons el 
plànol O.06-Règim del sòl i estructura general del territori, la finca està classificada com a Sòl no urbanitzable amb 
la clau 25ai. 

 

 
 
La secció 13ª – Espais Naturals Protegits (clau 25), articles 275-277 de la normativa vigent, defineix amb 

els següents paràmetres: 
 

Secció 13ª – Espais Naturals Protegits (Clau 25) 
Article 275- Definició i àmbits. 
1. Aquesta categoria de sòl no urbanitzable correspon als espais considerats d’interès natural 

en aplicació de la llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals o bé en aplicació del Decret 
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, PEIN. 
Aquest POUM recull la delimitació dels espais d’interès natural vigents en l’actualitat i 
compresos en el seu àmbit territorial d’aplicació. 

2. Aquest espai queda subdividit en funció de l’ús del sòl en agrícola, forestal o zones humides. 
a. Espais naturals protegits-agrícola (Clau 25a) 

(,,,) 
b. Espais naturals protegits-agrícola d’interès (Clau 25 ai) 

Inclou els terrenys destinats a conreu agrícola, així com aquelles instalꞏlacions i 
edificacions associades a aquest ús o als usos ramader i, en general, totes les altres 
activitats i usos admesos com a compatibles, amb la particularitat que aquests tenen 
un alt interès ecològic i paisatgístic. 

(,,,) 
3. Dins el municipi de Porqueres es classifiquen dins d’aquesta categoria aquells espais 

protegits sota la normativa sectorial de protecció del medi ambient, com les zones incloses al 
Pla d’Espais d’interès Natural i a l’inventari de Zones Humides. Per aquest motiu totes 
aquestes zones han d’ésser preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne la 
recessió i la degradació. Aquests espais són els següents: 

- L’estany i les seves ribes 
- El Pla d’Usall, i en especial el Clot o Platja d’Espolla 
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- Surgències 
4. Els espais compresos en aquesta categoria de sòl no urbanitzable es regeixen per la seva 

pròpia normativa específica si bé en el règim d’usos que s’estableix en base a la zonificació 
d’aquest POUM s’estableixen determinades condicions que li confereixen puntualment major 
grau de protecció. 

5. Es permetrà les actuacions destinades a la conservació, recuperació, potenciació d’hàbitats 
naturals d’interès ecològics existents i potencials. 

6. Per les surgències es  prohibeix les activitats i/o obres que puguin malmetre aquesta xarxa 
hidrogràfica. Entre elles especialment: 

- L’enfondiment de recs 
- El colgament de les surgències 
- La desviació o estroncament dels recs de desguàs. 

7. Es tindrà en compte la protecció dels paratges que, segons la proposta de Parc Natural de 
l’Estany de Banyoles, està previst que siguin reserva natural, són els següents: 

- La platja d’Espolla 
- El pla de Lió i les ribes de l’estany de Banyoles 
- La finca de les Estunes 

     
Article 276- Condicions d’edificació. 
1. L’edificació dins d’aquest tipus de sòl s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’activitat a 

implantar, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar. 
2. Les construccions hauran de complir amb les disposicions establertes a la secció 5ª 

d’aquestes normes urbanístiques per a les construccions en sòl no urbanitzable. 
3. En les zones humides (Clau 25) (...) 
4. Les condicions d’ordenació, edificació i ús per la zona de l’Estanyol (clau 25pe) (...) 

 
Article 277- Usos permesos. 

1. En els Espais naturals protegits-agrícola (Clau 25.a) (...) 
2. En els Espais Naturals protegits -agrícola d’interès (Clau 25ai), s’admeten els següents usos: 

a. Agrícola: Agricultura tradicional intensiva i extensiva, agricultura ecològica, hortes, 
magatzems agrícoles relacionats amb l’activitat. Les construccions pròpies de 
l’activitat s’admeten només si no s’ubiquen en llocs exposats o que alterin 
significativament el paisatge. Resten prohibits la construcció d’hivernacles. 

b. Ramader: Explotacions intensives, excepte de porcí d’engreix, i extensives. Els nuclis 
zoològics no es consideren compatibles amb aquest tipus de sòl, a excepció dels 
centres de recollida de fauna autòctona salvatge. Les construccions pròpies de 
l’activitat s’admeten només si no s’ubiquen en llocs exposats o que alterin 
significativament el paisatge. 

c. Els usos d’habitatge familiar, hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel-
apartament amb un màxim de 50 places, turisme rural, activitats d’educació en el 
lleure, artesanals, artístiques o de restauració, en les masies i cases rurals incloses 
en el Catàleg específic (Annex II d’aquest POUM) i estigui admès en la fitxa 
específica. 

d. Habitatge familiar, només en habitatges preexistents. 
e. Els següents usos, regulats a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

- Activitats colꞏlectives d’educació en el lleure i culturals com instalꞏlacions destinades a 
infants i joves (albergs, cases de colònies,...), centres d’informació de  la natura, centres 
culturals i ecomuseus, escoles de capacitació agrària o similars només en edificacions incloses 
al Catàleg de masies i cases rurals i tinguin previst aquest ús. 

- Activitats colꞏlectives esportives i d’esbarjo, com els recintes hípics o les escoles 
d’equitació en els àmbits reconeguts per aquest POUM. No són compatibles els circuits 
permanents per a la pràctica d’esport motoritzat. 

- Serveis tècnics: Només les basses d’aigua i els dipòsits d’aigua contra incendis. Només 
s’admeten les instalꞏlacions per l’obtenció de l’energia: sistemes de captació d’energia solar 
fotovoltaica instalꞏlada sobre cobertes existents. Les instalꞏlacions per l’execució, manteniment 
i funcionament d’obres públiques, només si es justifica la necessitat i la idoneïtat així com la 
impossibilitat d’ubicar l’actuació en un àmbit de menor protecció. 

3. En els Espais naturals protegits-forestal (Clau 25.f) (...) 
 
 

Secció 5ª – Construccions en Sòl No Urbanitzable 
Article 243- Disposicions generals 
1. (...) 
5. Les obres d’ampliació, conservació, millora i reforma dels edificis existents, així com les 

noves construccions en les àrees permeses per aquesta normativa, s’ajustaran a les següents 
condicions generals: 

a. Emplaçament. 
- No es permetran edificacions que ocupin punts culminants destacats dins un conjunt 

paisatgístic ni les que s’ubiquin en careners on les construccions puguin ressaltar sobre 
l’horitzó muntanyós. Les edificacions sempre es situaran en terrenys amb pendent inferior al 
20%. 

- En terrenys agrícoles, la ubicació de noves construccions no representarà cap 
fragmentació de l’espai conreat que suposi un detriment de les qualitats agrícoles dels conreus 
romanents. Tampoc representarà cap disminució de l’espai forestal. En aquest sentit, les 
edificacions s’ubicaran preferentment al peu de vessants o en terrenys d’escàs valor agrícola. 

b. Per a l’autorització de noves edificacions o construccions s’haurà de redactar un 
estudi paisatgístic amb els continguts següents: 

- Descripció ambiental i paisatgística de les àrees afectades (topografia, geologia, 
vegetació, imatge visual, ets), amb la documentació gràfica necessària. 

- Avaluació dels efectes ecològics i paisatgístics previsibles com a resultat de l’execució 
del projecte.  

- Justificació de l’elecció d’aquella opció que comporta l’impacte visual i ecològic més 
baix, de entre les distintes alternatives viables considerades en el projecte. 

- Adopció de les mesures adequades per minimitzar l’impacte paisatgístic i per restaurar 
o condicionar les àrees alterades, sempre que com a conseqüència de les obres es trenquin 
l’harmonia del paisatge, se’n desfigurin les perspectives, puguin originar-se processos erosius 
o s’afectin masses forestals. 

c. Integració paisatgística dels tractaments exteriors. 
- Les obres de reforma de els edificacions tradicionals existents es realitzaran conservant 

els elements que donen caràcter a l’edifici. El conjunt haurà de presentar una configuració 
unitària i equilibrada entre els elements nous i els antics. 

- S’utilitzarà teula ceràmica característica de la zona, si bé, quan es tracti d’edificacions 
no tradicionals, es podran autoritzar altres materials que presentin tonalitats cromàtiques 
similars, prèvia justificació raonada del seu ús. El pendent de les cobertes no podrà superar el 
27%. Únicament es permet la coberta plana quan aquesta no estigui situada a la part més alta 
de l’edificació, i no representi més d’un 10% de la superfície de la planta situada a la mateixa 
alçada. 

- Els exteriors de les construccions de tot ordre en SNU seran arrebossats i pintats, 
excepte quan el material base dels tancaments estigui preparat per anar vist i tingui un 
cromatisme adequat al paisatge. Els colors seran clars de la gamma terrosa i es rebutjaran, 
tant per a façanes com per a cobertes, els materials metalꞏlitzats i/o reflectants. 

- Qualsevol cos que sobresurti de la coberta de l’edifici haurà d’integrar-se en la 
composició del conjunt o bé quedar ocult. 
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- Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió i ràdio i les 
parabòliques, es colꞏlocaran sobre la coberta i no a la façana, sense ocupar posicions 
excessivament visibles des de l’exterior. 

- Els moviments de terres per ubicar les edificacions no podran presentar la creació de 
desnivells superiors als 3 metres d’alçada, amb pendent màxima 3H:2V, comptabilitzats entre 
la cota més alta i la més baixa dels talussos originals per l’excavació. Els talussos hauran de 
resultar geològicament estables. 

d. Serveis. 
- Per al subministrament d’energia elèctrica es prioritzaran les energies renovables i els 

equips autònoms i també la reutilització de l’aigua de la pluja. 
- Les construccions han de justificar que disposen de subministrament d’aigua (sigui a 

través de captació pròpia o de la xarxa pública), evacuació i depuració d’aigües residuals, i 
electrificació (sigui a través de xarxa o a través d sistemes de generació pròpia). 

- Les instalꞏlacions de plaques d’energia solar vinculades amb usos autoritzats 
s’ubicaran de forma integrada i en el lloc on l’impacte visual sigui el menor possible. 

 
Article 244- Construccions permeses 
En l’àmbit del sòl no urbanitzable de Porqueres, amb caràcter general i sense prejudici de les 
limitacions establertes en els diferents sistemes i zones es permeten les edificacions següents: 

a. Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, forestal d’explotació 
de recursos naturals o, en general, rústica. 

b. Les construccions destinades a habitatge familiar o a allotjament de persones 
treballadores temporeres, que estiguin directament i justificadament associades a 
una activitat d’explotació enumerades en el punt anterior. 

c. Les construccions i les instalꞏlacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

d. Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping, que 
exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

e. Les edificacions destinades a les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural, previstes a l’article 47.4.a del Text Refós de la Llei 
d’uranisme. 

f. Les construccions que tinguin consideració de desmuntables o provisionals, sempre 
i quan s’adaptin a les condicions d’ús per a la zona on es vulguin emplaçar i 
complexin amb els requeriments específics exigits per a l’ús a que es volen destinar. 
Es tramitaran igual que les altres edificacions, segon la finalitat a que es destinin. 

 
Article 250- Construccions d’interès públic 
1. Es podran autoritzar edificacions i instalꞏlacions per destinar-les a les activitats o els 

equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, seguint el procediment 
previst a l’article 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, sempre i quan es compleixin , a 
més de les disposicions generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de cada zona i 
les que es defineixen a continuació. 

2. La relació d’actuacions admeses per destinar-les a activitats o equipaments d’interès públic 
que s’hagin d’emplaçar en el sòl no urbanitzable són les que s’especifiquen a l’article 47.4 
del Text refós de la Llei d’urbanisme i s’ajustaran a les condicions que s’estableixen a 
l’article 47 apartats 5,7, 8 i 9. 

3. Per l’autorització d’edificacions i instalꞏlacions per destinar-les a activitat o equipament 
d’interès públic, prèviament, s’haurà de redactar un pla especial, o bé, aprovar el 
corresponent projecte d’acord amb el procediment previst a l’article 48 del Text Refós de la 
Llei d’urbanisme i l’art. 57 del Reglament, que contempli, com a mínim, les següents 
determinacions: 

- Justificar de forma expressa i motivada les raons en què es basa la necessitat de situar 
la instalꞏlació en el medi rural en general o en l’indret on es proposa la seva situació. 

- L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació. 
Justificació explícita de la compatibilitat de l’actuació amb la protecció dels valors agrícoles, 
forestals, ecològics i paisatgístics de les zones confrontants, així com la inexistència de riscos 
ambientals o d’altre tipus. 

- Les servituds de sòl no edificable, a efectes d’evitar la formació de nucli de població. 
- Definició de les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures 

correctores per tal d’assegurar la minoració de l’impacte i la integració ambiental de l’activitat 
proposada. 

 
 
Es reprodueix la fitxa PEU2-Pla Especial Urbanístic Casa Nostra 1 
 
PEU 2 Pla especial urbanístic Casa Nostra 1 
1. Objectiu 
Aquest Pla especial es redactarà amb la voluntat de regular els usos i l’edificació 
existents en aquest àmbit. 
2. Àmbit 
S’emplaça a la banda est de la carretera GIP-524, de Banyoles a Olot, entre aquesta i el límit 
amb el terme municipal de Banyoles. Forma part de la finca ocupada per la instalꞏlació docent 
Casa Nostra. L’àmbit es troba delimitat en els plànols d’ordenació. 
3. Superfície 
L’àmbit presenta una superfície total de 80.095,60 m², mesurats sobre el plànol cadastral de 
rústica del municipi. 
4. Condicions del Pla especial 
- El sostre màxim és l’existent actualment format pel conjunt de totes les edificacions. 
- Les edificacions existents es poden reconvertir per a l’ús a què es destina l’àmbit. 
- Usos: docent i habitatge vinculat a aquest ús i l’educació en el lleure i vinculats (l’ús 
d’acampada, administratiu, oficines, garatge i magatzem) en edificacions existents i que hagin 
estat incloses en el Catàleg de masies i cases rurals (Annex III del POUM). 
- També, seran compatibles tots aquells usos relacionats amb la conservació i gestió dels 
hàbitats naturals, així com la instalꞏlació de nuclis zoològics com centres de recollida de fauna 
autòctona salvatge. 
- Es permet cobrir l’actual pista esportiva. 
- Totes les actuacions resten condicionades a la compatibilitat amb les directrius de gestió de 
la xarxa Natura 2000, així com al resultat del procediment de decisió prèvia, previst a la 
normativa d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 
 
 
 
En relació a la normativa del POUM, es pot dir que s’admet usos d’equipaments d’interès públic com pot 
ser equipament docent, com també amb l’especificació d’esport o d’educació en el lleure en la natura, amb 
les instalꞏlacions mínimes pel funcionament. El PEU 2 determina la possibilitat de cobrir l’actual pista 
esportiva, sense especificar si resulta possible el seu tancament i amb la incongruència de posar com a 
sostre màxim l’existent, quan s’admet cobrir i per tant augment de sostre. Per aquest motiu, es redacta 
el present document, per la correcta definició de les condicions d’edificació pel tancament de la pista 
quina cobertura ja es permet, de forma que permeti assolir una volumetria correcta, ben dimensionada per 
les necessitats d’una Pavelló Esportiu. Com també la correcta definició del règim d’usos admesos aplicable 
a la nova volumetria permesa. 
 
A continuació es reprodueixen les fitxes  del Catàleg d’Identificació i Regulació de Masies en Sòl Rústic: 
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En relació a les fitxes del catàleg de masies, podem observar el següent: 
- La fitxa AA03, l’ús actual és escola i en el punt 3.2-Condicions d’ordenació diu “S’admeten totes les formes 

d’actuació especificades a les normes urbanístiques.” 
- En les normes urbanístiques, entre d’altres s’admet l’ampliació, tal com es reprodueix a continuació: 

 
Art. 255-Obres permeses 
Les diferents formes d’actuació admeses sobre les masies i cases rurals que formen part 
d’aquest catàleg, són les següents: 
(...) 
Ampliació: És tota intervenció física amb la finalitat d’augmentar la superfície o el volum de 
l’edifici, i s’haurà de justificar per necessitats derivades del desenvolupament dels usos 
admesos. L’ampliació podrà ser del cos principal o amb edificacions auxiliars, però no les dues 
alhora. En cap cas la superfície ampliada podrà superar el 20% de la superfície edificada del 
cos principal. Les masies o cases rurals que han estat objecte de reforma i ampliació del conjunt 
edifica amb posterioritat a la data d’aprovació definitiva de les NNSS de Porqueres 
(11/02/1998), han esgotat la possibilitat d’ampliació si les obres executades suposen ja 
l’ampliació del 20% d’acord amb els termes d’aquest article. 
(...) 
 
 
Per tant, es podria arribar a entendre que la part d’edificació de la finca en ús Escola admet una ampliació 

del 20% i que aquesta ampliació es podria situar en la zona on actualment hi ha una pista. 
 
Segons la fitxa la superfície és de: (tot i que en el Pla Especial Urbanístic es concretarà exactament la 

superfície real). 
 
Edifici 1:  
 
EIDIFICI 1          
(A) PB+P1+P2  Escola  305,04  m2 
(B) PB+P1  Passadís  32,54  m2 
(C) PB+P1+P2  Escola  248,61  m2 
(D) PB+P1+P2  Escola  531,00  m2 
(E) PB  Sala Polivalent  143,97  m2 
(E) P1  Escola  138,51  m2 
(F) PB  Escola  8,36  m2 
(G) PB  Escola  26,47  m2 
(H) PB  Escola  93,75  m2 
(I) PB  Porxo (50%)  28,33  m2 
(I) P1  Classes  16,12  m2 
TOTAL  Sup. Constr.  1.572,70  m2 
(H) P1  Terrassa  18,75  m2 
(I) P2  Terrassa  16,12  m2 

 
 
 
 
 
 

Edifici 2:  
 
EIDIFICI 2          
(A) PB+P1+P2+P3+P4  Escola  162,50  m2 
(B) PB+P1+P2+P3  Escola  118,68  m2 
(C) PB+P1+P2  Escola  304,29  m2 
(D) PB+P1+P2  Escola  283,08  m2 
(E) PB+P1+P2  Escola  450,90  m2 
(F) PB+P1+P2+P3  Escales  166,48  m2 
(G) PB  Església  15,60  m2 
(H) PB  Església  134,12  m2 
TOTAL  Sup. Constr.  1.635,65  m2 
(D) P3  Terrassa  94,36  m2 

 
Edifici 1+Edifici 2: 
 
EDIFICI 1+ EDIFICI 2 =      3.208,35  m2 

 
Ampliació màxima del 20%: 
 
20% d'ampliació=     641,67  m2 

 
 
  

1.6.2.6. ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL I MUNICIPAL 
 
L’adequació de la present modificació del POUM de Porqueres en l’àmbit del sol no urbanitzable delimitat 

amb el PEU-2 es justifica en base a les necessitats actuals de l’equipament docent per tenir un espai per l’educació 
física (activitats esportives). Tot i que el POUM admet el cobriment de la pista, no fa referència a la possibilitat del 
seu tancament, encara que com s’ha pogut observar amb la fitxa AA03, s’admeten ampliacions del 20% només 
comptabilitzant els sostre dels edificis 1 i 2 de la fitxa AA03, que és la d’ús escolar.  

 
Segons aquestes fitxes, la superfície de sostre ampliable és de 641,67 m2 (tot i que en el pla especial es farà 

un aixecament acurat i s’especificarà la superfície real acurada). 
 

 Una discussió prèvia seria si el tancament lateral de la pista, de la que ja es permet actualment la seva 
cobertura amb un sostre,  constitueix realment un augment d’edificabilitat o sostre. Malgrat les ordenances de 
l’edificació del POUM de Porqueres no fan una definició clara d’aquest aspecte, semblaria que tot espai cobert 
computa als efectes d’ocupació, i per tant també als efectes de sostre edificable. En aquest sentit, el tancament lateral 
de la pista, als efectes d’edificabilitat, seria irrellevant als efectes de còmput de sostre, i  no constituiria en cap cas 
una ampliació o un augment d’edificabilitat. 

 
Per la naturalesa de la present modificació, aquesta es limita a ajustar les condicions d’edificació pel 

tancament de la pista, però que no qualifica noves zones, ni estableix un nou règim d’usos sobre el territori. 
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1.7. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI.  
 
1.7.1. MARC TERRITORIAL. 
 
 Els límits del marc territorial de la present  modificació estan constituïts per: 
 

a) Per la banda Sud-Oest per la carretera GI-524. 
b) Per la banda Nord per la Riera del Vilar. 
c) Per la banda Nord-Est per un camí. 
d) Per la banda Sud per un camí. 

 

Els elements territorials que dominen aquest indret a nivell paisatgístic són els camps de conreu, els boscos 
i els estanys. 

Com elements consolidats, s’hi troben les instalꞏlacions de l’equipament docent Escola Casa Nostra, i a 
l’entorn diverses instalꞏlacions com ara una nau de material de piscina, cases, ... 

L’Ortofotoplà plànol 1/5.000 que es reprodueix a continuació ajuda a entendre més fàcilment la distribució 
d’usos sobre aquest àmbit territorial: 

 
 
 
 

1.7.2. USOS DEL TERRITORI. 
 
 L’ús actual de l’àmbit objecte d’actuació és el d’educació, que es troba ja implantat.  

 
 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 
 
L’estructura de la propietat actual està conformada per un únic propietari:  

Propietari .................. : INSTITUTO SECULAR OPERARIAS PARROQUIALES 
Adreça ...................... : Cr. Sant Pere Claver, 2   08017 Barcelona 
CIF ............................ : R5800654E 

 
Referències Cadastrals:  17146A006001850000UX 
    000013900DG76D0001XB 
    000014000DG76D0001RB 
    000014200DG76D0001XB 
    000013600DG76D0001KB 
    000013800DG76D0001DB 
 
Es reprodueixen a continuació les fitxes cadastrals de la parcelꞏla privativa: 
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1.7.3. INFRASTRUCTURES EXISTENTS. 
 

La finca disposa de totes les infraestructures de vialitat i serveis, entre ells, el subministrament d’energia 
elèctrica, el subministrament d’aigua, el sanejament, les telecomunicacions i l’enllumenat públic. 
   

 
1.8. OBJECTIUS I CRITERIS. 
 
 La present modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Porqueres en relació al PEU2 Casa 
Nostra 1 es proposa donar compliment als següents objectius: 
 

a) Corregir l’errada material o inconcreció que es detecta al POUM en relació al 
sostre màxim permès, ja que determina que el sostre màxim és l’existent, quan, en 
canvi, també permet cobrir la pista actual, és a dir, augmentar la superfície de sostre 
existent. 
 

b) Corregir l’errada de transcripció del conveni urbanístic, en el sentit, de la correcta 
definició de les condicions d’edificació pel tancament de la pista quina cobertura 
ja es permet, de forma que permeti assolir una volumetria correcta, ben dimensionada 
per les necessitats d’una Pavelló Esportiu. 
 

c) La correcta definició del règim d’usos admesos aplicable a la nova volumetria 
permesa.   

 
 

D’entre els criteris adoptats per a l'ordenació del la present modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Porqueres en relació al PEU2 Casa Nostra 1, podem esmentar els següents: 
 

a) La correcció d’errada del sostre màxim permès és l’existent amb l’ampliació de la 
cobertura i tancament de la pista per la construcció d’un pavelló per fer-hi l’activitat 
d’educació física. 
 

b) Atorgar la possibilitat de cobrir i tancar la pista. 
 

c) Recollir com a ús complementari l’ús esportiu per l’ús escolar.  
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1.9. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 

Com s’ha anat exposant al llarg del document, la proposta es justifica en síntesi en els següents raonaments: 
 

1. Es va redactar un conveni, que s’adjunta a l’annex 1, on s’exposa la necessitat de la construcció d’un pavelló 
esportiu per l’equipament docent i es cedeix terrenys i immobles al Consorci de l’Estany de forma avançada. 
Aquest document no queda ben transcrit en la redacció del POUM. 
 

2. En la normativa del POUM, pel que fa referència a l’Àmbit del PEU-2, hi ha una incongruència al redactat, 
en el sentit que determina per una banda que el sostre màxim és l’existent i per altra banda es permet cobrir 
la pista (cobrir la pista implica augment de sostre).  
 

3. També hi ha una incongruència en les fitxes del Catàleg de Masies, en el sentit que en la fitxa AA03, que 
és on es concentra l’edificació de l’ús escolar es permet les actuacions especificades en les normes, aquestes 
normes permeten el 20% d’ampliació. Fent els càlculs significa: 
 
Edifici 1+Edifici 2: 
 
EDIFICI 1+ EDIFICI 2 =      3.208,35  m2 

 
Ampliació màxima del 20%: 
 
20% d'ampliació=     641,67  m2 

 
 

4. Només es comptabilitzen els edificis d’ús escolar per l’ampliació, obviant la resta d’edificis que estan 
descrits en altres fitxes, tot i ser de la mateixa finca. 

 
5. La construcció del pavelló esportiu seria d’ús per l’equipament docent per les activitats esportives per les 

classes d’educació física. 
 

6. Resultaria antieconòmic cobrir simplement una pista, quan hi ha una necessitat real de convertir-ho en un 
pavelló. 
 

7. Es tracta d’una necessitat d’un equipament docent existent, actiu i lligat a la natura, on es vol inculcar fer 
esport, element important per la salut. 

 
8. La concurrència d’interessos públics i privats ha quedat justificada en l’apartat 1.4 de la present memòria. 

 
9. La proposta no cerca el lucre dels promotors, ans el contrari, obliga a una inversió difícilment retornable 

sota criteris econòmics. 
 

10. La proposta no distorsiona els edificis existents al fer-ho per separat. 
 

11. La construcció preveurà, en moments esporàdics (per exemple pel mal temps), el tancament d’una manera 
flexible, permeable, assegurant la màxima transparència física i visual del camp de joc. 

 
 
 
 
 

1.9.1. AUGMENT D’EDIFICABILITAT, CESSIONS I USOS COMPLEMENTARIS. 
 

Si mantinguéssim el redactat actual del l’article PEU-2 Casa Nostra 1 del vigent POUM de Porqueres, i 
analitzéssim els efectes que la modificació de POUM proposada operaria, el resultat seria el següent: 
 
Redactat actual:         Efectes de la modificació: 

 

PEU 2 Pla especial urbanístic Casa Nostra 1 
 

1. Objectiu 
Aquest Pla especial es redactarà amb la voluntat de 
regular els usos i l’edificació 
existents en aquest àmbit. 
 

2. Àmbit 
S’emplaça a la banda est de la carretera GIP-524, de 
Banyoles a Olot, entre aquesta i el límit amb el terme 
municipal de Banyoles. Forma part de la finca 
ocupada per la instalꞏlació docent Casa Nostra. 
L’àmbit es troba delimitat en els plànols 
d’ordenació. 
 

3. Superfície 
L’àmbit presenta una superfície total de 80.095,60 
m², mesurats sobre el plànol cadastral de rústica del 
municipi. 
 

4. Condicions del Pla especial 
- El sostre màxim és l’existent actualment format 
pel conjunt de totes les edificacions. 
- Les edificacions existents es poden reconvertir per 
a l’ús a què es destina l’àmbit. 
- Usos: docent i habitatge vinculat a aquest ús i 
l’educació en el lleure i vinculats (l’ús d’acampada, 
administratiu, oficines, garatge i magatzem) en 
edificacions existents i que hagin estat incloses en el 
Catàleg de masies i cases rurals (Annex III del 
POUM). 
- També, seran compatibles tots aquells usos 
relacionats amb la conservació i gestió dels hàbitats 
naturals, així com la instalꞏlació de nuclis zoològics 
com centres de recollida de fauna autòctona salvatge. 
- Es permet cobrir l’actual pista esportiva. 
- Totes les actuacions resten condicionades a la 
compatibilitat amb les directrius de gestió de la xarxa 
Natura 2000, així com al resultat del procediment de 
decisió prèvia, previst a la normativa d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes. 
 
 
 

 

PEU 2 Pla especial urbanístic Casa Nostra 1 
 

1. Objectiu 
Aquest Pla especial es redactarà amb la voluntat de 
regular els usos i l’edificació 
existents en aquest àmbit. 
 

2. Àmbit 
S’emplaça a la banda est de la carretera GIP-524, de 
Banyoles a Olot, entre aquesta i el límit amb el terme 
municipal de Banyoles. Forma part de la finca 
ocupada per la instalꞏlació docent Casa Nostra. 
L’àmbit es troba delimitat en els plànols d’ordenació. 
 

3. Superfície 
L’àmbit presenta una superfície total de 80.095,60 
m², mesurats sobre el plànol cadastral de rústica del 
municipi. 
 

4. Condicions del Pla especial 
- El sostre màxim és l’existent actualment format 
pel conjunt de totes les edificacions admetent-se 
una ampliació del 20% d’aquestes edificacions 
existents.  
- Es permet utilitzar aquest percentatge del 20% 
per cobrir la pista esportiva existent 
(comptabilitzant el 50% del seu sostre), així com 
també per la implantació de dependències pròpies 
de la pista com vestidors i altres instalꞏlacions 
vinculades a la pròpia pista esportiva, com a 
cossos tancats (comptabilitzant el 100% del seu 
sostre). Excepcionalment, s’admet el tancament 
de la pista de manera esporàdica assegurant la 
màxima transparència física i visual del camp de 
joc. 
- Les edificacions existents es poden reconvertir per 
a l’ús a què es destina l’àmbit. 
- Usos: docent i habitatge vinculat a aquest ús i 
l’educació en el lleure i vinculats (l’ús d’acampada, 
administratiu, oficines, garatge i magatzem) en 
edificacions existents i que hagin estat incloses en el 
Catàleg de masies i cases rurals (Annex III del 
POUM). 
- També, seran compatibles tots aquells usos 
relacionats amb la conservació i gestió dels hàbitats 
naturals, així com la instalꞏlació de nuclis zoològics 
com centres de recollida de fauna autòctona salvatge. 
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-  S’admet l’ús esportiu vinculat a l’equipament 
docent. 
- Totes les actuacions resten condicionades a la 
compatibilitat amb les directrius de gestió de la xarxa 
Natura 2000, així com al resultat del procediment de 
decisió prèvia, previst a la normativa d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes. 
- Haurà d’incorporar les mesures correctores del 
Document Ambiental Estratègic corresponent. 
- El projecte constructiu de les edificacions 
incloses en el Pla especial  haurà d’incloure una 
anàlisi detallada dels treballs a executar i les 
mesures correctores necessàries per tal d’evitar 
impactes sobre l’espai protegit. 
- La ilꞏluminació exterior ha de ser la mínima i 
imprescindible, adaptada a la zona de protecció 
màxima E1 d’acord amb el Decret 190/2015, de 
25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 
- El Pla Especial ha de contenir un estudi 
d’impacte i integració paisatgística que fixi uns 
paràmetres i condicions per a les possibles noves 
actuacions i volums que s’hauran d’incloure a la 
part normativa del Pla Especial. 
- Es recomana realizar inspeccions periòdiques de 
les edificacions per detectar patologies associades 
a aquest tipus de moviment 
 

 
 
I pel que fa a la fitxa AA03 del Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl rústic resultaria el següent: 
 
Redactat actual:         Efectes de la modificació: 

 

Nom: Casa Nostra (escola). Referència: AA03 
 
1.-DESCRIPCIÓ: 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Conjunt format per l'agrupació de varies 
construccions destinades bàsicament a escola i els 
seus annexos, construïts a principis del S.XX 
 
1.2. Estat de conservació 
Bo. 
 
1.3. Ús actual 
Escola. 
 
1.4. Serveis 
Subministrament de llum, aigua potable, sanejament 
i telèfon. 
 
1.5. Accessibilitat 
Molt bona per camí pavimentat. 

 

Nom: Casa Nostra (escola). Referència: AA03 
 
1.-DESCRIPCIÓ: 
1.1. Època de construcció i tipologia 
Conjunt format per l'agrupació de varies 
construccions destinades bàsicament a escola i els 
seus annexos, construïts a principis del S.XX 
 
1.2. Estat de conservació 
Bo. 
 
1.3. Ús actual 
Escola. 
 
1.4. Serveis 
Subministrament de llum, aigua potable, sanejament 
i telèfon. 
 
1.5. Accessibilitat 
Molt bona per camí pavimentat. 

 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS 
ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I 
PAISATGÍSTIQUES QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
Construcció destinada a escola que s'ha mantingut 
durant el S.XX. Interessa la seva preservació per les 
seves condicions en un entorn natural d'interès i la 
proximitat als nuclis de Porqueres i Banyoles. 
 
3.- PROPOSTA D'INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Equipaments, serveis comunitaris, activitats 
d'educació en el lleure, establiment hoteler, amb 
exclusió de la 
modalitat d'hotel apartament amb un màxim de 50 
places. 
 
3.2. Condicions d'ordenació 
S'admeten totes les formes d'actuació especificades a 
les normes urbanístiques. 
 
3.3. Accés i Serveis 
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. 
Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de 
sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 
 

 
2.-JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS 
ARQUITECTÒNIQUES, HISTÒRIQUES I 
PAISATGÍSTIQUES QUE ACONSELLEN LA 
RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ 
Construcció destinada a escola que s'ha mantingut 
durant el S.XX. Interessa la seva preservació per les 
seves condicions en un entorn natural d'interès i la 
proximitat als nuclis de Porqueres i Banyoles. 
 
3.- PROPOSTA D'INTERVENCIÓ 
3.1. Usos admesos 
Equipaments, serveis comunitaris, activitats 
d'educació en el lleure, establiment hoteler, amb 
exclusió de la 
modalitat d'hotel apartament amb un màxim de 50 
places. 
 
3.2. Condicions d'ordenació 
Es permet l’ampliació del 20% de les edificacions 
existents. 
 
3.3. Accés i Serveis 
Es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables. 
Qualsevol nova utilització garantirà l'existència de 
sanejament autònom amb el corresponent sistema de 
depuració. 

 
 
1.9.2. DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D’ACTUACIÓ.  
 
 No s’estableix cap divisió poligonal ni sistema d’actuació en l’àmbit de la present modificació, atès que no 
resulta necessari per a la consecució de la seva execució. 
 
 
1.9.3. PLA D’ETAPES. 
 

Per la naturalesa de la present modificació no correspon establir cap pla d’etapes d’urbanització.  
 
 
 
1.10. JUSTIFICACIÓ ADEQUACIÓ ARTICLES 3 i 9 DEL DL 1/2010 
 

El POUM ja justifica el desenvolupament urbanístic sostenible classificant el sòl no urbanitzable pels seus 
valors i finalitats que ha d’assolir, entre els quals s’inclou la utilització racional del territori d’acord amb el model 
territorial de desenvolupament urbanístic sostenible o el valor Espais naturals protegits-agrícola d’interès terrenys 
inclosos en indicacions geogràfiques protegides. En síntesi, demostra que proposa un desenvolupament urbanístic 
sostenible, i que es dóna compliment a les directrius per al planejament urbanístic que informen els principis de la 
llei.  

Tot i això, la present modificació de planejament, pel que fa a que l’ordenació no entri en contradicció amb 
els principis del desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 del DL 1/2010 s’observa el següent: 
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- Es proposa una utilització racional del territori doncs el fet de disposar l’ampliació en un lloc que actualment ja hi 
ha una pista pavimentada i es situa entremig de les dues edificacions existents que s’utilitza com escola, aquesta 
ampliació implica un creixement de forma compacta, evitant la dispersió en el territori. 
- Així mateix al no afectar recursos naturals s’efectua una utilització racional del territori. A més els valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals d’aquests terrenys es consideren nuls per no haver-hi cap element 
d’interès que s’afecti (una pista ja pavimentada).  
- Com també contribueix a assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns major nivells de 
qualitat de vida, i contribueix a distribuir en el territori dotacions per l’ús educatiu que garanteixen la funcionalitat 
en benefici de la comunitat. 
 

Per tant, el model proposat d’ocupació es correspon a un model compacte, en continuïtat amb el sòl destinat 
a l’ús educatiu i ja consolidat, evitant per tant la dispersió sobre el territori. D’altra banda no s’edifica en zones 
inundables de risc per a les persones, ni en zona de risc tecnològic, ni es tracta d’urbanitzar zones en pendent ni 
terrenys forestals. Es dóna compliment a les directrius per al planejament urbanístic que informen els principis de la 
llei. 
 
 
 
1.11. RESERVA HABITATGES PROTECCIÓ PÚBLICA I MEMÒRIA SOCIAL 
 
 El marc transitori (DT 3ª) regula la necessitat d’establir reserves per d’habitatges assequibles i de protecció, 
així com la necessitat d’incorporar una memòria social del planejament urbanístic. En el present cas, per tractar-se 
d’un sector destinats a ús educatiu, no residencials, no resulta necessari redactar-la.  
 
 
 
1.12. MOBILITAT SOSTENIBLE. 
 

Tal com ja s’ha mencionat, el decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de 
la mobilitat generada, determina que és necessari l’estudi d’avaluació de mobilitat en les modificacions de 
planejament urbanístic general quan aquestes comporten nova classificació en sòl urbà o urbanitzable. 

 
En el present cas, la modificació plantejada no altera la qualificació del sòl ni tampoc té per objectiu la 

implantació de nous usos o activitats, així que no comporta repercussions significatives sobre la mobilitat i en 
conseqüència el document no està sotmès a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Ja que es tracta simplement 
de cobrir i tancar la pista per a ús exclusiu de l’escola, per tant, la mobilitat és la mateixa que hi ha actualment. 
 

Per tant, no resulta obligatori incorporar un estudi específic d’avaluació de mobilitat generada.  
 
 
 
1.13. ESTUDI AMBIENTAL. INFORME AMBIENTAL. 
 

D’acord amb els articles 5, 6 i 7 de la llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
i segona la llei  la llei estatal 21/2013 i la Disposició Addicional 8ª de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació 
de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica, la modificació plantejada està sotmès a avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 
 S’adjunta com Annex 2 la Memòria Ambiental de la present modificació del POUM i a continuació es 
reprodueix les mesures correctores: 
 
MESURES CORRECTORES. 
 

Cicle de l'aigua. 
 
1. Actualment el consum d'aigua potable es fa a través de l'abastament públic; la posada en marxa del nou equipament 
serà compatible amb el cabal que la concessionària de l'abastament té assignada a l'escola. 
 
2. Es proposen com a mesures pel foment en l’estalvi d’aigua: 
 

1. Reguladors de pressió de l’aigua a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels edificis i construccions, 
de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any. 

2. Airejadors per a aixetes i dutxes, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors de cabal, de manera 
que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8 l/mn per a aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes 
d’ús públic tindran temporitzadors o altres mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a 
un litre d’aigua. 

3. Cisternes dels vàters, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran de permetre la 
possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.   

4. El reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes estalviadors com la micro-irrigació i el rec per degoteig. 
Aquests sistemes han d’incloure programadors, sensors d’humitat o altres tecnologies per a evitar regar quan 
no hi hagi necessitats hídriques o en hores de màxima insolació. 

5. Les aixetes d'ús públic seran amb tancament automàtic. 
6. Instal.lació de fluxòmetres per a reuixar urinaris i vàters. 

 
3. Foment de la xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres seran recollides per una xarxa de 
plujanes que les abocarà a la riera del Vilar; mentre que les aigües residuals seguiran abocant-se a la xarxa de 
clavegueram municipal, que les conduirà cap a l’EDAR de Banyoles. El rendiment actual de la planta és molt 
homogeni tot l'any i se situa a l'entorn del 85-90%, amb la qual cosa la seva capacitat cobrirà el nou volum generat 
pel nou equipament. 
 
 
Biodiversitat i connectivitat. 
 
1. Les espècies que s'afectaran no tenen cap valor ecològic, sinó que són plantes d'enjardinament: troana, xiprer 
leilandi, acàcia i palmeres. 
 
2. El Pla s'adapta a les mesures de conservació dels elements clau de l'espai de l'Estany de Banyoles, pel que fa als 
hàbitats d'interès comunitari 7210, 3140 i 3150, que tot i no aparèixer dins de l'àmbit, ja que són més propis de zones 
estagnades; així com les espècies protegides de cargolets com Vertigo angustior i Vertigo moulinsiana, més propis 
de punts inundats, sobre els que podrien tenir efectes indirectes sinó s'haguessin pres mesures com:  l'abastament es 
fa a través de xarxa pública, el sanejament a través de la xarxa de clavegueram, i els tractaments fitosanitaris de la 
vegetació de l'àmbit amb productes biodegradables i innocus pel medi ambient. 
 
3. El Pla s'adapta a les mesures de conservació dels elements clau de l'espai de l'Estany de Banyoles, pel que fa a la 
llúdriga, de la qual es té constància de presència anecdòtica dins de la finca, sobretot al sector S on puja pels recs de 
desguàs per a alimentar-se de crancs. Es preveu que la mobilitat a l'interior de la finca es faci de forma molt lenta sobretot 
als creuaments amb recs de desguàs; també la delimitació dels punts més sensibles on se sol moure, en els que hi haurà 
una limitació d'accés. 
 
3. Atesa la magnitud de la distribució de les plantes no autòctones dins de la finca, no es pot evolucionar cap a una 
eradicació massiva, però sí cap a una progressiva substitució d'aquests peus per d'altres d'autòctons. En el nostre cas, 
les principals espècies són: troana i acàcia, encara que no són les úniques atès que s'ha trobat bambú i plomall (herba 
de la pampa); aquestes dues últimes sí es podrien eradicar de forma immediata. 
 
4. Caldrà fer una campanya de conscienciació per a evitar la seva plantació seguint el Catàleg d'espècies exòtiques 
invasores 
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5. Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten en el Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catàlogo español de especies exóticas invasoras, i que es reprodueix 
tot seguitseguit: 

UArbres 
 
acàcia (Robinia pseudoacacia) 
ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 
freixe de flor (Fraxinus ornus) 
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 
mimosa (Acacia dealbata) 
morera del paper (Broussonetia papyrifera) 
negundo (Acer negundo)  
troana (Ligustrum lucidum) 
 
UArbusts 
 
Amorpha fruticosa 
Baccharis halimifolia  
budlèia  (Buddleja davidii) 
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 
                              Cotoneaster tomentosa  
carolina o coronilꞏla glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 
piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 
 
UPlantes entapissants i reptants 
 
Campanetes (Ipomoea cf. indica) 
miraguà (Araujia sericifera) 
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 
lligabosc (Lonicera japonica) 
Senecio angulatus /  Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 
Tradescantia Tradescantia fluminensis 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 
 
UPlantes crasses i assimilables 
 
aloe maculat (Aloe maculata) 
atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima  O. stricta i O. linguiformis ) 
Einadia nutans 
 
UPlantes aquàtiques 
 
Azolla sp. 
Cyperus eragrostis 
Elodea canadensis 
jacint d’aigua Eichhornia crassipes 
Ludvigia grandiflora  
Myriophyllum aquaticum 
Salvinia natans 
 
UGramínies per a hidrosembra i gespes 
 
Eragrostis curvula 
Paspalum saurae  
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum 
 
UAltres espècies (ornamentals, etc.)  
 
acant (Acanthus mollis)  
Arcthoteca calendula 
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  

canya (Arundo donax)                                                                                                   
Erigeron karvinskianus 
gasània (Gazania sp.) 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  
nyàmera Helianthus tuberosus  
raïm de moro Phytolacca americana 
Senecio angulatus 
 
UPlantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat invasora / de dispersió 
 
Aster pilosus 
Aster squamatus 
Datura stramonium 
Oxalis pes-caprae 
Tabac de jardí Nicotiana glauca 
Seneci del Cap Senecio inaequidens 
Solanum chrysotrichum   

 
 
6. Les plantes que s'introduiran en els espais d'enjardinament per a fomentar la millora ecològica de la finca seran 
autòctones com: alzina, roure i al bosc de ribera: pollancre, freixe de fulla petita i salze. 
 
7. S'hauran d'introduir mesures dissuassòries per a prevenir l'entrada a l'interior de la finca com tancaments cinegètics o 
marques odoríferes. 
 
 
 
Paisatge. 
 
1. El nou volum s'ha previst en la zona intermèdia de les dues edificacions existents, amb lo que no hi ha dispersió, sinó 
concentració de volumetries i equidistància entre les línies acadèmiques. 
 
2. Tot i que s'afecti la vegetació de l'entorn, la mateixa vegetació que s'arrenglera a la carretera de Mieres i la de l'ampli 
bosc de ribera de la riera del Vilar, farà que les úniques visuals es donin a l'interior mateix de la finca. Si s'escau, es 
podria fer plantació amb autòctones a l'entorn del nou pavelló resseguint les voreres. 
 
3. Atenent els criteris establerts pel tipus d’instalꞏlacions PAV-1 (fitxes tècniques d'equipaments esportius del Consell 
Català de l'Esport), s'establiran els paràmetres edificatoris que regularan altures màximes, tipologies constructives, 
materials a utilitzar  i tonalitats a emprar amb l'objecte d'integrar al màxim la nova volumetria.  
 
 
Medi atmosfèric. 
 
1. Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, així com als 
Requeriments tècnics per a un pavelló bàsic poliesportiu (PAV-1):  
 

 Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents temperatures. 
 Ventilar l'espai esportiu de manera natural creuada disposant una superfície practicable no menor del 2% de 

la planta repartida al llarg de les dues façanes oposades, preferiblement les N i S. 
 Orientar l'eix longitudinal de l'espai esportiu d'E a W. Les obertures s'han de situar en les façanes N i S, 

aquestes amb protecció solar que redueix els guanys tèrmics a l'estiu i eviti l'entrada de llum directe a l'espai 
esportiu. 

 Ilꞏluminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de vestidors, dutxes i serveis, 
preferiblement de manera zenital. 

 Disposar sistemes passius d'aïllament tèrmic i de protecció solar per l'estalvi del consum energètic. 
 Instalꞏlar comptadors interns d'electricitat, de calories i d'aigües per mesurar els principals conceptes 

consumidors i facilitar l'explotació de l'edifici des del punt de vista d'ús racional d'energia i aigua. 
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 Instalꞏlar sistemes d'alta eficiència energètica com calderes d'alt rendiment, refredadores amb recuperació 
de calor del condensador, climatitzadors amb free-cooling, fluorescència trifòsfor i les làmpades 
fluorescents amb balast electrònic. 

 Instalꞏlar dispositius d'encesa i tancament automàtics dels llums i de les aixetes per detecció de presència. 
 Foment de les energies renovables tot aprofitant el sostre de l'edifici per a instalꞏlar captadors solars tèrmics 

per a produir no menys del 60% de les necessitats d'aigua calenta sanitària i de calefacció. 
 Implementació d’ilꞏluminació de baix consum en espais comunitaris interiors (s'utilitzaran làmpades classe 

B o superior segons Directiva 98/11/CE). 
 
2. S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de protecció de 
l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi 
atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. S’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, 
de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del 
procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, 
d’intervenció integral de l’administració ambiental.  
 
3. S'introduirà un enllumenat públic eficaç i que causi la mínima contaminació lumínica. El disseny de les 
lluminàries serà de projecció horitzontal i les làmpades de VSAP. Adaptació al Decret 190/2015, de 25 d'agost, que 
estableix els condicionants i prescripcions que han de complir les instalꞏlacions d'enllumenat exterior i que hauran 
de ser definits al projecte d'usos o activitats que desenvolupi el PEU. Les instalꞏlacions d'enllumenat exterior hauran 
de complir amb les condicions de l'Annex 2 d'aquell decret pel que fa a tipologia de les làmpades i al percentatge 
màxim del flux de l'hemisferi superior instalꞏlat (FHSinst) dels llums, en funció del 'horari d'ús i la zona de protecció 
envers la contaminació lumínica. Es tindrà en compte que l'àmbit d'estudi es troba en zona E1 (protecció màxima) 
en vers la contaminació lluminosa. 
 
4. El cobriment i tancament de la pista poliesportiva disminuirà l'efecte acústic. Es garantiran els nivells d’immissió 
establerts en l’Ordenança municipal vigent en cada moment, el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.. 
 
 
Gestió dels residus. 
 
1. S'elaborarà un Pla de gestió integral de residus amb l'objecte d'avaluar els volums de residus que es generaran per 
tipus (runa, fusta, cartró, plàstic, vidre,...), quins seran els mitjans de disposició, i la seva destinació. 
2.S’adoptaran els criteris establerts al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Es classificaran els residus atenent al Decret 92/1999, de 6 
d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així 
com la Llei 6/1983, de residus industrials. 
 
3. Es farà una reserva d'espai per a encabir els contenidors necessaris de rebuig i selectiva.  
 
 
Canvi climàtic. 
 
1. Es fomentarà l'ús de la bicicleta per a accedir a l'escola. Localització d'un aparcament de bicicletes.  
 
 
 
 
Gea. 
 

1. Serà imprescindible la realització d'un estudi geotècnic per a descartar l'existència de cavitats subterrànies i 
desestimar el risc de colꞏlapse del terreny.  
 
 
 
 
 

 
Figueres, desembre de 2019 

 
 
 
 

M.Mercè Oriol Hilari, arquitecta 
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2.1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
2.1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA. 
 
Article 1. Naturalesa. 
 
 Aquest Pla té la condició de Modificació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i es redacta d'acord 
amb les disposicions del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme  en  endavant 
LU (text consolidat amb les modificacions introduïdes per la llei 3/2012), i d’acord amb el Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (text consolidat), i d'acord amb les determinacions 
del document de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, determinacions que s'hauran d'acomplir al llarg del seu 
desplegament. 
 
Article 2. Àmbit territorial. 
 
 L’àmbit territorial d’aquesta Modificació és l'assenyalat en els plànols de projecte corresponents, dintre del 
terme municipal de Porqueres, coincidint amb l’àmbit de la finca de l’equipament docent Escola Casa Nostra (PEU-
2 Casa Nostra 1) 
 
Article 3. Vigència. 
 
 Aquesta Modificació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entrarà en vigor a partir de la publicació de 
la seva aprovació definitiva i normativa urbanística en el Diari Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà 
indefinida d’acord amb el que disposa l’art. 94 del Decret legislatiu 1/2010. 
 
Article 4. Obligacions. 
 
 Els particulars, igual que l’administració pública, queden obligats a complir les disposicions sobre ordenació 
urbanística contingudes en aquest instrument de planejament i gestió que se’n derivin, d’acord amb el que disposa 
l’article 106.2 de la LU. 
 
Article 5. Interpretació del Pla. 
 
 En aplicació de l'article 10 de la LU, els dubtes en la interpretació d'aquest document produïts per imprecisió 
o contradicció entre determinacions del propi document, es resolen atenent els criteris de menor edificabilitat, de 
major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i aplicant el principi general d'interpretació 
integrada de les normes. 

 
En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que el conflicte es 

refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que cal atenir-se a la superfície real. 
 

Article 6. Determinacions del Pla. 
  

Les determinacions d’aquesta modificació del POUM es despleguen en els següents documents: 
- Memòria i estudis justificatius.  
- Normes urbanístiques. 
- Agenda. Programa d’actuació. 
- Avaluació econòmica i financera 
- Annexos.   

Annex 1. Conveni urbanístic per a la regulació urbanística de la finca de Casa Nostra 
Annex 2. Memòria ambiental 
Annex 3. Aclariment fitxes AA03 i B008 
Annex 4. Certificat identitat de tots els propietaris sobre les finques afectades. 
 

- Plànols d’informació i ordenació 
 
 

2.2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 
 
2.2.1. NORMATIVA REGULADORA. 
 
Article 11. Modificació del PEU 2.-Pla especial urbanístic Casa Nostra 1 de les normes urbanístiques del POUM. 
 
Es modifica el PEU 2.-Pla especial urbanístic Casa Nostra 1 de les normes urbanístiques del POUM,  quedant  
redactat l’esmentat article amb el següent tenor literal:  

 
PEU 2 Pla especial urbanístic Casa Nostra 1 
 
1. Objectiu 
Aquest Pla especial es redactarà amb la voluntat de regular els usos i l’edificació 
existents en aquest àmbit, així com regular les intervencions en l’àmbit de la pista esportiva  
 
2. Àmbit 
S’emplaça a la banda est de la carretera GIP-524, de Banyoles a Olot, entre aquesta i el límit 
amb el terme municipal de Banyoles. Forma part de la finca ocupada per la instalꞏlació docent 
Casa Nostra. L’àmbit es troba delimitat en els plànols d’ordenació. 
 
3. Superfície 
L’àmbit presenta una superfície total de 80.095,60 m², mesurats sobre el plànol cadastral de 
rústica del municipi. 
 

4. Condicions del Pla especial 
- El sostre màxim és l’existent actualment format pel conjunt de totes les edificacions admetent-
se una ampliació del 20% d’aquestes edificacions existents. 
- Es permet utilitzar aquest percentatge del 20% per cobrir la pista esportiva existent 
(comptabilitzant el 50% del seu sostre), així com també per la implantació de dependències 
pròpies de la pista com vestidors i altres instalꞏlacions vinculades a la pròpia pista esportiva, 
com a cossos tancats (comptabilitzant el 100% del seu sostre). Excepcionalment, s’admet el 
tancament de la pista de manera esporàdica assegurant la màxima transparència física i visual 
del camp de joc. 
- Les edificacions existents es poden reconvertir per a l’ús a què es destina l’àmbit. 
- Usos: docent i habitatge vinculat a aquest ús i l’educació en el lleure i vinculats (l’ús 
d’acampada, administratiu, oficines, garatge i magatzem) en edificacions existents i que hagin 
estat incloses en el Catàleg de masies i cases rurals (Annex III del POUM). 
- També, seran compatibles tots aquells usos relacionats amb la conservació i gestió dels hàbitats 
naturals, així com la instalꞏlació de nuclis zoològics com centres de recollida de fauna autòctona 
salvatge. 
-  S’admet l’ús esportiu vinculat a l’equipament docent. 
- Totes les actuacions resten condicionades a la compatibilitat amb les directrius de gestió de la 
xarxa Natura 2000, així com al resultat del procediment de decisió prèvia, previst a la normativa 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 
- Haurà d’incorporar les mesures correctores del Document Ambiental Estratègic corresponent. 
- El projecte constructiu de les edificacions incloses en el Pla Especial haurà d’incloure una 
anàlisi detallada dels treballs a executar i les mesures correctores necessàries per tal d’evitar 
impactes sobre l’espai protegit. 
- La ilꞏluminació exterior ha de ser la mínima i imprescindible, adaptada a la zona de protecció 
màxima E1 d’acord amb el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
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- El Pla Especial ha de contenir un estudi d’impacte i integració paisatgística que fixi uns 
paràmetres i condicions per a les possibles noves actuacions i volums que s’hauran d’incloure a 
la part normativa del Pla Especial.  
- Es recomana realizar inspeccions periòdiques de les edificacions per detectar patologies 
associades a aquest tipus de moviment. 
 

Article 12. Modificació de la Fitxa AA03-Casa Nostra (escola) del Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl 
rústic del POUM. 
 
Es modifica la Fitxa AA03-Casa Nostra (escola) del Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl rústic del 
POUM, quedant  redactat l’esmentat article amb el següent tenor literal:  
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Article 13. Modificació de la Fitxa B008-Casa Nostra (habitatges) del Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl 
rústic del POUM. 
 
Es modifica la Fitxa B008-Casa Nostra (habitatges) del Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl rústic 
del POUM, quedant  redactat l’esmentat article amb el següent tenor literal:  
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Figueres, desembre de 2019 

 
M.Mercè Oriol Hilari, arquitecta 
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CAPÍTOL III.. ....... : AGENDA. PROGRAMA D’ACTUACIÓ. 
 
 

D’acord amb el que disposa l’article 99.1.b de la LU, les modificacions d’instruments de planejament 
general que comportin un increment del sostre edificable, o de la intensitat dels usos, han d’incloure en la 
documentació la previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució immediata 
del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat a la 
magnitud de l’actuació. 

 
En la present modificació, es fixa un termini de 12 mesos a comptar des de la publicació de l’aprovació 

definitiva de l’instrument de planejament del pla especial urbanístic per a l’obtenció de la llicència per a la 
construcció de l’edificació. 

 
 
 
CAPÍTOL IV. ....... : AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA. 
  
 

D’acord amb el que disposa l’article 99.1.c de la LU, les modificacions d’instruments de planejament general 
que comportin un increment del sostre edificable, o de la intensitat dels usos, han d’incloure en la documentació  
una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha 
d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a separata. 

Per la naturalesa de la present modificació, donat que es tracta d’un sector en sòl no urbanitzable, no té sentit 
efectuar una avaluació econòmica i financera derivada de l’augment de sostre derivat de la modificació. 

 
 
 
 
 

Figueres, desembre de 2019 
 
 
 

M.Mercè Oriol Hilari, arquitecta 
 

 
CAPÍTOL V. ....... : ANNEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 

 
ANNEX 1. CONVENI URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ URBANÍSTICA 
DE LA FINCA DE CASA NOSTRA 
 
ANNEX 2. MEMÒRIA AMBIENTAL 
 
ANNEX 3. ACLARIMENT FITXES AA03 I B008 
 
ANNEX 4. CERTIFICAT IDENTITAT DE TOTS ELS PROPIETARIS SOBRE 
LES FINQUES AFECTADES. 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 57  

PORQUERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1. CONVENI URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ URBANÍSTICA 
DE LA FINCA DE CASA NOSTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 58  

PORQUERES 

 



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 59  

PORQUERES 

 
 



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 60  

PORQUERES 

 

 



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 61  

PORQUERES 

  



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 62  

PORQUERES 

 

 



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 63  

PORQUERES 

  



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 64  

PORQUERES 

  



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 65  

PORQUERES 

  



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 66  

PORQUERES 

  



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 67  

PORQUERES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 CASA NOSTRA 1. 2018-041 - Pàg: 68  

PORQUERES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 2. MEMÒRIA AMBIENTAL 
 
 
  



  
Miquel Fort i Costa 
Geòleg i consultor mediambiental 
Col.legiat nº 1.685 
 
 
 
  
DDooccuummeenntt  AAmmbbiieennttaall  EEssttrraattèèggiicc  ppeerr  aa  ll''iinniiccii  ddeell  ttrrààmmiitt  
dd''aavvaalluuaacciióó  aammbbiieennttaall  eessttrraattèèggiiccaa  ssiimmpplliiffiiccaaddaa  ddee  llaa  
MMooddiiffiiccaacciióó  PPuunnttuuaall  ddeell  PPEEUU--22  ""CCaassaa  NNoossttrraa  11""  aall  

TT..MM..  ddee  PPoorrqquueerreess  ((PPllaa  ddee  ll''EEssttaannyy)).. 
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0. INTRODUCCIÓ. 
 
0.1. Antecedents. Motivació de l’aplicació de l’AAES. Objecte del DAE. 
 

En l'informe sobre planejament urbanístic que va emetre l'OTAA en data 08/05/2018 (expedient 

OTAAGI20180055) en relació a la MP nº 4 del POUM de Porqueres on entre d'altres es preveia 

com a objectiu nº 14, la modificació de les condicions dels PEU-2 "Casa Nostra" en relació a la 

pista esportiva (conversió de l'actual pista esportiva en una pista coberta que s'haurà d'adaptar 

als paràmetres establerts per aquest tipus d'instal.lacions); l'òrgan ambiental resol: 

 

Pel que fa a la possibilitat de conversió de l'actual pista esportiva en una pista cobeta, d'acord 

amb la resolcuió de la memòria ambiental del POUM de Porqueres, de data 29 d'octubre de 

2012, la viabilitat ambiental del projecte de conversió de l'actual pista en una pista coberta resta 

supeditada al resultat del procediment previst en l'article 16 del RDL 1/2008, d'11 de gener i la 

deguda concordança amb les Directrius de gestió de la Xarxa Natura 2000. Per tant la 

modificació haurà d'ésser objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada atès que 

s'emmarca en els supòsit 6 b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015. 

 

El tràmit consistirà en la redacció del Document Ambiental Estratègic (DAE) atenent al 

contingut de l'article 29 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que 

contindrà la següent informació: 

 

a) Los objetivos de la planificación (0.3). 

b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables (3). 

c) El desarrollo previsible del plan o programa (0.5). 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado (1). 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación (4). 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes (0.4). 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada (0.1). 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas (3). 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando 

en consideración el cambio climático (4). 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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0.2. Marc normatiu. 
 
Aquest informe s’ajusta segons: 

 
Urbanisme: 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

 Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. 

 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refòs de la Llei 

d’Urbanisme. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Avaluació ambiental: 

 Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei d’Impacte Ambiental de projectes. 

 Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes. Aquesta norma adapta per a l’Estat espanyol les exigències de la Directiva 

comunitària europea 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001. 

 Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26-05-2003, que 

establece medidas para la participación del público en la elaboración de determinados 

planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en 

lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE.  

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 
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0.3. Relació de plans i programes vinculats. 
 
0.3.1. Planejament vigent. 
 
El Planejament municipal vigent és el POUM de Porqueres, aprovat definitivament per la CTUG 

el 21 de març de 2013 i publicat al DOGC el 22 d'octubre de 2013. La finca està classificada 

com a sòl no urbanitzable amb la clau 25ai (espais naturals protegits-agrícola d'interès). 

 

Aquesta clau està regulada pels articles 275-277 de la normativa vigent: "inclou els terrenys 

destinats a conreu agrícola, així com aquelles instal.lacions i edificacions associades a aquest 

ús o als usos ramaders i, en general, totes les altres activitats i usos admesos com a 

compatibles, amb la particularitat que aquests tenen un alt interès ecològic i paisatgístic. 

 
Figura 1. Extracte del mapa de règim del sòl del POUM de Porqueres. 

 
 

Al seu interior apareixen varis edificis (AA3.1, AA3.2, A120) dins del Catàleg de masies, cases 

rurals i altres edificis, així com B8 a l'inventari d'habitatges en sòl no urbanitzable. 
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0.3.2.- Pla Territorial General de Catalunya. 
 
El Pla Territorial General de Catalunya, fou aprovat per la Llei 1/1995, el 16 de març. Els 

objectius marcats per aquest Pla responen a: 

 

 Potenciar el desenvolupament 

 Equilibrar el territori 

 Ordenar el creixement 

 

Aquest últim objectiu s’especifica, augmentar o assegurar la qualitat de vida preservant el medi, 

assegurant serveis i equipaments. 

 

Apart dels espais protegits PEIN, ZEPA..., el Pla Territorial General de Catalunya dóna valors 

de protecció als espais agrícoles (sòls d’especial interès agrícola) i als espais forestals (sòls 

d’especial interès forestal). 

 

El PTG defineix espais de protecció segons els seus valors culturals, segons els elements de 

patrimoni històric i artístic, i espais de protecció definits per les legislacions sectorials. 

Els criteris o objectius del Pla són els següents: 

 

 Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables. 

 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

 Moderar el consum del sòl. 

 Afavorir la cohesió del territori i evitar la segregació de les àrees urbanes. 

 Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

 Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements. 

 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 
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0.3.3. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). 
 
El PTPCG va ser aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC nº 

5735, de 15 d’octubre de 2010.  

 

La finca sobre la que es proposa la instal·lació està en sòl de protecció especial, "PEIN i Xarxa 

Natura 2000" regulat pels articles 2.6, 2.7 i 2.23 de la normativa del Pla territorial Parcial de les 

Comarques Gironines, aprovat definitivament en data 14 de setembre de 2010. 

 

 
 
Figura 2. Espais oberts. Estratègies d’assentaments. Pla de l'Estany PTPCG. 
 
 
 
 
Per tant, el Pla Territorial de les Comarques Gironines marca la zona com a Protecció Especial, 

però la finca en qüestió té l’ús d’Equipament docent vinculat en la Natura, i es tracta d’una 

ampliació necessària per aquest equipament per fer-hi l’activitat esportiva de 1.000 m2 

(superfície per complir els paràmetres de PAV-1), això significa 31,17 % en relació a les 

edificacions existents d’ús educatiu segons superfícies calculades en la fitxa AA03 del POUM 

Catàleg d’identificació i regulació de masies en sòl rústic. 
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Figura 4. Llegenda de l’estructura del sistema d’espais oberts. PTPCG 
 
 
 
 
  



Document Ambiental Estratègic per a l'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratégica simplificada de la 
MP del PEU-2 "Casa Nostra 1" a Porqueres 

Desembre 
2018 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   
 

8 

 
0.3.4. Pla director urbanístic del Pla de l'Estany (PDUPE). 
 

En data 12 d’abril de 2010 es va aprovar definitivament el Pla Director urbanístic del Pla de 

l’Estany i es va publicar en el DOGC núm. 5613 en data 22 d’abril de 2010 que classifica el sòl 

objecte de la present modificació, com a PEIN i/o Xarxa Natura 2000. 
 

 

Figura 3. Classificació del sòl atenent al PDUPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normativa és exactament la mateixa que la de les comarques gironines, per tant no es 

considera necessari tornar-ho a reproduir. 
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0.4.- Contingut i abast del Pla. 
 
0.4.1. Objecte del pla. 
 

Aquesta Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal té per objectiu reconèixer la 

necessitat actual i futura de l’Escola Casa Nostra per tancar la pista i per tant establir uns nous 

paràmetres reguladors del Pla Especial PEU-2, en el sentit de fer possible la implantació d’un 

equipament de serveis esportius i dimensionada per a donar servei a la pròpia escola. 

 

Es tracta,per tant, de definir unes condicions més adequades i suficients per donar cabuda a 

les necessitats del pavelló esportiu, i adequar la resta de paràmetres i en concret: 

a) La correcta definició de les condicions d’edificació pel tancament de la pista 

quina cobertura ja es permet en el vigent POUM, de forma que permeti assolir una 

volumetria correcta, ben dimensionada per les necessitats d’un Pavelló Esportiu 

(PAV-1), dimensions reglamentades per la Fitxa Tècnica d’Equipaments Esportius 

del Consell Català de l’Esport. 

b) La correcta definició del règim d’usos admesos aplicable a la nova volumetria 

permesa.   

 

 

0.4.2. Conveniència i oportunitat. 
 

La conveniència i oportunitat de la present Modificació de Pla d’ordenació urbanística municipal 

al sector PEU-2 ve donada per la necessitat d’adequar els paràmetres que regulin el tancament 

i cobriment de la pista, amb la finalitat de permetre tenir un espai on realitzar les activitats 

esportives d’educació física. 

 

El funcionament actual de l’equipament fa aconsellable situar aquest pavelló entre mig de les 

edificacions existents, és a dir, a on actualment hi ha una pista. Així l’edificació queda 

concentrada en una zona de la finca, reservant la gran part de la superfície de la finca com a 

espai lliure. El fet de només cobrir la pista, construcció prevista inicialment pel POUM, és 

insuficient per poder realitzar totes les activitats previstes que es fan d’educació física i en tot 

cas, no es disposa de cap altra zona per utilitzar en cas de mal temps.  

 

Es tractaria simplement de permetre tancar una pista per a ús de l’equipament docent. Existeix, 

per tant, un interès privat però també un enorme interès púbic en tantque dins del Pla estratègic 

de l’esport local de Girona s'estableix un total de 43 actuacions per desenvolupar a la ciutat en 

els pròxims deu anys incloses dins de cinc línies estratègiques, una de les quals, és  

redefinició i dinamització de l'esport escolar. 
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0.4.3. Criteris i objectius. 
 
La present modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Porqueres en relació al 

PEU2 Casa Nostra 1 es proposa donar compliment als següents objectius: 

 

a) Corregir l’errada material o inconcrecció que es detecta al POUM en 

relació al sostre màxim permès, ja que determina que el sostre màxim és 

l’existent, quan, en canvi, també permet cobrir la pista actual, és a dir, 

augmentar la superfície de sostre existent. 

b) Corregir l’errada de transcripció del conveni urbanístic, en el sentit, de la 

correcta definició de les condicions d’edificació pel tancament de la pista 

quina cobertura ja es permet, de forma que permeti assolir una volumetria 

correcta, ben dimensionada per les necessitats d’una Pavelló Esportiu (PAV-

1), dimensions reglamentades per la Fitxa Tècnica d’Equipaments Esportius 

del Consell Català de l’Esport. 

c) La correcta definició del règim d’usos admesos aplicable a la nova volumetria 

permesa.   

 

 

D’entre els criteris adoptats per a l'ordenació del la present modificació del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipalde Porqueres en relació al PEU2 Casa Nostra 1, podem esmentar els 

següents: 

 

a) La correcció d’errada del sostre màxim permès és l’existent amb 
l’ampliació de la cobertura i tancament de la pista per la construcció d’un 

pavelló per fer-hi l’activitat d’educació física. 

b) Atorgar la possibilitat de cobrir i tancar la pista. 

c) Recollir com a ús complementari l’ús esportiu per l’ús escolar. 
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0.4.4. Descripció i justificació de la proposta. 
 

Com s’ha anat exposant al llarg del document, la proposta es justifica en síntesi en els 

següents raonaments: 

 

1. Es va redactar un conveni on s’exposa la necessitat de la construcció d’un pavelló 

esportiu per l’equipament docent i es cedeix terrenys i immobles al Consorci de l’Estany 

de forma avançada. Aquest document no queda ben transcrit en la redacció del POUM. 

2. En la normativa del POUM, pel que fa referència a l’Àmbit del PEU-2, hi ha una 

incongruència al redactat, en el sentit que determina per una banda que el sostre 

màxim és l’existent i per altra banda es permet cobrir la pista (cobrir la pista implica 

augment de sostre).  

3. També hi ha una incongruència en les fitxes del Catàleg de Masies, en el sentit que en 

la fitxa AA03, que és on es concentra l’edificació de l’ús escolar es permet les 

actuacions especificades en les normes, aquestes normes permeten el 20% 

d’ampliació. La suma de les superfícies construïdes als edificis 1 i 2 (AA3) és de 

3.208.35m2, amb la qual cosa si es permet una ampliació màxima del 20%, això 

implica la possibilitat d'un nou sostre de 641,67 m2. 

4. Només es comptabilitzen els edificis d’ús escolar per l’ampliació, obviant la resta 

d’edificis que estan descrits en altres fitxes, tot i ser de la mateixa finca. 

5. Segons les fitxes del Consell Català de l’esport, un pavelló del tipus PAV-1 necessita 

1.000 m2 construïts. 

6. La construcció del pavelló esportiu seria d’ús per l’equipament docent per les activitats 

esportives per les classes d’educació física. 

7. Resultaria antieconòmic cobrir simplement una pista, quan hi ha una necessitat real de 

convertir-ho en un pavelló seguint les directrius per ser un PAV-1. 

8. Es tracta d’una necessitat d’un equipament docent existent, actiu i lligat a la natura, on 

es vol inculcar fer esport, element important per la salut. 

 

9. La concurrència d’interessos públics i privats queda justificada. 

10. La proposta no cerca el lucre dels promotors, ans el contrari, obliga a una inversió 

difícilment retornable sota crieris econòmics. 

 

Atenent a la fitxa tècnica d'equipaments esportius del Consell Català de l'Esport de la 

Generalitat de Catalunya, el pavelló bàsic polisportiu (PAV-1) haurà de tenir una superfície 

construïda mínima de 1.000m2 amb aforament per a 170 persones (30 a l'espai esportiu, 40 als 

vestidors i 100 com a espectadors. 
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La distribució de la superfície serà: 

 pista polisportiva   608 m2 (32m x 20 m) 

 grades     110 m2 

 vestíbul i control accessos  40 m2 

 zona administració  8 m2 

 neteja i magatzem auxiliar 6 m2 

 infermeria   8 m2 

 install.lacions tècniques 10 m2 

 2 vestidors grups i serveis 70 m2 

 1 vestidor tècnic-arbitres 8 m2 

 1 servei de pista  3 m2 

 1 magatzem material  20 m2 

 1 servei per al públic  20 m2 

 

 
0.4.5. Canvis en la fitxa. 
 
Es passarà del redactat actual: 
 
4. Condicions del PE. 

 El sostre màxim és l'existent actualment format pel conjunt de totes les edificacions.,. 
..... 

 Es permet cobrir la pista polisportiva. 
 
 
Al següent redactat: 
 
4. Condicions del PE. 

 El sostre màxim és l'existent actualment format pel conjunt de totes les edificacions, 
admetent-se l'ampliació del cobriment i tancament de la pista existent (amplaició de 
1000m2 construïts). ,. 

..... 
 S'admet l'ùs esportiu vinculat a l'equipament docent. 
 Es permet cobrir i tancar l'actual pista, adaptant-se als paràmetres establerts pel tipus 

d'instal.lacions PAV-1. 
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1. CARACTERITZACIÓ DEL MEDI ABANS DEL PLA 
 
1.1. El medi físic. 
1.1.1. Situació geogràfica. 
L'àmbit d'estudi es troba al terme municipal de Porqueres (Pla de l'Estany), a cavall del terme 

de Banyoles, amb qui limita per llevant. així doncs, se situa a l'extrem sud-oest de l'estany de 

Banyoles en el paratge de la Puda, entre els estanyols del Vilar i els de Montalt i la Cendra. A 

banda de limitar a llevant amb el terme de Banyoles, ho fa per ponent amb la carretera GI-524 

que va de Porqueres a Mieres; al nord amb la riera del Vilar; i al S amb un camí que porta als 

estanyols de la Cendra i Montalt així com als aiguamolls de la Puda. La finca que s’emmarca 

en el Pla Especial Urbanístic té una superfície de 80.095,60m². 

 
Figures 4 i 5. Emmarcament geogràfic del PEU.  
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1.1.2. Clima. 
 
 

El clima de Banyoles és típicament mediterrani, entre les tendències més acusades de 

l’atlàntica de la Garrotxa i la més humida del Gironès. La temperatura mitjana interanual és de 

15º C i la pluviositat és força abundant, amb un índex anual que sol oscil·lar entre 700 i 900 

mm, amb una mitjana anual de 815 mm. 

 

Els vents dominants són els que bufen del nord-oest, predominants durant tot l’any, i del sud-

est, més notoris a la primavera i l’estiu i associats a la marinada. Les mitjanes mensuals pels 

vents que bufen sobre Banyoles són molt moderats (entre els 0,5 i els 2 m/s), mentre que les 

ràfegues de vent s’associen a vents de component nord (tramuntana i mestral especialment). 

 

Els elements geogràfics del voltant tenen una importància bàsica en les variacions climàtiques 

de la ciutat: la serralada de Rocacorba protegeix dels vents humits del sud-oest, la Mare de 

Déu del Mont empara pel nord-oest i la disposició de la plana comarcal compensa i suavitza el 

clima. 

 

Estació meteorològica de Banyoles 2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana 
Precipitació acumulada (mm) 754 1058 519 773 880 796,9 
Temperatura mitjana (ºC) 14,5 15,6 15,2 14,7 15,6 15,1 
Temperatura màxima mitjana (ºC) 20,2 21,7 21,5 20,9 21,7 21,2 
Temperatura mínima mitjana (ºC) 9,6 10,6 9,7 9,5 10,4 10,0 
Temperatura màxima absoluta (ºC) 38,0 36,7 38,0 36,1 35,9 36,9 
Temperatura mínima absoluta (ºC) -5,1 -4,7 -7,7 -5,4 -2,2 -5,02 
Velocitat mitjana del vent (m/s) 2,1 2,0 2,2 2,1 2,0 2,08 
Direcció dominant NW NW NW NW NW NW 
Humitat relativa mitjana (%) 69,0 72,0 68,0 71,0 73,0 70,6 
Mitjana irradiació solar global diària (MJ/m2) 15,5 16,0 16,2 15,5 14,6 15,6 

 

A partir del quadre anterior s'extreuen les mtjanes meteorològiques dels darrers anys a l'estació 

meteorològica de Banyoles. 
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1.1.3. Geologia. 
 

1.1.3.1. Marc geològic 
 

L'estany de Banyoles representa la massa d'aigua continental més gran de Catalunya, de gran 

valor paisatgístic i d'identitat col.lectiva. Constitueix un fenomen excepcional a Catalunya, ja 

que es tracta d'un estany d'origen càrstic i tectònic. Conté el registre més complert de la història 

geològica quaternària del NE peninsular. Constitueix un dels pocs exemples mundials que 

permeten analitzar els processos de sedimentació actuals relacionats amb la dinàmica lacustre 

i aplicar-ho a dipòsits antics dins la mateixa zona. També constitueix un dels millors exemples 

de carst actiu i el seu impacte en la utilització del sòl. Es per tot això que aquesta geozona pot 

considerar-se com una de les millors aproximacions al coneixement del Quaternari a Catalunya 

 

1.1.3.2.- Els materials 
 

Segons el mapa geològic 1:25.000 del full de Banyoles, l’àmbit d’estudi està format per: 
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Figura 6. Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 (full de Banyoles 295-2-1). 

 
 
1.1.3.3.- La Geozona. 
 

L'àmbit d'estudi s'emmarca a tocar de la geozona de la "Conca Lacustre de Banyoles" 

inventariada amb el nº de codi 211 del 'inventari de punts d'especial interès geològic de 

Catalunya. 

 

Aquesta geozona es troba situada just en el contacte estructural entre els relleus prepirenencs 

de la Garrotxa, d’orientació predominant E-W, i la depressió neògena de l’Empordà. El límit 

entre ambdues unitats estructurals correspon a un conjunt de falles de direcció entre NW-SE i 

N-S de component normal. 

 

L’estany de Banyoles no és més que una surgència d’un gran sistema càrstic que s’estén cap 

el N i W, cap el N segons les proves de tinció per fluorescència efectuades per Vidal (1954) i 

cap el W seguint les formes estructurals i morfològiques tal com assenyalen els estanys de 

Sant Miquel de Campmajor. De fet, l’anàlisi morfològica regional mostra un gran 

desenvolupament de formes de dissolució càrstica en la zona limitada per les poblacions de 

Banyoles - Sant Miquel – Besalú - Dosquers. Com es tracta d'un carst actiu, llur incidència en 

l’ocupació i ús del sòl té importants repercussions econòmiques. El límit oriental del carst queda 
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ben establert pels materials de colmatació de la fossa neògena, formats per sediments 

terrígens amb una abundant contribució lutítica. Aquests materials poc permeables es posen en 

contacte per falla amb els dipòsits margosos, carbonatats i guixencs del Terciari inferior que 

són fàcilment dissolts pel procés càrstic. Aquesta barrera litològica deguda a la tectònica 

regional és la que controla la situació de la surgència del carst a Banyoles. Les formes 

càrstiques són fàcilment reconeixibles a l’estany que té forma de 8 i mostra una batimetria en 

embuts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Distribució de la geozona i dels punts d'especial interès geològic 

 
 

L'àmbit d'estudi queda fora de la geozona encara que molt proper a l'espai d'interès de Les 

Tunes, que s'utilitza com a recurs geoturístic i didàctic.  
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1.1.4. Geomorfologia i Paisatge. 
 

1.1.4.1. Trets geomorfològics. 
 

L'àmbit d'estudi està conformat per terrenys molt planers amb una certa pendent cap a llevant, 

això és, en direcció a l'estany de Banyoles. Les cotes oscil.len entre els 181m a l'extrem NW i 

els 176m a l'extrem SE. 

 

 

1.1.4.2. El Paisatge. 
1.1.4.2.1. El Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines. 
 

En data de 26 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Catàleg del paisatge de les 

comarques gironines. Segons aquest document, l’àmbit d’estudi s’emplaça en la Unitat “Cap de 
Creus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Unitats del Paisatge. Catàleg de Paisatge de les comarques gironines 
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Trets distintius. 

 

 Paisatge lacustre de l’estany de Banyoles i la interrelació amb el paisatge urbà del nord 

de la ciutat. 

 Paisatge agroforestal que respon a un patró històric de poblament que es remunta a 

l’època medieval, i està articulat per masies, veïnats i petits nuclis rurals. 

 El desenvolupament de les activitats agro-ramaderes ha fet que les granges s’hagin 

convertit  en un element característic del paisatge rural del sector de llevant. 

 Les rieres, recs i canals que creuen la unitat, incloent el nucli antic de Banyoles.  

 L’eix viari Banyoles-Cornellà del Terri-Girona és el nervi central del territori. Al seu 

voltant s’ha desenvolupat un paisatge periurbà de «carretera-aparador». 

 La intensitat de l’ús públic que suporten els itineraris, camins i passeigs que voregen 

l’estany  de Banyoles i que permeten a la població el gaudi dels valors paisatgístics de 

l’indret. 

 

Principals valors en el paisatge: 

 

 Conca lacustre de Banyoles: el sistema format per l’estany, els estanyols i les 

surgències temporals del Clot d’Espolla. 

 Mosaics agroforestals del sector de llevant, que s’estenen entre Esponellà, 

Fontcoberta, Puigpalter, el veïnat de Dalt i Ravós del Terri. 

 L’espai agrícola del pla de Martís. 

 Jardins i passejos arbrats que ressegueixen les vores de l’estany. 

 Itineraris per seguir a peu o en bicicleta que voregen l’estany. 

 El valor simbòlic i identitari de l’estany de Banyoles i del clot d’Espolla 

 Paisatge agro-ramader del sector Cornellà del Terri-Ravós del Terri. 

 

Valors en el paisatge: 

 

La unitat de paisatge Estany de Banyoles s’articula al voltant de l’espai central ocupat per 

l’estany i la ciutat de Banyoles. Tot i això es poden diferenciar els paisatges de tres àmbits 

territorials que es reparteixen l’espai geogràfic. Per una banda hi ha l’estany i la ciutat de 

Banyoles, que formen un sistema territorial i paisatgístic indissociable, amb una personalitat 

molt marcada determinada per la presència de l’estany, un element paisatgístic de gran 

rellevància i únic en els paisatges catalans. Per altra banda es troben un paisatge agroforestal 

de relleu suaument ondulat, que envolta tot l’estany excepte pel costat oest. 
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També s’hi troba un mosaic paisatgístic format per conreus de secà i boscos de pi blanc amb 

alzines així com alguns rierols i torrents que el travessen. Finalment, es pot diferenciar el sector 

de topografia abrupte que s’aixeca a ponent de l’estany de Banyoles i que morfològicament es 

correspon amb els primers estreps de les muntanyes del Rocacorba i d’altres relleus del 

sistema Transversal, amb un paisatge de muntanya dominat pels boscos i on hi són presents ja 

alguns elements propis dels paisatges d’afinitats medioeuropees que acabaren per imposarse 

uns quilòmetres més enllà, ja en el cor de la Garrotxa. 

 

L’espai agrícola ocupa al voltant del 60 % del territori de la unitat Estany de Banyoles. Malgrat 

la important reducció de la població activa agrària que s’ha donat a les darreres dècades, el 

conjunt de terres llaurades no ha disminuit de forma significativa. L’activitat agrària ha estat 

tradicionalment molt diversificada però amb un predomini dels conreus herbacis. En els darrers 

anys la producció s’ha orientat a l’obtenció de cereals (blat i civada), blat de moro, lleguminoses 

i altres farratges. La major part de la producció agrícola s’utilitza com a complement de 

l’alimentació del bestiar en un sistema d’integració de l’agricultura i les activitats ramaderes, on 

hi destaquen els sectors del boví i el porcí. A més, a Banyoles ha destacat històricament el 

conreu dels alls.  

 

Actualment els espais rurals es caracteritzen per una baixa densitat de població i unes 

dinàmiques que estan molt relacionades amb el predomini de les activitats ramaderes així com 

al desenvolupament de nous projectes urbanístics. El sector ramader ha passat d’una activitat 

de caire familiar destinada bàsicament a l’autoconsum a una ramaderia especialitzada. El 

procés ha generat la instal·lació de nous equipaments agrícoles en entorns eminentment rurals 

que en alguns casos s’han produït sense cap criteri d’integració paisatgística. 

 

La massa boscosa ocupa el 28% del territori, on hi predominen els boscos de pi blanc. Bona 

part de les masses forestals es localitzen a l’extrem occidental, on recobreixen les serres i els 

contraforts que formen part dels relleus del Rocacorba. La major part d’elles no gaudeix 

d’instruments de gestió forestal. 

 

L’espai construït representa el 8,9% de la superficie total. Banyoles, Porqueres, Serinyà, 

Esponellà, Camós, Cornellà de Terri i Palol de Revardit sumaven, l’any 2009, una població a 

l’entorn dels 27.600 habitants. Tots els municipis han crescut a causa de la influència que 

exerceix la capital comarcal, així com degut a la proximitat de l’àrea urbana de Girona. 

L’activitat constructiva ha augmentat molt en municipis com Porqueres, Cornellà de Terri o 

Serinyà, amb un creixement important dels habitatges unifamiliars, sobretot els aïllats, per 

sobre dels plurifamiliars. Aquesta expansió s’ha traduït en la transformació de la fesomia 

urbanística d’alguns nuclis urbans i en l’afectació d’alguns sistemes naturals. 
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La carretera C-66 constitueix l’eix viari principal del territori. El paisatge del seu entorn s’està 

transformant amb l’aparició d’edificis per a indústries i activitats de serveis, en combinació amb 

les zones residencials adjacents. En aquest eix viari de Girona a Olot el teixit industrial és 

divers i el conformen petites i mitjanes empreses entre les quals destaquen els sectors 

alimentari i metal·lúrgic.  

 

 
Figura 9. Extracte del mapa Unitat Estany de Banyoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en el mapa de sobre, l’àmbit d’estudi s'emmarca en la singularitat de 

l'estructura geomorfològica del Sistema lacustre de Banyoles. 
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1.1.4.2.2. El Paisatge local. 
 
L’entorn de l’àmbit d’estudi s’emplaça en un paisatge eminentment forestal tot i que molt 

antropitzat. 

 

La meitat septentrional es pot considerar com un gran parc urbà, tot i que de caràcter privat, 

doncs forma part del centre docent Casa Nostra. La banda N limita amb l'espai fluvial de la riera 

del Vilar. 

 

La meitat meridional està representada per finques amb un caràcter més agrícola, i ja molt 

properes als aiguamolls de la Puda i el sistema de petits estanyols de Montalt i la Cendra.  

 

 

Figura 10. Orotofotmapa de l’àmbit d’estudi amb les diferents subunitats paisatgistiques. 

 

 

1.1.4.2.3. Itineraris. 
 
En el mapa nº 1 es pot observar com els camins de la meitat S de l'àmbit del PEU formen part 

de les rutes de La Puda (2) i les Estunes (5). La primera recorre la zona d'aiguamolls i 

estanyols del SE de la finca, i després de sortira la GI-524 la segueix fins al camí que 

ressegueix la riera del Vilar fins al seu estanyol. La ruta de les Estunes connecta amb l'anterior 

a través d'un nou accés que travessa la finca pel S i penetra dins de l'alzinar de Les Estunes on 

hi ha un itinerari geoturístic ben marcat. 
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1.1.5. Hidrologia. 
 
L'àmbit d'estudi pertany a la conca de la riera del Vilar, que neix al vessant N de la serra del 

Patllari. La conca hidrogràfica té una superfície d'uns 2,5 km2 i el traçat de la riera és d'uns 

2,5km entre la cota 600m i l'estany de Banyoles on desguassa a la cota 180m. 

 

Al seu pas per la finca, la riera del Vilar porta aigua. També s'han trobat dos recs d'escorro que 

drenen ambdós costats de l'edifici on hi ha les instal.lacions del Consorci de l'Estany, i aboquen 

les aigües des de Les Estunes fins a la zona dels aiguamolls de la Puda. 

 

 
Figura 11. Conca hidrogràfica de la riera del Vilar.  
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1.2. El medi biòtic. 
 
1.2.1. Vegetació 
 
1.2.1.1. Vegetació potencial. 
 
A l'estany de Banyoles es pot apreciar una de les zones lacustres interiors amb una major 

diversitat i riquesa de comunitats vegetals higrófiles i aquàtiques. La vegetació dels riberals 

humits d'aquest espai presenta una gran riquesa i diversitat  especialment ben conservada a 

les ribes occidental i septentrional de l'estany. Les ribes de l'estany presenten una zonació 

típica: la vegetació submergida (Potomogetonetum denso-nodosi), la vegetació helofítica dels 

canyissars (Phragmiton australis) a les terres inundades de les vores de l'estany i les 

comunitats herbàcies de grans ciperàcies (Magnocaricion eletae) i prats i jonqueres (Molinietum 

caeruleae) dels sòls humits però emergits. Destaca el prat degable dels sòls humits calcaris 

(Galio-Juncetum subnodulosi), que ocupa una extensió de molts centenars de m2.  

 

En conjunt la zona constitueix un extraordinari refugi d'espècies higròfiles, algunes d'elles molt 

rares a Catalunya com la falguera (Thelypteris palustri) o que tenen en aquestes terres  el seu 

límit vers al sud. Cal destacar l'interès que té el cinyell de vegetació helofítica per a l'ornitofauna 

que nidifica en aquests ambients o per a la gran quantitat d'espècies que l'utilitzen com a refugi 

hivernal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Mapa d'hàbitats de Catalunya  
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Els baixos turons eocènics dels voltants de l'estany, formats per calcàries i margues blavoses, 

presenten un paisatge particular amb petites taques d'alzinar i especialment pinedes de pi 

blanc amb pastures de fenàs de marge i jonça (Brachypodio-Aphyllanthetum).  

 

Segons el mapa d'hàbitats de Catalunya, l'àmbit d'estudi està ocupat per un àmbit en color 

vermell inventariat com a grans parcs i jardins (clau 85a), mentre que l'extrem S es troba en 

conreus extensius de regadiu (clau 82b). Ambdues claus estan considerades com de poca 

vàlua ecològica. 

 

 

2.1.2.- Medi vegetal de l’àmbit d’estudi. 
 

En el mapa nº 1 s'ha fet un inventari força exhaustiu de la vegetació present dins de la finca del 

PEU-2. 

 

Destaca una dominància de plantes introduïdes per l'home en la meitat N, i menys en la meitat 

S. 

 

El bosc de ribera de la riera del Vilar està sencerament colonitzada per espècies invasores com 

la troana (Ligustrum lucidum) i l'acàcia (Robinia pseudoacacia), ambdues al Catàleg d'espècies 

exòtiques i invasores. Entremig s'observa algun peu de pollancre (Populus nigra), xiprer 

(Cupressus sempervirens) i roure martinenc (Quercus pubescens). 

 

A l'entorn de les dues edificacions principals de l'escola hi ha un nombre important d'espècies 

d'enjardinament entre les que destaca com autòctona el baladre (Nerium oleander), així com 

d'avets de gran port (Picea abies), moreres (Morus alba) i de troanes. 

 

Ja al sud de l'edifici de secundària destaca un bosc amb espècies més autòctones com l'alzina 

(Quercus ilex), el roure martinenc i el pi blanc (Pinus halepensis), i d'altres espècies d'ambients 

més higròfils com el salze (Salix alba) i el pollancre. 

 

A banda de la troana i l'acàcia, s'han trobat altres espècies invasores del Catàleg com: canya 

(Arundo donax), bambú (Phyllostachys sp) i l'herba de la Pampa (Cortaderia selloana). 

 

Les pantalles vegetals que s'arrengleren amb la carretera GI-524 estan conformades per xiprer 

i troana. 
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1.2.1.3. Hàbitats d’interès comunitari. 
 
 
Actualment hi ha 198 hàbitats d'interès comunitari definits a la Unió Europea, relacionats a 

l'annex I de la Directiva 97/62/CE. Poden ser no prioritaris, o bé prioritaris. Els HIC prioritaris 

(61 del total de 198) són els HIC la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat 

per a la UE. 

 

A Catalunya han estat identificats 94 hàbitats d'interès comunitari, dels quals 22 són 
prioritaris. 
 

Tampoc hi figura cap hàbitat d'interès comunitari, sent els més pròxims: 

 3140. Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures amb vegetació bentònica de 

carofícies (al NE i S) 

 92A0. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera (al S) 

 7210. Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) al NE 

 9340. Alzinars i carrascars (al S) 

 9540. Pinedes mediterrànies (al NW).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Mapa d’hàbitats d’interès comunitari. 
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1.2.2. Fauna. 
 
1.2.2.1.- Generalitats.  
 

Cal destacar la importància biològica de les aigües de l'estany de banyoles amb poblaments 

planctònics de notable interès. El fitoplàncton és ric i divers, típic de les aigües riques en calci, 

amb cianobacteris, clorofícies, carofícies, diatomees,.... El zooplàncton de l'estany és integrat 

principalment per diverses espècies crustacis i rotífers, pròpies dels llacs d'aquestes 

característiques a les zones temperades. Aquestes poblacions segueixen una dinàmica i un 

cicle anualben definit, amb una estratificació vertical en funció de l'estació de l'any. Entre les 

espècies que formen el zooplàncton n'hi ha algunes de molt rares a Catalunya, algunes d'elles 

de gran itnerès biogeogràfic. Cal destacar la presència al Clot d'Espolla del Triops cancriformis, 

un crustaci braquiòpode relictual molt notable. La fauna invertebrada presenta en general un 

especial interès, molt diversificada i amb formes úniques a l'estany de Banyoles: els bivalves 

d'aigua dolça (Unio sp.), anfípodes (Gammarus sp.), el decàpode Atyaephyra desmaresti, 

larves de quironòmids i nemàtodes, oligoquets, gasteròpodes dels gèneres Amnicola, Vertigo i 

Lymnaea, formen entre d'altres la fauna bentònica i litoral. 

 

També presenta un gran interès la fauna ictiològica del llac, amb nombroses espècies pròpies 

d'aquestes aigües (fauna mediterrània i d'origen europeu) i algunes d'introduïdes; destaquen 

peixos com el lluç de riu (Esox lucius), el barb (Barbus meridionalis), la bagra (Leuciscus 

cephalus), la tenca (Tinca tinca), les anguiles (Anguilla anguilla),... 

 

 

En els mamífers destaca el talp (Talpa europaea), la mussaranya comuna (Crocidura russula), 

la mussaranya nana (Suncus etruscus); entre els lagomorfs s’hi troben el conill (Oryctolagus 

cuniculus) i la llebre (Lepus europaeus); de rossegadors en són exemples el ratolí de bosc 

(Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvengicus), el 

ratolí domèstic (Mus domesticus), el ratolí mediterrani (Mus spretus), el talpó roig 

(Clethrionomys glareolus), el talpó comú (Microtus duodecimcostatus) i el talpó muntanyenc 

(Microtus agrestis).  

 

La guineu (Vulpes vulpes), el senglar (Sus scrofa), el cèrvol, el gat mesquer (Genetta genetta), 

el toixó (Meles meles), la fagina (Martes foina), el turó (Mustela putorius), la mostela (Mustela 

nivalis) i la llúdriga (Lutra lutra). 
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1.2.2.2.- Espècies protegides 
 
Destaquen com espècies d'interès comunitari de presència segura com: 

 

 Vertigo moulinisiana 

 Lucanus cervus 

 Cerambyx cerdo 

 Barbus meridionalis 

 Emys orbicularis 

 Mauremys leprosa 

 Rhinolophus ferrumequinum 

 Myotis capccinii 

 Myotis emarginatus 

 Lutra lutra 
 

Destaquen com espècies d'interès comunitari de presència probable com: 
 

 Vertigo angustior 

 Oxygastra curtisii 

 Euphydryas aurinia 

 Myotis blythii 

 Basbastella basbastelius 

 Miniopterus schreibersii 
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1.2.2.3. Connectivitat funcional i paisatgística 
 
Degut a que l'àmbit d'estudi es troba dins del PEIN i XN2000 de l'estany de Banyoles, el 

sistema d'espais oberts del Pla territorial Parcial de les Comarues Gironines, emmarca la zona 

com d'interès connector. 

 

 
Figura 14. Mapa 05. Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector. (PTPCG). 
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1.2.3. Espais d’interès natural. 
 
1.2.3.1. PEIN, XN 2000 i ZEC. 
 
L'àmbit d’estudi queda dins del PEIN i de l’espai ES5120008 de la Xarxa Natura 2000, sota el 

nom de Estany de Banyoles. Es considera Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i té una superfície 

total de 1.064 hectàrees. També és Zona d'Especial Conservació (ZEC) i es considerada com a 

zona humida segons Ramsar amb el codi 04002801. 

 

 

  
Figura 15.  Proposta de Xarxa Natura 2000. 
 
 
 
Consisteix en un sistema lacustre d'origen càrstic format pel llac de Banyoles i un seguit de 

petites llacunes que l'envolten (Vilar, Cisó, Nou i Espolla). Les aigües condicionen el poblament 

biològic del medi: la fauna invertebrada és molt diversa, així com la ictiològica amb moltes 

espècies autòctones. La vegetació de les vores presenta una zonació típica de les comunitats 

higròfiles i aquàtiques de les aigües interiors. 
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1.2.3.2. Mesures de conservació de possible aplicació a l'espai. Concordança del Pla 
amb les Directrius de gestió de la Xarxa Natura 2000. 
 
Tot seguit presentem les mesures de conservació de possible aplicació a l'espai de l'Estany de 

Banyoles, i el seu encaix en el Pla: 

 

Gestió preventiva 

 Avaluació i control de les actuacions que produeixin drenatges, captacions o que 

puguin impedir l’arribada d’aigua tant superficial com freàtica. Elements clau: 7210* 

(joncs). El desenvolupament del Pla no preveu aquest tipus d'actuacions, doncs el 

subministrament d'aigua potable es fa a través de xarxa pública. Compatible. 

 Avaluació i regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les 

masses d'aigua amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions 

hídriques adients. Elements clau: Vertigo angustior i Vertigo moulinsiana (cargolets). El 

desenvolupament del Pla preveu el reg d'enjardinament a través de la xarxa de 

subministrament d'aigua potable; no es preveu afectació als elements clau esmentats. 

Compatible. 

 Depuració dels efluents agroramaders, urbans i industrials que s'aboquen a l'hàbitat per 

tal de reduïr l'aport de matèria orgànica i controlar l'excès de nutrients. Elements clau: 

7210* (joncs). El desenvolupament del Pla no preveu aquest tipus d'actuacions, doncs 

les residuals són abocades a la xarxa de clavegueram pública. Compatible. 

 Limitació de plantacions arbòries higròfiles a les àrees amb presència rellevant de 

l’hàbitat. Elements clau: 7210* (joncs). Dit hàbitat no és present dins de l'àmbit d'estudi. 

Compatible.  

 Manteniment del cabal ecològic dels rius definit al Pla sectorial corresponent, en 

especial en els trams regulats, evitant la substracció d'aigua en períodes que no es 

mantingui aquest cabal. Elements clau: Lutra lutra (llúdriga). El desenvolupament del 

Pla no preveu aquest tipus d'actuacions, doncs el subministrament d'aigua potable es 

fa a través de xarxa pública, per la qual cosa no s'afecten els cursos d'aigua 

superficials. Compatible. 

 Regulació dels tractaments fitosanitaris o de plagues. A les àrees principals de 

l'espècie només es podrien dur a terme amb productes selectius i de baixa toxicitat 

(AAA) per a la fauna tant terrestre com aqüícola. Elements clau: Vertigo angustior i 

Vertigo moulinsiana (cargolets). Les tasques de manteniment de l'enjardinament 

utilitzen de productes biodegradables i innocus. Compatible. 

 Regulació, si s'escau, de l’extracció d’aigua per reg i altres usos de les masses d'aigua 

amb presència actual de l’element per garantir-ne les condicions hídriques adients. 

Elements clau: 3140 (aigües). El desenvolupament del Pla preveu el subministrament 
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d'aigua potable a través de xarxa púlica, per la qual cosa no es preveu afectació als 

elements clau esmentats. Compatible.  

 

Redacció de Plans 

 Establiment de plans de mitigació de les fonts de contaminació difusa o directa de les 

aigües associades a l'hàbitat. Elements clau: 3140 i 3150 (aigües). El desenvolupament 

del Pla no preveu cap tipus de contaminació sobre les aigües, doncs les residuals són 

abocades a la xarxa de clavegueram pública, i els tractaments fitosanitaris es fan amb 

productes innocus i biodegradables. Compatible. 

 

Recuperació d'espècies amenaçades-reforços poblacionals 

 Foment de la recuperació de poblacions extintes, mitjançant translocacions 

reintroducció previ estudi detallat en zones on no hi hagi espècies al·lòctones 

competidores. Elements clau: Vertigo moulinsiana (cargolets). No hi ha constància de 

la seva presència dins de la finca (més propia de llocs inundats). Compatible. 

 

Recuperació d'espècies amenaçades-eliminació de riscos 

 Correció de punts negres d'atropellament. Elements clau: Lutra lutra (llúdriga). S'ha 

notat la seva presència a l'interior de la finca tot aprofitant els recs de desguàs que 

utilitza per a alimentar-se; igualment pot aprofitar la riera del Vilar per a desplaçar-se 

(sempre que hi hagi aigua), que fa de límit N de l'àmbit; en aquest cas dita espècie 

aprofitaria l'obra de drenatge de sota la GI-524 per moure's; no hi ha registres 

d'atropellaments en aquest punt. Es preveu que a l'interior s'acompleixi amb la velocitat 

màxima de 10km/h per als vehicles de manteniment. Compatible. 

 

Gestió de formacions vegetals 

 Conservació de la vegetació aquàtica i riberal heliòfita. Elements clau: Vertigo 

moulinsiana (cargolets). No hi ha constància de la seva presència dins de la finca (més 

propia de llocs inundats). Compatible. 

 

Gestió o restauració d'ecosistemes/hàbitats 

 Manteniment de les condicions fisicoquímiques de l’aigua adients. Elements clau: 3140, 

3150 (aigües) i Vertigo moulinsiana (cargolets). El desenvolupament del Pla no preveu 

cap tipus de contaminació sobre les aigües, doncs les residuals són abocades a la 

xarxa de clavegueram pública, i els tractaments fitosanitaris es fan amb productes 

innocus i biodegradables. Compatible. 

 Preservació dels hidroperíodes naturals dels sistemes lèntics als quals està associat 

l'hàbitat. Elements clau: 3150 (aigües). No hi ha constància de la seva presència dins 

de la finca (més propia de llocs inundats). Compatible. 
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Restauració d'àrees degradades 

 Restauració dels indrets més degradats del tipus d'hàbitat en base a una identificació i 

valoració de l'estat de conservació. Elements clau: 3150 (aigües). No hi ha constància 

de la seva presència dins de la finca (més propia de llocs inundats). Compatible. 

 

Regulació de l'ús públic 

 Avaluació de les repercussions i ordenació, si s'escau, de les activitats i usos recreatius 

en els trams de riu rellevants. Elements clau: Lutra lutra (llúdriga). S'ha notat la seva 

presència a l'interior de la finca tot aprofitant els recs de desguàs que utilitza per a 

alimentar-se. Es preveu que a l'interior de la finca es delimitin els punts més sensibles 

per al desplaçament d'aquest mamífer. Compatible. 

 Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès. Elements clau: Vertigo moulinsiana 

(cargolets). No hi ha constància de la seva presència dins de la finca (més propia de 

llocs inundats). Compatible.  

 

Aprofitament sostenible Forestal 

 Control de les estassades de l'estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció 

d'incendis per tal d'evitar l'eliminació excessiva del sotabosc i interfereixin amb el 

procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. Elements clau: 

9540 (pineda). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que es tracta d'un gran parc 

urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació (enjardinament). 

Compatible.  

 Creació de zones forestades més madures, que garanteixin un equilibri entre les 

diferents classes d'edat, amb grans diàmetres i amb separació vertical de les copes 

dels arbres amb els estrats inferiors. Elements clau: 9540 (pineda). No és d'aplicació en 

l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó d'un gran parc urbà on 

s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació (enjardinament). Compatible. 

 Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat dels 

boscos de ribera i a augmentar-ne la seva extensió  Elements clau: Lutra lutra 

(llúdriga). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó 

d'un gran parc urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació 

(enjardinament). Compatible. 

 Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars 

heliòfils, tant a l'interior com a la perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d'incendi. 

Elements clau: 9540 (pineda). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es 

tracta d'un bosc sinó d'un gran parc urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la 

vegetació (enjardinament). Compatible. 
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 Manteniment d'un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40 dn i de més de 12 m 

d’alçària i a poder ser fins a 20 arbres/ha a evolució natural (sense tallar). Elements 

clau: 9540 (pineda). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un 

bosc sinó d'un gran parc urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació 

(enjardinament). Compatible. 

 Programar en el temps les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no 

afectin als processos ecològics de l'ecosistema i a la seva biodiversitati que no 

coincideixin en el període de màxim risc d'incendis Elements clau: 9540 (pineda). No és 

d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó d'un gran parc 

urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació (enjardinament). 

Compatible. 

 Promoció d'una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitzi la producció 

forestal amb la conservació de la biodiversitat. Elements clau: 9540 (pineda). No és 

d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó d'un gran parc 

urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació (enjardinament). 

Compatible. 

 Regulació de les estassades excessives que puguiin derivar en la desaparició del 

sotabosc i malmetre l'hàbitat. Elements clau: 9540 (pineda). No és d'aplicació en l'àmbit 

de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó d'un gran parc urbà on s'efectuen 

tasques de manteniment de la vegetació (enjardinament). Compatible. 

 

Aprofitament sostenible Ramader/Agrícola 

 Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació 

de l'hàbitat i evitar el tancament excessiu del sotabosc. Elements clau: 9540 (pineda). 

No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó d'un gran 

parc urbà. Compatible. 

 Ordenació de la càrrega ramadera amb l'objectiu d'assegurar la presència i conservació 

de l'hàbitat. Elements clau: 7210 (joncs). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès 

que aquest hàbitat no hi és present. Compatible. 

 Ús de la ramaderia extensiva per controlar l'excés de sotabosc. Elements clau: 9540 

(pineda). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un bosc sinó 

d'un gran parc urbà. Compatible. 

 

Coordinació amb agents de desenvolupament local 

 Coordinació amb els agents locals per evitar nous usos que puguin afectar les masses 

d'aigua associades a l'hàbitat. Elements clau: 3140 i 3150 (aigües). No és d'aplicació 

en l'àmbit de la finca atès que aquests hàbitats no hi són presents. Compatible. 
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Construcció o adequació d'infraestructures 

 Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees amb presència de 

l'hàbitat o de l'espècie. Elements clau: Vertigo moulinsiana (cargolets). No hi ha 

constància de la seva presència dins de la finca (més propia de llocs inundats). 

Compatible. 

 

Prevenció i lluita contra incendis 

 Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. Elements 

clau: 9540 (pineda). No és d'aplicació en l'àmbit de la finca atès que no es tracta d'un 

bosc sinó d'un gran parc urbà on s'efectuen tasques de manteniment de la vegetació 

(enjardinament). Compatible. 

 

 
Figura 16. Inventari de zones humides. Estany de Banyoles (codi 04002801) 
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1.3. Riscos naturals. 
 
1.3.1. Risc d’inundació. 
 

Una vegada consultats els documents de la Planificació dels Espais Fluvials per a les conques 

dels rius Fluvià i Ter, concloem que en cap d'ells figura l'àmbit d'estudi com a zona inundable. 

Tot i que podria constar com a zona potencialment inundable atenent a criteris geomorfològics, 

no té associat cap període de retorn. 

 

Recordem que la conca de la riera del Vilar fa de límit N amb el Pla i confornta amb un dels 

edificis construïts fa gairebé 100 anys. Existeix un desnivells d'uns 3m entre la superfície de la 

finca en aquest punt i el fons de la llera. La riera és de curt recorregut (2,5km) i té una conca 

estinada de 2,5 km2. 

 

 

1.3.2. Risc d’incendis. 
 

El Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures per a la prevenció del risc d’incendi forestal, 

classifica el municipi de Porqueres com d'alt risc d’incendi forestal. 

 

Atenent el mapa de risc estàtic d'incendi forestal, l'àmbit d'estudi te´un risc d'incendi de baix a 

moderat. 

 

 
 
Figura 17. Mapa de risc bàsic d'incendi forestal.  
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1.3.3. Risc geològic. 
 

Tot i que la zona es troba sobre una litologia força estable, hi ha registres de zones que no ho 

són tant degut a que la litologia travertínica té tendència a erosionar-se i col.lapsar (com s'ha 

vist en el recorregut geoturístic de Les estunes). També, una gran part dels esfondraments i 

posteriors aparicions d'estanyols ho fan en la formació Qac4. Així doncs, la zona potencialment 

més susceptible de patir algun d'aquests processos de dissolució de la roca i posterior col.lapse 

seria la franja de ponent de l'àmbit, al costat de la GI-524. 
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1.4. Medi socioeconòmic. 
 
1.4.1. Dades de població.  
1.4.1.1. Evolució de la població. 
 
En el següent quadre es presenta l’evolució de la població als darrers anys: 

 

ANY PADRÓ INCREMENT 
2017 4594 1,39 
2016 4530 0,20 
2015 4521 -0,18 
2014 4529 0,44 
2013 4509 0,40 
2012 4491 1,34 
2011 4431 0,70 
2010 4400 0,45 
2009 4380 1,10 
2008 4332 2,86 
2007 4208 1,28 
2006 4154 2,26 
2005 4060 3,47 
2004 3919 2,96 
2003 3803 0,92 
2002 3768 1,09 
2001 3727 2,82 
2000 3622 3,06 
1999 3511 3,65 
1998 3383   

Creixement mitjà 1,59 
*Font: Idescat (1998-2017) 

 

La població de Porqueres, en els darrers 20 anys manté un creixement demogràfic positiu d’un 

1,59%, tot i que es pot diferenciar un creixement del 2,44% entre 1998 i 2008 i un creixement 

del 0,65% entre el 2009 i 2017. 

 

L’estructura poblacional de Port de la Selva presenta una població principalment, de jove i de 

mitjana edat. Actualment, la població menor de 14 anys representa un 17,3% i la compresa 

entre 15 i 64 anys equival a un 65,6%, mentre que la superior a 65 anys és un 17,2% del total.  

 

 

1.4.1.2.- Densitat de població. 
 

Atenent a les darreres dades sobre població (4.594 habitants al 2017) i a la superfície municipal 

(33.52 km2), a Porqueres li correspon una densitat de població de 137,1 habitants per km2. 
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1.4.1.3.- Capacitat d’acollida municipal. 
 
En el següent quadre resum es presenten les dades anteriors a les quals s’han afegit les 

d’allotjament existents, i les segones residències, per tal d’extreure’n la capacitat d’acollida: 
      

 

 

 

 

 

 *Font: Idescat 2011 

 

De la suma dels habitants que podrien cobrir els habitatges vacants i secundaris (grups de 3 

persones per habitatge), de les places hoteleres i de les places dels residents tot l’any, s’obté la 

suma total de places d’acollida municipals.  

 

El nombre de residents per habitatge és de 2,84. 

 

 

1.4.2.- Estructura socioeconòmica de la població. 
 

1.4.2.1.- Ocupats per grans sectors d’activitat. 
 

Tot seguit exposem com es reparteixen els treballadors per grans sectors: 

 
Any Agricultura indústria construcció serveis Total 
2018 2,5% 27,8% 10% 59,8% 2.306 

       * Font: Idescat 

 

D’aquestes dades extraiem que domina el sector serveis, seguit de la indústria, la construcció i 

finalment l’agricultura.   

  

Places 
turístiques 

Segones 
residències 

Població 
resident 

Cens 
d’habitatges 

convencionals 

%segona 
residència 

Total de places 
d’acollida 
municipal 

1.065 282 4.431 1.561 6% 5.778 
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1.4.2.2.- Activitats Productives. 
 
Com s’ha dit anteriorment, l’agricultura ocupa un 2,5 % de la població activa. Comparem la 

distribució de la superfície agrícola utilitzada a través dels darrers censos agraris: 

 
 total Secà regadiu 

Any  ha  Ha   ha 

2009  993  915  78 

    *Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). 

 
Un 8% de la superfície llaurada és de regadiu. 
 
 
Dins de les terres llaurades diferenciem les dedicades al cultiu d’herbàcies, llenyoses i pastures 

permanents: 
Superfície agrícola utilitzada (SAU) Total ha 

Herbàcies  924 

Oliverars  1 

Pastures permanents  68 

TOTAL  993 

                         *Aprofitament de la superfície agrícola utilitzada (SAU). 

 

D’aquest quadre es desprèn que pràcticament el 100% de la superfície conreada és ocupat per 

les herbàcies de secà. El 93% de la superfície agrícola utilitzada és conreada, mentre que el 

7% restant són pastures permanents. 
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1.5. Infrastructures i equipaments. 
 
1.5.1. Construccions. 
 

 Edifici B008 "Casa Nostra": Annex a l'escola format per edificis destinats a habitatge, 

construïts a principis del segle XX. Residència religiosa, capella i habitatges. Se situa al 

costat de l'edifici AA03 (2). 

 Edifici AA03 "Casa Nostra": agrupació de vàries construccions destinades a escola i els 

seus annexes, construïts a principis del segle XX. En l'edifici (1) de més al N hi ha 

secretaria i primària; mentre que en l'edifici (2) hi ha la secundària i els menjadors.  

 Edifici A120 "Casa Nostra": conjunt d'edificacions d'origen agrícola destinat a habitatge 

i magatzems. Mitjançant conveni, els edificis estan ocupats pel Consorci de l'Estany. 

Més a llevant hi ha el laboratori de cria de nàiades (Projecte life Potamo Fauna 

Conservaciò de fauna fluvial d'interès europeu a la XN2000 de les conques del riu Ter, 

Fluvià i Muga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hi ha dues pistes polisportivesa l'aire lliure: una de petita al costat de l'edifici 1 (15m x 

20m) i una altra de més gran entre els dos edificis (25m x 35m). 
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1.5.3. Infrastructures hidràuliques. 
1.5.3.1. Sanejament. 
 

Les aigües residuals s'aboquen a la xarxa de clavegueram, i d'aqui a l'EDAR de Banyoles, que 

a més tracta les poblacions de Porqueres, Camós, Cornellà de Terri, Palol de Revardit i Sords. 

El cabal de disseny és de 13.992 m3/dia, i la població equivalent és de 186.560. 

 

Actualment està rendint al 85-90% de la seva capacitat, que és uniforme al llarg de l'any.  

 

 

1.5.3.2. Aigua potable. 
 

L’abastament d’aigua potable es fa a través de xarxa pública. 

 

 

1.5.3.3. Infraestructura viària. 
 

L'accés a la finca es fa a través de la GI-524, adjacent a la qual discorre la ruta de la Puda que 

a més de pedestre es fa servir com a ruta cicloturística i d'accés a l'escola Casa Nostra. 

 

L'àccés a l'escola i els habitatges annexes es fa per dos accessos al N de la finca, mentre que 

l'accés les dependències del Consorci de l'Estany es fa per un accés al S, just davant de 

l'aparcament de Les Estunes. Un xic més avall hi ha un nou camí que connecta la ruta de la 

Puda amb la de Les Estunes. 

 

L'interior de la finca està connectat amb camins de terra que es fan servir pel seu manteniment. 

 

A l'entrada N hi ha un accés pavimentat que porta a l'aparcament de vehicles entre els edificis 1 

i 2; arrenglerat a la GI-524 hi ha l'aparcament de bicicletes. 

 

 

1.5.3.4. Infraestructura energètica. 
 
La finca es nodreix exclussivament d'energia elèctrica a través d'una línia de MT. 
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1.5.3.5. Infraestructura per a residus. 
 
La taxa de generació de residus municipals per habitant a Porqueres se situa a l’entorn dels 

1,22 kg/hab/dia (any 2016), molt per sota de la mitjana catalana (1,5kg/hab/dia),  

 

La recollida selectiva municipal se situa a l’entorn del 41%, mentre que la fracció resta s'ha 

manitngut estable a l'entorn del 59%.  

 

Es presenta un quadre resum dels diferents tipus de residus generats els darrers 5 anys: 

 

2012 2013 2014 2015 2016 
Padró 4491 4509 4529 4521 4530 

Vidre 97 110 103 97 104 
Paper i cartró 125 159 141 133 115 
Envasos 74 104 116 109 87 
Matèria orgànica 175 178 174 171 178 
Poda 225 244 275 289 274 
Voluminosos 25 24 20 21 23 
Altres 58 32 28 37 40 
Total recollida selectiva 779 851 857 857 821 
% recollida selectiva 39,97 41,98 41,22 41,46 40,87 
Fracció resta 1170 1176 1222 1210 1188 
% fracció resta 60,03 58,02 58,78 58,54 59,13 
Generació total 1949 2027 2079 2067 2009 
Ràtio residus 
(kg/hab/dia) 1,19 1,23 1,26 1,25 1,22 

 
 Font: Idescat 
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1.6. Patrimoni arquitectònic i arqueològic. 
 

 

No s'han recollit elements arqueològics, sí però els següents elements arquitectònics d'interès 

religiós: 

 

 Tomba de Josep Maria Boada Flaqué 

 Torre de l'Esperança 

 Monument de Santa Gemma 

 Pou de Jacob 

 Monument de la Institució Magdalena Aulina 

 Làpida de Sant Gabriel de la Dolorosa 

 Monument Verge de Lurdes. 
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1.7. Medi atmosfèric. 
 
1.7.1. Nivells d’immissió de partícules. 
 

1.1.7.1. Nivells d’immissió de partícules. 
 
 
A través dels mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori (MVCT) editats per la Direcció 

General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, es permet avaluar la 

incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada. Permeten 

conèixer els valors d’immissió a través de la Xarxa d’estacions de control de la qualitat de l’aire 

a Catalunya (XVPCA). 

 

La capacitat és la mesura de la concentració “extra” que pot assimilar el medi ambient sense 

arribar a la superació dels límits d’immissió legals. En el cas de Porqueres, la capacitat del 

territori per les PST i l’SO2 és molt alta. 

 

La vulnerabilitat és l’indicador del perill a l’exposició a un contaminant. En el cas de Porqueres, 

els mapes de vulnerabilitat indiquen valors nuls l’exposició de les PST, SO2 i CO. 

 

La normativa sectorial és: la Llei 22/83, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient 

atmosfèric, modificada per la Llei 7/89, en la qual es defineixen els mapes i les zones especials. 

L’altra normativa és el Decret 322/87, de 23 de setembre, del procediment per a determinar la 

vulnerabilitat. 

 

Al municipi no hi ha cap industria inclosa en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants 

de l’Atmosfera (CAPCA). 
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1.1.7.2. Soroll. 
 
A través de la proposta dels mapes de capacitat acústica municipal, elaborats per la Direcció 

General de Qualitat Ambiental l’any 2004, s’estableixen els límits d’immissió a les zones 

urbanes, nuclis de població i a les zones de medi natural, mitjançant l’establiment de les zones 

de sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 

 

A partir d’aquest mapa s’estableixen les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit municipal, amb 

l’objecte de fixar un seguit de mesures que hauran d’ésser tingudes en compte en la nova 

figura de planejament (normes per a les noves construccions en zones de soroll; article 9.7 de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica) i el Decret 

245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

 

Zonificació acústica del territori 
Valors límit d'immissió en dB (A) 

Ld (7h - 
21h) 

Le (21h - 
23h) 

Ln (23h - 
7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada 
(B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)  70 70 60 

Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl. 

 

Pel que fa les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge es proposa la següent 

zonificació dels diferents nuclis urbans: 

 

 El sòl no urbanitzable queda com a zona A (Lar < 60 dBA) de sensibilitat acústica alta. 

 El nucli urbà de Porqueres i els seus nuclis associats es consideren com a zona B (Lar 

< 65 dBA) de sensibilitat acústica moderada. 

 La carretera GI-524 està classificada com a zona de sensibilitat baixa C (Lar < 70 dBA).  
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D'acord amb aquesta taula, els terrenys del PEU s'emmarquen en la zona de sensibilitat alta 

(A2) amb uns valors límit d'immissió de 55dBA diürns i 45dBA nocturns, amb l'excepció de la 

carretera GI-524 que està classificada com de sensibilitat baixa tipus C3. 

 
 

1.1.7.3.- Ambient lumínic. 
 

Atenent a l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 

a la protecció del medi nocturn, desplegada pel Decret 82/2005, de 3 de maig; es classifica el 

territori municipal en zones en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica. En el 

cas dPorqueres hi trobem la següent zonificació: 

 

 Zona E1. Protecció màxima. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000, és a dir, l’àmbit 

de la XN2000 (Blau fosc). 

 Zona E2. Protecció alta. Tota la resta de sòl no urbanitzable (Blau clar). 

 Zona E3. Protecció moderada. El sòl urbà i urbanitzable (Groc). 

 Zona E4. Protecció menor. Trams de vials urbans principals, zones industrials i 

activitats comercials en ús intensiu.  
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Figura 18. Mapa de protecció contra la contaminació lluminosa. Font: DMAiH. 

 

Tal i com es pot veure en el mapa, l’àmbit del PEU, se situa a la zona de protecció lluminosa 

màxima (E1). 

  



Document Ambiental Estratègic per a l'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratégica simplificada de la 
MP del PEU-2 "Casa Nostra 1" a Porqueres 

Desembre 
2018 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   
 

50 

 

1.8. Canvi climàtic. Anàlisi quantitativa de les emissions GEH. 
 

1.8.1. Introducció. 
 
D’acord amb la circular 1/2012 per la qual es determinen els continguts mínims de l’anàlisi 

quantitativa d’emissions GEH (gasos d’efecte hivernacle) que han de contenir determinats 

POUM, el present apartat incorpora una anàlisi quantitativa de les emissions equivalents de 

CO2 originades per les previsions d’actuacions de transformació urbanística i de sòl 

urbanitzable no delimitat de l’alternativa d’ordenació que es desenvolupi. 

 

La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), març 2014, 

–en endavant, Guia- està pensada per facilitar l’estimació d’emissions de GEH. Amb el suport 

de la Guia es poden estimar les emissions associades a les seves activitats, o bé la reducció 

d’emissions que pot esperar-se quan s’implanta una acció de mitigació.  

 

Aquesta Guia introdueix també el marc dels inventaris o petjades de carboni de les 

organitzacions. En general, el concepte ‘petjada de carboni’ d’una organització és un terme que 

vol descriure l’impacte total que una organització té sobre el clima arran de l’emissió de GEH a 

l’atmosfera. El terme ‘organització’ engloba empreses, institucions, entitats de l’administració 

pública i organitzacions sense ànim de lucre, associacions, entre d’altres. Amb l’objectiu de 

quantificar aquesta petjada, cal aplicar un determinat protocol d’estimació i comptabilitat 

d’emissions de GEH. 

 

D’altra banda, és important notar que quan es parla de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) 

ens referim a CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos amb efecte d’hivernacle que 

recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), 

hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6).  

 

 

1.8.2. Càlcul generació CO2. 
 

A través de “La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

(GEH), març 2014, es poden quantificar les emissions de GEH pel que fa al consum elèctric, 

tèrmic en el cas dels equipaments i habitatges, el relacionat amb el consum d'aigua, la 

generació dels residus, i finalment, una estimació de la producció de CO2 per mobilitat. La 

diferència entre el que s'està generant i el que hi haurà en un futur pel desenvolupament del 

polisportiu (augment poc significatiu del consum elèctric, d'aigua i de residus) comportaran un 

canvi insignificant en la petjada ecològica actual. 
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2. Avaluació d'alternatives. 
 
2.1. Descripció de les alternatives 
 

Es proposen dues alternatives: alternativa 0 i alternativa 1. 

 

Alternativa 0. 

 

Aquesta alternativa respon a l'estat actual de les instal.lacions, això és, mantenint l'actual pista 

polisportiva a l'aire lliure 
 

 

Alternativa 1. 

 

Aquesta alternativa respon a la proposta de cobriment i tancament de l'actual pista polisportiva, 

mantenint la mateixa localització, i atenent als criteris i paràmetres reguladors del Consell 

Català de l'Esport. 
 
 

 
Figura 19. Alternativa 0 (en vermell) i Alternativa 1 (en magenta). 
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2.2. Avaluació de les alternatives 
 

Tot seguit desgranem les incidències de cadascuna de les dues alternatives per cada vector 

ambiental: 

 

Alternativa 0. 

 Ordenació sostenible. La localització de la pista és enmig dels dos edificis principals. 

 Aigües. No es preveu increment en l'abastament d'aigua; no es té opció de dutxes 

després de la pràctica d'esport 

 Residus. No es preveu la generació de residus. 

 Vegetació. No s'afecten peus d'arbres. Es detecten espècies invasores.  

 Fauna. La funció connectora de la riera del Vilar es veu afectada per l'estat acústic 

derivat de l'ús de la pista a l'aire lliure.  

 Paisatge. No hi ha afectació sobre el paisatge. 

 Medi atmosfèric. No hi han mesures per a l'estalvi energètic; fanals amb contaminació 

lumínica en una zoan de protecció màxima. 

 

Alternativa 1. 

 Ordenació sostenible. La localització del nou pavelló és enmig dels dos edificis 

principals. 

 Aigües. S'implementaran sistemes d'estalvi d'aigua 

 Residus. Enderroc de l'actual pista i generació de residus durant la construcció. 

 Vegetació. Introducció d'espècies autòctones i millora de la qualitat ecològica 

 Paisatge. Increment de visuals per la construcció del nou volum tot i que tan sols seran 

apreciables dins la finca. 

 Medi atmosfèric. Implementació de mesures per a l'estalvi energètic, i adaptació a la 

protecció màxima en verd la contaminació lluminosa. 

 
 

La valoració s’ha fet atenent a uns valors que s’han atribuït a les següents intensitats d’impacte: 

 

1. Impacte compatible; 2. Impacte moderat; 3. Impacte sever; 4. Impacte crític. 

Vector Alternativa 0 Alternativa 1 
Ordenació sostenible 1 1 
Aigües 1 1 
Residus 1 2 
Vegetació 2 1 
Fauna 2 1 
Paisatge 1 2 
Medi atmosfèric 2 1 
TOTAL 10 9 
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2.3. Justificació ambiental de l’alternativa de l’elecció de l’alternativa escollida. 
 

Com es desprèn del quadre resum anterior destaca com alternativa més viable i menys 

impactant l'alternativa 1, en síntesi degut a: 

 

 Ordenació sostenible. La localització atèn al model de concentració dels volums 

edificatoris en una àrea concreta defugint del model de dispersió.  

 Aigües. Hi haurà un major control en l'abastament d'aigua, i simplementaran mesures 

per al seu estalvi. 

 Vegetació. Hi haurà una millora de la qualitat ecològica de la finca que en aquest 

sector presenta molta planta invasora que serà substituïda progressivament per 

espècies autòctones. 

 Fauna. En estar a l'aire lliure, les activitats esportives generen un estat acústic molest 

per a la fauna que utilitza el conenctor de la riera del Vilar. Es prendran mesures per a 

prevenir les molèsties sobre la llúdriga i d'altres de dissuasòries per al senglar. 

 Medi atmosfèric. S'implementaran sistemes d'estalvi energètic per a reduir el consum 

d'energia. Se substituiran les lluminàries exteriors per d'altres que s'adaptaran als 

criteris d'ecoeficiència i al rang de protecció màxima en vers la contaminació lluminosa. 
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3. Determinació dels objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla. 
 

Tot seguit es plantegen els principals objectius i criteris ambientals adoptats en l’àmbit del pla 

ordenats jeràrquicament segons la seva importància relativa: 

3.1. Sostenibilitat global del model d’ordenació. 

 
1. Compatibilitat amb el UPOUMU que ja permet la cobertura de l'actual pista polisportiva. Es 

preveu assolir també el seu tancament per a poder realitzar les activitats previstes en 

l'educació física del centre docent. 

 

2. Compatibilitat amb el UPla Territorial Parcial de les Comarques Gironines U (PTPCG) i el 

Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany (PDUPE) atès el sector es troba en sòl de 

protecció especial (PEIN i XN2000), on la finca té un ús d'equipament docent vinculat 

en la natura. 

 

3. UAssolir un model que s'allunyi de la dispersió volumètrica; amb l'encaix del nou edifici 

en l'espai avui ocupat per la pista polisportiva, situada entre els dos principals edifics 

del centre docent. 

 

 

3.2. El cicle de l’aigua. 
 

1. Compatibilitat amb el Pla de l'espai fluvial de la conca del Ter i del Fluvià en no estar 

inclosa en cap zona inundable. 

 

2. Es descriuran les actuacions necessàries per l’adaptació de la demanda d'aigua 

potable, en concordança amb les previsions del Pla sectorial d’abastament d’aigua a 

Catalunya. Les determinacions hauran d’ésser concordants amb les mesures del 

Decret 188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de 

conca fluvial de Catalunya. La xarxa d’abastament donarà abast a la xarxa de 

distribució d’aigua potable, les hidrants i el reg automàtic. 

 

3. Implementació de mesures per a Ufomentar l’estalvi d’aigua U amb accions com: 

mecanismes de regulació de cabals, utilització de plantes amb baix consum d’aigua o 

mecanismes d’irrigació de baix consum. 
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4. Disseny d'una Uxarxa separativa d’aigües negres i plujanes U, amb conduccions 

soterrades. Les pluvials seran conduïdes a la riera del Vilar; mentre que les aigües 

residuals seguiran connectades amb la xarxa de clavegueram municipal per ser 

tractades a l’EDAR de Banyoles.  

 

 

3.3. Biodiversitat i connectivitat. 
 

1. UConcordança del Pla amb les Directrius de la Xarxa Natura 2000 U, presa de mesures 

per a la conservació dels seus elements clau, que tal vegada poguessin resultar 

afectats de forma indirecta. 

 

2. Millora del grau ecològic de la finca introduint Ucriteris de biodiversitat amb la plantació 

d’arbres i arbusts autòctons diversos, i la substitució progressiva de plantes invasores. 

 

3. Preservació de la integritat de la llúdriga que sovint freqüenta els recs i espais amb aigua. 

 

4. Dissuadir espècies de la fauna com el senglar per què deixi de freqüentar la finca. 

 

 

3.4. Protecció del paisatge. 
 

1. UMinimització de les visuals de la nova volumetria U, mitjançant noves plantacions al seu 

perímetre. 

 

2. Localització del nou polisportiu en l'espai intermedi de les dues principals edificacions 

del centre docent, afavorint un model de concentració.  

 

3. Regulació dels paràmetres edificatoris: tipologia constructiva, altures reguladores 

màximes, materials i tonalitats per tal d'assolir una millora paisatgística dins i fora de 

l'equipament, atenent els criteris constructius del Consell Català de l'Esport. 
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3.5. Protecció del medi atmosfèric. 
 

3.5.1. Eficiència energètica de les edificacions. 

1. UAdaptació al Decret 21/2006 U, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adaptació de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, així com els requeriments tècnics 

constructius per a un pavelló bàsic polisportiu (Consell Català de l'Esport): solucions 

constructives en façanes, cobertes i finestres; aprofitament de la llum natural, 

il.luminació de baix consum, foment d’energies renovables. 

 

3.5.2. Prevenció i correcció d’immissions i de fonts contaminants. 

1. US’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75 U, de 6 de 

febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 

22/1983, de 21 de novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 

de juny. 

 

2. US’acompliran les determinacions de la Llei 20/2009 U, de 4 de desembre, de prevenció i 

control ambiental de les activitats. 

 

3.5.3. Contaminació acústica 

1. UAdequació al mapa de capacitat acústica municipal U i a les zones de sensibilitat acústica 

definides per aquell. 

 

2. UGarantir els nivells d’immissió U establerts en l’Ordenança municipal vigent en cada 

moment, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Fixar per a 

cada zona nivells d’immissió màxims i ordenar el seu entorn. Adaptació d’horaris per a 

la circulació de vehicles dins de l’equipament. 

 

3.5.4. Contaminació lumínica 

1. Adoptar un Uenllumenat públic eficaç i que causi la mínima contaminació lumínica U. 

Decret 190/2015, de 25 d'agost, que estableix els condicionants i prescripcions que han 

de complir les instal.lacions d'enllumenat exterior i que hauran de ser definits al 

projecte d'usos o activitats que desenvolupi el PEU, tenint en comtpe que es tracta 

d'una zona amb classificació E1. 
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3.6. Gestió dels residus. 
 

1. Manteniment del punt verd accessible per a Uoptimitzar la recollida de residus U 

assimilables a domèstics (rebuig i valoritzables). 

 

2. ULa gestió dels residus s’adaptarà al Decret Legislatiu 1/2009 U, de 21 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora dels residus. 

 

3. Elaboració d'un pla d'enderroc, separació i reaprofitament dels residus derivats de 

l'enderroc i construcció del nou pavelló. 

 

 

3.6. Canvi climàtic. 
 

1. Foment de lús de la bicicleta per a minimitzar la petjada de carboni derivada de la 

mobilitat. 

 

 

3.6. Gestió dels residus. 
 

1. Atentent als antecedents de la zona pel que fa a esfondraments, s'haurà de prendre 

mesures per a prevenir els riscos geològics. 

 

 

U223.7. Principals objectius mediambientals. 
 

1. Concordança del Pla amb les directrius de l'espai Xarxa Natura 2000. 

2. Millora de la qualitat ecològica de la finca, introduint espècies autòctones i eliminant 

progressivament les invasores. 

3. Realització d'estudi geotècnic per a desetimar riscos geològics. 

4. Regulació dels paràmetres edificatoris atenent als requeriments tècnics del Consell 

Català de l'Esport. 

5. Implementar mesures d'acord amb la classifició de l'espai com de protecció màxima en 

vers la contaminació lluminosa. 

6. Implementar mesures per a l’estalvi d’aigua potable. 

7. Implementar mesures per a l'estalvi energètic. 

8. Foment de les energies renovables 

9. Pla d'enderroc i gestió dels residus generats. 

 



Document Ambiental Estratègic per a l'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratégica simplificada de la 
MP del PEU-2 "Casa Nostra 1" a Porqueres 

Desembre 
2018 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   
 

58 

 
 

4. PROBABLES EFECTES SIGNIFICATIUS EN EL MEDI AMBIENT, I MESURES 
CORRECTORES PER A PREVENIR-LOS, REDUIR-LOS I COMPENSAR-LOS. 
 

4.1. Cicle de l'aigua. 
Impacte 1.  

Tot i la proximitat a la riera del Vilar, no hi ha risc d'inundabilitat. 

Qualificació de l’impacte: compatible. 

 

Mesura 1. 

No es preveu prendre cap tipus de mesura correctora. 

Impacte final: compatible. 

 

 

Impacte 2.  

El desenvolupament de la MP comportarà la construcció d'un pavelló polisportiu amb una sèrie 

de serveis que implicaran un major consum d'aigua (sanitaris i dutxes).  

Qualificació de l’impacte: Ucompatible-moderat. 

 

Mesura 1.  

Actualment el consum d'aigua potable es fa a través de l'abastament públic; la posada en 

marxa del nou equipament serà compatible amb el cabal que la concessionària de l'abastament 

té assignada a l'escola. 

Impacte final: compatible. 

 

Mesura 2. 

Es proposen com a mesures pel foment en l’estalvi d’aigua: 

 

1. UReguladors de pressió de l’aigua U a cada comptador individual d’entrada d’aigua dels 

edificis i construccions, de manera que es garanteixi una sortida d’aigua potable a una 

pressió màxima de 2,5 kg/cm2 tot l’any. 

2. UAirejadors per a aixetes i dutxes U, com a sistemes economitzadors d’aigua i/o reductors 

de cabal, de manera que amb la pressió anterior es doni un cabal màxim de 8 l/mn per 

a aixetes i 10l/mn per a dutxes. Les aixetes d’ús públic tindran temporitzadors o altres 

mecanismes de tancament automàtic, limitant les descàrregues a un litre d’aigua. 

3. UCisternes dels vàters U, que tindran un volum de descàrrega màxima de 6 litres i hauran 

de permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o d’un doble sistema de descàrrega.   

4. UEl reg d’enjardinament es farà emprant mecanismes estalviadors U com la micro-irrigació 

i el rec per degoteig. Aquests sistemes han d’incloure programadors, sensors d’humitat 
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o altres tecnologies per a evitar regar quan no hi hagi necessitats hídriques o en hores 

de màxima insolació. 

5. Les aixetes d'ús públic seran amb tancament automàtic. 

6. Instal.lació de fluxòmetres per a reuixar urinaris i vàters. 
 

 

Impacte final: compatible. 

 

Impacte 3.  

D'igual manera, el desenvolupament de la MP del PEU generarà un nou volum d’aigües residuals 

derivat de les dutxes i sanitaris que no es preveu significatiu. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible 

 

Mesura 1. 

Foment de la xarxa separativa d’aigües plujanes i residuals. Les primeres seran recollides per 

una xarxa de plujanes que les abocarà a la riera del Vilar; mentre que les aigües residuals 

seguiran abocant-se a la xarxa de clavegueram municipal, que les conduirà cap a l’EDAR de 

Banyoles. El rendiment actual de la planta és molt homogeni tot l'any i se situa a l'entorn del 85-

90%, amb la qual cosa la seva capacitat cobrirà el nou volum generat pel nou equipament. 

Impacte final: compatible. 

 

 
4.2. Biodiversitat i connectivitat. 
Impacte 1.  

El desenvolupament del Pla afectarà alguns peus d'arbres que actualment envolten la pista 

polisportiva. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible. 

 

 

 
 
Arbredes que en volten l'actual 
pista polisportiva 
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Mesura 1.  

Les espècies que s'afectaran no tenen cap valor ecològic, sinó que són plantes 

d'enjardinament: troana, xiprer leilandi, acàcia i palmeres. 

Impacte final: compatible. 
 
 
Impacte 2.  

En relació amb la concordança del Pla amb les directrius de l'espai Xarxa Natura 2000 on es troba 

inclós l'àmbit d'estudi, no es preveuen impactes directes sobre els hàbitats d'interès comunitari, ni 

les espècies de la fauna més vulnerables. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible. 

 

Mesura 1.  

El Pla s'adapta a les mesures de conservació dels elements clau de l'espai de l'Estany de 

Banyoles, pel que fa als hàbitats d'interès comunitari 7210, 3140 i 3150, que tot i no aparèixer 

dins de l'àmbit, ja que són més propis de zones estagnades; així com les espècies protegides 

de cargolets com Vertigo angustior i Vertigo moulinsiana, més propis de punts inundats, sobre 

els que podrien tenir efectes indirectes sinó s'haguessin pres mesures com:  l'abastament es fa 

a través de xarxa pública, el sanejament a través de la xarxa de clavegueram, i els tractaments 

fitosanitaris de la vegetació de l'àmbit amb productes biodegradables i innocus pel medi ambient. 

Impacte final: compatible. 
 

Mesura 2.  

El Pla s'adapta a les mesures de conservació dels elements clau de l'espai de l'Estany de 

Banyoles, pel que fa a la llúdriga, de la qual es té constància de presència anecdòtica dins de la 

finca, sobretot al sector S on puja pels recs de desguàs per a alimentar-se de crancs. Es preveu 

que la mobilitat a l'interior de la finca es faci de forma molt lenta sobretot als creuaments amb recs 

de desguàs; també la delimitació dels punts més sensibles on se sol moure, en els que hi haurà 

una limitació d'accés. 

Impacte final: compatible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document Ambiental Estratègic per a l'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratégica simplificada de la 
MP del PEU-2 "Casa Nostra 1" a Porqueres 

Desembre 
2018 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   
 

61 

 

 
 
 
rec sovintejat per la 
llúdriga; al fons el centre 
de cria de nàiades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Impacte 3.  

Hi ha una gran quantitat d'espècies al.lòctones, i també exòtiques i invasores sobretot en la meitat 

N de l'àmbit d'estudi, i que han arribat a colonitzar el bosc de ribera de la riera del Vilar. 

Qualificació de l’impacte: moderat-sever. 

 
 
Mesura 1.  

Atesa la magnitud de la distribució de les plantes no autòctones dins de la finca, no es pot 

evolucionar cap a una eradicació massiva, però sí cap a una progressiva substitució d'aquests 

peus per d'altres d'autòctons. En el nostre cas, les principals espècies són: troana i acàcia, 

encara que no són les úniques atès que s'ha trobat bambú i plomall (herba de la pampa); 

aquestes dues últimes sí es podrien eradicar de forma immediata. 

Impacte final: moderat. 
 
Mesura 2.  

Caldrà fer una campanya de conscienciació per a evitar la seva plantació seguint el Catàleg 

d'espècies exòtiques invasores 

Impacte final: moderat. 
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vegetació de ribera del rec del 
Vilar amb dominància de 
troana i acàcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 2.  

Quedarà prohibida la introducció de les plantes exòtiques i/o naturalitzadores que es llisten en el 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catàlogo español de especies 

exóticas invasoras, i que es reprodueix tot seguitseguit: 
UArbres 
 
acàcia (Robinia pseudoacacia) 
ailant (Ailanthus altissima) 
freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 
freixe de flor (Fraxinus ornus) 
Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 
mimosa (Acacia dealbata) 
morera del paper (Broussonetia papyrifera) 
negundo (Acer negundo)  
troana (Ligustrum lucidum) 
 
UArbusts 
 
Amorpha fruticosa 
Baccharis halimifolia  
budlèia  (Buddleja davidii) 
cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 
                              Cotoneaster tomentosa  
carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 
piracant (Pyracantha angustifolia) i  (P. crenatoserrata) 
pitospor (Pittosporum tobira) 
 
UPlantes entapissants i reptants 
 
Campanetes (Ipomoea cf. indica) 
miraguà (Araujia sericifera) 
bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. acinaciformis) 
bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  
Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 
lligabosc (Lonicera japonica) 
Senecio angulatus /  Senecio tamoides 
Sicyos angulatus 
Tradescantia Tradescantia fluminensis 
vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 
vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 
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UPlantes crasses i assimilables 
 
aloe maculat (Aloe maculata) 
atzavares o figuerasses (Agave sp.) 
Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 
figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima  O. stricta i O. linguiformis ) 
Einadia nutans 
 
UPlantes aquàtiques 
 
Azolla sp. 
Cyperus eragrostis 
Elodea canadensis 
jacint d’aigua Eichhornia crassipes 
Ludvigia grandiflora  
Myriophyllum aquaticum 
Salvinia natans 
 
UGramínies per a hidrosembra i gespes 
 
Eragrostis curvula 
Paspalum saurae  
“Kikuyu” o gram gruixut Pennisetum clandestinum 
 
UAltres espècies (ornamentals, etc.)  
 
acant (Acanthus mollis)  
Arcthoteca calendula 
bambú o canya americana Phyllostachys, Bambusa,  
canya (Arundo donax)                                                                                                   
Erigeron karvinskianus 
gasània (Gazania sp.) 
herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  
nyàmera Helianthus tuberosus  
raïm de moro Phytolacca americana 
Senecio angulatus 
 
UPlantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada capacitat invasora / de 
dispersió 
 
Aster pilosus 
Aster squamatus 
Datura stramonium 
Oxalis pes-caprae 
Tabac de jardí Nicotiana glauca 
Seneci del Cap Senecio inaequidens 
Solanum chrysotrichum   

 

Impacte final: positiu. 

 
Mesura 3.  

Les plantes que s'introduiran en els espais d'enjardinament per a fomentar la millora ecològica 

de la finca seran autòctones com: alzina, roure i al bosc de ribera: pollancre, freixe de fulla 

petita i salze. 

Impacte final: compatible. 
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Impacte 4.  

Actualment hi ha una entrada important de senglar a la finca que ha provocat la pèrdua d'alguns 

peus d'avet. 

Qualificació de l’impacte: compatible-moderat. 

 
Mesura 1.  

S'hauran d'introduir mesures dissuassòries per a prevenir l'entrada a l'interior de la finca com 

tancaments cinegètics o marques odoríferes. 

Impacte final: compatible. 

 
 
4.3. Paisatge. 
 

Impacte 1.  

El desenvolupament de la MP comportarà la construcció d'un nou volum edificatori que generarà 

noves visuals per l'eliminació de la vegetació que avui dia fa de filtre de l'actual pista polisportiva. 

Qualificació de l’impacte: moderat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 1  

El nou volum s'ha previst en la zona intermèdia de les dues edificacions existents, amb lo que no hi 

ha dispersió, sinó concentració de volumetries i equidistància entre les línies acadèmiques. 

Impacte final: compatible. 
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Mesura 2.  

Tot i que s'afecti la vegetació de l'entorn, la mateixa vegetació que s'arrenglera a la carretera de 

Mieres i la de l'ampli bosc de ribera de la riera del Vilar, farà que les úniques visuals es donin a 

l'interior mateix de la finca. Si s'escau, es podria fer plantació amb autòctones a l'entorn del nou 

pavelló resseguint les voreres. 

Impacte final: compatible. 

 

Mesura 3  

Atenent els criteris establerts pel tipus d'instal.lacions PAV-1 (fitxes tècniques d'equipaments 

esportius del Consell Català de l'Esport), s'establiran els paràmetres edificatoris que regularan 

altures màximes, tipologies constructives, materials a utilitzar  i tonalitats a emprar amb l'objecte 

d'integrar al màxim la nova volumetria.  

Impacte final: compatible. 

 

 
 

4.4. Medi atmosfèric. 
 

Impacte 1. 

El desenvolupament de la MP del PEU no suposarà un increment destacat en el consum 

energètic respecte el que hi ha actualment. La major part provindrà del subministrament 

elèctric. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible-moderatU.  

 

Mesura 1. 

Adaptació al Decret 21/2006, d’adaptació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, 

així com als Requeriments tècnics per a un pavelló bàsic polisportiu (PAV-1):  

 

 Separar amb tancaments interiors els espais amb diferents temperatures. 

 Ventilar l'espai esportiu de manera natural creuada disposant una superfície practicable 

no menor del 2% de la planta repartida al llarg de les dues façanes oposades, 

preferiblement les N i S. 

 Orientar l'eix longitudinal de l'espai esportiu d'E a W. Les obertures s'han de situar en 

les façanes N i S, aquestes amb protecció solar que redueix els guanys tèrmics a l'estiu 

i eviti l'entrada de llum directe a l'espai esportiu. 

 Il.luminar i ventilar de manera natural els espais complementaris de vestidors, dutxes i 

serveis, preferiblement de manera zenital. 

 Disposar sistemes passius d'aïllament tèrmic i de protecció solar per l'estalvi del 

consum energètic. 
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 Instal.lar comptadors interns d'electricitat, de calories i d'aigües per mesurar els 

principals conceptes consumidors i facilitar l'explotació de l'edifici des del punt de vista 

d'ús racional d'energia i aigua. 

 Instal.lar sistemes d'alta eficiència energètica com calderes d'alt rendiment, 

refredadores amb recuperació de calor del condensador, climatitzadors amb free-

cooling, fluorescència trifòsfor i les làmpades fluorescents amb balast electrònic. 

 Instal.lar dispositius d'encesa i tancament automàtics dels llums i de les aixetes per 

detecció de presència. 

 Foment de les energies renovables tot aprofitant el sostre de l'edifici per a instal.lar 

captadors solars tèrmics per a produir no menys del 60% de les necessitats d'aigua 

calenta sanitària i de calefacció. 

 Implementació d’il.luminació de baix consum en espais comunitaris interiors 

(s'utilitzaran làmpades classe B o superior segons Directiva 98/11/CE). 

 

 

Impacte 2. 

No es preveu la generació d’immissions a l’atmosfera, més que les avui dia ja generen la 

combustió de les calderes a l'edifici 2, els vehicles que hi transiten, i els residus generats. 

Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  

Mesura 1 

S’acompliran els límits d’emissió de fums i gasos fixats pel Decret 833/75, de 6 de febrer, de 

protecció de l’ambient atmosfèric; així com les determinacions de la Llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció del medi atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny. S’acompliran les 

determinacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats (PCAA), així com la Llei 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procès d’adequació de 

les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/98, de 27 de febrer, d’intervenció 

integral de l’administració ambiental.  

Qualificació de l’impacte final una vegada aplicades les mesures: compatible. 
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Impacte 3. 

Actualment les lluminàries consisteixen en esferes que projecten la llum per damunt de 

l'hemisferi inferior. 

Qualificació de l’impacte: moderat.  

 

 

 

 
Lluminàries actuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura 1. 

S'introduirà un enllumenat públic eficaç i que causi la mínima contaminació lumínica. El disseny 

de les lluminàries serà de projecció horitzontal i les làmpades de VSAP. Adaptació al Decret 

190/2015, de 25 d'agost, que estableix els condicionants i prescripcions que han de complir les 

instal.lacions d'enllumenat exterior i que hauran de ser definits al projecte d'usos o activitats 

que desenvolupi el PEU. Les instal.lacions d'enllumenat exterior hauran de complir amb les 

condicions de l'Annex 2 d'aquell decret pel que fa a tipologia de les làmpades i al percentatge 

màxim del flux de l'hemisferi superior instal.lat (FHSinst) dels llums, en funció del 'horari d'ús i la 

zona de protecció envers la contaminació lumínica. Es tindrà en compte que l'àmbit d'estudi es 

troba en zona E1 (protecció màxima) en vers la contaminació lluminosa. 

Impacte final: compatible. 

 

 

Impacte 4 

Actualment es genera un estat acústic destacat durant les activitats esportives a l'aire lliure que 

pot destorbar la funció connectora local de la riera del Vilar. 

Qualificació: moderat U. 
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Mesura 1 

El cobriment i tancament de la pista polisportiva disminuirà l'efecte acústic. Es garantiran els 

nivells d’immissió establerts en l’Ordenança municipal vigent en cada moment, el Decret 

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica.. 

Qualificació final: compatible. 

 

 

4.5. Gestió dels residus. 
 

Impacte 1. 

La construcció del nou polisportiu generarà un volum indeterminat de residus procedents de 

l'enderroc de l'actual pista, i dels materials emprats per a l'aixecament de l'edifici. 

Qualificació de l’impacte: moderat.  

 

Mesura 1. 

S'elaborarà un Pla de gestió integral de residus amb l'objecte d'avaluar els volums de residus 

que es generaran per tipus (runa, fusta, cartró, plàstic, vidre,...), quins seran els mitjans de 

disposició, i la seva destinació. 

Qualificació final: compatible-moderat. 
 

 

Impacte 2. 

El desenvolupament de la MP generarà un volum molt poc significatiu de residus assimilables a 

domèstics (rebuig+selectiva). Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  

 

Mesura 1. 

S’adoptaran els criteris establerts al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. Es classificaran els 

residus atenent al Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 

gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, així com la Llei 6/1983, de residus 

industrials. 

Qualificació final: compatible. 

 

Mesura 2. 

Es farà una reserva d'espai per a encabir els contenidors necessaris de rebuig i selectiva. 

Qualificació final: compatible. 
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4.6. Canvi climàtic. 
 

Impacte 1. 

El desenvolupament de la MP del PEU no suposarà un increment en la petjada de carboni del 

municipi.  

Qualificació de l’impacte: Ucompatible U.  

 

Mesura 1. 

Es fomentarà l'ús de la bicicleta per a accedir a l'escola. Localització d'un aparcament de 

bicicletes.  

Qualificació final: compatible. 

 
 
4.7. Gea. 
 

Impacte 1. 

L'àmbit d'estudi es troba en una zona amb antecedents per col.lapse del subsòl, degut a la 

dissolució de la roca travertínica. 

Qualificació de l’impacte: moderat-sever 

 

Mesura 1. 

Serà imprescindible la realització d'un estudi geotècnic per a descartar l'existència de cavitats 

subterrànies i desestimar el risc de col.lapse del terreny.  

Qualificació final: compatible. 

 

 

Amb tot lo descrit fins ara concloem que l’impacte ambiental derivat del desenvolupament de la 

MP del PEU-2 "Casa Nostra 1" a Porqueres, té una qualificació de COMPATIBLE, sempre i 

quan s’executin les mesures correctores previstes. 

 

 

Roses, a 28 de desembre de 2018 

 

L’Autor de l’estudi 

 

 

 

Miquel Fort i Costa 

Geòleg i Consultor ambiental, col.legiat nº 1.685 
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 ANNEXES 
 
5.1. Reportatge fotogràfic 
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Foto 1. Límit N de l'àmbit amb 

la vegetació de ribera de la 

riera del Vilar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2. Riera del Vilar. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Pista polisportiva 
petita. 
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Foto 4. Edifici 1 i aparcament de bicicletes. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5. Pista polisportiva gran  
des de l'extrem NE. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6. Pista polisportiva gran 
des de l'extrem NW. 
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Foto 7. Pista polisportiva gran 
des de l'entrada a l'escola. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Foto 8. Panoràmica pista gran des de l'extrem SW. 
 
 
 
 

 
 
Foto 9. Panoràmica pista gran des de l'extrem SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document Ambiental Estratègic per a l'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratégica simplificada de la 
MP del PEU-2 "Casa Nostra 1" a Porqueres 

Desembre 
2018 

 

Miquel Fort i Costa. Geòleg i consultor mediambiental, col.legiat nº 1.685. C/Pi i Sunyer, 11, 1er, Roses (17480)   
 

74 

 
 
 
 
 
 
Foto 10. Cami N amb la 
vegetació ribera a la dreta i les 
troanes resseguint el camí. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11. Vegetació 
d'enjardinament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Foto 12. Panoràmica a banda i banda del monument de l'Institució Magdalena Aulina. 
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Foto 13. Laboratori cria de 
nàiades del Consorci de 
l'Estany. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 14. Rec de desguàs entre 
el laboratori anterior a la dreta 
i les dependències del 
Consorci a l'esquerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15. Rec de desguàs en 
l'accés al camí de la Puda des 
de la GI-524. 
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Foto 16. Vegetació a l'entorn 
del monument a la verge de 
Lurdes. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17. Camí nou d'accés a la 
Puda i a les Estunes des de la 
GI-524 al fons; rec d'escorro; 
instal.lació del Consorci a la 
dreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18. Ruta de la Puda amb 
el trencant a la l'esquerra cap 
a les Estunes. 
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6. PLÀNOLS 
 

Mapa 1. Topogràfic i reportatge fotogràfic. 

Mapa 2. Usos del sòl. 
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ANNEX 3. ACLARIMENT FITXES AA03 I B008 
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En la redacció de la Modificació Puntual del POUM de Porqueres en l’àmbit del PEU-2 Casa Nostra 1, s’ha detectat 
una errada material. S’adjunta el present annex per fer l’aclariment següent: 
En la fitxa AA03, en l’edifici 2, surt en la taula de superfícies construïdes “(H) PB ESGLÉSIA”, però sense marcar 
en quina zona correspon en el croquis, ja que la part corresponent de la P1 i P2 es troba en la fitxa B008 amb la lletra 
(A).  
Com que pot portar certa confusió, s’opta per fer una nota d’aclariment a les dues fitxes. 
Es vol remarcar que és una correcció a nivell gràfic i que no suposa cap canvi de superfície ni de paràmetres. 
 
 
FITXA VIGENT AA03 
 

 
FITXA PROPOSTA AA03 
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FITXA VIGENT B008 
 

 
 
 

 
 
 
FITXA PROPOSTA B008 
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ANNEX 4. CERTIFICAT IDENTITAT DE TOTS ELS PROPIETARIS SOBRE 

LES FINQUES AFECTADES. 
 
 







REGISTRE DE LA PROPIETAT DE BANYOLES
Carrer de Sant Roc, 1, CP. 17820 (Banyoles)
Tfno: 972909434 Fax: 972909416

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE TÍTULO Y CARGAS

Fecha: 09/12/2019

FINCA DE PORQUERES Nº: 788
C.R.U.: 17012000286070

DATOS REGISTRALES

Tomo: 3180 Libro: 72 Folio: 87 Inscripción: 5

DESCRIPCION

URBANA: UNA PEÇA DE TERRA de conreu, situada en terme de PORQUERES, que antigament
constituïa la primera sort de l'heretat Can Calones o Noguera; de superfície
CINQUANTA-QUATRE AREES, SEIXANTA-SET CENTIAREES, aproximadament, dins la qual hi
ha construïdes les següents edificacions: 1. EDIFICI anomenat "SANT ISIDRE", de
planta baixa i planta pis, amb una superfície total construïda de DOS-CENTS
TRENTA-VUIT METRES QUADRATS, estant destinada una part de la planta baixa i una
part de la planta pis a vivenda/residència, i la resta de l'edificació està
destinada a esglèsia. La planta baixa ocupa una superfície de CENT TRENTA-UN
METRES QUADRATS. 2. EDIFICI anomenat "MARTA I MARIA", de planta baixa i planta
pis, amb una superficie total construïda de DOS-CENTS VINT-I-VUIT METRES QUADRATS,
destinat a habitatge. La planta baixa ocupa una superficie de CENT NORANTA-TRES
METRES, SEIXANTA-UN DECIMETRES QUADRATS. 3. EDIFICI anomenat "SANTISSIMA
TRINITAT", de planta baixa i quatre plantes d'alçada, amb una superficie total
construïda de DOS MIL CENT METRES QUADRATS, dedicat totalment a Institut
d'Ensenyament, trobant-se dividides les plantes en diverses aules i serveis propis
d'un Institut d'ensenyament, i la planta baixa en vestíbul d'entrada, zones
d'accés a les plantes superiors, sala de reunions, cuina, menjador d'alumnes i
serveis. La planta baixa ocupa una superficie de QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES
METRES, CINQUANTA DECIMETRES QUADRATS. Els edificis "MARTA i MARIA" i "SANTISSIMA
TRINITAT", estan units per mitjà d'un corredor de comunicació, apte per circulació
peatonal, situat a nivell de la primera planta dels dos edificis, amb una
llargària total de deu metres i una amplada de dos i mig. Les edificacions ocupen
en planta baixa una total superfície de VUIT-CENTS VUIT METRES, ONZE DECIMETRES
QUADRATS en el terreny sobre el que s'aixequen. I, tot el conjunt, limita: al
Nord, finca de "Inmuebles y Contrataciones, S.A." mitjançant la riera de Vilà o
Noguera; al Sud, amb finca de "Inmuebles y Contrataciones, S.A.", a l'Est, amb
finca de "Inmuebles y Contrataciones, S.A."; i a l'Oest, amb la carretera de
Banyoles a Olot.

Referències Catastrals de procedència: 000014200DG0000001XG, 000014100DG0000001DG
i 000014100DG0000001RG.

PROCEDENCIA: SEGREGACION de la Primera Suerte de la Heredad "Can Colonas Noguera",
registral 216, folio 26, tomo 558, libro 16 de Porqueres.

TITULARES ACTUALES

Nombre : INSTITUTO SECULAR OPERARIAS PARROQUIALES INSTITUCIÓN
MAGDALENA AULINA

C.I.F. : Q5800654E
Título : Adjudicacion
Naturaleza del Derecho : Propiedad
Participación : PLENA PROPIEDAD
Fecha Escritura : 12 de Diciembre de 2003
Notario : Don Luis F. Pazos Pezzi
Población : Barcelona
Protocolo : 1515/2003.
Inscripción : 5ª
Tomo/Libro/Folio : 3180/72/87
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CARGAS

HIPOTECA: La hipoteca origen de la inscripción 4ª, constituida a favor de la
"CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL", en garantía: a) de la devolución del capital del
préstamo de ciento dieciocho millones de pesetas; b) del pago de los intereses
ordinarios devengados a favor de la Caja, cuyo importe total es de dieciocho
millones quinientas ochenta y cinco mil pesetas; c) del pago de los intereses de
demora que eventualmente se devenguen, conforme a la cláusula que prevé "Intereses
de demora", cuyo total importe es de doce millones trescientas noventa mil
pesetas; y d) de la efectividad de las costas y gastos de procedimiento que, en su
caso, se causen hasta el importe máximo de ocho millones seiscientas cincuenta mil
pesetas. Constituida por un plazo de 15 años y con un interés inicial del cinco
punto veinticinco centésimas por ciento. Escritura autorizada a quince de junio de
mil novecientos noventa y ocho por Don José Mª Martínez Palmer, Notario de
Banyoles.Fecha inscripción: diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Es NOTA SIMPLE INFORMATIVA expedida conforme a los Arts. 222 y siguientes de la
LHP. con valor puramente informativo que no da fé del contenido de los asientos

ADVERTENCIA: Los datos consignados en la presente nota simple se refieren al día
de la fecha antes de la apertura del Libro Diario.

Nº Arancel: 4.1.F.
Honorarios: (incluido I.V.A.): 3,64 euros

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos -en adelante, “RGPD”-, queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los
datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e
incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos
expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este
tratamiento.

- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y
del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado
que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de
la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia,
del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas
que han recabado información respecto a su persona o bienes.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los
criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de
la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de
acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo
caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados
conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario
por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter
intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por
la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la
información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.

- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos
que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la
consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
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fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro,
se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el
usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos -AEPD-:
www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección
dpo@corpme.es

---------- FIN DE LA NOTA INFORMATIVA ----------
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CAPÍTOL VI. ........ : PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 
 
 
 
 

 
 

Nº PLÀNOL ESCALA 
(DIN A-3) 

1 EMMARCAMENT TERRITORIAL 1/10.000 
 

2 ORTOFOTOMAPA 1/  5.000 
 

3 PLANEJAMENT VIGENT 
Règim del sòl i estructura general del territori 

1/10.000 
 
 

4 TOPOGRÀFIC 1/  5.000 
 

5 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 1/  5.000 
 

6 PLANEJAMENT PROPOSTA 
Règim del sòl i estructura general del territori 

1/10.000 
 
 

7 AVANTPROJECTE ESTAT ACTUAL 1/  1.000 
8 AVANTPROJECTE PROPOSTA NO VINCULANT 1/  1.000 
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