
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3. AL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA (POUM) DE SANTA PAU

AJUNTAMENT DE SANTA PAU

Raquel Serrat Rodeja, arquitecta
Joan Plana Turró, enginyer industrial

Tècnics redactors

Març 2019



2

I MEMÒRIA

1 MEMÒRIA INFORMATIVA

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; i la incorporació al sistema
d'equipaments en sòl no urbanitzable dels dipòsits d’aigua de Can Blanc i Can Falguera.

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 i incorporar dos dipòsits existents en el sòl no urbanitzable al
sistema d’equipaments.

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 afavoreix el correcte manteniment de la instal lació. 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 correctament la zona
d’equipament prenent les instal lacions d’aigua existents, passar la resta d’espai
actualment qualificat com a equipament al sistema 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.

Així mateix la MPOUM 3 recull la realitat de l’ús públic de l’oratori de Sant Isidre situat en
una zona qualificada com a verd privat. Aquest oratori ja fa la funció de verd públic i per
tant es considera oportú incorporar lo a aquest sistema.

Finalment, aquesta modificació de POUM, incorpora dos dipòsits d’aigua situats en sòl no
urbanitzable en el sistema d’equipaments. Concretament el dipòsit de Can Blanc que
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queda a tocar de la zona urbana però dins el sòl no urbanitzable i el dipòsit de Can
Falguera. Són equipaments per a instal lació d’aigua.

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 1.990,61 m2

1: Zona Est C/ Puig roig – Can Jofre 2.799,54 m2

1: Zona dipòsit Can Blanc 1.418,51 m2

1: Zona darrera habitatges carrer del Sol 3.673,47 m2

1: Franges Crta . de Santa Pau 2.382,96 m2

TOTAL VERD PÚBLIC 12.265,09 m2

Equipament 2: Zona C/ de la Fageda – Avgda. Circumval lació 2.865,47 m2

2b: Zona C/ de l’Església 924,73 m2

2b: C/ de l’Església Avgda. Circumval lació 447,09 m2

2: C/ de l’Església – C/ Sol Avgda. Circumval lació 863,99 m2

2c: Zona dipòsit Can Blanc 704,24 m2

2: Zona darrera habitatges carrer del Sol 1.289,02 m2

TOTAL EQUIPAMENT 7.094,54 m2
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La situació d’aquests espais en el planejament vigent és la següent:

Figura 1. Verd públic i equipament – vigent .

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 i incorporar els
dipòsits de Can Blanc i Can Falguera com a equipaments 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
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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 Equipament, 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
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.
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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.

Dins la zona urbana de Can Blanc també s’adapta a la realitat física i a l’interès
públic la incorporació de l’Oratori de Sant Isidre al sistema de verd públic. Actualment
aquest espai ja s’utilitza com a tal i està perfectament delimitat però a nivell de
planejament es troba qualificat com a verd privat.

Aquest modificació de POUM permet incorporar realment aquest espai al sistema de verd
públic.

Per altra banda, 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.

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.
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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.

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 d’equipament.

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 i el camí que li dona accés que passaran a formar part del
sistema d’equipaments.

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 i la última part del camí que li dona accés que passaran a
formar part del sistema d’equipaments.

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 27/07/2011 i publicat al
DOGC 6055 de 30/01/2012.

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.
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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 d’equipaments 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:

“ 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, 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 equipaments dels
dipòsits de Can Blanc i Can Falguera; la modificació dels plànols O 03 Qualificació del sòl
urbà. Proposta, fulls 14/18, 15/18, 16/18 i 17/18 i O 03 (b) de Qualificació del sòl urbà per
a la reordenació de zones d’equipament i verd públic.

Els espais destinats als sistemes de verd públic i equipaments en sòl urbà quedaran definits
així:

Zona Can Blanch Superfície

Espai verd 1: Zona darrera equipament C/ Església 1.990,61 m2

1: Zona Est C/ Puig roig – Can Jofre 2.799,54 m2

1: Zona darrera habitatges carrer del Sol 4.962,49 m2

1: Franges Crta . de Santa Pau 2.382,96 m2

1: Oratori de Sant Isidre 70,75 m2

1: C/ de l’Església – C/ Sol Avgda. Circumval lació 190,85 m2

TOTAL VERD PÚBLIC 12.397,20 m2
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Equipament 2: Zona C/ de la Fageda – Avgda. Circumval lació 2.865,47 m2

2b: Zona C/ de l’Església 924,73 m2

2b: C/ de l’Església Avgda. Circumval lació 447,09 m2

2: C/ de l’Església – Avgda. Circumval lació 673,14 m2

2c: Zona dipòsit Can Blanc 358,00 m2

TOTAL EQUIPAMENT 5.268,43 m2

La situació d’aquests espais en després de la modificació és la següent:

Figura 2. Verd públic i equipament – modificat .

2.5. Quadre de superfícies

Els següent quadre comparatiu estableix la relació entre la situació anterior a la modificació
i la proposta actual.
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Quadre qualificació zona Can Blanc

ZONES POUM vigent MODIFICACIÓ DIFERÈNCIA

Sistemes Espais Verds (1) 12.265,09 12.397,20 +132,11
Equipaments (2) 7.094,54 5.268,43 1.826,11

Total Sistemes 19.359,63 17.665,63 1.694,00

Zona Verd Privat (9) 6.227,55 7.921,55 +1.694,00

Modificació equipaments municipi

ZONES POUM vigent MODIFICACIÓ DIFERÈNCIA

Sòl no urbanitzable Dipòsit Can Blanc 276,82 +276,82
Dip. Can Falguera 474.22 +474.22

Sòl urbà 7.094,54 5.268,43 1.826,11
Total Sistema equipaments: 7.094,54 6.019,47 1.075,07

2.6. Característiques de l’ordenació modificada

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

La modificació no suposa cap increment d’aprofitament, és a dir, no s’incrementa
l’edificabilitat del 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 en canvi es disminueix la superfície
destinada a equipaments.

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 l’equipament a les necessitats reals de la instal lació existent.

2.7. 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
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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.

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.

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.

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.
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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 OBLIGADA

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

8 ESTUDI D’INUNDABILITAT

Els plànols dels difunts períodes 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.

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.
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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 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 (b) Classificació del sòl urbà – vigent

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

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

Santa Pau, 29 de març del 2019

Raquel Serrat Rodeja Joan Plana i Turró
Arquitecta Enginyer industrial
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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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Pl. de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00 
http://www.gencat.cat/territori

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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