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I  MEMÒRIA  

1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

 1.1‐ Antecedents  

Aquest  text  refós es  redacta per  incorporar  les prescripcions establertes per  la  comissió 

territorial d’urbanisme de Girona del 8 de juny de 2020, en relació al canvi de zonificació de 

zones verdes i esportives: 

1.1 Caldrà  completar  la  memòria  del  document  amb  la  documentació  específica  que 

determina  l’article  98.1  consistent  en  la  justificació  quantitativa  i  qualitativa  dels 

sistemes objecte de modificació, així com els quòrums dels diversos acords adoptats. 

Així mateix, s’haurà de demostrar que tots els sistemes objecte de  la modificació són 

de titularitat pública. 

1.2 Caldrà que la proposta no suposi la disminució de 1.826,11 m2, sens perjudici que si es 

produeix una disminució de poca entitat es justifiqui en el marc global del sòl públic, i 

particularment  en  el  nucli  de  Can  Blanch,  demostrant  que  no  es  perjudica  l’interès 

públic. 

1.3 S’hauran  d’incorporar  les  prescripcions  que  consten  a  la  valoració  específica  de 
cadascuna de les propostes. La diferencia entra les superfícies totals de l’àmbit inicial i 

final ja coincideixen ja que la disminució de 70,75 m2 que hi havia correspon a l’Oratori 

de Sant Isidre que finalment ha quedat fora de la MPOUM.  

1.4 Pel que  fa  a  les propostes  relativa  als dipòsits de Can Blanc  i de Can  Falguera, que 
afecten terrenys no urbanitzables, caldrà que s’incorporin normativament les mesures 

adequades per  tal  de  garantir  la  seva  correcta  integració  paisatgística, pel  que  fa  a 

acabats i cromatisme. 

1.5 Caldrà  que  s’aporti  la  documentació  gràfica  amb  els  requisits  de  l’ORDRE 

TES/195/2019,  de  29  d'octubre,  sobre  normalització  de  les  claus  urbanístiques  i  els 

requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic. 

1.1.‐ Àmbit de la modificació 

La present Modificació Puntual del POUM de Santa Pau té per objecte la millora dels espais 

verds existents a  la zona urbana de Can Blanc, així com  l’adaptació del planejament a  la 

realitat  física del dipòsit existent dins aquesta zona urbana; reubicar alguns equipaments 

del municipi per  a un major  aprofitament dels mateixos;  i  la  incorporació  al  sistema de 

serveis tècnics en sòl no urbanitzable dels dipòsits d’aigua de Can Blanc i Can Falguera. 

L'àmbit  de  la MPOUM  ‐3  de  Santa  Pau  és  discontinu  i  afecta  una  superfície  total  de 

11.632,13 m2 en sòl urbà 678,84 m2 en sòl no urbanitzable. 
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1.2.‐ Promoció 

El  promotor  de  la  present  modificació  puntual  és  l’Ajuntament  de  Santa  Pau,  donat 

l’interès públic de la mateixa. 

Es redacta  la MPOUM‐3 per ajustar el planejament urbanístic vigent a  la realitat, millorar 

els espais verds del municipi,  reubicar alguns equipaments per a un major aprofitament 

dels mateixos  i  incorporar dos dipòsits existents en el  sòl no urbanitzable  al  sistema de 

serveis tècnics. 

1.3.‐ Interès públic de la modificació 

Actualment, a la zona de can Blanc hi ha tres àmbits de zones verdes i equipaments. 

Per un costat hi ha la zona del dipòsit de Can Blanc on hi ha una zona de Verd Públic i un 

equipament tipus 2c. El dipòsit d’aigua existent es situa dins la zona d’equipament però hi 

ha una servitud en el verd públic ja que el pou es troba dins d’aquesta zona. La modificació 

de  la  zona  d’equipaments  definida  per  tal  d’incloure  la  totalitat  de  la  instal∙lació  de 

subministrament de l’aigua al sistema de serveis tècnics afavoreix el correcte manteniment 

de  la mateixa. Així mateix  la zona verda  inclosa en aquesta  illa presenta molts desnivells  i 

talussos i per tant es fa difícil gaudir d’aquest solar com a espai de lleure. Es pretén definir 

la zona de serveis tècnics prenent les instal∙lacions d’aigua existents, passar la resta d’espai 

actualment qualificat com a equipament a la zona de verd privat, i convertir el que queda 

dels  espais de  verd públic definits  actualment un  cop modificat  l’equipament  també  en 

verd privat. Aquest no suposa un augment de l’aprofitament per al particular.  

Per  altra  banda,  en  aquest  sector  es  defineix  un  equipament  genèric  darrera  la  zona 

qualificada  com  a 7a  situada en el  carrer del  Sol que queda  annexat  a una  zona  verda. 

Aquest equipament té forma de L amb una franja molt llarga i estreta que la connecta amb 

el carrer. Es pretén treure aquest equipament i incloure aquest espai en el sistema de Verd 

Públic.  D’aquesta  manera  s’afavoreix  l’accés  al  verd  públic  ja  definit  a  l’hora  que 

s’aconsegueix un espai molt més gran i versàtil com a zona de lleure. 

A  l’illa  situada  a  l’oest del  sector delimitada per  l’avinguda Circumvalació es modifica el 

límit entre els espais lliures privats i la qualificació clau 7a ajustant‐los a l’edificació existent 

i als límits de propietat de manera que no s’alteren les superfícies d’ambdues qualificacions 

i per tant tampoc hi ha canvis en els aprofitaments. 

Finalment,  l’illa  definida  com  entre  els  carrers  de  l’Església,  del  Sol  i  l’avinguda 

Circumval∙lació està qualificada actualment en part  com a equipament genèric  i  la  resta 

com a equipament educatiu i cultural. Una part d’aquesta illa ja s’utilitza com a zona verda 

delimitada. Així doncs es vol s’incorpora aquesta part al sistema de verd públic ajustant el 

seu ús real. 

Per les tipologies d’equipament que requereix actualment el municipi es considera oportú 

incorporar al sistema d’equipaments una  finca qualificada d’activitats econòmiques  i una 

altra  qualificada  de  casc  antic  situades  en  nucli  de  Santa  Pau,  ambdues  de  titularitat 

municipal.  D’aquesta  manera  el  municipi  no  perd  superfície  destinada  als  sistemes 

d’equipament ni verd públic  i en canvi se n’obté un major gaudi  i servei. Els equipaments 

previstos en aquestes finques donaran servei a la totalitat del municipi.  
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Finalment, aquesta modificació de POUM,  incorpora dos dipòsits d’aigua situats en sòl no 

urbanitzable en el  sistema de  serveis  tècnics. Concretament el dipòsit de Can Blanc que 

queda  a  tocar  de  la  zona  urbana  però  dins  el  sòl  no  urbanitzable  i  el  dipòsit  de  Can 

Falguera.  Són  serveis  tècnics  per  a  instal∙lació  d’aigua.  Els  camins  que  els  donen  accés 

s’incorporen al sistema viari. 

1.4.‐ Planejament general vigent 

El planejament vigent en el moment de la modificació puntual proposada és: 

‐ El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament el 14/05/2008  (DOGC 

27/06/2008). 

‐ Resolució 2007/025954/G/00002 de Conselleria de PTOP de 4 de juny de 2009 

‐ Modificació núm. 1 del Pla d’ordenació urbanística, aprovat definitivament el 06/04/2011 

(DOGC 07/06/2011). 

‐ Modificació núm. 2 del Pla d’ordenació urbanística, relativa al usos de la zona industrial, 

aprovada definitivament el 24/04/2017 (DOGC 27/07/2017). 

‐ El Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. 

1.4.1 Situació urbanística Zona Can Blanc 

A  la  zona  de  Can  Blanc  trobem  les  següent  zones  qualificades  com  a  Espai  Verd  i 

Equipaments: 

Zona Can Blanch  Superfície

Espai verd  1:   Zona darrera equipament C/ Església  2.002,10 m2

  1:   Zona Est C/ Puig roig – Can Jofre  2.820,66 m2

  1:   Zona dipòsit Can Blanc  1.400,74 m2

  1:  Zona darrera habitatges carrer del Sol  3.672,63 m2

  1:  Franges Crta . de Santa Pau  2.206,30 m2

    TOTAL VERD PÚBLIC  12.102,43 m2

 

Equipament  2:   Zona C/ de la Fageda – Avgda. Circumval∙lació  2.866,61 m2

  2b:  Zona C/ de l’Església  918,77 m2

  2b:   C/ de l’Església ‐ Avgda. Circumval∙lació  416,54 m2

  2:   C/ de l’Església – C/ Sol ‐ Avgda. Circumval∙lació  895,78 m2

  2c:   Zona dipòsit Can Blanc  769,32 m2

  2:   Zona darrera  habitatges carrer del Sol  1.267,88 m2

    TOTAL EQUIPAMENT  7.134,90 m2
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Essent el total dels sistemes: 

Sistemes   1:   Espais verds  12.102,43 m2

  2:  Equipament  7.134,90 m2

    TOTAL SISTEMES  19.237,33 m2

 

La situació d’aquests espais en el planejament vigent és la següent: 

 

 

Figura 1. Verd públic i equipament – vigent‐ (Can Blanc). 

 

1.4.1 Situació urbanística al Nucli de Santa Pau 

A la zona del nucli de Santa Pau trobem les següent zones qualificades com a Espai Verd i 

Equipaments: 
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Zona Nucli  Superfície

Espai verd  1:   SUC (SUD‐03)  2.049,86 m2

  1:   SUC (SUD‐04)  3.646,00 m2

  1:   SUC (SUD‐06)  1.276,74 m2

  1:  SUD‐01 *  2.625,00 m2

  1:  SUD‐02 *  3.265,00 m2

  1:  SUD‐05 *  5.325,00 m2

  1:  SMU‐02 *  885,00 m2

  1:  SMU‐03 *  310,00 m2

  1:  SUC (altres)  12.681,73 m2

    TOTAL VERD PÚBLIC  32.064,33 m2

* Correspon al mínim per aquest sistema establert en el POUM 

 

Equipament  2a/b:   SUC (SUD‐03)  925,20 m2

  2b:   SUC (SUD‐04)  4.855,61 m2

  2d:  SUC (SUD‐04)  1.994,86 m2

  2:  SUC (SUD‐06)  4.606,59 m2

  2:  SUD‐02 *  975,00 m2

  2:  SUD‐05 *  975,00 m2

  2b:  SUC  10.243,35 m2

  2a:  SUC  13.957,89 m2

  2c:  SUC  1.729,28 m2

    TOTAL EQUIPAMENT  40.262,74 m2

* Correspon al mínim per aquest sistema establert en el POUM 

 

Serveis tècnics   ST:   SUC (SUD‐03)  384,75 m2

  ST:   SUC  158,07 m2

    TOTAL SERVEIS TÈCNICS  542,82 m2
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Essent el total dels sistemes: 

Sistemes   1:   Espais verds  32.064,33 m2

  2:  Equipament  40.262,74 m2

  ST  Serveis tècnics  542,82 m2

    TOTAL SISTEMES  72.938,25 m2

 

 

La situació d’aquests espais en el planejament vigent és la següent: 

 

Figura 2. Verd públic i equipament – vigent‐ (Nucli). 
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2 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

2.1.‐ Objecte de la modificació  

L’objecte d’aquesta modificació és adaptar la realitat física i un major aprofitament públic 

dels espais de verd públic i equipaments definits al sector de Can Blanc, incorporar dos sòls 

d’aprofitament privat de propietat municipal en el  sistema d’equipaments del municipi  i 

incloure  els  dipòsits  de  Can  Blanc  i  Can  Falguera  com  a  Serveis  Tècnics  en  sòl  no 

urbanitzable. 

‐ L’illa on es troba el dipòsit de Can Blanc estableix, a més dels espais qualificats com 

a edificació aïllada clau 7a, una zona d’equipaments 2c  i una zona de verd públic. Dins  la 

zona d’equipament hi ha una part d’instal∙lació d’aigua que comunica amb un pou situat 

dins de la zona de verd públic com a servitud. La forma d’aquesta illa i el desnivell entre els 

carrers que la defineixen provoquen que la zona de verd públic estigui molt atalussada i no 

permeti un aprofitament correcte com a zona de verd públic. 

             

... ......  

La modificació proposada adapta  la realitat  física de  l’illa permetent una millor gestió de 

l’aigua definint  la totalitat de  la zona ocupada per a  la  instal∙lació com a Serveis Tècnics,  i 

traspassa  la  resta  dels  espais  actualment  assignats  a  verd  públic  i  equipaments  a  verd 

privat de manera que no  es perden  espais  verds però  en  canvi  tenen unes possibilitats 

d’utilització majors de la que poden tenir actualment com a verd públic. 

 

‐ Per  altra  banda  s’incorpora  al  sistema  de  verd  públic  l’espai  destinat  en  el 

planejament  com  Equipaments  situat darrera  els habitatges del  carrer del  Sol.  Es  tracta 

d’una zona de topografia plana de  forma rectangular amb una  franja molt estreta que  la 
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connecta amb el carrer. Aquest espai ja està annexat a una zona de verd públic en que la 

topografia canvia cap a la vessant oest formant un turonet amb zona de bosc.  

              

La  incorporació d’aquest espai al verd públic que  ja hi ha permet disposar d’un espai de 

grans dimensions que permet una millor utilització per activitats de lleure. 

 

A  l’illa  situada  a  l’oest del  sector delimitada per  l’avinguda Circumvalació es modifica el 

límit entre els espais lliures privats i la qualificació clau 7a ajustant‐los a l’edificació existent 

i als límits de propietat de manera que no s’alteren les superfícies d’ambdues qualificacions 

i per tant tampoc hi ha canvis en els aprofitaments. 

‐ Dins la zona urbana de Can Blanc també s’adapta a la realitat física el límit entre els 

espais lliures privats i la qualificació clau 7a ajustant‐los a l’edificació existent i als límits de 

propietat sense alterar les superfícies d’ambdues qualificacions.  

              

Aquest modificació de POUM ajusta les qualificacions de manera coherent amb la realitat. 

 

‐ A  l’illa  definida  com  entre  els  carrers  de  l’Església,  del  Sol  i  l’avinguda 

Circumval∙lació està qualificada actualment en part  com a equipament genèric  i  la  resta 

com a equipament educatiu i cultural.  

Actualment  la part  corresponent  a  la  clau 2b està ocupada pel  centre  cívic. En  canvi,  la 

zona destinada a equipament s’ha deixat com a zona verda. Està delimitada amb una tanca 

de fusta i manté en el seu interior bancs, taules de pícnic i arbrat. A la franja que dona front 

al carrer del Sol es va habilitar, fa uns anys, una zona de parc de Salut.  
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Així doncs aquest espai ja s’utilitza realment com a verd públic. Es considera adient poder 

reservar aquesta franja actualment utilitzada com a parc de salut com a espai verd i deixar 

la resta de l’illa destinada a equipament.  

              

Es defineix una franja de 6 metres d’amplada, afrontada al carrer del Sol, de manera que 

recull  la zona destinada a parc de salut. Es tracta també de  la zona topogràficament més 

planera, a nivell de vorera. 

 

Dins el Nucli de Santa Pau, l’edifici de Can Torra, inclòs al catàleg de béns a protegir (article 

23 POUM) té  la qualificació de Casc Antic  (5b) si bé es troba adossat a  l’edifici de  l’Antic 

Hospital  de  Sant  Roc  que  ja  està  incorporat  al  sistema  d’Equipaments.  Ambdós  edificis 

formen  un  conjunt  amb  característiques  constructives  comuns.  Ambdós  edificis  són  de 

propietat  municipal  i  seran  objecte  d’una  actuació  conjunta  per  a  habilitar‐los  com  a 

Centre de recursos per a la gent gran i espai de promoció econòmica i entitats.  

                             

 

També dins el nucli de Santa Pau, el SUD‐03 determina un seguit de parcel∙les qualificades 

com a zona d’Activitats Econòmiques. 

En aquest sector,  l’ajuntament disposa de  l’àmbit oest,  i  té prevista  la construcció d’una 

nau  per  a  al  brigada  municipal.  Així  doncs  es  considera  adient  incorporar  al  sistema 

d’Equipaments la parcel.la destinada a aquest ús. 
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Finalment, el municipi de Santa Pau disposa de dos dipòsits situats en sòl no urbanitzable 

que en aquesta modificació de POUM s’incorporen al sistema de serveis tècnics. 

‐ Es tracta del dipòsit de Can Blanc, situat a tocar del sòl urbà, molt proper al dipòsit 

situat à l’illa definida pels carrers Puig Roig‐Can Jofre i Avinguda Circumval∙lació, però dins 

el sòl no urbanitzable.  

              

              

Es delimita la zona del dipòsit que s’incorpora al sistema de serveis tècnics i el camí que li 

dona accés que passarà a formar part del sistema viari. 

 

‐ I el dipòsit de Can Falguera, situat prop del Volcà del Puig de Mar, a la part nord de 

la carretera GI‐524.  
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Es delimita  la zona del dipòsit que s’incorpora al sistema de serveis tècnics. El camí que  li 

dona accés es considera dins la zona de serveis tècnics donat que el dipòsit es troba a tocar 

del  sòl urbà  i que el  camí entre aquest  i el vial ha de  transcórrer per una  zona d’espais 

verds. 

2.2.‐ Marc legal 

La legislació vigent aplicable és el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, consolidat amb les 

modificacions introduïdes per la llei 3/2012 del 22 de febrer d’aprovació del Text Refós de 

la  Llei  d’Urbanisme  i  el  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  POUM,  aprovat 

definitivament per la comissió territorial d’urbanisme de Girona el 14/05/2008 i publicat al 

DOGC 5161 de 27/06/2008.  

D’acord  amb  el  què  preveu  l’article  96  de  l’esmentat  decret  legislatiu,  la  modificació 

proposada  estarà  subjecte  a  les mateixes  disposicions  que  en  regeixen  la  formació  del 

POUM.  

En  la  tramitació  d’aquesta modificació  no  obstant  es  tindrà  en  compte  el  que  preveu 

l’article 117 del Reglament de  la Llei, Decret 305/2006 de 18 de  juliol, en  relació a  la no 

obligatorietat  de  l’aprovació  i  publicació  del  programa  de  participació  ciutadana  i  la 

subjecció  a  informació  pública  de  l’avanç  de  l’instrument  de  planejament.    Les 

determinacions  i  la  documentació  que  ha  de  contenir  la  proposta  són  les  indicades  en 

l’article 118 de l’esmentat reglament. 

2.3.‐ Justificació i oportunitat 

L’article  3  del  POUM  indica  les modificacions  de  POUM  es  podran  fer  quan  la  variació 

d’algun aspecte concret no alteri la coherència global entre precisions i ordenació. 

La proposta de  la reordenació dels espais de verd públic  i equipaments a  la zona de Can 

Blanc  i  la  incorporació  dels  dipòsits  de  Can  Blanc  i  Can  Falguera,  situats  en  sòl  no 

urbanitzable,  al  sistema  de  serveis  tècnics  es  considera  positiva  per  al municipi  ja  que 

permet  assegurar  un millor  funcionament  de  les  instal∙lacions  d’abastament  d’aigua,  i 

adaptar a la realitat física i millorar les condicions de gaudi de les zones de verd públic de la 

zona urbana de Can Blanc. 

Per altra banda, l’article 97.1, de la LLUC també determina: 
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“  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 a 

tramitar 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 present modificació no  implica un canvi a nivell global que alteri els criteris  i objectius 

generals del POUM, atès que no es redueix l’espai destinat a verd públic ni l’espai destinat 

al  sistema  d’equipaments,  i  s’adapta  el  planejament  a  les  necessitats  reals  d’utilització 

d’aquests espais verds i de les zones destinades a equipament. 

Donat  l’interès públic de  la proposta  i conforme al que estableix el POUM  i  la normativa 

urbanística vigent, procedeix la present modificació puntual del POUM. 

2.4.‐ Solució adoptada 

La  present  MPOUM  comporta  la  modificació  del  plànols  O‐02  Zonificació  del  sòl  no 

urbanitzable, en els seus  fulls 9/31  i 18/31 per a  la  incorporació dels Serveis Tècnics dels 

dipòsits de Can Blanc  i Can Falguera;  la modificació dels plànols O‐03 Qualificació del sòl 

urbà.  Proposta,  fulls  2/18,  8/18,  14/18,  15/18,  16/18  i  17/18,  O‐03  (a)  i  O‐03  (b)  de 

Qualificació del  sòl urbà per  a  la  reordenació de  zones d’equipament,  verd públic,  verd 

privat, serveis tècnics i casc antic. 

Els espais destinats als sistemes de verd públic, equipaments i serveis tècnics en sòl urbà a 

la zona de Can Blanc quedaran definits així: 

Zona Can Blanch  Superfície

Espai verd  1:   Zona darrera equipament C/ Església  2.002,10 m2

  1:   Zona Est C/ Puig roig – Can Jofre  2.820,66 m2

  1:  Zona darrera  habitatges carrer del Sol  4.940,51 m2

  1:  Franges Crta . de Santa Pau  2.206,30 m2

  1:  C/ de l’Església – C/ Sol ‐ Avgda. Circumval∙lació  197,99 m2

    TOTAL VERD PÚBLIC  12.167,56 m2

 

Equipament  2:   Zona C/ de la Fageda – Avgda. Circumval∙lació  2.866,61 m2

  2b:  Zona C/ de l’Església  918,77 m2

  2b:   C/ de l’Església ‐ Avgda. Circumval∙lació  416,54 m2

  2:   C/ de l’Església – Avgda. Circumval∙lació  697,79 m2

    TOTAL EQUIPAMENT  4.899,71 m2
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Serveis tècnics   ST:   Zona dipòsit Can Blanc  356,92 m2

    TOTAL SERVEIS TÈCNICS  356,92 m2

 

Essent el total dels sistemes: 

Sistemes   1:   Espais verds  12.167,56 m2

  2:  Equipament  4.899,71 m2

  ST  Serveis tècnics  356,92 m2

    TOTAL SISTEMES  17.424,19 m2

 

La  situació  d’aquests  espais  a  la  zona  de  Can  Blanc  després  de  la  modificació  és  la 

següent: 

 

Figura 3. Verd públic, equipament i Serveis Tècnics – modificat‐ (Can Blanc). 
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Els espais destinats als sistemes de verd públic i equipaments en sòl urbà al nucli de Santa 

Pau (amb els sectors de sòl urbà delimitats ja aprovats) quedaran definits així: 

Zona Nucli  Superfície

Espai verd  1:   SUC (SUD‐03)  2.049,86 m2

  1:   SUC (SUD‐04)  3.646,00 m2

  1:  SUC (SUD‐06)  1.276,74 m2

  1:  SUD‐01 *  2.625,00 m2

  1:  SUD‐02 *  3.265,00 m2

  1:  SUD‐05 *  5.325,00 m2

  1:  SMU‐02 *  885,00 m2

  1:  SMU‐03 *  310,00 m2

  1:  SUC (altres)  12.681,73 m2

    TOTAL VERD PÚBLIC  32.064,33 m2

 

Equipament  2a/b:   SUC (SUD‐03)  925,20 m2

  2a/c:  SUC (SUD‐03)  1.784,40 m2

  2b:   SUC (SUD‐04)  4.855,61 m2

  2d:  SUC (SUD‐04)  1.994,86 m2

  2:  SUC (SUD‐06)  4.606,55 m2

  2:  SUD‐02 *  975,00 m2

  2:  SUD‐02 *  975,00 m2

  2b/c:  SUC (Can Torra)  613,21 m2

  2b:  SUC  10.243,35 m2

  2a:  SUC  13.957,89 m2

  2c:  SUC  1.729,28 m2

    TOTAL EQUIPAMENT  42.660,35 m2

 

Serveis tècnics   ST:   SUC (SUD‐03)  384,75 m2

  ST:   SUC  158,07 m2

    TOTAL SERVEIS TÈCNICS  542,82 m2
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Sistemes   1:   Espais verds  32.064,33 m2

  2:  Equipament  42.660,35 m2

  ST  Serveis tècnics  542,82 m2

    TOTAL SISTEMES  75.267,50 m2

 

 

La situació d’aquests espais a la zona de nucli de Santa Pau després de la modificació és la 

següent: 

 

Figura 4. Verd públic, equipament i Serveis Tècnics – modificat‐ (Nucli). 
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2.5.‐ Quadre de superfícies  

Els  següent  quadre  comparatiu  estableix  la  relació  entre  la  situació  actual  dels  sòls  i  la 

proposta de modificació dins l’àmbit.  

Modificació qualificacions en sòl urbà 

Àmbit Can Blanc 
QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   

Àmbit Can Blanc 
Sistemes  Espais Verds (1)  5.073,37  5.138,50  +65,13 

  Equipaments (2)  2.932,98  697,79  ‐2.235,19 

  Serveis Tècnics (ST)    356,92  +356,92 

Total Sistemes   8.006,35  6.193,21  ‐1.813,14 

 

Zona  Verd Privat (9)  1.228,17  3.041,31  +1.813,14 

Àmbit Nucli Santa Pau 
Sistemes  Espais Verds (1)  0,00  0,00  +0,00 

  Equipaments (2)  0,00  2.397,61  +2.397,61 

  Serveis Tècnics (ST)  0,00  0,00  +0,00 

Total Sistemes   0,00  2.397,61  +2.397,61 

 

Zona  Verd Privat (9)  0,00  0,00  +0,00 

Zona  Activitats 

econòmiques (10) 

1.784,40  0,00  ‐1.784,40 

Zona  Casc Antic (5)  613,21  0,00  ‐613,21 

Total Zones  2.397,61  0,00  ‐2.397,61 

Àmbit Sòl Urbà 
QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   
Sistemes  Espais Verds (1)  5.073,37  5.138,50  +65,13 

  Equipaments (2)  2.932,98  3.095,40  +162,42 

  Serveis Tècnics (ST)  0,00  356,92  +356,92 

Total Sistemes   8.006,35  8.590,82  +584,47 

 

Zona  Verd Privat (9)  1.228,17  3.041,31  +1.813,14 

Zona  Activitats 

econòmiques (10) 

1.784,40  0,00  ‐1.784,40 

Zona  Casc Antic (5)  613,21  0,00  ‐613,21 

Total Zones  3.625,78  3.041,31  ‐584,47 

TOTAL ÀMBIT MODIFICACIÓ EN SU  11.632,13  11.632,13  +0,00 
 

Modificació Serveis Tècnics municipi sòl no urbanitzable 

QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

Serveis tècnics     Dipòsit Can Blanc    204,62  +204,62 

  Dip. Can Falguera    309,96  +309,96 

Viari  Dip. Can Falguera    164,26  +164.,26 

Total Sistemes    678,84  +678,84 

Forestal  Zona Can Blanc  204,62  0,00  ‐204,62 

  Zona Can Falguera  474,22  0,00  ‐474,22 

Total Zones  678,84  0,00  ‐678,84 
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Els  següent  quadre  comparatiu  estableix  la  relació  entre  la  situació  actual  dels  sòls  ja 

incorporats al sòl urbà i la proposta de modificació.  

Quadre qualificació zona Can Blanc 

QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   
Sistemes  Espais Verds (1)  12.102,43  12.167,56  +65,13 

  Equipaments (2)  7.134,90  4.899,71  ‐2.235,19 

  Serveis Tècnics (ST)    356,92  +356,92 

Total Sistemes   19.237,33  17.424,19  ‐1.813,14 

 

Zona  Verd Privat (9)  6.891,25  8.704,39  +1.813,14 

 

Quadre qualificació zona Nucli Santa Pau 

QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   
Sistemes  Espais Verds (1)  32.064,33  32.064,33  +0,00 

  Equipaments (2)  40.262,74  42.660,35  +2.397,61 

  Serveis Tècnics (ST)  542,82  542,82  +0,00 

Total Sistemes   72.869,89  75.267,50  +2.397,61 

 

Zona  Verd Privat (9)  28.812,37  28.812,37  +0,00 

Zona  Activitats 

econòmiques (10) 

16.942,03  15.157,63  ‐1.784,40 

Zona  Casc Antic (5)  14.215,08  13.601,87  ‐613,21 

Total Zones  59.969,48  57.571,87  ‐2.397,61 

 

Quadre qualificació zona Can Xel 

QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   
Sistemes  Espais Verds (1)  4.387,02  4.387,02  +0,00 

Total Sistemes   4.387,02  4.387,02  +0,00 

 

Zona  Activitats 

econòmiques (10) 

8.264,23  8.264,23  +0,00 

 

Quadre qualificació sòl urbà municipi 

QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   
Sistemes  Espais Verds (1)  48.553,78  48.618,91  +65,13 

  Equipaments (2)  47.397,64  47.560,06  +162,42 

  Serveis Tècnics (ST)  542,82  899,74  +356,92 

Total Sistemes   96.494,24  97.078,71  +584,47 

Zona  Verd Privat (9)  35.703,62  37.516,76  +1.813,14 

Zona  Activitats 

econòmiques (10) 

25.206,26  23.421,86  ‐1.784,40 

Zona  Casc Antic (5)  14.215,08  13.601,87  ‐613,21 

Total Zones  75.124,96  74.540,49  ‐584,47 

 



  19

Modificació Serveis Tècnics municipi sòl no urbanitzable 

QUALIFICACIONS  POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

Serveis tècnics     Dipòsit Can Blanc    204,62  +204,62 

  Dip. Can Falguera    309,96  +309,96 

Viari  Dip. Can Falguera    164,26  +164.,26 

Total Sistemes    678,84  +678,84 

Forestal  Zona Can Blanc  20.160,25  19.955,63  ‐204,62 

  Zona Can Falguera  1.241.453,47  1.240.979,25  ‐474,22 

Total Zones  1.261.613,72  1.260.934,88  ‐678,84 

 

2.6.‐ Justificació de la modificació dels espais verds 

La modificació proposada en relació als espais verds en el sector de Can Blanc suposa un 

increment de sòl destinat a espais verds de 65,13 m2.  

El POUM preveu, entre d’altres, una part de  l’illa on hi ha el dipòsit de can Blanc com a 

sistema  de  verd  públic.  Aquest  sol  presenta  unes  condicions  topogràfiques  que  no 

afavoreixen el seu ús  i manteniment pel que es considera més adient treure aquest espai 

del sistema de verd públic.  

La incorporació al sistema d’espais verds de la superfície destinada a equipament situada a 

la part posterior dels habitatges del  carrer del  sol afavoreix  la  formació d’un gran espai 

verd que fa la transició amb el sòl no urbanitzable i li dona un bon accés que n’afavoreix la 

utilització i gaudi. 

Per altra banda la incorporació al sistema d’espais verds de la franja situada a l’illa definida 

per  l’avinguda  circumval∙lació,  el  carrer  del  Sol  i  el  carrer  de  l’Església  recull  l’ús  lúdic 

d’ambdós sectors.  

El total de superfície d’espais verds és superior a la que hi havia fins ara i a més permet un 

ús i gaudi d’aquests sols en plenes condicions.  

Així doncs la modificació dels espais verds n’augmenta la seva superfície i també la qualitat 

dels espais tant per la seva ubicació com per la seva topografia. 

2.7.‐ Justificació de la modificació dels equipaments 

La modificació proposada en relació als equipaments suposa una pèrdua de 2.235,19 m2 de 

sòl destinat a equipaments en el sector de Can Blanc i un increment de 2.397,64 m2 de sòl 

per a equipaments dins el Nucli de Santa Pau.  

El conjunt d’equipaments del municipi queda doncs incrementat en 162,42 m2. 

El nou sòl destinat a equipaments dins el nucli de Santa Pau es concentra en dos àmbits. 

Per  un  costat  l’edifici  de  Can  Torra,  dins  la  zona  de  Casc  Antic  (clau  5b),  que  es  troba 

adossat  a  l’edifici  de  l’Antic  Hospital  de  Sant  Roc  que  ja  té  qualificació  d’equipament. 

L’Ajuntament  de  Santa  Pau  és  propietari  d’ambdós  edificis  que  formen  un  conjunt 

arquitectònic. El catàleg de béns a protegir del POUM, inclou l’antic Hospital de Santa Pau 

(04), la Capella de Sant Roc (05), la porta Principal de l’Antic Hospital (06) i Can Torra (73). 
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El  conjunt  es  troba  dins  l’àmbit  del  conjunt  Històrico‐Artístic  però  fora  de  l’àmbit  de 

protecció del mateix. Per la seva ubicació dins el nucli però amb un accés rodat directe i la 

possibilitat d’aparcament a  la seva part posterior, es considera adient habilitar el conjunt 

com a Centre de recursos per a la gent gran i espai de promoció econòmica i entitats, és a 

dir, un equipament que donarà servei al conjunt del municipi més enllà de  la zona on es 

troba situat. Se li assignen els usos 2b) educatiu i cultural i 2d) Assistencials.  

També es passa al sistema d’Equipaments una parcel.la actualment qualificada com a zona 

d’Activitats  Econòmiques  (clau  10a)  situada  dins  el  SUD‐03,  que  ja  té  pla  parcial, 

reparcel∙lació  i  projecte  d’urbanització  aprovats,  al  costat de  la  zona  esportiva. Aquesta 

parcel.la  és  propietat  de  l’Ajuntament  i  es  preveu  la  seva  utilització per  als  serveis  que 

presta la brigada municipal. Aquest equipament tampoc és exclusiu de l’àmbit on es situa 

sinó que el seu servei agafa la totalitat dels nuclis i territori del municipi. Se li assignen els 

usos 2a) Esportiu i 2c) Administratius i Seveis. 

El  fet de passar aquests solars al sistema d’equipaments del municipi suposa una pèrdua 

econòmica pel municipi si bé es considera que el benefici pel poble a nivell de prestació se 

serveis i dotació d’equipaments és molt superior a aquesta pèrdua. 

Així mateix, es delimita l’àmbit del dipòsit d’aigua de Can Blanc que s’incorpora al sistema 

de  serveis  tècnics  (ST).  La  seva  superfície  és  de  340,38 m2.  Considerant  el  conjunt  dels 

sistemes d’equipaments i serveis tècnics, l’increment total és de 502,80 m2. 

2.8.‐ Compliment dels estàndards  

La població del municipi de Santa Pau  l’any 2019 era de 1.565 habitants. La memòria del 

POUM assenyala que la població ha quedat estancada en 1.500 habitants des de l’any 2000 

i  per  tant  el  creixement  és molt  petit.  Ara  bé,  el  POUM  preveu  una  població  final  del 

municipi de 2.800 habitants dels que 1.600 es situarien dins el nucli de Santa Pau, 750 en 

els nuclis de Can Blanc i Can Xel i la resta disseminats en el sòl no urbanitzable. 

Les reserves de sòl per al sistema d’espais verds previstes en el POUM i amb la modificació 

proposada,  seguint  les  taules  incloses  en  el  document  Memòria  amb  les  superfícies 

actualitzades segons base gràfica són les següents:  

 

        POUM    MPOUM3

       

NUCLI DE SANTA PAU        
TOTAL ESPAIS LLIURES    32.064,33    32.064,33

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT  20,04    20,04

      
 

CAN XEL I CAN BLANC      
TOTAL ESPAIS LLIURES    16.489,45    16.554,58

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT  21,99    22,07
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CONJUNT MUNICIPI      
TOTAL ESPAIS LLIURES    48.553,78    48.618,91

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT  17,34    17,36

ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA  DE 10 A 40 

 

Cal  tenir  en  compte  que  Santa  Pau  és  un  nucli  (el  conjunt  dels  seus  sòl  urbans)  de 

dimensions  reduïdes  situat al cor d’un Parc Natural  i que el POUM potencia al màxim  la 

relació  entre  el  nucli  urbà  i  el  seu  entorn  natural,  el municipi  disposa  d’uns  excel∙lents 

espais lliures, en quantitat i en qualitat tal i com explica la mateixa memòria del POUM. 

 

Les reserves de sòl per al sistema d’equipaments previstes en el POUM i amb la modificació 

proposada, seguint les taules incloses en el document Memòria són les següents:  

 

      POUM    MPOUM3

    

NUCLI DE SANTA PAU     
TOTAL EQUIPAMENTS  40.262,74    42.660,35

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT  25,16    26,66

ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA  10,25 

     
CAN XEL I CAN BLANC    
TOTAL EQUIPAMENTS  7.134,90    4.899,71

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT  9,51    6,53

ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA        7,10 

     
 

CONJUNT MUNICIPI    
TOTAL EQUIPAMENTS  47.397,64    47.560,06

ESTÀNDARD SOBRE LA POBLACIÓ PERMANENT  16,93    16,99

ESTÀNDARD DE REFERÈNCIA  10,25 

 

Les reserves per equipaments en el conjunt del municipi es situen molt per sobre del que 

correspon a una ciutat de les dimensions de Santa Pau tal i com ja s’indica a la memòria del 

POUM. En el nucli de Can Blanc  i Can Xel  la modificació suposa no assolir  l’estàndard de 

7,10 determinat a la memòria si bé els equipaments previstos en aquesta modificació que 

es situen al nucli de Santa Pau es destinen a usos extensius a la totalitat del municipi i no 

són exclusius del nucli on es troben situats.  

Així mateix el POUM es va aprovar el mes de maig de  l’any 2008. L’horitzó previst en el 

mateix era de 12 anys i la previsió de creixement prevista no s’ha produït.  

La memòria del POUM determina un estàndard de referència per els equipaments de 7,10 

m2/hab.  Aplicant  aquest  estàndard  a  la  superfície  total  d’equipament  després  de  la 

modificació  correspon  a una població 690 habitants.  Si es  té en  compte el  sòl que  s’ha 

qualificat dins el sistema de serveis tècnics,  l’aplicació de  l’estàndard correspondria a una 
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població de 738 habitants. Tal  i com  s’indica en el POUM, aproximadament un  terç dels 

habitants del municipi viu en els nuclis de Can Blanc i Can Xel. Donada la població actual al 

municipi,  la  població  d’aquest  sector  és  d’unes  500  persones  pel  que  l’estàndard  dels 

espais  d’equipament  d’aquest  sector  és  de  9,80.  Així  doncs  els  equipaments  d’aquest 

sector del municipi són més que suficients per als seus habitants. 

2.9.‐ Característiques de l’ordenació modificada 

Es reordenen alguns espais de verd públic, equipament i verd privat de la zona urbana de 

Can Blanc i alguns espais d’equipament, casc antic i zona d’activitats econòmiques al nucli 

de Santa Pau. 

La  modificació  no  suposa  cap  increment  d’aprofitament,  és  a  dir,  no  s’incrementa 

l’edificabilitat de cap sector. A nivell de sòl privat,  l’augment de  la zona de verd privat no 

incrementa la ocupació o edificabilitat de les finques adjacents. 

Així  mateix  s’augmenta  la  zona  de  verd  públic  i  també  la  superfície  destinada  a 

equipaments. 

I finalment es redueix  la superfície de  la zona d’activitats econòmiques  i de casc antic, en 

finques de propietat municipal que es destinaran a donar servei al municipi. 

La  situació  dels  espais  de  verd  públic  resulten  més  adequades  al  seu  ús  i  gaudi  i  la 

reordenació de l’illa delimitada pels carrers Puig Roig‐Can Jofre i l’avinguda Circumval∙lació 

ajusta el sistema de servei tècnic a les necessitats reals de la instal∙lació existent. 

2.10.‐ Suspensió de llicències 

La reordenació dels equipaments i espais verds suposa la modificació dels espais d’ús privat 

dins l’illa definida pels carrers C/ Puig roig – Can Jofre, C/ del Serrat i l’Avgda. Circumval∙lació.  

L’article 73 del DL 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de  la Llei d’Urbanisme, amb  les 
modificacions introduïdes les la Llei 3/2012, indica que : 
1. Els òrgans competents per a  l'aprovació  inicial de  les figures del planejament urbanístic 
poden  acordar,  amb  la  finalitat  d'estudiar‐ne  la  formació  o  la  reforma,  de  suspendre  la 
tramitació  de  plans  urbanístics  derivats  concrets  i  de  projectes  de  gestió  urbanística  i 
d'urbanització,  com  també  de  suspendre  l'atorgament  de  llicències  de  parcel∙lació  de 
terrenys,  d'edificació,  reforma,  rehabilitació  o  enderrocament  de  construccions, 
d'instal∙lació  o  ampliació  d'activitats  o  usos  concrets  i  d'altres  autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial.  
2.  L'aprovació  inicial  dels  instruments  de  planejament  urbanístic  obliga  l'administració 
competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L'administració competent 
també  pot  acordar  les  dites mesures  en  el  cas  que  es  pretengui  assolir  altres  objectius 
urbanístics concrets, els quals han d'ésser explicitats i justificats.  
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1 i 

2 s'han de publicar en el butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a 

àmbits  identificats gràficament. En  la  informació pública de  l'instrument de planejament 

urbanístic a què es refereixen les suspensions acordades, s'ha de donar compliment al que 

estableix l'article 8.5.a. 
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Així doncs, d’acord amb el punt 2 de l’article 73, caldrà suspendre les llicències a l’àmbit de 

la finca cadastral 9676103DG5697N0001IM. 

              

Figura 3. Àmbit suspensió de llicències. 

Per altra banda, la modificació afecta també dues finques de titularitat municipal situades 

dins el nucli de Santa Pau. Aquestes finques tenen actualment una qualificació  i passen a 

incorporar‐se al sistema d’equipaments del municipi. 

Si  bé  es  tracta  de  terrenys municipals  no  sotmesos  a  llicència  caldrà  aplicar  allò  que 

estableix el punt quatre de  l’article 102 del Reglament de  la Llei d’Urbanisme que  indica 

que: 

4. Mentre  estigui  suspesa  la  tramitació  de  procediments  i  l'atorgament  de  llicències  en 

aplicació  del  què  estableix  l'article  71.2  de  la  Llei  d'urbanisme,  es  poden  tramitar  els 

instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles 

amb  les  determinacions  del  nou  planejament  inicialment  aprovat,  en  el  cas  que,  per  la 

naturalesa dels  canvis proposats, no  es posi en  risc  l'aplicació del nou planejament, una 

vegada definitivament aprovat. 

3 MEMÒRIA AMBIENTAL 

3.1.‐ Avaluació mediambiental 

L’article 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol) regula 

les determinacions  i documentació de  les modificacions dels  instruments de planejament 

urbanístic. 

En  aquest  sentit,  determina  en  el  punt  4  que  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. 

S’adjunta  en  aquest  document  la  resolució  de  l’Oficina  Territorial  d’Acció  i  Avaluació 

Ambiental  que  determina  que  la modificació  no  té  efectes  significatius  sobre  el medi 

ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada.  
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4 MEMÒRIA SOCIAL 

La present modificació puntual MPOUM‐3 no suposa cap alteració de  les determinacions 

del  planejament  vigent  que  tingui  implicacions  en  els  programes  d’habitatge  i  en 

conseqüència no procedeix modificar la memòria social del POUM. 

5 MEMÒRIA ECONÒMICA 

Donades les característiques i abast de la present Modificació puntual del POUM, en que la 

modificació  no  té  com  objectiu  l’increment  del  sostre  edificable  ni  de  l’aprofitament 

urbanístic, no es  fa necessari  cap estudi econòmic  i  financer pel desenvolupament de  la 

MPOUM, i per tant, cap avaluació econòmica de l’operació  

Atenent  el que determina l’article 99 de la Llei 3/2012. de 22 de febrer de modificació del 

text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es considera que no es fa necessari l’estudi 

econòmic i financer, donat que la modificació no comporta increment del sostre edificable, 

ni de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat ni la transformació d’usos.  

6 MEMÒRIA DE L’EXECUCIÓ 

6.1.‐ Sistema d’actuació 

La modificació no comporta cap sistema d’actuació. 

7 AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

La modificació no altera  la vialitat del municipi ja que no modifica el sistema viari previst. 

Així mateix el punt 1 de l’article 3 del Decret 344/2006 de 19 de setembre de regulació dels 

estudis d’avaluació de la mobilitat generada, indica que caldrà incloure l’estudi d’avaluació 

de  la  mobilitat  generada  en  el  Planejament  urbanístic  general  i  llurs  revisions  o 

modificacions,  que  comportin  nova  classificació  de  sòl  urbà  o  urbanitzable.  La  present 

modificació no modifica les classificacions del sòl.  

8 ESTUDI D’INUNDABILITAT 

Els  plànols  dels  difunts  períodes  de  retorn  i  zones  inundables  redactats  per  l’Agència 

Catalana de  l’Aigua  (ACA) mostren clarament que  l’àmbit de  la modificació del POUM no 

està afectada per cap curs hídric que l’afecti.  

9 PROCEDIMENT 

9.1.‐ Tramitació de la modificació 

D’acord amb el que preveu l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, consolidat 

amb  les modificacions  introduïdes per  la  llei 3/2012 del 22 de febrer d’aprovació del Text 

Refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  la modificació  proposada  estarà  subjecte  a  les mateixes 

disposicions que en regeixen la formació del POUM.  
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9.1.1 Aprovació inicial 

L’aprovació  inicial de  la present Modificació del POUM de Santa Pau, correspon al Ple de 

l’ajuntament. 

9.1.2 Suspensió de llicències 

Correspon al Ple de  l’Ajuntament  la suspensió de  llicències a  l’illa definida pels carrers C/ 

Puig roig – Can Jofre, C/ del Serrat i l’Avgda. Circumval∙lació. 

9.1.3 Informació pública 

Un cop acordada l’aprovació inicial, la MPOUM‐3 s’ha de posar a informació pública per un 

termini d’un mes.  Simultàniament  s’ha de  sol∙licitar  informe als organismes afectats per 

raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes. 

9.1.4 Aprovació provisional 

Un  cop  avaluats  i  informats  els  escrits  d’al∙legació  presentats  en  el  tràmit  d’informació 

pública  de  la MPOUM‐3,  i  el  informes  dels  organismes  afectats,  es  procedirà  a  la  seva 

aprovació provisional pel Ple de l’ajuntament. 

9.1.5 Aprovació definitiva 

Correspon  a  la  Comissió  d’Urbanisme  de  Girona  l’aprovació  definitiva  de  la  present 

MPOUM‐3.  

 

II  NORMATIVA URBANÍSTICA  

9.1.6 TITOL I – DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 – Àmbit territorial 

L’àmbit de  la present MPOUM‐3 afecta a part del sòl urbà de  la zona de Can Blanc  i del 

nucli de Santa Pau en relació als espais verds, equipaments, zona d’activitats econòmiques 

i casc antic i els dos dipòsits d’aigua en sòl no urbanitzable que s’incorporen al sistema de 

Serveis Tècnics.  

 

Article 2 –  Contingut 

La present MPOUM‐3 consta de memòria, normativa i plànols, de caràcter normatiu. 

 

Article 3 – Acompliment del POUM 

El contingut normatiu de la present modificació puntual s’ha d’entendre complementari de 

les normes urbanístiques del POUM i de les seves modificacions. Els plànols de qualificació 

i  alineacions  del  sòl  urbà  de  la  present MPOUM  seran  d’aplicació  universal,  sense  que 
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siguin excusables el seu  incompliment per motius de manca de reproducció de  l’articulat 

de referència en el present document. 

Article 4 –  Vigència 

Aquesta modificació entrarà en vigor  i  serà executiva a partir de  la publicació de  l’acord 

d’aprovació definitiva i la seva vigència serà indefinida. 

9.1.7 TÍTOL IV – REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Article 5 – Serveis Tècnics en sòl no urbanitzable 

Les  edificacions  incloses  en  el  sistema  de  Serveis  Tècnics  emplaçades  en  el  sòl  no 

urbanitzable tindran les següents condicions. 

1‐ . Les tanques tindran una alçada màxima de 2 metres, seran realitzades amb filat de 

manera que es permeti mantenir l’aspecte transparent de la tanca. 

2‐ Les edificacions no soterrades tindran materials d’acabat i cromatisme que asseguri 

la  integració en el paisatge. Així doncs es permet  la construcció amb pedra o obra 

de fàbrica amb acabat remolinat pintat amb color RAL 8022. 

3‐ Els elements metàl∙lics i les fusteries es pintaran així mateix en color RAL 8022. 

 

III  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

p.   PLÀNOLS ESTAT ACTUAL 

a.01  Àmbit de la modificació 

 

i.   PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

i.02  Zonificació del sòl no urbanitzable. Fulls 09/31 i 18/31 

i.03 (a)  Classificació del sòl urbà – vigent‐ 

i.03 (b)  Classificació del sòl urbà – vigent‐ 

i.03  Classificació del sòl urbà – vigent‐. Fulls 2/18, 8/18, 14/18, 15/18, 16/18 i 17/18 

 

o.  PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

o.02  Zonificació del sòl no urbanitzable. Fulls 09/31 i 18/31 

o.03 (a)  Classificació del sòl urbà – proposta‐ 

o.03 (b)  Classificació del sòl urbà – proposta‐ 

o.03  Classificació del sòl urbà – proposta‐. Fulls 2/18, 8/18, 14/18, 15/18, 16/18 i 17/18 

 

Santa Pau, 28 d’agost del 2020 
Raquel Serrat Rodeja  Joan Plana i Turró 
Arquitecta  Enginyer industrial 
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IV  RESOLUCIÓ OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ 

AMBIENTAL 
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RESOLUCIÓ sobre l’existència d’efectes significatius sobre el medi ambient de la 

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Santa Pau per la 

incorporació dels dipòsits d’aigua potable de Can Falguera i Can Blanc com a zona 

d’equipaments (serveis tècnics) en sòl no urbanitzable (exp. OTAAGI20190037) 

 

Fets 

 

El 7 de febrer de 2019 va tenir entrada als Serveis Territorials a Girona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, la sol·licitud de declaració de no subjecció a avaluació ambiental 

estratègica de la Modificació puntual del POUM per la incorporació dels dipòsits d’aigua 

potable de Can Falguera i Can Blanc com a zona d’equipaments  (serveis tècnics) en sòl no 

urbanitzable, per no tenir efectes significatius sobre el medi ambient, de conformitat amb la 

Disposició Addicional Vuitena, apartat 6.e) 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 va emetre informe el 13 de març de 2019 

en el següent sentit: 

 

“La modificació té per objecte classificar urbanísticament com a equipaments en sòl no 

urbanitzable, els dipòsits d’aigua municipal existents de can Blanc i de can Falguera. 

Ambdós dipòsits són ja existents.  

 

La qualificació a equipament afecta a una superfície de 276,82 m2 en el cas del dipòsit de 

can Blanc i de 474,22 m2 pel dipòsit de can Falguera. 

 

Donat que l’àmbit s’emplaça íntegrament dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa (PNZVG), s’ha consultat a l’òrgan gestor de l’espai. En informe emès pel Director 

del Parc el 12 de març de 2019, s’indica que atès que no es planteja cap tipus de 

modificació de la realitat física actual, es considera que la Modificació no tindrà cap efecte 

sobre el medi ambient. 
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Per altra banda, la Modificació no suposa cap canvi en la classificació del sòl, es mantenen 

els dipòsits en sòl no urbanitzable.  

 

Per tant, d’acord amb l’apartat 6.e de la Llei 16/2015, del 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 no s’ha de sotmetre a avaluació 

ambiental estratègica”. 

 

 
Fonaments de dret 

 

L’apartat 6.e) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 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, estableix que l’òrgan ambiental pot 

determinar amb una declaració expressa que no tenen efectes significatius sobre el medi 

ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixin 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. 

 

L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

determina que l’òrgan ambiental en relació amb tots els plans i programes objecte d’aquesta 

Llei és el departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi 

ambient. 

 

L’article 119 del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 

Ambientals exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan 

ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 

 

El punt 1 de la Resolució TES/2161/2015, de 17 de setembre, de delegació de 

competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor 

de les persones titulars de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori 

i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental estratègica disposa que es delega en 

aquestes darreres l’emissió de les resolucions a què fa referència l’apartat 6.e) de la 

disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol.  
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Vistos els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 

 

Resolc: 

 

—1 Determinar que la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de 

Santa Pau per la incorporació dels dipòsits d’aigua potable de Can Falguera i Can Blanc 

com a zona d’equipaments (serveis tècnics) en sòl no urbanitzable, no té efectes 

significatius sobre el medi ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental 

estratègica simplificada. 

 

 

—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Santa Pau. 

 

 

Girona, 

P. d. (Resolució TES/2161/2015, DOGC núm. 6969, de 5.10.2015) 

 

 

 

Pere Saló i Manera 

Director dels Serveis Territorials a Girona 
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