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I  MEMÒRIA  

1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1.‐ Àmbit de la modificació 

La present Modificació Puntual del POUM de Santa Pau té per objecte la reordenació de la 

zona d’antic hospital de Sant Roc per tal d’incloure  l’edifici de  l’antic hospital  i  l’edifici de 

Can  Torres  dins  la  zona  de  protecció,  adaptar  la  vialitat  proposada  a  la  realitat  física  i 

topogràfica de  la zona  i ampliar el ventall d’equipament per a  l’edifici de  l’antic hospital. 

També es modifiquen els usos de la planta baixa de la clau 5, zona de casc antic. 

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‐4 per ajustar el planejament urbanístic vigent a la realitat física de la 

zona de  l’antic hospital de Sant Roc  i permetre majors possibilitats d’ús a  la zona de casc 

antic i afavorir la seva conservació. 

1.3.‐ Interès públic de la modificació 

Actualment, l’edifici de l’antic hospital de Sant Roc es troba fora de l’àmbit de protecció del 

conjunt  històrico‐artístic,  que  defineix  el  planejament.  El  límit  passa  justament  per  la 

façana  est  de  l’edifici  deixant‐lo  fora  de  l’àmbit.  No  obstant  aquest  edifici  disposa  de 

quatre elements  catalogats  (04 Antic hospital de  Santa Pau, 05 Capella de  Sant Roc, 06 

Porta Principal Antic Hospital)  i va  ser  fundat a  finals del  segle XV  tot  i que  se’n  troben 

referències  històriques  en  un  concili  de  4  de  juny  de  1424  en  el  que  es  parla  de  la 

necessitat d’un nou lloc com a refugi per a pobres. La porta d’entrada està datada de l’any 

1784  tal  i com està gravat a  la  llinda. Adossat a  l’edifici hi  la  finca de Can Torres,  també 

inclosa com a element catalogat (73). Ambdós edificis formen un conjunt ja que tenen els 

mateixos  acabats  i  tipologia  de  coberta  i  obertures  a  la  façana  principal.  A  la  façana 

posterior,  l’edifici de Can Torres manté  les característiques de  la  façana principal mentre 

que l’edifici de l’antic Hospital ha patit més modificacions i el seu estat de conservació no 

és tant bo. No obstant formen un conjunt edificat que es considera que té prou interès per 

poder ser inclòs dins l’àmbit de protecció del conjunt històrico‐artístic. 

L’edifici de  l’antic hospital està qualificat  com a equipament  tipus b, és a dir, Educatiu  i 

cultural:  centres  docents,  centres  de  culte,  centres  culturals  i  artístics,  biblioteques  i 

centres d’esplai. Ara bé, donat l’origen de l’edifici, que havia estat un hospital i centre per a 

pobres, es considera oportú ampliar els usos de l’equipament permès a l’edifici incloent el 

tipus d, és a dir, Assistencials: centres sanitaris‐assistencials, centres de serveis socials. 

El POUM també determina una plaça de forma triangular davant de  l’edifici, delimitada a 

l’oest pel conjunt edificat de l’antic hospital de Sant Roc i Can Torres. Actualment però, la 

plaça  queda  delimitada  a  la  part  nord  per  el mur  de  tancament  de  la  finca  cadastral 

17196A015000090000OI, que limita allà on l’edifici de Can Torres i el de l’Antic Hospital es 
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troben. Aquest mur  té una alçada aproximada de 3 metres  i mig que és  la diferència de 

cota entre el jardí de la finca superior i la plaça de Sant Roc. Aquest mur és de pedra i a la 

part  inferior es distingeixen bé  les  colades de basalt  sobre  les que està  recolzat. Per  les 

condicions físiques i topogràfiques d’ambdues finques, no es considera adequat enderrocar 

aquest mur, picar el basalt existent  i construir de nou el mur desplaçat per tal de definir 

aquesta  plaça.  Així  doncs  es modifica  la  zona  de  vialitat  definida  en  el  POUM  per  tal 

d’adaptar el planejament a la realitat física del conjunt. La part que es treu del sistema de 

vialitat passarà a ser espai verd privat de manera que no hi ha aprofitament. 

Finalment, aquesta modificació de POUM, incorpora l’ús d’habitatge a les plantes baixes de 

la  zona  de  casc  antic,  clau  5.  L’article  135  del  POUM  en  que  es  determinen  els  usos 

admesos, s’indica que no es permet l’habitatge en planta baixa. Es permet l’ús residencial, 

comercial, sanitari, esportiu i recreatiu, religiós i cultural, oficines i industrial artesanal. En 

la composició de façana de molts dels edificis de la zona de casc antic, trobem finestres a la 

planta  baixa  que  clarament  havien  estat  d’habitatge. Així mateix,  en  alguns  casos  hi  ha 

entrades  per  a  vehicles,  és  a  dir,  aparcament  vinculat  a  l’habitatge.  Per  altra  banda 

l’activitat econòmica del municipi de Santa Pau no és prou  important com per omplir  les 

plantes baixes de la zona de casc antic amb usos comercials, industrials, d’oficina o d’altres 

activitats econòmiques de manera que actualment molts d’aquests baixos estan en desús. 

Es  planteja  admetre  l’ús  d’habitatge  en  planta  baixa  sempre  que  es mantinguin  unes 

condicions d’obertures  i composició de  façana que s’ajustin a  les condicions de  l’entorn  i 

no  alterin  les  característiques  tipològiques  del  casc  antic.  També  es  limita  el  nombre 

d’habitatges  i  s’estableix  una  superfície mínima  per  unitat  privativa.  D’aquesta manera 

s’afavoreix el manteniment i la rehabilitació del patrimoni del Casc Antic de Santa Pau. 

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 Sant Roc 

El  conjunt  format per  l’edifici de  l’antic hospital de  Sant Roc,  can  Torres,  annex  a Can 

torres i la placeta de Sant Roc té aquestes superfícies d’ocupació: 
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  Superfície

Vialitat  V:   Placeta de Sant Roc  429,07 m2

Equipament  2b:  Antic Hospital (4461102DG6646S0001TY)  117,25 m2

Sòl urbà  5b:   Annex Can Torres (17196A015000090000OI)  487,89 m2

  5b:   Can Torres (4461101DG6646S0001LY)  146,89 m2

    TOTAL   1.181,10 m2

 

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

 

 

Figura 1. Zona Sant Roc – planejament vigent‐. 
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1.4.2 Zona de casc antic (clau 5) 

El capítol II. Qualificació urbanística. Regulació de l’edificació en sòl urbà. del POUM 

estableix les zones dins el sòl urbà i la normativa que el regeix. 

Art. 133. Zona de casc antic (clau 5) 

Aquesta zona comprèn l’antic nucli urbà de la població. 
Cal distingir dues subzones diferents que responen a les actuals tipologies edificatòries: 

 Subzona I (clau 5a) recinte catalogat 

 Subzona II (clau 5b) resta del casc antic no catalogat 
Mentre no s’indiqui el contrari, en els articles següents i per cada subzona serà d’aplicació la normativa 
general de la zona. 

Art. 134. Ordenació de l’edificació en la zona de Casc Antic 

El tipus d’ordenació correspon a l’edificació segons alineació al vial. 

a)  Subtipus I 

1. Alineacions: l’existent 

2. Profunditat edificable: l’existent. Aquesta es regula i grafia en el plànol d’ordenació 

3. Alçada reguladora màxima: l’existent 

4. Les cobertes, cossos sortints, i façanes respectaran al màxim les condicions existents. 

La  zona de Casc Antic  subtipus  I,  corresponent al  recinte emmurallat de Santa Pau, Bé Cultural 
d’interès Nacional, ha de ser objecte d’un Pla Especial que reguli el seu procés de rehabilitació. 

b) Subtipus II 

1. Alineacions 

No és obligatori que l’edificació ocupi tot el front de parcel.la. 
Les parets mitgeres al descobert s’hauran d’acabar amb materials de façana. Es prohibeixen l’envà 
pluvial vist i els enlluïts revestiments superficials de mal comportament a l’intempèrie. 

2. Profunditat edificable 

Aquesta es regula i grafia en el plànol d’ordenació 
En els casos de parcel∙lacions irregulars i normals a l’alineació, aquests límits es podran reajustar a 
través d’un Pla Especial 

3. Alçada reguladora màxima 

L’alçada màxima serà  l’existent en el cas d’edificacions consolidades. En el cas d’edificacions de 
nova  planta  en  solars  no  construïts,  l’alçada  màxima  serà  la  que  resulti  dels  promig  de  les 
edificacions existents en el front d’illa corresponent, amb un màxim de 9,50m. (PB+2PPis) 
En cas que l’aplicació d’aquesta disposició suposés un augment de volum serà necessari l’informe 
favorables    de  la  Comissió  de  Patrimoni  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 

4. Coberta 

Tindrà un pendent màxim del 30%. El material de coberta serà el de la teula àrab o corba, de color 
terra,  si  és possible  vella,  i  el  tipus  tradicional. No  són  admesos  el  fibrociment, ni  les planxes, 
plàstics etc. 

5. Cossos i elements sortints. 

Es prohibeixen els cossos i elements sortints amb les següents excepcions: 
S’admeten el balcons que no sobresurtin més de 30 cm, a carrers de menys de 6,00 m. i de 45 cm 
a aquells de més de 6,00 m. 
S’admeten  els  sortints  de  cornises  i  de  volades  de  coberta  amb  un  vol màxim  de  30  cm.  Les 
cornises i volades han de tenir característiques tradicionals i ser fetes amb ceràmica.  
S’admeten els cossos sortints de terrats i cobertes planes amb un vol màxim de 30 cm. 
Les baranes dels balcons no o podran ser ni opaques ni d’obra a base de gelosia. 
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6. Condicions de la façana 

Per a  les façanes s’utilitzarà preferentment  la pedra natural de  la  localitat o similar. Es prohibeix 
l’ús d’obra vista. 
Els arrebossats seran permesos als llocs on no predomini la pedra naturals. En el mateix sentit no 
es permetran els arrebossats  imitant pedres o  rajoles, ni els  revestiments de plàstic, metàl∙lics, 
etc. 
Els baixants damunt les façanes seran de coure, fosa o ceràmica. 
De la mateixa manera que les façanes seran tractades les parets mitgers que quedin al descobert. 
Els motius decoratius,  la decoració publicitària dels establiments comercials, etc.  seran emprats 
amb la màxima senzillesa, s’usaran moderadament els elements quan siguin plenament justificats, 
i s’evitaran sempre els colors i els materials fora de to. 

7. Forats de façana 

Es  conservaran  les  proporcions,  formes  i  tipus  de  la  fusteria  tradicional  de  la  població,  i  es 
prohibeixen  les persianes enrotllables  i  les  tanques metàl∙liques. El material per a  les obertures 
serà de fusta. 

Actes previs a la concessió de llicència: 

 Per a qualsevol  tipus d’actuació en  la subzona  I, serà necessari el dictamen previ de  la Comissió 
Tècnica del Patrimoni Artístic de Girona,  la normativa d’aquesta  subzona  I  s’entén com de  tipus 
informatiu, ja que la concessió de llicència serà totalment vinculat a aquest dictamen. 

 Per a les obres que afectin a edificacions de la subzona II serà exigible un informe previ dels Serveis 
Tècnics  Municipals  en  base  a  un  avantprojecte  en  el  que  es  justifiquin  les  determinacions 
adoptades.  En  cas  de  què  es  consideri  necessari  podrà  vincular‐se  l’autorització  de  les  obres  a 
l’informe favorable de la Comissió Tècnica del Patrimoni Artístic de Girona. 

Art. 135. Usos permesos a la zona de casc antic  

En aquesta zona es permetran els usos següents: 
 

Habitatge  Plurifamiliar i apartaments.
S’admet l’habitatge unifamiliar quan per la disposició, superfície del solar no es 
pugui  aprofitar  aquest  per  a  l’habitatge  plurifamiliar,  per  la  impossibilitat  de 
complir  condicions  sobre  façana  mínima,  profunditat  edificable,  i  patis  de 
ventilació. No es permet tampoc l’habitatge a la planta baixa. 

Residencial  S’admet 

Comercial  S’admet en superfície < 500 m2

Sanitari  S’admet 

Esportiu i recreatiu  S’admet 

Religiós i cultural S’admet 

Oficines   S’admet 

Industrial  S’admet l’industrial artesanal

2 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

2.1.‐ Objecte de la modificació  

L’objecte  d’aquesta  modificació  és  adaptar  els  límits  de  la  zona  de  protecció  per  tal 

d’incloure el conjunt edificat format per  l’antic hospital de Sant Roc  i Can Torres, ampliar 

els  usos  de  l’equipament  de  l’antic  hospital,  adaptar  la  vialitat  prevista  en  el  POUM  a 

realitat física i topogràfica en aquesta zona i permetre l’ús d’habitatge a les plantes baixes 

de la zona de Casc Antic, clau 5. 

‐ Es redefineix el límit de la zona de protecció del conjunt històrico‐artístic de manera 

que  el  conjunt  edificat  format per  l’antic hospital de  Sant Roc  i Can  Torres quedin dins 

l’àmbit de protecció. Actualment el  límit de  la zona de protecció passa  just a  tocar de  la 

façana d’ambdós edificis deixant‐los  fora de  l’àmbit. Es traspassa aquest  límit a  la  façana 
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oest del conjunt de manera que s’amplia  la zona de protecció deixant el conjunt edificat 

dins l’àmbit de protecció. 

‐ L’edifici  de  l’antic  Hospital  està  qualificat  amb  la  clau  2b  corresponent  a 

equipaments de tipus educatiu i cultural. Es modifica la qualificació del mateix com a 2b/d 

corresponent  a  equipaments  de  tipus  educatiu  i  cultural  i  equipaments  de  tipus 

assistencial. 

‐ Per altra banda, el POUM defineix una placeta davant d’aquest conjunt edificat. La 

realitat però és que actualment hi ha un mur amb força alçada que limita la finca annexa a 

Can Torres que recull el canvi de cota entre el carrer  i el  jardí de  la  finca. Aquest mur es 

recolza sobre colades de basalt que es poden veure clarament a peu del mateix. El mur té 

una forma corba que segueix el límit de la finca i s’entrega a la mitgera entre els edificis de 

l’antic hospital i Can Torres. La planta baixa de l’edifici de Can Torres queda soterrada per 

la zona est. 

                                            

Vista des del carrer Major  Vista del mur a l’entrada de la placeta

                                            

Peu del mur. Colades basalt  Vista de la placeta amb el mur 



  8

 

                                            

Vista de la placeta  Vista del conjunt St.Roc/Can Torres

Es redefineix la zona d’espai públic / vialitat adaptat a la realitat i topografia de l’espai. La 

plaça de Sant Roc queda definida per  les façanes de  les edificacions existents  i el mur de 

contenció del jardí de la finca annexa a Can Torres situada a una cota molt superior.  

A la zona de Casc Antic, clau 5, no es permet l’ús d’habitatge en planta baixa. Donades les 

característiques de  les edificacions existents,  i per tal de protegir el casc antic, afavorir  la 

seva ocupació i manteniment, s’incorpora la possibilitat de disposar d’habitatge a la planta 

baixa sempre que es mantinguin unes condicions d’obertures  i composició de façana que 

s’ajustin a  les condicions de  l’entorn  i no alterin  les característiques tipològiques del casc 

antic. Es limita aquest ús en planta baixa a un màxim d’una unitat privativa per immoble i 

amb una superfície útil mínima de 75 m2. En cas contrari, si es vol destinar la planta baixa a 

l’ús  d’habitatge,  aquest  formarà  part  de  l’habitatge  de  la  planta  o  plantes  superiors 

formant una única unitat privativa. 

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 
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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 redefinició del límit de l’àmbit de protecció del conjunt històrico‐artístic 

de  Santa  Pau  per  tal  d’incloure  el  conjunt  edificat  de  l’antic  hospital  de  Sant Roc  i Can 

Torres,  la  reordenació de  la  zona de vialitat  just a  la placeta davant d’aquest conjunt,  la 

possibilitat de tenir equipament de tipus assistencial a  l’antic hospital  i  la  incorporació de 

l’ús d’habitatge en planta baixa es considera positiva per al municipi ja que per una banda, 

s’inclouen dins la zona de protecció unes edificacions que el POUM ja protegeix i per tant 

permet una millor gestió  cultural dels edificis;  s’amplia el ventall d’usos d’equipament a 

l’antic  hospital  de manera  que  es  pugui  adaptar millor  a  les  necessitats  del municipi; 

adapta  la  realitat  física  de  la  zona  de  la  placeta  de  Sant  Roc  permetent  respectar  les 

colades  de  basalt  d’aquesta  zona  i  evitant  la  construcció  de murs  i  elements  aliens  al 

paisatge que  caldria  fer per  salvar  la  topografia d’aquesta  zona,  i per últim, ofereix més 

opcions  d’ús  i  gaudi  de  la  zona  de  casc  antic  de manera  que  s’incentiva  la  ocupació  i 

manteniment d’aquesta zona de gran  interès cultural que  la manca d’opcions pot acabar 

portant a l’abandonament. 

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  si  bé  es  redueix  l’espai  destinat  a  sistema  viari,  el  sòl 

corresponent es passa a verd privat  i per tant no hi ha aprofitament, s’amplia  la zona de 

protecció de l’àmbit històrico‐artístic incloent un conjunt edificat que ja té molts elements 

de  protecció,  i  s’adapten  els  usos  d’un  equipament  i  de  la  zona  de  casc  antic  a  les 

necessitats del municipi . 

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‐03 Qualificació  del  sòl  urbà. 

Proposta, fulls 08/18, i 10/18 i O‐03 (a) de Qualificació del sòl urbà per a la reordenació de 

la vialitat i límit de l’àmbit de protecció del conjunt històrico‐artístic i de l’article 135 de la 

normativa on es regulen els usos de la zona de casc antic, clau 5.  

El conjunt format per l’edifici de l’antic hospital de Sant Roc, can Torres, annex a Can torres 

i la placeta de Sant Roc quedarà definit amb les següents superfícies d’ocupació: 
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  Superfície

Vialitat  V:   Placeta de Sant Roc  188,96 m2

Equipament  2b:  Antic Hospital (4461102DG6646S0001TY)  117,25 m2

Sòl urbà  5b:   Annex Can Torres (17196A015000090000OI)  487,89 m2

  5b:   Can Torres (4461101DG6646S0001LY)  146,89 m2

  Verd privat:  Can Torres (4461101DG6646S0001LY)  240,11 m2

    TOTAL   1.181,10 m2

 

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

 

Figura 2. Zona Sant Roc – modificació‐. 
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2.5.‐ Quadre de superfícies  

Els següent quadre comparatiu estableix la relació entre la situació anterior a la modificació 

i la proposta actual.  

Quadre qualificació zona Antic hospital de Sant Roc 

ZONES   POUM vigent  MODIFICACIÓ  DIFERÈNCIA 

   
Sistemes  Viari  429,07  188,96  ‐240,11 

Equipaments (2b)  117,25  117,25  +0,00 

Total Sistemes   546,32  306,21  ‐240,11 

 

Zona  Verd Privat (9)  0,00  +240,11  +240,11 

 

 

2.6.‐ Característiques de l’ordenació modificada 

Es mou la línia que delimita l’àmbit de protecció del conjunt històrico‐artístic de Santa Pau, 

es  reordena  l’espai  de  sistema  viari  i  verd  privat  de  la  zona  de  la  placeta  de  sant  Roc, 

s’amplia  el  ventall  de  tipus  d’equipament  de  l’antic  hospital  de  Sant  Roc  i  s’inclou  l’ús 

d’habitatge a la planta baixa de la zona de Casc Antic, clau 5. 

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  la  inclusió de  l’ús d’habitatge en planta baixa a  la zona de casc antic  tampoc 

incrementa  l’aprofitament  urbanístic.  La  modificació  no  afecta  cap  més  paràmetre 

urbanístic. 

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. 

La modificació puntual afecta només el sòl urbà, 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‐4 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. 

S’introdueix  l’ús d’habitatge en planta baixa a  la zona de casc antic amb un màxim d’una 

unitat  privativa  per  immoble  i  amb  una  superfície  construïda mínima  de  75 m2.  En  cas 

contrari,  si  es  vol  destinar  la  planta  baixa  a  l’ús  d’habitatge,  aquest  formarà  part  de 

l’habitatge de  la planta primera formant una única unitat privativa. Donada  la morfologia 

de la zona de casc antic del nucli de Santa Pau, el nombre d’habitatges creats pel POUM no 

altera les previsions d’habitatge social determinades a la memòria.  

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 
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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 Informació pública 

Un cop acordada l’aprovació inicial, la MPOUM‐4 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. 

9.1.3 Aprovació provisional 

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

pública  de  la MPOUM‐4,  i  el  informes  dels  organismes  afectats,  es  procedirà  a  la  seva 

aprovació provisional pel Ple de l’ajuntament. 

9.1.4 Aprovació definitiva 

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

MPOUM‐4.   

 

II  NORMATIVA URBANÍSTICA  

9.1.5 TITOL I – DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 – Àmbit territorial 

L’àmbit de  la present MPOUM‐4 afecta a  la  totalitat de  l’àmbit de protecció del conjunt 

històrico‐artístic  del  nucli  de  Santa  Pau,  el  barri  de  les  cases  noves,  les  finques  de  Can 

Torres i les finques situades entre la plaça de baix i el passatge del Castanyer que queden 

fora de  l’àmbit de protecció, en  relació a  la clau 5, Casc Antic. En els demés aspectes es 

concreta en la zona de l’antic Hospital de Sant Roc i queda grafiat als plànols d’ordenació.  

Article 2 –  Contingut 

La present MPOUM‐4 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  substitutori  i 

complementari  de  les  normes  urbanístiques  del  POUM  i  de  les  seves modificacions.  Els 

plànols de qualificació del sòl urbà de la present MPOUM seran d’aplicació universal, sense 

que  siguin  excusables  el  seu  incompliment  per  motius  de  manca  de  reproducció  de 

l’articulat de referència en el present document. 
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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. 

Article 5 – Zona de Casc Antic (clau 5) 

Es modifica l’article 135. Usos permesos a la zona de casc antic que quedarà redactat de la 

següent manera: 

Art. 135. Usos permesos a la zona de casc antic  

En aquesta zona es permetran els usos següents: 
 

Habitatge  Plurifamiliar i apartaments.
S’admet l’habitatge unifamiliar quan per la disposició, superfície del solar no es 
pugui  aprofitar  aquest  per  a  l’habitatge  plurifamiliar,  per  la  impossibilitat  de 
complir  condicions  sobre  façana  mínima,  profunditat  edificable,  i  patis  de 
ventilació.  
En planta baixa només s’admetrà un habitatge per  immoble amb un mínim de 
75  m2  útils  o  l’ús  d’habitatge  vinculat  a  l’habitatge  de  la  planta  o  plantes 
superiors formant una única unitat privativa. En cas d’immobles amb superfícies 
de planta baixa molt gran s’admetrà més d’un habitatge en aquesta planta previ 
redacció i aprovació d’un Pla Especial. 

Residencial  S’admet 

Comercial  S’admet en superfície < 500 m2

Sanitari  S’admet 

Esportiu i recreatiu  S’admet 

Religiós i cultural S’admet 

Oficines   S’admet 

Industrial  S’admet l’industrial artesanal

 

 

II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

p.   PLÀNOLS ESTAT ACTUAL 

a.01  Àmbit de la modificació 

i.   PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

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

i.03  Classificació del sòl urbà – vigent‐. Fulls 08/18 i 10/18 

o.  PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

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

o.03  Classificació del sòl urbà – proposta‐. Fulls 08/18 i 10/18 

 
Santa Pau, 15 d’abril del 2019 
 
Raquel Serrat Rodeja  Joan Plana i Turró 
Arquitecta  Enginyer industrial 
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