
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL ‐ 5 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA 

“EL FRIGOLET”  

 

 

 

 

 

 

Desembre de 2019 



 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

ÍNDEX 

    

Memòria descriptiva i justificativa 

1.  Introducció. Antecedents 
2.  Objecte de la modificació 
3.  Àmbit de la modificació 
4.  Naturalesa de la modificació 
5.  Marc urbanístic i legal 
6.  Promoció i tramitació 
7.  Planejament vigent 
8.  Conveniència i oportunitat de la modificació 
9.  Alternatives 
10.  Modificació que es proposa. Criteris i objectius 
11.  Memòria social 
12.  Objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible 
13.  Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
14.  Agenda i avaluació econòmica i financera 

Annex 1 

Certificació Registre de la Propietat 
Certificació cadastre 

Annex 2 

Informe tècnic del Consorci de l’Estany d’avaluació de l’afluència de vehicles a l’entorn de l’escola 
“El Frigolet” 

Normes urbanístiques 

Article 132 Àrees per aparcament 

Plànols informació  

Situació 
Emplaçament 
Ortofotoplanol 

Plànol d’ordenació  

O.06 ‐ Règim del sòl i estructura general del territori 

 

 

 

 

 

1



 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

1.‐ Introducció, antecedents  

La present modificació puntual del POUM de Porqueres, te per objecte assignar al sistema viari uns 
terrenys situats en sòl no urbanitzable, adjacents a l’escola “El Frigolet”, per possibilitar la creació 
d’una àrea d’aparcament de vehicles al servei de la comunitat educativa.  

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la present modificació del 
POUM de Porqueres resta sotmesa a avaluació ambiental estratègica (AAE), que en aquest cas serà 
simplificada, atès que s’ajusta al supòsit quart de l’apartat 6.b de la Llei 16/2015 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. 

Dins  dels  actes  preparatoris  en  la  formulació  i  tramitació  de  l’esmentada  figura  de modificació 
puntual del POUM, es va formular l’Avanç de la modificació puntual del POUM de Porqueres per 
ampliar el  sistema viari annex a  l’escola  “El Frigolet”, que d’acord amb els articles 101  i 106 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal adjuntar al Document ambiental preliminar (DAE).  

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, en data 12 de març de 2019  emet informe ambiental estratègic en el 
sentit que la Modificació núm. 5 del POUM de Porqueres per ampliar el sistema viari annex a l’escola 

“El Frigolet” no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària atès que no te efectes 

significatius sobre el medi ambient. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 13 de febrer de 2019, acorda emetre 
informe amb les següents observacions: 
1.1 Incorporar el plànol d’ordenació O.06 modificat 

1.2 Revisar el nou articulat plantejat per l’article 132, conforme a l’indicat en la part valorativa  

1.3 Completar  la  documentació  indicant  el  mecanisme  per  al  seu  desenvolupament  i  la  seva 

valoració econòmica 

La Modificació  puntual  núm.  5  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística Municipal  de  Porqueres,  va  ser 
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data de 31 de juliol de 2019, amb la incorporació 
de les observacions de la CTU. 

Durant el tràmit d’informació pública, no s’ha presentat cap al∙legació. 

Els següents organismes afectats per les seves competències sectorials, als quals l’Ajuntament ha 
consultat, han emès el seu informe: 

L’informe  de  la  Direcció  General  de  Patrimoni  Cultural,  de  data  08/10/2019,  estableix  que  la 
modificació puntual no te afectacions directes físiques sobre el patrimoni arquitectònic protegit, i no 

consta cap jaciment arqueològic en els àmbits objecte de la modificació. 

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i sostenibilitat, emet en data 
de 01/10/2019 informe ambiental integrat del vector medi natural, amb caràcter favorable, sempre 
i quan es compleixin les següents condicions: 

 

2



 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

‐ Cal mantenir les mesures compensatòries i els condicionants establerts pel propi promotor. 

‐ La gestió de la part de la finca agrícola cedida al Consorci de l’estany haurà de fer‐se tenint 

en compte mesures ambientals fomentant una agricultura sostenible o ecològica. 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya emet informe en data de 09/10/2019, sobre els termes 
següents: 

En relació al Patrimoni geològic i paleontològic: l’àmbit de la modificació no afecta a cap jaciment 

paleontològic o punt d’interès geològic. 

En  relació  als  riscos  geològics:  no  es  considera  necessària  l’aportació  de  documentació 

complementaria referent a la valoració dels riscos geològics, cal recordar: 

- D’acord  amb  l’Estudi  per  a  la  identificació  de  riscos  geològics  a  Porqueres  (informe  AP‐

0036/2012), cal tenir en compte que l’àmbit de la modificació s’ubica a l’oest de la falla de 

Camós‐Celrà, en una situació geològica susceptible de desenvolupar fenòmens càrstics. 

- Les dades del moviment  i de velocitat de  la  superfície  terrestre a Catalunya, que disposa 

l’ICGC,  indiquen  que  en  el  sector  est  de  la  Frigola  s’han  registrat  moviments  verticals 

diferenciats 

Aquests factors es recullen a la normativa proposada. 

 

2.‐ Objecte de la modificació 

La modificació puntual del  POUM de Porqueres per ampliar el  sistema viari  annex a  l’escola  “El 
Frigolet”,  te  per  objecte habilitar  una  àrea d’aparcament de  vehicles  en  uns  terrenys  propers  a 
l’escola, com a conseqüència dels problemes de mobilitat que pateix el centre a les hores d’entrada 
i sortida dels alumnes. 

 

3.‐ Àmbit de la modificació 

L’àmbit objecte de la present modificació del POUM de Porqueres es situa al Paratge El Frigolet, a 
la  banda  nord‐oest  del  terme  municipal  de  Porqueres,  entre  la  carretera  GI‐524  i  l’estany  de 
Banyoles, al costat de l’escola el Frigolet. 

Presenta una superfície total de 3.220 m2, dels quals 614 m2 actualment ja formen part de la vialitat 
de l’àmbit i els 2.608 m2 restants es destinen a conreu agrícola.  
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ÀMBIT ‐ TOPOGRÀFIC ESTAT ACTUAL (IGCC) 

 

 

ORTOFOTOPLANOL ‐ IGCC 
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4. Naturalesa de la modificació 

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Porqueres és la figura que regula el planejament 
general en tot el terme municipal. D’acord amb l’article 4 de les normes urbanístiques del POUM, la 
seva vigència és indefinida a partir de la seva entrada en vigor. 

No obstant això, l’article 5 de la normativa del POUM determina que “L'alteració del contingut del 
Pla d’ordenació urbanística municipal es farà a través de la seva revisió o amb la modificació d'algun 

dels elements que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formulació” 

Seran circumstàncies que justificaran la revisió del POUM de Porqueres, les següents: 

‐ El transcurs de 12 anys des de la data d'aprovació definitiva. 

‐ El termini de 8 anys si, en aquest temps, les previsions de creixement del POUM s'han consolidat 

amb un índex superior al 66% o inferior al 33%. 

‐ Les circumstàncies que ho justifiquin per afectar l'estructura general i orgànica del territori o bé la 

classificació del sòl, i disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. 

‐ Les disfuncions entre les disposicions del POUM i les necessitats reals de sòl per a crear habitatges 

o per a establir activitats econòmiques. 

‐ Per l’aparició d’usos no previstos a l’aprovació d’aquest Pla. 

‐ Que s’aprovi un pla director urbanístic que inclogui el municipi de Porqueres en el seu àmbit, si 

aquest altera, substancialment, les previsions d’aquest POUM. 

‐ Que, d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, es catalogui un espai natural de 

protecció especial en la totalitat o part del SNU del municipi de Porqueres, i les seves determinacions 

alterin substancialment les previsions d’aquest POUM. 

La present Modificació del POUM de Porqueres, no altera els criteris respecte l’estructura general i 
orgànica del territori, o el model d’ordenació o de classificació del sòl, per tant es considera que 
escau una modificació puntual del POUM com l’instrument més adequat per establir els objectius 
que es proposen. 

 

5. El marc urbanístic i legal 

El marc urbanístic i legal, en el qual s’insereix la present modificació de planejament, ve donat per:  
- El Text refós de la Llei d’urbanisme 
- El Reglament de la Llei d’urbanisme (D. 305/2006 de 18 de juliol) 
- La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
- La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 
- 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. 

El marc urbanístic ve donat, a nivell estatal, pel RD 7/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Ley 
del Suelo i Rehabilitación urbana. 
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6.‐ Promoció i tramitació 

D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  76  del  text  refós  de  la  Llei  d’urbanisme,  correspon  a 
l’Ajuntament  de  Porqueres  formular  la  modificació  puntual  del  POUM,  segons  el  que  disposa 
l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el qual estableix que la modificació de qualsevol 
dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació. 

Pel que fa referència a la seva tramitació, aquesta queda regulada per l’article 85 del Text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

La  redacció  del  document  s’ha  encarregat  a  un  tècnic  competent  per  redactar  aquest  tipus  de 
treball, d’acord amb la disposició addicional tretzena del Text refós de la de la Llei d’urbanisme. 

 

7.‐ Planejament vigent 

7.1.‐ Planejament territorial 

7.1.1.‐ Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) 

El Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament en data de 14/09/2010, 
publicat al DOGC 5735 de 15/10/2010, es va redactar amb l’objectiu de desenvolupar les directrius 
generals d’ordenació del territori i fomentar les estratègies que estableix el Pla Territorial General 
de Catalunya. 

L’àmbit objecte de la modificació s’emplaça en el sistema d’espais oberts, dins dels sols de protecció 
especial PEIN i Xarxa natura 2000 

El PTPCG estableix per aquest tipus de sòl que ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, ha 
de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal.  

L’article  2.7  del  PTPCG,  que  regula  el  sòl  de  protecció  especial,  estableix:  Els  nous  elements 

d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció especial, com també la 

millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts 

i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements 

singulars  del  patrimoni  natural  (hàbitats  d’interès,  zones  humides  i  espais  d’interès  geològic)  i 

cultural. Quan el  sòl de protecció especial es destini a activitats agràries,  caldrà adoptar  també 

solucions que minimitzin l’impacte de les explotacions agràries i les seves infraestructures. L’estudi 

d’impacte  ambiental  quan  sigui  requerit  per  la  naturalesa  de  l’obra  ha  de  tenir  en  compte  la 

circumstància  de  la  seva  ubicació  en  sòl  de  protecció  especial.  Quan  no  es  requereixi  l’estudi 

d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins  l’estudi d’impacte i  integració paisatgística 

que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge, d’una valoració de la inserció de la 

infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de les condicions esmentades sense 

perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8.  
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PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES  
O.10 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures 

 

7.1.2.‐ Pla director urbanístic del Pla de l’Estany (PDUPE) 

El Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, va ser aprovat definitivament en data de 12/04/2010, 
publicat  al DOGC 5613 de 22/04/2010.  El  PDUPE és un  instrument de planejament  general  que 
ordena els  futurs creixements de  la  zona,  relliga els espais oberts  i proposa millores en  la xarxa 
d’infraestructures  tot  fent  compatible  els  futurs  desenvolupaments  urbanístics,  la  consolidació 
d’una  completa  xarxa viària  i  l’estructura econòmica,  amb  la preservació de  l’entorn natural del 
municipi, el qual presenta com a característica predominant la seva gran qualitat paisatgística. 

L’àmbit objecte de la modificació s’emplaça en el sistema d’espais oberts, dins dels sols de protecció 
especial, PEIN i/o Xarxa Natura 2000.  

El PDUPE estableix per aquest tipus de sòl que ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, ha 
de ser classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal.  
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L’article  21  del  PDUPE,  que  regula  el  sòl  de  protecció  especial,  estableix:  Els  nous  elements 

d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció especial, com també la 

millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts 

i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements 

singulars  del  patrimoni  natural  (hàbitats  d’interès,  zones  humides  i  espais  d’interès  geològic). 

L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra ha de tenir en compte 

la  circumstància de  la  seva ubicació en  sòl de protecció  especial. Quan no es  requereixi  l’estudi 

d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística, 

d’una valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment 

de les condicions esmentades.  

 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PLA DE L’ESTANY 
PO 02 Directrius d’ordenació i gestió 
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7.2.‐ Planejament municipal 

7.2.1.‐ Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Porqueres 

L'activitat urbanística al municipi és regulada actualment per Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Porqueres, que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Girona en  sessió de  21 de març de  2013.  L’acord  es  va publicar  al DOGC núm. 6485 del  dia  22 
d’octubre de 2013. 

Amb posterioritat s’han aprovat 3 modificacions puntuals del POUM: 
- Modificació puntual núm. 1, a l’àmbit del PAU‐11 Puig Suris 1, aprovada definitivament en data 
de 6/11/2015, DOGC de data 02/12/2015. 

- Modificació puntual núm. 2, diverses modificacions puntuals, aprovada definitivament en data 
de 02/06/2015, DOGC de data 14/07/2015. 

- Modificació puntual núm. 3, a l’àmbit del PAU‐1 Prat Roig, aprovada definitivament en data de 
01/06/2017, DOGC de data 04/10/2017. 

L’àmbit objecte de la modificació es classifica en el règim del sòl no urbanitzable. Una part dins del 
sistema viari formant part de la xarxa de camins rurals, regulats als articles 129 al 131, i la resta dins 
de la zona d’espais naturals protegits‐agrícola d’interès (clau 25ai), regulat a la secció 13a, articles 
275 al 277 de les normes urbanístiques del POUM de Porqueres, amb les següents determinacions: 

Article 129 Definició del sistema viari (V) 

El  sistema  viari  comprèn  les  instal∙lacions  i  els  espais  reservats  al  traçat  de  la  xarxa  viària  i, 

exclusivament,  dedicats  a  la  vialitat  i  l’aparcament,  que  han  de  permetre  la  connexió  entre  els 

diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins el terme 

municipal. 

Article 130 Elements del sistema viari 

Els elements que integren el sistema viari són: 

‐ La xarxa viària (carreteres, camins, carrers, carril bici…) 

‐ Àrees d’aparcament 

‐ Les zones de protecció i de servitud del sistema viari. 

Article 131 Règim general del sistema viari 

El  règim d’aquesta  xarxa  viària  és  la  que  li  correspongui  per  la  legislació  vigent,  segons  la  seva 

titularitat: Generalitat, Diputació, Municipi. 

Les  vies  que  ocupen  l'àmbit  municipal  atenent  a  la  seva  categoria  es  classifiquen  en  els  tipus 

següents: 

1. Xarxa viària bàsica: 

És la xarxa viària de caràcter supramunicipal que, juntament amb la bàsica, conforma l’estructura 

general del territori. Dins del terme de Porqueres, es consideren les carreteres següents: 

1.1. Xarxa bàsica: 

‐ Carretera C‐66, de Palafrugell a Besalú (Generalitat) 

1.2. Xarxa comarcal: 
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‐ C‐150a de Borgonyà a Serinyà (Travessera de Banyoles) (Generalitat) 

‐ Carretera GI‐524, d’Olot a Banyoles (Generalitat) 

‐ Carretera GI ‐513, de Borgonyà a Orriols (Generalitat) 

1.3. Xarxa local: 

‐ Carretera GIV‐5146, de Mata a Corts (Municipal) 

‐ Carretera GIV‐5147, de Banyoles a la C‐66 per Camós i Palol de Revardit (municipal) 

‐ Carretera GIV‐5247, de Pujarnol a la GI‐524 (Diputació) 

‐ Carretera GIV‐5248, de circumval∙lació de l’Estany de Banyoles (Diputació) 

‐ Carretera de Miànigues a la GI‐524 (Municipal) 

‐ Carretera d’Usall a la C‐66 (Municipal) 

‐ Carretera de Pujarnol a Rocacorba (Municipal) 

2. Xarxa de camins rurals 

2.1. S’haurà de conservar, en la seva integritat, l’actual xarxa i haurà de restar lliure al pas, tant els 

camins de titularitat pública com privada. 

2.2. S’incorpora, com a aquest POUM, l’inventari dels camins rurals del municipi. 

2.3. Amb caràcter general, en tota la xarxa de camins rurals i senders, és d’aplicació allò que disposen 

la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, 

de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2.680, d’1/4/98). 

2.4.  L’obertura  de  nous  camins,  vials  rurals,  pistes  forestals  o  qualsevol  altre  tipus  de  vialitat, 

solament, es permetrà si està prevista expressament en aquesta normativa, està inclosa en una pla 

tècnic de gestió forestal aprovat per l’administració competent, o està inclosa en algun pla especial 

actual o que aparegui en el futur, o en plans o programes de l’administració (per exemple, programes 

de prevenció d’incendis forestals). 

Excepcionalment,  es  podran  obrir  camins  d'accés  a  finques  agrícoles  i  forestals  per  millorar 

l’accessibilitat de l’explotació o de l’activitat que s’hi desenvolupi, prèvia la redacció del corresponent 

projecte. El projecte justificarà la conveniència de l'obertura del nou camí i la idoneïtat del traçat, 

d'acord amb la facilitat de manteniment, mínim moviment de terres i alteració del paisatge. 

En el cas que la recuperació no estigui integrada en un projecte d’actuació admesa en aquesta classe 

de  sòl,  tramitat  d’acord  amb  la  legislació  sectorial,  han  d’ésser  sotmesos  a  la  tramitació  que 

determina l’article 49.1.c de la Llei d’urbanisme. 

Es  prohibeix  l’obertura  de  camins  en  carenes  o  que  incideixin  en  llocs  de  vistes  panoràmiques, 

excepte quan vinguin derivats d’un pla de prevenció d’incendis forestals aprovat. En el cas que es 

consideri convenient, es requerirà el corresponent estudi d’impacte ambiental. 

2.5. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins i vies rurals ja existents, públics 

i  privats,  estarà  subjecta  a  l’atorgament  de  la  respectiva  llicència  municipal.  En  cap  cas,  la 

modificació  de  perfils  podrà  suposar  alteracions  negatives  de  les  condicions  paisatgístiques 

existents. 

2.6.  L’ampliació  o  modificació  del  traçat  d’un  camí,  així  com  la  construcció  de  vies  d’accés  de 

qualsevol naturalesa no hauran de generar pendents superiors al 7% en sòls tous, o del 15% en sòls 

durs, ni terraplens o desmunts de més de 3 m d’alçària. Els talussos resultants s’hauran de revegetar, 
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convenientment, amb vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria autòctona, i no podran suposar cap 

modificació de les escorrenties ni dels cursos fluvials existents. 

2.7. Es consideraran incorporats, a la documentació d’aquest POUM, els camins que siguin definits 

com  a  xarxa  viària  bàsica  per  a  la  prevenció  d'incendis  forestals  en  el  pla  que  hagi  elaborat 

l'administració  competent  en  la matèria.  Aquests  camins  tindran  una  amplada mínima  de  5,00 

metres, amb punts d’encreuament per els camions per cada 200,00 metres. A ambdós costats dels 

camins, a les zones forestals, s’ha de disposar d’una franja perimetral de 25,00 metres d’amplada 

permanent lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les branques baixes 

esporgades. 

2.8. Es consideren dos tipus de camins a protegir: 

a) Camins rurals d’accés i relació interurbana. 

Són camins de caràcter rural utilitzats pels vehicles i maquinària agrícola. Necessiten pavimentació 

ordinària, amb  intercalats per a  la doble circulació, de tractament adequat per a  les cruïlles  i de 

sistemes de desguàs a cel obert. Tindran una amplada mínima de 4,00 m de calçada. 

b) Camins rurals per a vianants 

Són el fruit de la recuperació d'antics camins rurals o camins de muntanya que, pels seus traçats, 

situacions, recorreguts i morfologia, representen una imatge històrica i cultural. Admeten el pas de 

vehicles rodats en el cas de possibles emergències. 

El  paviment  és  natural.  La  seva  urbanització  es  reduirà  a  la  formació  de  cunetes  i  regatons 

transversals alternats, així com a netejar‐los i mantenir‐los. 

3. Xarxa viària urbana 

3.1.  Està  composada  per  les  vies  urbanes,  tant de  trànsit  rodat  com de  vianants,  que permeten 

l’accés a les diverses propietats privades i públiques, situades dins del sòl urbà. En aquests espais, 

que es mantindran lliures d'edificació, es permetrà la ubicació de les instal∙lacions i els serveis tècnics 

al servei de les propietats públiques i privades. 

3.2. Es distingeix entre xarxa viària bàsica i xarxa viària secundària 

a) Xarxa bàsica: correspon a les vies primàries urbanes. Tindran una amplada mínima de 12,00 m o 

més. 

b) Xarxa secundària: és la que enllaça amb les vies bàsiques i té, com a tasca principal, donar accés 

a les edificacions. Tindran una amplada mínima de 8,00 m, llevat dels casos de vials enclavats a la 

zona de casc antic i tradicional, en els quals es mantenen les amplades existents. 

3.3. Els plans i els projectes constructius hauran de tenir present les recomanacions de l’Estudi de 

mobilitat generada d’aquest POUM. Si no segueixen les determinacions de l’estudi, ho hauran de 

justificar. 

Article 132 Àrees per aparcament 
1.  Per  aparcament  s’entén  l’àrea  (de  titularitat  pública  o  privada)  situada  fora  de  la  calçada, 
especialment, destinada a l’estacionament de vehicles automòbils, a l’aire lliure. 
2. Els estacionaments respectaran les regles següents: 
a) No es computaran per a estacionaments les superfícies de calçada. 
b) Cada plaça d’estacionament ocuparà, com a mínim, un rectangle de 2,20 m per 4,50 m lliures de 
qualsevol obstacle. 
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c)  L’espai  d’estacionament  s’obrirà  directament  a  la  calçada de  les  vies  urbanes mitjançant  una 
connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i eficiència a l’entrada i sortida de vianants i 
vehicles. 
d)  L’espai  d’estacionament  haurà  de  ser  pavimentat  i  es  trobarà  suficientment  integrat  en  el 
paisatge urbà. 

SECCIÓ 13a ESPAIS NATURALS PROTEGITS (Clau 25) 

Article 275 Definició i àmbit 

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) 

Inclou  els  terrenys  destinats  al  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. 

b) Espais naturals protegits‐ agrícola d'interès (Clau 25ai) 

Inclou  els  terrenys  destinats  al  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. 

c) Espais naturals protegits‐ forestal (Clau 25f) 

Inclou tots els sòls ocupats per masses forestals, denses o esclarissades, matollars, prats i pastures 

i, en general, totes aquelles zones ubicades entre els usos esmentats i que no reben la qualificació 

de sòl agrícola. 

d) Espais naturals protegits‐ forestal d'interès (Clau 25fi) 

Inclou tots els sòls ocupats per masses forestals, denses o esclarissades, matollars, prats i pastures 

i, en general, totes aquelles zones ubicades entre els usos esmentats i que no reben la qualificació 

de sòl agrícola, amb la particularitat que aquests tenen un alt interès ecològic i paisatgístic. 

e) Espais naturals protegits‐ zones humides (Clau 25h) 

Inclou les zones compreses en l’Inventari de zones humides. 

f) L’Estanyol (Clau 25pe) 

Inclou  l’àmbit  ordenat  pel  Pla  especial  de  protecció  de  l’Estanyol,  aprovat  definitivament  per  la 

Comissió d’urbanisme de Girona el 05/07/2000, (DOGC núm. 3758, de 11/11/2002). 

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 de ser 

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  permetran  les  actuacions  destinades  a  la  conservació,  recuperació,  potenciació  d’hàbitats 

naturals d’interès ecològics existents i potencials. 

6. Per  les  surgències,  es prohibeixen  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 del 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 25h), no s’admeten noves construccions, ni que estiguin directament 

vinculada amb algun dels usos admesos. 

4. Les condicions d’ordenació, edificació i ús per a la zona de l’Estanyol (Clau 25pe) són les establertes 

en el Pla especial de protecció de l’Estanyol aprovat, en tot allò que no contradigui al text refós de la 

Llei d’urbanisme i també les següents: 

a) Per determinar l’alçària i la consideració de la planta baixa o soterrània en les ampliacions i les 

noves edificacions, es prendrà, com a referència, la cota del terreny que figura en el plànol topogràfic 

del Pla especial aprovat, en el punt objecte de la intervenció. 

b) En les plantes soterrànies, s’admetrà que tinguin un únic accés des de l’exterior, exclusivament 

per a emmagatzematge i manteniment de les instal∙lacions tècniques. 

Article 277 Usos permesos 

1. En els espais naturals protegits‐ agrícola (Clau 25a), s’admeten els usos següents: 

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. Està prohibida la construcció 

d’hivernacles. 

b) Ramader: explotacions intensives, excepte de porcí d’engreix, i explotacions extensives. Els nuclis 

zoològics no es consideren compatibles amb aquest tipus de sòl, a excepció dels centres de recollida 
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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) Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin, directament 

i justificadament, associats a l’explotació rústica. 

d) 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. 

e) Càmping, només si no s’ubica en llocs exposats o que alterin significativament el paisatge, prèvia 

tramitació de pla especial urbanístic. 

f) Els usos següents, regulats a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

‐ Activitats col∙lectives d’educació en el lleure i culturals com instal∙lacions destinades a infants i joves 

(albergs, cases de colònies…), escoles de capacitació agrària o similars només en edificacions incloses 

al Catàleg de masies i cases rurals i tinguin previst aquest ús. També, els centres d’informació de la 

natura, centres culturals i ecomuseus. 

‐ Activitats col∙lectives, esportives i d’esbarjo, com els recintes hípics o les escoles d’equitació només 

en  els  àmbits  reconeguts  per  aquest  POUM.  S’admeten  altres  equipaments  esportius,  prèvia  la 

redacció d’un pla especial que justifiqui la necessitat i la idoneïtat així com la impossibilitat d’ubicar 

l’actuació  en un àmbit  de menor protecció. No  són  compatibles  els  circuits  permanents per  a  la 

pràctica d’esport motoritzat. 

‐ Serveis tècnics: només els dipòsits d’abastament d’aigua, basses d’aigua i dipòsits d’aigua contra 

incendis. Només,  s’admeten  les  instal∙lacions  per  a  l’obtenció  de  l’energia:  sistemes  de  captació 

d’energia solar fotovoltaica instal∙lada sobre cobertes existents. Les instal∙lacions per a 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. 

‐  Estacions  de  servei,  només  si  es  justifica  la  necessitat  i  la  idoneïtat,  així  com  la  impossibilitat 

d’ubicar l’actuació en un àmbit de menor protecció. 

2. En els espais naturals protegits‐ agrícola d'interès (Clau 25ai), s’admeten els usos següents: 

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.  Queda  prohibida  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 a la fitxa específica. 

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

‐ Activitats col∙lectives d’educació en el lleure i culturals com instal∙lacions 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 en el Catàleg de masies i 

cases rurals i tinguin previst aquest ús. 

‐ Activitats col∙lectives 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  instal∙lacions  per  a  l’obtenció  de  l’energia:  sistemes  de  captació  d’energia  solar  fotovoltaica 

instal∙lada  sobre  cobertes  existents.  Les  instal∙lacions  per  a  l’execució,  el  manteniment  i  el 

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 25f), s’admeten els usos següents: 

a) Ramader: explotacions 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. 

b) Forestal: només s’admet l’explotació de masses forestals existents. 

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 usos següents, regulats a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

‐ Activitats col∙lectives d’educació en el lleure i culturals com instal∙lacions destinades a infants i joves 

(albergs,  cases  de  colònies…),  centres  d’informació  de  la  natura,  centres  culturals  i  ecomuseus, 

només en edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals i tinguin previst aquest ús. 

‐  Serveis  tècnics:  només  els  dipòsits  d’aigua  contra  incendis,  les  basses d’aigua  i  els  sistemes de 

captació d’energia solar fotovoltaica instal∙lada sobre cobertes existents. 

4. En els espais naturals protegits‐ forestal d'interès (Clau 25fi), s’admeten els usos següents: 

a) Ramader: només  les explotacions 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. 

b) Forestal: només, s’admet l’explotació de masses forestals existents. 

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. 
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e) Els usos següents, regulats a l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme: 

‐ Activitats col∙lectives d’educació en el lleure i culturals com instal∙lacions destinades a infants i joves 

(albergs,  cases  de  colònies…),  centres  d’informació  de  la  natura,  centres  culturals  i  ecomuseus, 

només en edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals i tinguin previst aquest ús. 

‐ Serveis tècnics: només els dipòsits d’aigua contra incendis, amb la condició que no s’ubiquin en llocs 

exposats o que alterin  significativament el paisatge. Només,  s’admeten els  sistemes de  captació 

d’energia solar fotovoltaica instal∙lada sobre cobertes existents. 

5. En els espais naturals protegits‐ zones humides (Clau 25h), s’admeten els usos següents: 

Ramader: només les explotacions extensives i centres de recollida de fauna autòctona salvatge. 

 

 

 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PORQUERES  
Règim del sòl i estructura general del territori, núm. O.06 
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8.‐ Conveniència i oportunitat de la modificació 

L’article 97.1 del TRLUC estableix 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. 

Com s’ha dit abans, la modificació puntual del POUM de Porqueres per ampliar el sistema viari annex 
a l’escola “El Frigolet”, te per objecte habilitar una àrea d’aparcament de vehicles en uns terrenys 
propers a l’escola, com a conseqüència dels problemes de mobilitat que pateix el centre a les hores 
d’entrada i sortida dels alumnes. 

L’escola  s’emplaça  en  uns  terrenys  classificats  com  a  sòl  no  urbanitzable,  assignats  al  sistema 
d’equipaments públics (E1), del pla d’ordenació urbanística municipal de Porqueres. Es troba al mig 
d’una àrea agrícola, de camps de conreu i bosc baix, entre la carretera GI‐524 i l’estany de Banyoles.  

L’escola es va inaugurar fa més de 60 anys en el Paratge Frigolet, el mateix lloc on és ara. En aquell 
moment tenia només dues aules (una a la planta baixa i l’altra al pis).  

Com a conseqüència de l’augment del nombre d’alumnes i l’ampliació del seu àmbit territorial, els 
darrers anys ha necessitat de successives ampliacions. En aquests moments l’escola disposa d’un 
edifici principal on es troben les aules (P3, P4‐P5, cicle inicial i cicle mitja) i altres espais comuns, la  
cuina i el menjador, el pavelló polivalent i el pati de l’escola que rodeja l’edifici. 

En  data  de  31/05/2018  l’Ajuntament  de  Porqueres  aprova  inicialment  el  Pla  especial  urbanístic 
Ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola “El Frigolet”, amb l’objecte de “establir un marc normatiu 
i legal per executar les necessitats d’ampliació de l’equipament escolar, en benefici de la comunitat 
de residents” 

La major part dels alumnes arriba amb vehicle a l’escola, atès que provenen dels nuclis escampats 
que conformen el municipi de Porqueres (Miànigues, Pujarnol, Puig Suris), i també del municipi veí 
de Sant Miquel de Campmajor.  

L’accés a l’escola es realitza per una camí d’uns 250 m de llargada, des de la carretera GI‐524. S’han 
habilitat dues petites àrees d’aparcament situades al costat del camí i a la part posterior de l’escola, 
respectivament, amb una vintena de places. El camí és utilitzat també per altres vehicles, tractors i 
camions, de pas cap a altres indrets del municipi. 

Les  hores  d’entrada  i  sortida,  quan  l’afluència  de  vehicles  és  més  gran,  aquests  petits  espais 
habilitats per aparcament son totalment  insuficients. Els vehicles aparquen als  laterals del camí, 
entorpint  la  circulació  d’altres  vehicles  que  utilitzen  aquesta  via  i  provocant  perill  per  pares  i 
alumnes. 

Com a conseqüència d’aquesta situació l’Ajuntament de Porqueres ha considerat la necessitat de 
reordenar l’entorn de l’escola “El Frigolet” amb la creació d’una àrea d’aparcament de vehicles per 
alliberar els camins públics i garantir la seguretat de tots els usuaris d’aquesta via. 

A petició de l’Ajuntament de Porqueres, el Consorci de l’Estany, ha realitzat un informe tècnic per 
avaluar l’afluència de vehicles a l’entorn de l’escola. L’estudi conclou la necessitat de garantir plaça 

17



 
 

MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

per un mínim de 60 cotxes i espai específic per a autobusos de transport escolar en una futura àrea 
d’aparcament a l’entorn de l’escola, per resoldre la problemàtica que generada. 

D’acord  amb  l’article  129  del  POUM els  espais  dedicats  a  la  vialitat  i  l’aparcament,  que  han  de 
garantir un nivell d’accessibilitat  i de mobilitat adequat dins el  terme municipal,  formen part del 
sistema  viari.  En  aquest  sentit  les  àrees  d’aparcament  son  un  dels  elements  que  formen  part 
d’aquest sistema. 

En  l’entorn proper a  l’escola, no existeix cap àrea destinada al sistema viari amb  les dimensions 
suficients  per  acollir  les  places  d’aparcament  que  l’estudi  del  Consorci  de  l’Estany  considera 
necessàries. Caldrà la modificació del planejament vigent per crear un nou àmbit destinat al sistema 
viari que possibiliti la creació d’una àrea d’aparcament per resoldre la problemàtica que presenta 
actualment l’accés a l’escola. 

 

9.‐ Alternatives. 

En aquest apartat s’exposen les diferents alternatives analitzades per habilitar com aparcament de 
vehicles  uns  terrenys  propers  a  l’escola  “El  Frigolet”,  plantejant  per  a  cada  una  les  diferents 
problemàtiques,  avantatges  o  inconvenients  des  de  la  vessant  ambiental,  i  seleccionant  la 
alternativa escollida i la seva justificació.  

‐ Alternativa 0. 

Aquesta opció consisteix en no realitzar cap canvi del planejament actual. No resol el problema 
que presenta l’acumulació de vehicles a l’entorn de l’escola a les hores d’entrada i sortida. 

‐ Alternativa 1. 

Aquesta  alternativa  considera  habilitar  per  a  aparcament de  vehicles  uns  terrenys  adjacents  a 
l’escola “El Frigolet”,  amb accés des del camí actual. 
L’avantatge  que  presenta  aquesta  alternativa  es  que  resol,  per  una  banda,  el  problema  que 
planteja  l’afluència  de  vehicles  a  l’escola,  i  per  l’altra,  elimina  la  perillositat  que  presenten 
actualment els vehicles aparcats al voral dels camins propers així com la confluència amb altres 
vehicles de pas. 
Aquests terrenys formen part d’espais naturals protegits en aplicació del Decret 328/1992, de 14 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, PEIN. Presenten un alt  interès 
ecològic i paisatgístic. 

‐ Alternativa 2. 

Aquesta alternativa considera fer l’aparcament en sòls que presenten menys protecció ambiental 
(sòl agrícola de valor clau 21),  sòls amb cap tipus de protecció (sòl rural clau 20), o en sòl urbà.  
El sòl agrícola de valor (clau 20), comprèn els sòls agrícoles interessants per la seva situació i valor 
agronòmic que, a banda de no presentar elements d’excepcional valor, no es troben dins l’àmbit 
de l’Espai d’interès natural PEIN. No està sotmès a cap règim especial de protecció. 
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El sòl agrícola de valor més proper a l’escola, es troba a una distància de 2.000 metres, la mateixa 
distància  que  es  troba  el  sòl  urbà,  per  tant  aquesta  alternativa  tampoc  resol  la  perillositat  i 
acumulació de vehicles a l’entorn de l’escola, a les hores d’entrada i sortida. 

‐ Alternativa escollida 

Atès que les opcions 0 i 2 no resolen la problemàtica que es presenta a  l’entorn de l’escola “El 
Frigolet”, a les hores d’entrada i sortida dels alumnes, que si soluciona l’alternativa 1, es considera 
escollir aquesta.  

Aquesta  alternativa  considera  habilitar  per  a  aparcament  dels  vehicles  que  transporten  els 
alumnes a l’escola, uns terrenys adjacents a l’escola “El Frigolet”, amb accés des del camí actual. 

Es resol, per una banda, el problema que planteja l’afluència de vehicles a l’escola,  i per l’altra, 
elimina la perillositat que presenten actualment els vehicles aparcats al voral dels camins propers 
així com la confluència amb altres vehicles de pas. 

 

10.‐ Modificació que es proposa. Criteris i objectius  

Una  part  de  l’àmbit  objecte  de  l’actuació,  forma  part  del  sòl  qualificat  com  a  Espais  naturals 
protegits‐agrícola d'interès (Clau 25ai) del planejament vigent i la resta al Sistema viari (clau V). Es 
proposa destinar una part dels terrenys al Sistema viari‐àrees d’aparcament (clau V) per habilitar‐lo 
com a aparcament de vehicles vinculat al centre docent. La resta de terrenys es destinarà al Sistema 
viari formant part de la xarxa de camins rurals del municipi. 

D’acord amb l’alternativa escollida, es proposa destinar al Sistema viari‐àrea d’aparcament (clau V) 
els terrenys situats enfront de l’escola “El Frigolet” de 2.608 m2 de superfície, dels quals una franja 
de 213 m2, situada a l’extrem sud, ja formen part del sistema viari del POUM.  

La resta es destina al Sistema viari‐xarxa de camins rurals (clau V), amb una superfície total de de 
614 m2.   El camí actual, de 266 m2 de superfície,  ja  forma part del Sistema viari del POUM. Els 
terrenys restants de 348 m2, situats a l’entorn del camí, son per ampliar la vialitat a l’encreuament 
de camins,  tot  i que el POUM els qualifica dins de  la clau 24ai, actualment  ja  formen part de  la 
vialitat de l’àmbit. 

L’objectiu que es fixa en la modificació del POUM, es pretén assolir mitjançant la modificació del 
plànol d’ordenació O.06 de la sèrie de Règim del sòl i estructura general del territori i també l’article 
132, que regula les àrees d’aparcament del sistema viari, amb la introducció de nous apartats per la 
integració ambiental i paisatgística de les àrees d’aparcament Espais naturals protegits 

La superfície de 2.608 m2, que es vol destinar a aparcament de vehicles vinculat al centre docent, 
compren un àmbit rectangular, amb accés directe des del vial d’accés a l’escola. Es un terreny planer, 
adjacent a un càmping existent, destinat actualment al conreu agrícola. No presenta cap edificació.  
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MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

 
PROPOSTA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PORQUERES  
Règim del sòl i estructura general del territori, núm. O.06 

 

La modificació manté els objectius del Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, en el sentit que els 
terrenys es mantenen dins del règim del sòl no urbanitzable.  

La resta de finca, que es manté dins del sòl d’espais naturals protegits agrícola d’interès (clau 25ai), 
també serà adquirit per l’Ajuntament de Porqueres. Com a mesura compensatòria, l’Ajuntament de 
Porqueres cedirà l’ús d’aquests terrenys al Consorci de l’Estany per continuar mantenint l’actual ús 
agrícola. 

Per donar compliment al que estableix l’article 21 del PDUPE, que estableix que Els nous elements 

d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció especial, com també la 

millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts 

i terraplens,  i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors hidrogràfics i els elements 

singulars del patrimoni natural  (hàbitats d’interès,  zones humides  i  espais d’interès geològic),  es 
proposa modificar l’article 132 de les normes urbanístiques del POUM de Porqueres, amb la creació 
d’un  nou  apartat  que  especifiqui  les  condicions  que  ha  de  tenir  aquest  aparcament,  per  tal 
d’assegurar la minoració de l’impacte i la integració ambiental de la instal∙lació: 
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NORMATIVA ACTUAL 

Article 132 Àrees per aparcament 

1.  Per  aparcament  s’entén  l’àrea  (de  titularitat  pública  o  privada)  situada  fora  de  la  calçada, 

especialment, destinada a l’estacionament de vehicles automòbils, a l’aire lliure. 

2. Els estacionaments respectaran les regles següents: 

a) No es computaran per a estacionaments les superfícies de calçada. 

b) Cada plaça d’estacionament ocuparà, com a mínim, un rectangle de 2,20 m per 4,50 m lliures 

de qualsevol obstacle. 

c) L’espai d’estacionament s’obrirà directament a la calçada de les vies urbanes mitjançant una 

connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i eficiència a l’entrada i sortida de vianants 

i vehicles. 

d)  L’espai  d’estacionament  haurà  de  ser  pavimentat  i  es  trobarà  suficientment  integrat  en  el 

paisatge urbà. 

 

NORMATIVA PROPOSADA 

Article 132 Àrees per aparcament 
1.  Per  aparcament  s’entén  l’àrea  (de  titularitat  pública  o  privada)  situada  fora  de  la  calçada, 
especialment, destinada a l’estacionament de vehicles automòbils, a l’aire lliure. 
2. Els estacionaments respectaran les regles següents: 
a) No es computaran per a estacionaments les superfícies de calçada. 
b) Cada plaça d’estacionament ocuparà, com a mínim, un rectangle de 2,20 m per 4,50 m lliures 
de qualsevol obstacle. 
c) L’espai d’estacionament s’obrirà directament a la calçada de les vies urbanes mitjançant una 
connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i eficiència a l’entrada i sortida de vianants 
i vehicles. 
d)  L’espai  d’estacionament haurà  de  ser  pavimentat  i  es  trobarà  suficientment  integrat  en  el 
paisatge urbà. 
3. Els estacionaments emplaçats en Espais naturals protegits (clau  25), a més de les condicions 

anteriors, excepte la 2.d), ha de complir amb les següents: 

a)  El  tipus de paviment  s’haurà d’ajustar  a  les  condicions  ambientals  del  sòl,  que haurà de 

respectar. 
b) L’ordenació del recinte s’ajustarà al paisatge de l’entorn. Es plantaran arbres dins del recinte, 
seguint la mateixa disposició que presenta els del terreny del costat (càmping). No es permeten 

que siguin d’espècies exòtiques. 
c) Els elements de delimitació de l’espai hauran de ser vegetals amb especies del lloc, segons 

una disposició que permeti la transparència visual de l’entorn i evitar l’efecte pantalla. També 

es podran utilitzar elements de fusta o similars, que siguin permeables a la fauna no cinegètica, 

i d’acord amb les condicions que estableix l’art. 232 del POUM per les tanques vegetals.  

d)  A  l’hora  de  definir  les  característiques  tècniques  de  les  futures  actuacions  a  l’àrea 
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d’aparcament del Frigolet cal tenir en compte el següent: 

- L’àmbit de  la modificació  s’ubica a  l’oest de  la  falla de Camós‐Celrà, en una situació 

geològica susceptible de desenvolupar fenòmens càrstics. 

- Les dades del moviment i de velocitat de la superfície terrestre a Catalunya, que disposa 

l’ICGC, indiquen que en el sector est de la Frigola s’han registrat moviments verticals 

diferenciats. 

 
 
La modificació puntual núm. 5 del POUM de Porqueres només afecta el plànol d’ordenació núm. 
O.06  de  la  sèrie  de  Règim  del  sòl  i  estructura  general  del  territori  i  l’article  132  de  les  normes 
urbanístiques. 
La modificació  no  es  troba  dins  dels  supòsits  establerts  a  l’article  97.2  del  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme.   

La proposta no comporta la pèrdua de superfície de terreny destinat a  sistemes públics. Es tracta 
d’un augment de la superfície destinada a sistemes públics 

La modificació no canvia la classificació del sòl objecte de la modificació, atès que la manté dins del 
sòl no urbanitzable 

 

11. Memòria social 

D’acord amb l’article 69, del Reglament de la Llei d’urbanisme, en els seus punts 3, 4 i 5, referent a 
la memòria social, fa referència a les necessitats d’habitatge d’una població en relació a la proposta 
presentada, i a les alternatives de localització d’habitatge de protecció pública i social en relació a 
la seva necessitat, segons el cas de la població, alhora que els relaciona amb el dimensionament 
adequat de les dotacions i equipaments públics. 

Atesos els objectius de la present modificació no procedeix elaborar la Memòria social. 

 

12. Objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la modificació del POUM de 
Porqueres  resta  sotmesa  a  avaluació  ambiental  estratègica  (AAE),  que  en  aquest  cas  serà 
simplificada, atès que s’ajusta al supòsit quart de l’apartat 6.b de la Llei 16/2015 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. 

L’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació  Ambiental  emet  en  data  12  de  març  de  2019  informe 
ambiental estratègic en el sentit que la Modificació núm. 5 del POUM de Porqueres per ampliar el 
sistema viari annex a  l’escola “El Frigolet” no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
ordinària atès que no te efectes significatius sobre el medi ambient. 
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13. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

La  present modificació  del  POUM de  Porqueres  no  es  troba  en  cap  dels  supòsits  que  estableix 
l’article  3  del  Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  estudis  d’avaluació  de  la 
mobilitat  generada,  que  estableix  els  supòsits  en  que  s’ha  d’incloure  l’Estudi  d’avaluació  de  la 
mobilitat generada com a document independent. 

S’adjunta com a documentació annexa a aquesta Memòria, l’informe tècnic, redactat pels tècnics 
del Consorci de  l’Estany, que analitza el problema de mobilitat existent a  l’entorn de  l’escola “El 
Frigolet”  a  les  hores  d’entrada  i  sortida  d’alumnes  i  el  grau  d’afectació  com  a  conseqüència  de 
l’afluència de vehicles a l’entorn de l’escola. La  present modificació, que proposa habilitar una àrea 
d’aparcament de vehicles al costat de l’escola, pretén resoldre aquesta situació. 

 

14. Agenda i avaluació econòmica i financera 

14.1 Pla d’etapes 

L’execució d’aquesta actuació es realitzarà en una única etapa que començarà el dia següent de la 
publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la present modificació puntual. 

14.2 Sistema d’actuació 

L’execució i gestió d’aquesta actuació urbanística es realitzarà mitjançant el sistema d’expropiació. 

14.3 Estudi econòmic i financer 

Com  s’ha  dit  abans,  per  l’adquisició  del  terreny  per  destinar‐lo  al  domini  públic  es  preveu  una 
actuació aïllada d’expropiació. 

Presenta  una  superfície  de  2.608 m2,  amb  un  cost  d’expropiació  que  es  calcula  en  7.224,16  €, 
d’acord  amb  la  valoració  encarregada  per  l’Ajuntament  de  Porqueres  que  fixa  el  valor  unitari 
d’aquests terrenys en 2,77 €/m2 

14.3 Informe de sostenibilitat econòmica 

L’article 59 del text refós de la Llei d’urbanisme estableix que la memòria ha d’integrar l’informe de 
sostenibilitat  econòmica,  que  ha  de  contenir  la  justificació  de  la  suficiència  i  adequació  del  sòl 
destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances 
públiques  de  les  administracions  responsables  de  la  implantació  i  el  manteniment  de  les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

La  present  modificació  de  planejament,  possibilita  que  l’Ajuntament  de  Porqueres  adquireixi 
aquests terrenys per habilitar una àrea d’aparcament de vehicles al costat de l’escola “El Frigolet”. 

La creació d’aquesta àrea d’aparcament, resol, per una banda, el problema que planteja l’afluència 
de  vehicles  a  l’escola,  i  per  l’altra,  elimina  la  perillositat  que  presenten  actualment  els  vehicles 
aparcats al voral dels camins propers així com la confluència amb altres vehicles de pas. 
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L’execució de les obres mínimes i necessàries per adequar l’àmbit, representen un cost d’execució 
material aproximat de 75.000 €  

Executades les obres d’adequació, el cost que pot representar el manteniment del nou aparcament, 
que tot i que no serà gaire alt per les característiques que presenta, l’impacte que pugui presentar 
en la hisenda pública, es veurà compensat pel benefici que retornarà a la comunitat, amb la millora 
de la vialitat i la seguretat a l’entorn de l’escola “El Frigolet”. 

 

Porqueres, desembre de 2019 
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Annex 1 

Certificació Registre de la Propietat 
Certificació cadastre 
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DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PANIZO, REGISTRADORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
BANYOLES Y SU DEMARCACION HIPOTECARIA, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CATALUNYA

 CERTIFICO: Que, en vista de la precedente instancia suscrita por Ajuntament 
de Porqueres, que fue presentada en este Registro a las diez horas y veintiséis 
minutos del día veintidós de Noviembre del año dos mil diecinueve, asiento 
número 460 del Diario 7, con el objeto de obtener la certificación a que la 
misma se refiere, de la finca registral número 3752 DE PORQUERES, y, 
acomodándome a los términos en los que está concebida, HE EXAMINADO los libros 
del archivo a mi cargo de los cuales RESULTA:

PRIMERO: Que la finca registral número 3752 DE PORQUERES con CÓDIGO 
REGISTRAL ÚNICO 17012000305269, de que se certifica tiene, según el Registro, 
la siguiente DESCRIPCION:

RUSTICA: Pieza de tierra cultiva y yermo llamada "FRIGOLET", de cabida CUARENTA 
Y CUATRO AREAS SESENTA Y DOS CENTIAREAS. Situada en el término de PORQUERES. 
Linda: al Norte, Este y Oeste, con José Carreras; y al Sur, con el Ayuntamiento 
de Porqueres. 
Esta finca se halla atravesada por el camino de Banyoles a Sant Miquel de 
Campmajor. 
Esta finca se integra por las parcelas catastrales números 134 y 135 del 
polígono 6 del catastro de rústica de Porqueres.

PROCEDENCIA: Segregación de la totalidad de la CUARTA SUERTE de la heredad 
"Manso Matella", registral 672, folio 146, Tomo 1204, Libro 13 de Porqueres.

Resulta inscrita en el Tomo: 3136  Libro: 70  Folio: 162  Inscripción: 1

La posible constancia registral de la referencia catastral no implica la 
extensión de los efectos del principio de legitimación a la descripción física 
y ubicación de la finca, ni la presunción de su correspondencia con la 
delimitación geográfica de la parcela catastral, salvo en los casos en que la 
finca esté coordinada gráficamente con catastro.

TITULO DE PROPIEDAD:

Está inscrita a favor de Don LLORENÇ VALLMAJO RIERA con D.N.I. 40253603S, 
titular con carácter privativo, del pleno dominio DE LA FINCA, por título de 
donacion, en virtud de Escritura autorizada el día 4 de Diciembre de 1997, por 
el Notario de Banyoles, Don José María Martínez Palmer, protocolo 1442, 
causando la inscripción 1ª de fecha treinta de Abril del año mil novecientos 
noventa y ocho, al folio 162, del libro 70, tomo 3.136 del Archivo, cuyo 
asiento es el VIGENTE.

Que la finca de que se certifica NO se halla gravada con cargas, según el 
Registro.

SEGUNDO. Consultado el libro de Incapacitaciones de este Registro, CERTIFICO 
que el titular de esta finca no tiene limitada su capacidad. 

TERCERO. SIN ASIENTOS PENDIENTES DE INSCRIPCION. 

C.S.V. : 21702712C25810FD
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  Y no existiendo ningún otro asiento vigente de dominio ni cargas que se 
refiera a la descrita finca, en el libro de inscripciones ni en el libro Diario 
de presentación que esté pendiente de despacho, firmo la presente extendida en  
hojas de papel especial para certificaciones, en Banyoles a 27 de Noviembre de 
2019, antes de la apertura del Diario.-

============================================================
Ley 8/1989. Arancel 17-11-1989. B.O.E. 28-11-1989.
------------------------------------------------------------
HONORARIOS (IVA incluido):
Núm. Arancel: 1, 2, 3 Y 4. 
BASE: Declarada. 

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 

C.S.V. : 21702712C25810FD
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expresando la 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

______________________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica cualificada por BEATRIZ BALLESTEROS PANIZO 
registrador/a de REGISTRO PROPIEDAD DE BANYOLES a día veintisiete de Noviembre del año dos mil diecinueve.

Mediante el siguiente código seguro de verificación o CSV (*) se puede verificar la autenticidad e 
integridad de su traslado a soporte papel en la dirección del servicio Web de Verificación.

(*) C.S.V.: 21702712C25810FD

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

C.S.V. : 21702712C25810FD
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17146A006001350000UY

Polígono 6 Parcela 135 FRIGOLET. PORQUERES [GIRONA]
Rústico

Agrario
1.242,17 €[ 2019 ]:
1.242,17 €

0,00 €

VALLMAJO RIERA LLORENÇ 40253603S 100,00% de 
propiedad

CL ST. JOAN BTA. LA SALLE 4 Pl:AT Pt:2
17002 GIRONA [GIRONA]

   0 C- Labor o Labradío secano 01 6.993

6.993 m2

1/2000
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AJUNTAMENT DE PORQUERES

22/11/2019
m

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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17146A006001350000UY

17146A006001360000UG

DS PORQUERES2 PARATGE  Polígono 6 Parcela 136
EL TANYES. PORQUERES [GIRONA]

MUNELL CROUS ENRIQUETA 77891364R AV OLOT 36
17470 SANT PERE PESCADOR 
[GIRONA] 

17146A006090160000UX

Polígono 6 Parcela 9016
CAMI. PORQUERES [GIRONA]

AJUNTAMENT DE PORQUERES P1714600B CL RUBIÓ I ORS 1
17834 PORQUERES [GIRONA]

17146A006090190000UE

Polígono 6 Parcela 9019
CAMI. PORQUERES [GIRONA]

AJUNTAMENT DE PORQUERES P1714600B CL RUBIÓ I ORS 1
17834 PORQUERES [GIRONA]

17146A006090170000UI

Polígono 6 Parcela 9017
CAMI. PORQUERES [GIRONA]

AJUNTAMENT DE PORQUERES P1714600B CL RUBIÓ I ORS 1
17834 PORQUERES [GIRONA]

Hoja 2/2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17146A006001360000UG&del=17&mun=146
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17146A006090160000UX&del=17&mun=146
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17146A006090190000UE&del=17&mun=146
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17146A006090170000UI&del=17&mun=146

  6S812WNY39YMED1N  17146A006001350000UY Rústica  Polígono 6 Parcela 135 FRIGOLET. PORQUERES (GIRONA)  Agrario 1.242,17 2019 1.242,17 0,00      40253603S VALLMAJO RIERA LLORENÇ PR 100,00  CL ST. JOAN BTA. LA SALLE 4 Pl:AT Pt:2 17002 GIRONA (GIRONA)       0 C- Labor o Labradío secano 6.993 01   6.993  Polígono 6 Parcela 135 FRIGOLET. PORQUERES (GIRONA)   17146A006001360000UG  DS PORQUERES2 PARATGE  Polígono 6 Parcela 136 EL TANYES. PORQUERES (GIRONA) 77891364R MUNELL CROUS ENRIQUETA  AV OLOT 36 17470 SANT PERE PESCADOR (GIRONA)  17146A006090160000UX  Polígono 6 Parcela 9016 CAMI. PORQUERES (GIRONA) P1714600B AJUNTAMENT DE PORQUERES  CL RUBIÓ I ORS 1 17834 PORQUERES (GIRONA)  17146A006090190000UE  Polígono 6 Parcela 9019 CAMI. PORQUERES (GIRONA) P1714600B AJUNTAMENT DE PORQUERES  CL RUBIÓ I ORS 1 17834 PORQUERES (GIRONA)  17146A006090170000UI  Polígono 6 Parcela 9017 CAMI. PORQUERES (GIRONA) P1714600B AJUNTAMENT DE PORQUERES  CL RUBIÓ I ORS 1 17834 PORQUERES (GIRONA)  AJUNTAMENT DE PORQUERES m 22/11/2019 UR
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 6993
 2010-02-23T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           478758.08 4663305.91 478757.72 4663306.96 478758.56 4663310.13 478759.26 4663313.88 478759.58 4663316.41 478760.5 4663325.69 478761.19 4663334.98 478761.48 4663341.16 478761.58 4663349.41 478761.36 4663355.04 478760.84 4663360.67 478760.36 4663364.41 478759.63 4663369.09 478762.08 4663369.91 478763.58 4663370.41 478764.56 4663370.83 478766.11 4663371.88 478768.27 4663373.77 478769.38 4663374.67 478770.58 4663375.41 478775.08 4663377.42 478779.58 4663379.41 478781.33 4663380.41 478783.88 4663382.07 478785.19 4663382.81 478786.58 4663383.41 478790.06 4663384.47 478793.58 4663385.41 478795.58 4663386 478797.58 4663386.41 478798.58 4663386.37 478800.08 4663385.94 478801.58 4663385.41 478804.61 4663384.49 478807.58 4663383.41 478810.02 4663382.21 478811.75 4663381.16 478814.23 4663379.38 478816.58 4663377.41 478819.15 4663374.97 478821.58 4663372.41 478826.16 4663367.75 478827.21 4663366.52 478828.58 4663364.57 478829.13 4663363.52 478829.58 4663362.41 478830.93 4663358.18 478832.75 4663351.79 478834.58 4663345.41 478836.59 4663338.91 478838.58 4663332.41 478839.2 4663329.69 478839.78 4663325.53 478840.11 4663323.45 478840.58 4663321.41 478841.53 4663318.39 478842.58 4663315.41 478843.58 4663312.91 478844.58 4663310.41 478844.9 4663309.19 478845.01 4663308.23 478844.95 4663306.78 478844.58 4663305.41 478843.65 4663303.37 478842.58 4663301.41 478841.11 4663298.89 478839.58 4663296.41 478838.58 4663294.91 478837.97 4663294 478835.61 4663293.92 478832.93 4663293.63 478828.93 4663292.98 478825 4663292.15 478820.71 4663291.12 478813.27 4663289.08 478802.14 4663285.88 478796.54 4663284.4 478790.9 4663283.13 478786.25 4663282.24 478781.58 4663281.41 478777.58 4663280.6 478775.58 4663280.34 478774.58 4663280.33 478773.58 4663280.41 478770.08 4663280.91 478766.75 4663281.38 478765.58 4663287.41 478765.27 4663288.6 478764.47 4663290.59 478762.97 4663293.48 478761.58 4663296.41 478760.03 4663300.39 478758.58 4663304.41 478758.08 4663305.91
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   478797.9 4663331.12
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17146A006001350000UY


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 6S812WNY39YMED1N


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 31 [EPSG:25831]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 478758.08 4663305.91
2 478757.72 4663306.96
3 478758.56 4663310.13
4 478759.26 4663313.88
5 478759.58 4663316.41
6 478760.50 4663325.69
7 478761.19 4663334.98
8 478761.48 4663341.16
9 478761.58 4663349.41
10 478761.36 4663355.04
11 478760.84 4663360.67
12 478760.36 4663364.41
13 478759.63 4663369.09
14 478762.08 4663369.91
15 478763.58 4663370.41
16 478764.56 4663370.83
17 478766.11 4663371.88
18 478768.27 4663373.77
19 478769.38 4663374.67
20 478770.58 4663375.41
21 478775.08 4663377.42
22 478779.58 4663379.41
23 478781.33 4663380.41
24 478783.88 4663382.07
25 478785.19 4663382.81
26 478786.58 4663383.41
27 478790.06 4663384.47
28 478793.58 4663385.41
29 478795.58 4663386.00
30 478797.58 4663386.41
31 478798.58 4663386.37
32 478800.08 4663385.94
33 478801.58 4663385.41
34 478804.61 4663384.49
35 478807.58 4663383.41
36 478810.02 4663382.21
37 478811.75 4663381.16
38 478814.23 4663379.38
39 478816.58 4663377.41
40 478819.15 4663374.97
41 478821.58 4663372.41
42 478826.16 4663367.75
43 478827.21 4663366.52
44 478828.58 4663364.57
45 478829.13 4663363.52
46 478829.58 4663362.41
47 478830.93 4663358.18
48 478832.75 4663351.79
49 478834.58 4663345.41
50 478836.59 4663338.91
51 478838.58 4663332.41
52 478839.20 4663329.69
53 478839.78 4663325.53
54 478840.11 4663323.45
55 478840.58 4663321.41
56 478841.53 4663318.39
57 478842.58 4663315.41
58 478843.58 4663312.91
59 478844.58 4663310.41
60 478844.90 4663309.19


61 478845.01 4663308.23
62 478844.95 4663306.78
63 478844.58 4663305.41
64 478843.65 4663303.37
65 478842.58 4663301.41
66 478841.11 4663298.89
67 478839.58 4663296.41
68 478838.58 4663294.91
69 478837.97 4663294.00
70 478835.61 4663293.92
71 478832.93 4663293.63
72 478828.93 4663292.98
73 478825.00 4663292.15
74 478820.71 4663291.12
75 478813.27 4663289.08
76 478802.14 4663285.88
77 478796.54 4663284.40
78 478790.90 4663283.13
79 478786.25 4663282.24
80 478781.58 4663281.41
81 478777.58 4663280.60
82 478775.58 4663280.34
83 478774.58 4663280.33
84 478773.58 4663280.41
85 478770.08 4663280.91
86 478766.75 4663281.38
87 478765.58 4663287.41
88 478765.27 4663288.60
89 478764.47 4663290.59
90 478762.97 4663293.48
91 478761.58 4663296.41
92 478760.03 4663300.39
93 478758.58 4663304.41
94 478758.08 4663305.91
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MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2 

Informe tècnic del Consorci de l’Estany d’avaluació de l’afluència de vehicles a l’entorn de l’escola 
“El Frigolet” 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes urbanístiques 

Article 132 Àrees per aparcament 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

 

 
Article 132 Àrees per aparcament 
1.  Per  aparcament  s’entén  l’àrea  (de  titularitat  pública  o  privada)  situada  fora  de  la  calçada, 
especialment, destinada a l’estacionament de vehicles automòbils, a l’aire lliure. 
2. Els estacionaments respectaran les regles següents: 
a) No es computaran per a estacionaments les superfícies de calçada. 
b) Cada plaça d’estacionament ocuparà, com a mínim, un rectangle de 2,20 m per 4,50 m lliures de 
qualsevol obstacle. 
c)  L’espai  d’estacionament  s’obrirà  directament  a  la  calçada  de  les  vies urbanes mitjançant  una 
connexió, el disseny de la qual garanteixi la seguretat i eficiència a l’entrada i sortida de vianants i 
vehicles. 
d)  L’espai  d’estacionament  haurà  de  ser  pavimentat  i  es  trobarà  suficientment  integrat  en  el 
paisatge urbà. 
3. Els estacionaments emplaçats en Espais naturals protegits  (clau   25), a més de  les condicions 
anteriors, excepte la 2.d), ha de complir amb les següents: 
a) El tipus de paviment s’haurà d’ajustar a les condicions ambientals del sòl, que haurà de respectar. 
b) L’ordenació del  recinte s’ajustarà al paisatge de  l’entorn. Es plantaran arbres dins del recinte, 
seguint la mateixa disposició que presenta els del terreny del costat (càmping). No es permeten que 
siguin d’espècies exòtiques. 
c) Els elements de delimitació de l’espai hauran de ser vegetals amb especies del lloc, segons una 
disposició que permeti la transparència visual de l’entorn i evitar l’efecte pantalla. També es podran 
utilitzar elements de fusta o similars, que siguin permeables a la fauna no cinegètica, i d’acord amb 
les condicions que estableix l’art. 232 del POUM per les tanques vegetals. 
d) A l’hora de definir les característiques tècniques de les futures actuacions a l’àrea d’aparcament 
del Frigolet cal tenir en compte el següent: 

- L’àmbit de la modificació s’ubica a l’oest de la falla de Camós‐Celrà, en una situació geològica 
susceptible de desenvolupar fenòmens càrstics. 

- Les dades del moviment i de velocitat de  la superfície terrestre a Catalunya, que disposa 
l’ICGC,  indiquen  que  en  el  sector  est  de  la  Frigola  s’han  registrat  moviments  verticals 
diferenciats 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànols informació 

Situació 
Emplaçament 
Ortofotoplanol 
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MODIFICACIÓ PUNTUAL‐5 DEL POUM DE PORQUERES PER AMPLIAR EL SISTEMA VIARI ANNEX A L’ESCOLA “EL FRIGOLET” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol d’ordenació 

O.06 ‐ Règim del sòl i estructura general del territori 
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