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1. PLANEJAMENT VIGENT, ANTECEDENTS, EMPLAÇAMENT I ENTORN 
 
 
El municipi de Vilabertran es regeix urbanísticament per la Revisió del Pla general d’ordenació aprovada 
definitivament en data de 10 de març de 1999 i publicada en el DOGC núm. 2929 de data 13 de juliol de 
1999. 
 
En data de 26 de juliol de 2007 es publica el Text refós de la normativa del Pla general d’ordenació, que 
recull el planejament modificat i derivat aprovat fins a les hores. 
 
Amb posterioritat a aquest Text refós s’aproven definitivament les modificacions puntuals del Pla general 
d’ordenació números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 publicades en el DOGC respectivament en 
dates de 14 de novembre de 2008, 18 de novembre de 2008, 2 de juny de 2009, 14 d’octubre de 2008, 
30 de novembre de 2010, 3 de novembre de 2009, 7 de maig de 2012, 25 de juny de 2014, 17 d’abril de 
2013, ---, 28 de setembre de 2015 i 5 de novembre de 2015. 
 
El planejament vigent preveu en sòl urbà un àmbit destinat a equipaments i dotacions d’us esportiu i d’ús 
educatiu situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga. 
 
Les Normes urbanístiques regulen el sistema d’equipaments i dotacions en el seu article 33 i 
concordants, tot preveient, entre d’altres, els usos educatiu i esportiu.  
 
L’Ajuntament té previst classificar com a sòl urbà i reordenar l’àmbit definit per 3 parcel·les en sòl no 
urbanitzable, amb la qualificació de “sòl no urbanitzable d’interès agrícola”, clau (d2), situades a sud del  
carrer de Figueres, però amb accés mitjançant el carrer prolongació del carrer O’Donnell, que les hi 
atorgaria la condició de solar, per tal de situant-hi, un Centre d’educació infantil i primària (CEIP) d’una 
línia. Aquestes parcel·les són actualment les parcel·les de referència cadastral núm. 211, 212,i 213 del 
polígon 2 de Vilabertran, amb una superfície total de 5.700,81m2 segons aixecament topogràfic. 
 
Així mateix, l’Ajuntament té previst reordenar l’àmbit destinat a equipaments i dotacions d’us esportiu i 
d’ús educatiu situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga per tal 
qualificar-lo de sistema d’equipaments i dotacions en sòl no urbanitzable en la seva totalitat pensant amb 
el seu ús esportiu exclusivament. 
 
La reordenació d’aquests sistemes permetria, d’una banda, millorar la proximitat del Centre d’educació 
infantil i primària al nucli habitat, afavorint el desplaçament a peu i, d’altra banda, esponjar i flexibilitzar 
l’ordenació de l’àrea esportiva, afavorint la seva inserció en el medi natural. 
 
La present Modificació puntual del Pla general d’ordenació comporta, per tant, la classificació com a sòl 
urbà dels referits terrenys situats sota el carrer Figueres. Aquesta classificació es recolza en la 
urbanització de l’actual carrer prolongació del carrer O’Donnell, que uneix aquesta àrea amb el sòl urbà, 
per tal de que tingui els serveis urbans necessaris per adquirir la condició de sòl urbà. 
 
 
AVANÇ DE PLANEJAMENT I PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
L’Ajuntament de Vilabertran tramita l’avanç de planejament i sol·licita al Departament de Territori i 
Sostenibilitat el tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada (Informe de l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental a Girona - OTAAA), obtenint la Resolució següent: 
 

1. Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual núm. 17 del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilabertran no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, 
atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents: 
a) En el desenvolupament de la Modificació s’hauran d’avaluar les previsions d’abastament d’aigua 

i de sanejament d’aigües residuals, i definir com es cobriran aquestes demandes. 
b) Les edificacions del nou CEIP hauran de situar-se fora del sistema hídric. 
c) Tant les edificacions com els seus accessos han de situar-se per sobre de la cota de làmina 

d’aigua de l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 
d) En la urbanització de l’espai, s’ha de limitar al mínim imprescindible l’afectació de la plantació 

lineal de xiprers (Cupressus sempervirens) situats al nord i est de l’àmbit. 
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APROVACIÓ INICIAL 

 
Tramitat el document d’avanç de planejament, es redacta el document d’aprovació inicial, que recull les 
condicions de la Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la manera següent: 
 

a) Pel que fa a l’avaluació de les previsions d’abastament d’aigua, donant compliment al requeriment 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, PRODAISA, companyia concessionària del Servei 
d’Aigua potable de Vilabertran, emet informe sobre la suficiència d’abastament del servei 
municipal d’aigua potable per la modificació puntual número 17 del Pla general d’ordenació 
urbana de Vilabertran.  
Pel que fa a l’avaluació de les previsions de sanejament d’aigües residuals, els serveis tècnics 
municipals emeten informe sobre la suficiència de la xarxa existent. 
Atès que els informes són favorables, no s’inclou cap condició en l’articulat de les Normes 
urbanístiques. 

b) Pel que fa a la situació de l’edifici del CEIP en relació al límit del sistema hídric, aquesta condició 
es recull de la manera següent: 
En la Normativa urbanística, en l’article 33, que regula el sistema d’equipaments i dotacions, el 
punt 7 incorpora en l’apartat a) la condició següent: L’edificació es situarà fora del Sistema hídric. 

c) Pel que fa a la condició de que les edificacions i els seus accessos han de situar-se per sobre de la 
cota de làmina d’aigua de l’avinguda de 500 anys de període de retorn, es recull en la Normativa 
urbanística, en l’article 33.7.a) que regula el sistema d’equipaments i dotacions, la condició 
següent: L’ edificació es situarà per sobre de la cota de làmina d’aigua de l’avinguda de 500 anys 
de període de retorn. 

d) Pel que fa a la urbanització de l’espai, on es resol que s’ha de limitar al mínim imprescindible 
l’afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus sempervirens) situats al nord i est de l’àmbit; 
aquesta condició es recull de la manera següent: 
En els plànols d’ordenació és el mateix sistema viari (1.a.) el que determina l’afectació de la 
plantació de xiprers. 
I en la Normativa urbanística, en l’article 33.7.a) que regula el sistema d’equipaments i dotacions, 
s’incorpora la condició següent: En la urbanització de l’espai, s’ha de limitar al mínim imprescindible 
l’afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus sempervirens) situats al nord i est de l’àmbit. 
 

Així mateix, el document d’aprovació inicial també incorpora, respecte el document d’avanç de 
planejament les modificacions següents: 
 

1. Pel que fa a l’àmbit situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la 
Gorga, àmbit per al que el document d’avanç de planejament proposa la qualificació de Sistema 
d’equipaments i dotacions d’us esportiu 6.a.(B) en la seva totalitat, tot mantenint la classificació 
de sòl urbà; el present document d’aprovació inicial proposa per al referit àmbit la classificació de 
sòl no urbanitzable. 
Aquesta modificació obeeix a la innecessarietat de mantenir la classificació de sòl urbà en haver 
suprimit d’aquest àmbit la reserva de Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A)  

2. La superfície per al que el document d’avanç de planejament proposava la qualificació de 
Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) es reduia a 5129,54m2 per aconseguir 
en el vial d’accés els paràmetres que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació-DBSI5. Així mateix, 
la regulació del Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) es recull en les Normes 
urbanístiques, en l’article 33.7.a) que regula el sistema d’equipaments i dotacions. On es 
proposen els paràmetres urbanístics següents: Edificabilitat màxima : 1 m2 de sostre / m2 de sòl 
de parcel·la, Ocupació màxima : 50 %, i Separació de les edificacions a vialitat local: 0m. 

 

APROVACIÓ PROVISIONAL 

 
Tramitat el document d’Aprovació inicial i duta a terme l’exposició publica, s’han obtingut informes dels 
Serveis Territorials a Girona de la Generalitat de Catalunya: de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental i de la Direcció General de Prevenció d’Incendis i Salvaments (amb ofici del Departament de 
Territori i Sostenibilitat), amb les consideracions i prescripcions següents:  
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1. INFORME DE L’OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
Respecte als canvis introduïts en l’aprovació inicial en l’àmbit de l’equipament esportiu situat al 
nord-est del nucli urbà, es valora positivament el canvi de classificació de sòl urbà a sòl no 
urbanitzable, tot i mantenir la qualificació de Sistema d’equipament i dotació d‘ús esportiu. 
S'emet informe favorable sobre l’aprovació inicial de la “Modificació puntual núm.17 del Pla 
general d’ordenació urbana...” de Vilabertran, donat que es dóna compliment a la resolució 
TES/2266/2016 d’informe ambiental estratègic. 
Els canvis introduïts en la nova versió de la Modificació no alteren el resultat de l’avaluació. 

 
2. INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

 
Per tal de definir els condicionants a tenir en compte a l’hora de dissenyar el planejament 
urbanístic municipal, s ‘han de complir els requeriments normatius següents referits a les 
següents mesures de prevenció d’incendis: 
“...la secció 4 del DBSI(CTE) estableix la necessitat de disposar d’hidrants d’incendi...” 
“La instrucció Tècnica complementaria SP-120 defineix la necessitat i les condicions 
tècniques de la xarxa d’hidrants.” 
“...la secció 5 del DBSI(CTE) estableix les condicions d’aproximació i entorn dels 
edificis...per tal de garantir-hi la intervenció dels bombers...” 
 

 
Vist l’informe favorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, i vistes les consideracions de 
l’informe de la Direcció General de Prevenció d’Incendis, es recullen aquestes últimes en el document 
d’aprovació provisional de la Modificació puntual incorporant en l’article 33.7.a), que regula el sistema 
d’equipaments i dotacions, les condicions següents:  
 

La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions: 
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de 

Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica 
complementaria SP-120 

- Condicions d’aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials de circulació, la 
seva alçada mínima lliure, la capacitat portant, els radis dels trams corbats), així com 
l’accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció dels bombers, de conformitat 
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de 
l’Edificació (secció 5) 

 
 

ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME 

 
Tramitat el document d’Aprovació provisional, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió 
de 2 de març de 2017 acorda suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual número 17 fins 
que mitjançant un text refós s’incorporin, entre d’altres, les prescripcions següents: 
 
Establir una nova ordenació de l’àmbit en sòl urbà no consolidat assegurant també totes aquelles 
actuacions necessàries per tal de reduir el risc d’inundació per tal de donar compliment a les 
observacions de l’ACA i Ensenyament validades amb un nou informe d’aquests organismes. 
Modificar les determinacions que es fan a l’article 33 per a l’àmbit 2 (en sòl no urbanitzable) d’acord 
amb aquest règim de sòl.  
Donar compliment a les prescripcions de l’ACA en relació amb el sanejament i a l’abastament d’aigua. 
Es recomana completar el document amb mesures d’integració per a l’àmbit 1 per tal d’assegurar una 
bona imatge del nou front perifèric. 
 
L’acord de la CTU es recull en el present document d’aprovació inicial de maig de 2017, incorporant els 
canvis següents: 
 

1. Pel que fa a la reserva en sòl urbà d’equipaments i dotacions d’us esportiu 6.a.(B) i d’ús educatiu 
6.a.(A) situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga, la 
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present Modificació puntual preveu la classificació de sòl no urbanitzable i la seva reordenació 
com a sistema d’equipaments i dotacions 6.d. 

2. Pel que fa a l’àrea delimitada per les parcel·les classificades com a sòl no urbanitzable clau (d2), 
de referència cadastral núm. 211, 212 i 213 del polígon 2 de Vilabertran, la present Modificació 
puntual preveu la seva classificació com a sòl urbà amb la qualificació de sistema d’equipaments 
i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A), que amb la vialitat i camins existents conformen en la proposta 
el Polígon d’actuació urbanística núm.9 (PAU 9). En els plànols d’ordenació s’assenyala el límit 
del Sistema hídric, i en la regulació en l’article 33.7 es disposa que l’edificació es situarà fora del 
Sistema hídric i per sobre de la cota de làmina d’aigua de l’avinguda de 500 anys de període de 
retorn. 

3. Per tal de garantir l’accés a l’equipament educatiu d’acord amb els requeriments de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, es 
proposa la modificació de l’ordenació del sòl en l’àmbit de la Unitat d’actuació núm.8 (UA 8), que 
en la proposta de la present Modificació puntual conforma el Polígon d’actuació urbanística 
núm.8 (PAU 8). Es proposa, d’una banda, el desplaçament de la superfície de zona cap a 
llevant, per tal d’aconseguir que el vial de ponent passi a ser de 16 metres d’amplada, D’altra 
banda, es proposa el desplaçament de l’àmbit de zona amb la clau a.1.2.5 cap a sud i ocupant 
part del pati, per tal d’aconseguir una amplada de vial de 10m per al carrer de Figueres, en 
coherència amb la modificació de l’alineació nord de vial aprovada en la Modificació puntual 
núm.11 del Pla general d’ordenació de Vilabertran i en coherència amb l’actuació per al futur 
accés a l’equipament educatiu. 
En conjunt, la proposta, si be comporta un petit augment de la superfície afectada per la vialitat 
del carrer de Figueres, no suposa pèrdua del sostre edificable previst per a la UA8 pel 
planejament vigent.  
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Vista aèria 
Àmbit indicatiu que es proposa com a sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) en l’accés 
sud del municipi   
                 
 
        

      

  
 
 
Plànol parcel·lari 
Àmbit composat per les parcel·les de referència cadastral següents: 
Parcel·la 211 (17228A002002110000JK) 
Parcel·la 212 (17228A002002120000JR) 
Parcel·la 213 (17228A002002130000JD) 
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2. NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA. ALTERNATIVES CONSIDERADES I 
OBJECTIUS I CRITERIS URBANÍSTICS, AMBIENTALS O SOCIALS QUE JUSTIFIQUEN L’ELECCIÓ 
DE LA PROPOSTA 
  
El planejament vigent preveu en sòl urbà un àmbit destinat a equipaments i dotacions d’us esportiu i d’ús 
educatiu situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga. 
 
Si bé el planejament vigent preveu aquesta reserva de sistema equipaments i dotacions d’ús educatiu al 
nord-est del sòl urbà, el consistori ha pres el compromís de cercar una àrea més propera al nucli habitat 
per tal d’afavorir el desplaçament a peu. 
 
Així mateix, pel que fa a l’accés rodat, l’emplaçament proposat per al futur Centre d’educació infantil i 
primària (CEIP) al carrer de Figueres penja de les dues vies d’accés al municipi procedents de la 
carretera de Llança (N-260). Aquestes dues vies d’accés al municipi (el carrer de l’Abat Rigau i el camí 
Vinya de l’Abat) enllacen amb el carrer de Figueres de manera més franca en comparació a l’accés rodat 
de l’emplaçament vigent, que es fa mitjançant el camí de la Gorga. 
 
Després d’analitzar les dues alternatives (l’emplaçament vigent al camí de la Gorga i l’emplaçament 
proposat adjacent al carrer Figueres), s’arriba a la conclusió que el millor emplaçament per a 
l’equipament docent és situa en l’àrea de migdia del municipi, en concret, les parcel·les, classificades 
com a sòl no urbanitzable, de referència cadastral núm. 211, 212,i 213 del polígon 2 de Vilabertran, amb 
una superfície global de 5.679,48m2, que adquireixen la seva condició de solar amb la urbanització del 
carrer prolongació del carrer O’Donnell, a partir del carrer de Figueres. 
 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ  
 
El planejament vigent preveu una reserva de sistema d’equipaments i dotacions d’us esportiu i d’ús 
educatiu al nord-est del sòl urbà. La reserva d’ús educatiu es va aconseguir mitjançant la modificació 
puntual núm. 8 del PGO (publicació en el DOGC de 14 d’octubre de 2008) que va reordenar la referida 
àrea amb la finalitat de permetre situar-hi un Centre d’educació infantil i primària (CEIP) d’una línia. 
 
A data d’avui, i en no haver-se executat l’equipament educatiu, el consistori ha pres el compromís de 
cercar una àrea més propera al nucli habitat per tal d’afavorir el desplaçament a peu al futur CEIP i 
reordenar l’actual àrea de sistema d’equipaments al nord-est del sòl urbà. 
 
En aquest sentit, la present modificació puntual proposa: 
 
D’una banda, la classificació de sòl no urbanitzable i la reordenació de la reserva d’equipaments i 
dotacions d’us esportiu i d’ús educatiu situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el 
camí de la Gorga, que es preveu com a sistema d’equipaments i dotacions 6.d. pensant en l’ús esportiu i 
d’esbarjo exclusivament. Així, l’àrea esportiva, més esponjada, ha de permetre més flexibilitat en 
l’ordenació dels diferents equipaments esportius i també ha de permetre més arbrat, amb la conseqüent 
millor inserció en el sòl rústic. 
 
D’altra banda, la classificació com a sòl urbà amb la qualificació de sistema d’equipaments i dotacions 
d’ús educatiu 6.a.(A) per a l’àrea delimitada per les parcel·les de referència cadastral núm. 211, 212,i 213 
del polígon 2 de Vilabertran, actualment classificades com a sòl no urbanitzable clau (d2) En aquest 
sentit es preveu el Polígon d’actuació núm.9 (PAU 9) que inclou la vialitat i camins existents. 
 
L’ordenació de l’àmbit definit per les 3 parcel·les referides, adjacents al carrer Figueres i amb una 
superfície global de 5.700,81m2, permet situar-hi un Centre d’educació infantil i primària (CEIP) d’una 
línia. L’accés mitjançant el carrer prolongació del carrer O’Donnell, a partir dels carrer de Figueres, l’hi 
atorgaria la condició de solar amb una execució mínima de serveis urbans. 
 
Per tal de garantir l’accés a l’equipament educatiu d’acord amb els requeriments de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, es proposa la modificació 
de l’ordenació del sòl en l’àmbit de la unitat d’actuació núm.8 (UA 8), que en la proposta de la present 
Modificació puntual conforma el Polígon d’actuació urbanística núm.8 (PAU 8). 
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4. ÀMBITS D’ACTUACIÓ  
 
 
Els àmbits objecte de la present modificació puntual els constitueixen: 
 
D’una banda, l’àrea delimitada per les parcel·les classificades com a sòl no urbanitzable clau (d2), de 
referència cadastral núm. 211, 212 i 213 del polígon 2 de Vilabertran, per a la que en la present 
Modificació puntual es preveu la seva classificació com a sòl urbà amb la qualificació de sistema 
d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A), que amb la vialitat i camins existents conformen en la 
proposta el Polígon d’actuació urbanística núm.9 (PAU 9). En aquest mateix àmbit s’inclou la unitat 
d’actuació núm.8 (UA 8), que en la proposta conforma el Polígon d’actuació urbanística núm.8 (PAU 8). 
 
I d’altra banda, la reserva en sòl urbà d’equipaments i dotacions d’us esportiu 6.a.(B) i d’ús educatiu 
6.a.(A) situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga, per a la que en 
la present Modificació puntual es preveu la classificació de sòl no urbanitzable i la seva reordenació com 
a sistema d’equipaments i dotacions 6.d.  
 
Els dos àmbits queden delimitats en el plànol núm.1 Àmbits d’actuació i planejament vigent. Estructura 
general i orgànica. e.1:5.000 del present document. 
 
 
 
5. SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA  
 
 
5.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
5.1.1. Situació actual 
 
El planejament vigent, en els plànols Estructura general i orgànica E.1:5.000 (plànol núm.1 del present 
document), Ordenació i alineacions Sòl urbà E.1:1.000 (plànol núm.2 del present document) preveu: 
 

a) Al nord-est del sòl urbà, entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga, els àmbits de sòl 
urbà qualificats amb la clau 6.a.(A) i 6.a.(B), destinats respectivament a sistema d’equipaments i 
dotacions d’ús educatiu i a sistema d’equipaments i dotacions d’ús esportiu. 

 
b) A migdia, al carrer de Figueres, limitant amb el sòl urbà, una àrea de sòl no urbanitzable clau 

(d2), on s’hi troba l’àmbit delimitat per les parcel·les de referència cadastral núm. 211, 212 i 213 
del polígon 2 de Vilabertran. 
 

c) També al carrer Figueres, limitant amb l’àrea de sòl no urbanitzable clau (d2) descrita en l’apartat 
b, la Unitat d’actuació núm.8, que es correspon amb la finca situada al carrer Figueres núm.14 
(parcel·la de referència cadastral 87121-01)  

 
5.1.1. Proposta 
 
La present Modificació Puntual en el plànol núm.3 Planejament modificat. Estructura general i 
orgànica E.1:5.000 i en el plànol núm.4 Planejament modificat. Ordenació i alineacions Sòl urbà 
E.1:1.000 proposa: 
 

a) La modificació de la classificació i l’ordenació del sòl en els àmbits situats a nord-est del sòl urbà 
amb accés des del camí de la Gorga, qualificats amb la clau 6.a.(A) i 6.a.(B), destinats 
respectivament a sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu i a sistema d’equipaments i 
dotacions d’ús esportiu. Es proposa per als referits àmbits la classificació de sòl no urbanitzable i  
l’ordenació amb la clau 6.d. corresponent a sistema d’equipaments i dotacions. 

 
b) La modificació de la classificació i ordenació del sòl en l’àmbit de sòl no urbanitzable clau (d2) 

conformat per les parcel·les de referència cadastral núm. 211, 212 i 213 del Polígon 2 de 
Vilabertran (superfície total de les tres parcel·les segons aixecament topogràfic: 5.700,81m2). Es 
proposa per al referit àmbit la classificació de sòl urbà amb la qualificació de sistema 
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d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A), que amb la vialitat 1a proposada conformen la 
proposta el Polígon d’actuació urbanística núm.9 (PAU 9). 
La superfície qualificada de Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) és de 
5215,45m2, sense prejudici del que es disposa per a la franja afectada pel sistema hídric. La 
regulació del Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) es recull en les Normes 
urbanístiques, en l’article 33.7.a) que regula el sistema d’equipaments i dotacions; on es 
proposen els paràmetres urbanístics següents: Edificabilitat màxima: 1 m2 de sostre/m2 de sòl 
de parcel·la, Ocupació màxima: 50 %, i Separació de les edificacions a vialitat local: 0m. 
La superfície qualificada de vialitat 1.a és de 654,20m2 i compren un vial d’accés de 16 metres 
d’amplada per tal d’aconseguir l’espai suficient per a la maniobra dels vehicles del servei 
d’extinció d’incendis, permetent la inscripció d’un cercle de 15m de radi. 
La superfície total del PAU 9 és de 5.869,65m2. 
 

c) La modificació de l’ordenació del sòl en l’àmbit de la unitat d’actuació núm.8 (UA 8), que en la 
proposta de la present Modificació puntual conforma el Polígon d’actuació urbanística núm.8 
(PAU 8).  
Es proposa, d’una banda, el desplaçament de la superfície de zona cap a llevant, per tal de 
garantir a ponent l’accés a l’equipament educatiu d’acord amb els requeriments de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. El vial de 
ponent passa a ser de 16 metres d’amplada, i el de llevant passa a ser un camí de 4 metres 
d’amplada (essent l’afectació dins el PAU 8 de 2m d’amplada) Per tant, els dos vials de 10m 
d’amplada que el planejament vigent preveu a banda i banda de la UA8, passen a ser un vial de 
16m a ponent i un camí de 4m a llevant. 
D’altra banda, es proposa el desplaçament de l’àmbit de zona amb la clau a.1.2.5 cap a sud i 
ocupant part del pati, per tal d’aconseguir una amplada de vial de 10m per al carrer de Figueres, 
en coherència amb la modificació de l’alineació nord de vial aprovada en la Modificació puntual 
núm.11 del Pla general d’ordenació de Vilabertran i en coherència amb l’actuació per al futur 
accés a l’equipament educatiu. 
En conjunt, la proposta, si be comporta un petit augment de la superfície afectada per la vialitat 
del carrer de Figueres, no suposa pèrdua del sostre edificable respecte al planejament vigent.  
La superfície estimada del PAU 8, segons cartogràfic, és de 1.951,26m2, essent la superfície de 
vialitat a executar de 525,29m2. 
 

 
5.2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
5.2.1. Situació actual 
 
En el planejament vigent les Normes urbanístiques regulen: 
 

- El sistema d’equipaments i dotacions en el seu article 33 i concordants, tot preveient, entre 
d’altres, els usos educatiu i esportiu. 

- Les unitats d’actuació en sòl urbà en el seu article 41 i concordants. 
 

Els referits articles 33 i 41 presenten els redactats següents: 
 
Art. 33. Sistemes d’equipaments i dotacions (6) 
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, culturals, 

recreatius i d'espectacles, esportius, comercial en mercats públics, i d'oficines en dependències de 
l'Administració, que constitueixen serveis necessaris als ciutadans, la distribució especial dels 
quals és convenient mantenir i millorar. 

 
2.- S'inclouen en el Sistema d'Equipaments i Dotacions les àrees que es grafien i s'identifiquen com a 

tal en els plànols d'aquest Pla General, els que amb aquesta destinació es preveien en Plans 
Parcials anteriors no modificats expressament pel Pla i els que siguin resultants del 
desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General. 

 
3.- El sòl que conté equipaments existents i ha estat qualificat d'Equipaments (6) pel Pla General 

podrà destinar-se a qualsevol dels usos que s'admeten per aquesta qualificació. 
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 Quan la substitució d'un ús existent en una zona, per un altre, comporta la necessitat de 
substitució de l'edificació existent o l'augment del sostre construït en més d'un 20%, es requerirà 
l'aprovació prèvia d'un Pla Especial que determini les condicions i característiques 
arquitectòniques i financeres del nou ús. 

 
4.- El sòl classificat d'equipaments, per a equipaments de nova creació haurà de ser de titularitat 

pública, i en conseqüència, haurà de ser adquirit per l'Administració per compra, expropiació, 
cessió gratuïta o qualsevol altre títol, a tenor de les circumstàncies de l'actuació. 

 
 Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l'espai ni del seu nivell 

de servei als ciutadans, l'Ajuntament podrà autoritzar l'establiment d'equipaments privats de nova 
creació en sòl classificat d'equipaments. L'autorització comportarà la presentació d'un Pla Especial 
que concreti l'ús, edificis i instal·lacions necessàries, i les condicions de la seva implantació i 
desenvolupament. 

 
5.- S'admeten tots els usos col·lectius, i els Terciaris de caràcter Públic, segons la definició que 

d'aquest caràcter es fa en Annex d'aquestes Normes i complementàriament l’ús residencial quan 
els residents siguin persones directament relacionades amb la gestió de l'equipament i sempre que 
el sostre destinat no excedeixi del 10% del total del sostre edificable en la parcel·la on es localitza 
l'equipament. 

 
 Les àrees qualificades d'equipaments de nova creació, podran destinar-se a aparcament en règim 

d'explotació privada, en tant que no estigui prevista la seva adquisició per l'Administració actuant. 
Així mateix podran autoritzar-se en aquestes àrees construccions sobre o sota rasant amb 
destinació a aparcament, amb les condicions que fixi en cada cas l'Ajuntament en funció de les 
necessitats i previsions de subsanació dels dèficits d'equipament en els diferents sectors urbans. 

 
 Quan es tracti de sòl d'equipament no inclòs en sectors de desenvolupament (sòl no urbanitzable), 

o que tot i estant inclosa l'execució dels equipaments, es realitzi amb anterioritat a l'aprovació del 
Pla Parcial ,l'ordenació de l'edificació es determinarà mitjançant un Pla Especial, que haurà de 
complir les següents condicions : 

 
1ª.- Edificabilitat neta : 1 m2 sostre / m2 de sòl de parcel·la 
2 ª.- Ocupació màxima : 60 %. 
3 ª.- Altura màxima:  10 metres excepte quan es trobin inclosos en un sector per al qual 

aquestes Normes han fixat altura màxima. 
 
6.- L'edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents 

equipaments, respecte als valors ambientals i paisatgístics, a no perjudicar als habitatges i altres 
usos colindants i a la integració tipològica a les característiques del sector en què s'ubiquen. 

 
 Complirà a més les següents condicions : 
 

a) En sòl urbà : Sense perjudici de les condicions i paràmentres fixats per a les àrees de sòl 
urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, es regiran per les 
condicions d'edificació i tipus d'ordenació fixades per aquestes Normes per a les zones 
contigües. Quan el sòl d'equipaments sigui contigu a diferents zones d'ordenació i pugui 
haver-hi dubtes pel que es refereix a la seva pertinença sota criteris de morfologia urbana a 
una o altra zona, l'edificació no depassarà els valors màxims, ni incomplirà les condicions 
mínimes que aquestes Normes fixen per a cadascuna de les zones contigües a l'àrea 
d'equipament. 

 
 Quan l'ordenació de la zona a la què s'adscriu l'àrea d'equipament no sigui adequada per al 

desenvolupament de l'edificació a causa de les seves exigències funcionals, podrà realitzar-
se un "Estudi de Detall", que respectant els criteris exposats al principi d'aquest apartat, 
proposi l'ordenació adequada a les finalitats que es persegueixen. 

 
 Quan el sòl urbà hagi estat objecte d'ordenació mitjançant Plans Parcials, que precisin 

l'edificació a desenvolupar en les àrees d' equipament, aquesta es durà a terme segons les 
determinacions contingudes en els citats plans parcials. 
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b) En sòl urbanitzable, l'edificació es desenvoluparà d'acord amb les normes que en cada cas 
determini el Pla Parcial, quan es tracti d'equipaments inclosos en sectors de 
desenvolupament ordenats mitjançant el corresponent Pla Parcial. 

 
 
7.- En les àrees de sòl urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, on les 

claus 6.a. van seguides de la clau d’ús (A,B,...), amb independència de l’exposat en els punts 
precedents, regiran les condicions d’edificació, els tipus d’ordenació, l’ús i els paràmetres 
urbanístics definits expressament per a la referida clau d’ús. En aquest sentit es distingeixen les 
següents qualificacions:       

 
a) Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) 
 
 Ús : Educatiu 
 Edificabilitat màxima : 0,5 m2 de sostre / m2 de sòl de parcel.la 
 Ocupació màxima : 30 % 
 Altura reguladora màxima (sobre forjat) : 8m. 
 Altura màxima (sobre coberta) : 10m. 
 Separació de les edificacions (a límits de veïns) : 3m. 
 Separació de les edificacions (a vialitat local) : 3m. 
 
b) Sistema d’equipaments i dotacions d’ús esportiu 6.a.(B) 
 
 Ús : Esportiu 
 Edificabilitat màxima : 0,2 m2 de sostre / m2 de sòl de parcel.la 
 Ocupació màxima : 20 % 
 Altura reguladora màxima (sobre forjat) : 7m. 
 Altura màxima (sobre coberta) : 9m. 
 Separació de les edificacions (a límits de veïns) : 3m. 
 Separació de les edificacions (a vialitat local) : 3m. 
 Separació de les edificacions (a eix de carretera) : 28,5m. 

 
 
8.- Quan per causa del seu desenvolupament, un equipament privat, existent amb anterioritat a 

l'aprovació del Pla General, tingués necessitat de més gran superfície de sòl o edificació que les 
que resultin de la seva situació i qualificació i existís la iniciativa de traslladar-lo a un altre lloc, i 
renovar les seves instal·lacions per a un millor servei ciutadà, serà congruent amb les finalitats 
d'aquest Pla General, la tramitació d'una modificació del mateix, de la que resulti l'assignació al sòl 
qualificat d'equipament, d'unes condicions d'edificació i ús similars a les de les seves zones 
colindants, sempre que això sigui condició necessària i suficient per a la materialització de 
l'equipament traslladat a la seva nova localització. 

 
Art. 41. Unitats d’actuació en sòl urbà. 
 
Delimitació: Comprèn les àrees representades en el plànol d’ordenació. 
 
Objectius: L’objectiu general és completar l’ordenament previst per aquestes zones mitjançant la 
distribució equitativa de càrregues i beneficis, alhora que completar degudament la urbanització dels 
sistemes compresos dins l’àmbit. 
 
Qualificacions: Les qualificacions previstes són les especificades en els plànols d’ordenació. 
 
Relació: 
 

Urbanització d’UA i PERI    
    
Denominació 
 

sup.urb.   

UA1 Comuners Oest 
     Resolució del conseller de PTOP de 9/02/2000 
     (DOGC Núm. 3110 – 30.3.2000) 
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     “Ajustar la volumetria edificatòria  dels terrenys 
      compresos dins la UA1 tal com es delimita en 
       el plànol adjunt”    
UA2 Conxa Oest(1.098m2) 
 

260  

UA3.1 Conxa Est 1 (5.710m2) 1.489  
 

UA3.2 Conxa Est 2 (670m2) 
 

137  
 

UA4 Peralada Oest(5.981m2) 
 

1.698  

UA5 Peralada Est(1.609m2) 
     Modificació del PGO a la UA5 Peralada Est 
     (Acord de la CTU de Girona de 24/01/2003) 
     (DOGC Núm. 3857 – 3.4.2003) 
     clau de zona: a.3.2. 
 

399,13  

UA6 Entorn Monestir (6.162m2) 
 

2.165  

UA7 Torrijos Est (1.763 m2) 
 

327  

UA8 Figueres Oest(1.949m2) 414  
  
PERI a61 El Llac(7.888m2)  
vialitat 1.380  

 
Sistema d’actuació: D’entre els sistemes d’actuació previstos per la llei, es fixa com a sistema d’actuació 
per a l’execució de les presents unitats d’actuació, el sistema de compensació, excepte la UA 6 (Entorn 
Monestir) que serà per cooperació. 
 
 
5.2.2. Proposta 
 
5.2.2.1. En relació a l’article 33: 
 
Atès que es proposa per als vigents àmbits de sòl urbà qualificats amb la clau 6.a.(A) i 6.a.(B), la 
classificació de sòl no urbanitzable amb la clau 6.d. corresponent a sistema d’equipaments i dotacions. I 
atès que la qualificació 6.a.(A) corresponent a sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu en sòl 
urbà, es trasllada a sud del carrer de Figueres: 
 
La present Modificació puntual manté bàsicament el contingut les Normes urbanístiques del PGO, 
modificant tant sòls el punt 7 de l’article 33, que regula el sistema d’equipaments i dotacions: 
 
El punt 7 suprimeix el contingut de la clau 6.a.(B) en sòl urbà (ja que l’àmbit ha passat a clau 6.d, que ja 
es regula en el punt 5 de l’article 33) i incorpora en l’apartat corresponent a la clau 6.a.(A) les condicions 
següents: 
 
L’edificació es situarà fora del Sistema hídric. 
L’edificació es situarà per sobre de la cota de làmina d’aigua de l’avinguda de 500 anys de període de 
retorn. 
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions: 
- Limitar al mínim imprescindible l’afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus sempervirens) 

situats al nord de l’àmbit. 
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas 

d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica complementaria SP-120 
- Condicions d’aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials de circulació, la seva alçada 

mínima lliure, la capacitat portant, els radis dels trams corbats), així com l’accessibilitat per façana, per tal 
de garantir-hi la intervenció dels bombers, de conformitat amb el que disposa el Document Basic de 
Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 5) 

- Dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) no hi poden haver arbres o plantes 
que puguin produir al·lèrgies als usuaris. Els cupressus, classificats amb grau d’al·lergenicitat alt per la 
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XAC (Xarxa Aerobiològica de Catalunya), no poden situar-se, per tant, dins l’àmbit qualificat de sistema 
d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) 

- El projecte d’urbanització o, en el seu defecte, el d’edificació contemplaran mesures d’integració per a 
l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) per tal d’assegurar una bona imatge del 
nou front perifèric. 

 
Per tant, per al referit article 33, que modifica el seu punt 7, es proposa el següent redactat: 
 
Art. 33. Sistemes d’equipaments i dotacions (6) 
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, culturals, 

recreatius i d'espectacles, esportius, comercial en mercats públics, i d'oficines en dependències de 
l'Administració, que constitueixen serveis necessaris als ciutadans, la distribució especial dels 
quals és convenient mantenir i millorar. 

 
2.- S'inclouen en el Sistema d'Equipaments i Dotacions les àrees que es grafien i s'identifiquen com a 

tal en els plànols d'aquest Pla General, els que amb aquesta destinació es preveien en Plans 
Parcials anteriors no modificats expressament pel Pla i els que siguin resultants del 
desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General. 

 
3.- El sòl que conté equipaments existents i ha estat qualificat d'Equipaments (6) pel Pla General 

podrà destinar-se a qualsevol dels usos que s'admeten per aquesta qualificació. 
 
 Quan la substitució d'un ús existent en una zona, per un altre, comporta la necessitat de 

substitució de l'edificació existent o l'augment del sostre construït en més d'un 20%, es requerirà 
l'aprovació prèvia d'un Pla Especial que determini les condicions i característiques 
arquitectòniques i financeres del nou ús. 

 
4.- El sòl classificat d'equipaments, per a equipaments de nova creació haurà de ser de titularitat 

pública, i en conseqüència, haurà de ser adquirit per l'Administració per compra, expropiació, 
cessió gratuïta o qualsevol altre títol, a tenor de les circumstàncies de l'actuació. 

 
 Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l'espai ni del seu nivell 

de servei als ciutadans, l'Ajuntament podrà autoritzar l'establiment d'equipaments privats de nova 
creació en sòl classificat d'equipaments. L'autorització comportarà la presentació d'un Pla Especial 
que concreti l'ús, edificis i instal·lacions necessàries, i les condicions de la seva implantació i 
desenvolupament. 

 
5.- S'admeten tots els usos col·lectius, i els Terciaris de caràcter Públic, segons la definició que 

d'aquest caràcter es fa en Annex d'aquestes Normes i complementàriament l’ús residencial quan 
els residents siguin persones directament relacionades amb la gestió de l'equipament i sempre que 
el sostre destinat no excedeixi del 10% del total del sostre edificable en la parcel·la on es localitza 
l'equipament. 

 
 Les àrees qualificades d'equipaments de nova creació, podran destinar-se a aparcament en règim 

d'explotació privada, en tant que no estigui prevista la seva adquisició per l'Administració actuant. 
Així mateix podran autoritzar-se en aquestes àrees construccions sobre o sota rasant amb 
destinació a aparcament, amb les condicions que fixi en cada cas l'Ajuntament en funció de les 
necessitats i previsions de subsanació dels dèficits d'equipament en els diferents sectors urbans. 

 
 Sense perjudici de les condicions i paràmetres fixats per a les àrees de sòl urbà qualificades de 

sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, quan es tracti de sòl d'equipament no inclòs en 
sectors de desenvolupament (sòl no urbanitzable), o que tot i estant inclosa l'execució dels 
equipaments, es realitzi amb anterioritat a l'aprovació del Pla Parcial ,l'ordenació de l'edificació es 
determinarà mitjançant un Pla Especial, que haurà de complir les següents condicions : 

 
1ª.- Edificabilitat neta : 1 m2 sostre / m2 de sòl de parcel·la 
2 ª.- Ocupació màxima : 60 %. 
3 ª.- Altura màxima:  10 metres excepte quan es trobin inclosos en un sector per al qual 

aquestes Normes han fixat altura màxima. 
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6.- L'edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents 
equipaments, respecte als valors ambientals i paisatgístics, a no perjudicar als habitatges i altres 
usos colindants i a la integració tipològica a les característiques del sector en què s'ubiquen. 

 
 Complirà a més les següents condicions : 
 

a) En sòl urbà : Sense perjudici de les condicions i paràmetres fixats per a les àrees de sòl 
urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, es regiran per les 
condicions d'edificació i tipus d'ordenació fixades per aquestes Normes per a les zones 
contigües. Quan el sòl d'equipaments sigui contigu a diferents zones d'ordenació i pugui 
haver-hi dubtes pel que es refereix a la seva pertinença sota criteris de morfologia urbana a 
una o altra zona, l'edificació no depassarà els valors màxims, ni incomplirà les condicions 
mínimes que aquestes Normes fixen per a cadascuna de les zones contigües a l'àrea 
d'equipament. 

 
 Quan l'ordenació de la zona a la què s'adscriu l'àrea d'equipament no sigui adequada per al 

desenvolupament de l'edificació a causa de les seves exigències funcionals, podrà realitzar-
se un "Estudi de Detall", que respectant els criteris exposats al principi d'aquest apartat, 
proposi l'ordenació adequada a les finalitats que es persegueixen. 

 
 Quan el sòl urbà hagi estat objecte d'ordenació mitjançant Plans Parcials, que precisin 

l'edificació a desenvolupar en les àrees d' equipament, aquesta es durà a terme segons les 
determinacions contingudes en els citats plans parcials. 

 
b) En sòl urbanitzable, l'edificació es desenvoluparà d'acord amb les normes que en cada cas 

determini el Pla Parcial, quan es tracti d'equipaments inclosos en sectors de 
desenvolupament ordenats mitjançant el corresponent Pla Parcial. 

 
 
7.- En les àrees de sòl urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, on les 

claus 6.a. van seguides de la clau d’ús (A,...), amb independència del que s’exposa en els punts 
d’aquest article, regiran les condicions d’edificació, els tipus d’ordenació, l’ús i els paràmetres 
urbanístics definits expressament per a la referida clau d’ús. En aquest sentit es distingeix la 
següent qualificació:      

 
a) Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) 
 
 Ús : Educatiu 
 Edificabilitat màxima : 1 m2 de sostre / m2 de sòl de parcel·la 
 Ocupació màxima : 50 %  
 Altura reguladora màxima (sobre forjat) : 8m. 
 Altura màxima (sobre coberta) : 10m. 
 Separació de les edificacions (a límits de veïns) : 3m. 
 Separació de les edificacions (a vialitat local) : 0m. 
 L’edificació es situarà fora del Sistema hídric. 

L’edificació es situarà per sobre de la cota de làmina d’aigua de l’avinguda de 500 anys de 
període de retorn. 
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions: 
- Limitar al mínim imprescindible l’afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus 

sempervirens) situats al nord de l’àmbit. 
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de 

Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica 
complementaria SP-120 

- Condicions d’aproximació i entorn dels edificis (amplada mínima dels vials de circulació, la 
seva alçada mínima lliure, la capacitat portant, els radis dels trams corbats), així com 
l’accessibilitat per façana, per tal de garantir-hi la intervenció dels bombers, de conformitat 
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de 
l’Edificació (secció 5) 

- Dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) no hi poden haver arbres 
o plantes que puguin produir al·lèrgies als usuaris. Els cupressus, classificats amb grau 
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d’al·lergenicitat alt per la XAC (Xarxa Aerobiològica de Catalunya), no poden situar-se, per 
tant, dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) 

- El projecte d’urbanització o, en el seu defecte, el d’edificació contemplaran mesures 
d’integració per a l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) per tal 
d’assegurar una bona imatge del nou front perifèric. 

 
 
8.- Quan per causa del seu desenvolupament, un equipament privat, existent amb anterioritat a 

l'aprovació del Pla General, tingués necessitat de més gran superfície de sòl o edificació que les 
que resultin de la seva situació i qualificació i existís la iniciativa de traslladar-lo a un altre lloc, i 
renovar les seves instal·lacions per a un millor servei ciutadà, serà congruent amb les finalitats 
d'aquest Pla General, la tramitació d'una modificació del mateix, de la que resulti l'assignació al sòl 
qualificat d'equipament, d'unes condicions d'edificació i ús similars a les de les seves zones 
colindants, sempre que això sigui condició necessària i suficient per a la materialització de 
l'equipament traslladat a la seva nova localització. 

 

5.2.2.2. En relació a l’article 41: 
 
Atès que la classificació de sòl urbà amb la qualificació de sistema d’equipaments i dotacions d’ús 
educatiu 6.a.(A), que amb la vialitat 1a proposada conformen la proposta del Polígon d’actuació 
urbanística núm.9 (PAU 9), i atès que la modificació de l’ordenació del sòl en l’àmbit de la unitat 
d’actuació núm.8 (UA 8), comporta la conformació del Polígon d’actuació urbanística núm.8 (PAU 8), la 
present Modificació puntual manté bàsicament el contingut les Normes urbanístiques del PGO, 
modificant i incorporant les condicions urbanístiques per a aquests dos polígons en l’article 41, per al que 
es proposa el redactat següent: 
 
Art. 41. Unitats d’actuació i Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà. 
 
Delimitació: Comprèn les àrees representades en el plànol d’ordenació. 
 
Objectius: L’objectiu general és completar l’ordenament previst per aquestes zones mitjançant la 
distribució equitativa de càrregues i beneficis, alhora que completar degudament la urbanització dels 
sistemes compresos dins l’àmbit. 
 
Qualificacions: Les qualificacions previstes són les especificades en els plànols d’ordenació. 
 
Relació: 
 

Urbanització d’UA i PERI    
    
Denominació 
 

sup.urb.   

UA1 Comuners Oest 
     Resolució del conseller de PTOP de 9/02/2000 
     (DOGC Núm. 3110 – 30.3.2000) 
     “Ajustar la volumetria edificatòria  dels terrenys 
      compresos dins la UA1 tal com es delimita en 
       el plànol adjunt”    

 

UA2 Conxa Oest(1.098m2) 
 

260  

UA3.1 Conxa Est 1 (5.710m2) 1.489  
 

UA3.2 Conxa Est 2 (670m2) 
 

137  
 

UA4 Peralada Oest(5.981m2) 
 

1.698  

UA5 Peralada Est(1.609m2) 
     Modificació del PGO a la UA5 Peralada Est 
     (Acord de la CTU de Girona de 24/01/2003) 
     (DOGC Núm. 3857 – 3.4.2003) 
     clau de zona: a.3.2. 
 

399,13  
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UA6 Entorn Monestir (6.162m2) 
 

2.165  

UA7 Torrijos Est (1.763 m2) 
 

327  

PAU8 Figueres Oest(1.951m2) 
Sistema d’actuació: 
Reparcel·lació modalitat cooperació 
Desenvolupament: 
Projecte de reparcel·lació i d’urbanització
Cessions d’aprofitament: 
Les previstes a l’art.43 del TRLU 

525  

  
PERI a61 El Llac(7.888m2)  
vialitat 1.380  

 
PAU9 Sistema d’ús educatiu (5.869m2)  
Vialitat 
Sistema d’actuació: 
Execució directa 
Objectius: 
Consolidar l’àmbit com a sòl urbà 

654  

Completar la urbanització, assegurant les actuacions necessàries per tal de reduir el risc 
d’inundació per tal de donar compliment a les observacions de l’ACA i Ensenyament validades 
en els informes de la Modificació puntual núm. 17 del PGO de Vilabertran. 
 

Sistema d’actuació: D’entre els sistemes d’actuació previstos per la llei, es fixa com a sistema d’actuació 
per a l’execució de les presents unitats d’actuació, el sistema de compensació. La UA 6 (Entorn 
Monestir) es troba desenvolupada i executada. Pel que fa al PAU8 (Figueres Oest) i PAU9 (Sistema d’ús 
educatiu) el sistema d’actuació és el que es descriu en la mateixa relació. 
 
 
 
6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL TRÀMIT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 
La present modificació puntual incorpora com a annex el document corresponent a l’Avaluació ambiental 
estratègica simplificada, amb l’objectiu de poder ser analitzada des de l’òptica del medi ambient per part 
de les autoritats ambientals, els agents socioeconòmics, els ciutadans de Vilabertran i qualsevol persona 
o entitat interessada. 
 
 
 
7. JUSTIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DELS ESTÀNDARDS URBANÍSTICS 
 
Planejament vigent: 

a) Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A):  5.976,50 m2 
b) Sistema d’equipaments i dotacions d’ús esportiu 6.a.(B):  17.036,97 m2 

TOTAL Sistema d’equipaments i dotacions 6.a.(A) + 6.a.(B):  23.013,47 m2 
 

Modificació puntual núm.17: 
a) Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A):  5.215,45 m2 
b) Sistema d’equipaments i dotacions en SNU 6.d:  23.013,47 m2 

TOTAL Sistema d’equipaments i dotacions 6.a.(A) + 6.d:  28.228,92 m2 
 
La present Modificació puntual disminueix en 761,05 m2 la superfície de sòl destinada a sistema 
d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) i augmenta la superfície total de sòl destinada a sistema 
d’equipaments i dotacions en 5.215,45 m2 
 
Conclusió: 
El sistema d’equipaments i dotacions (clau 6) augmenta en 5.215,45 m2. 
La present modificació puntual núm.17 no incideix en la resta de sistemes ni estàndards urbanístics. 
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8. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 
 
8.1. Cost d’execució de la urbanització del vial d’accés al sistema d’equipament d’ús educatiu (PAU 9): 
Valor d’execució (654,20 m2)  65.000,00 € 
 
8.2. Finançament  
 
El valor total obtingut de 65.000,00 € es assumible dins del pressupost municipal. 
La cessió i costejament de l’execució de la resta de vialitat (525,29m2) corresponen al desenvolupament 
del PAU 8 i no suposen despesa municipal.  
 
 
 

Vilabertran, maig de 2017 


