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0. MEMÒRIA COMPLEMENTÀRIA
0.1. INTRODUCCIÓ
Aprovat inicialment el POUM de Viladamat en data 6 de febrer de 2015 i sotmès al tràmit
d’informació pública, es redacta aquest document complementari que acompanya els aprovats
fins a dia d’avui (Avanç de Pla, ISAP, POUM aprovat inicialment i ISA).
Els documents d’ordenació del POUM que es redacten per l’aprovació provisional recullen les
determinacions que s’han considerat necessari introduir com a conseqüència dels informes
emesos pels organismes competents i de l’estimació de les al·legacions presentades en el
tràmit d’informació publica.
Es relacionen a continuació les incidències que complementen el document de POUM aprovat
inicialment i que formen part del document de Pla General D’ordenació Municipal:
- Informes i resposta als informes dels organismes competents (Apartats 2 i Annex II)
emesos en la fase d’informació pública una vegada aprovat inicial, els qual comporten:
-

Correccions en el document de Normes Urbanístiques.

-

Correccions en els plànols d’ordenació.

-

Annex complementari al document d’ISA.

-

Informes organismes, originals. Annex II

- Al·legacions i resposta a les al·legacions presentades pels interessats (Apartat 3 i Annex
IV) en la fase d’informació pública post aprovació inicial, que incorporen:
-

Informe Tècnic

-

Informe Ambiental

-

Informe Jurídic

-

Al·legacions presentades originals. Annex VI

-

Convenis generats. Annex III

Amb les conseqüents modificacions al document de Normes Urbanístiques, plànols i
document d’ISA.
- Consideracions suggerides pels ST de CTU de Girona, com a conseqüència a la reunió de
treball mantinguda durant el procés de redacció final del document a aprovar
provisionalment i que s’incorporen en el document de POUM (Apartat 4) i que comporten:
-

Adaptacions en el document de Normes Urbanístiques

-

Adaptacions en els plànols d’ordenació

-

Annex al document d’ISA
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0.2. INFORMES ORGANISMES
0.2.1. Informes Organismes a l’Aprovació Inicial del de Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Viladamat.
Un cop sotmès a informació pública i enviat el document de POUM aprovat inicialment a tots
els organismes competents, s’han rebut els següents informes (amb un total de quinze):
1. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona. 4 de novembre de 2013
2. Generalitat de Catalunya – Departament Medi Ambient i Habitatge – Direcció General de
Qualitat Ambiental. 4 de novembre de 2013.
3. Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya. RE 350, 9 de setembre de
2013.
4. Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament – Serveis Territorials a Girona.
RE 368 – 20 se setembre de 2013.
5. Endesa – Nous subministraments – Divisió Catalunya Oriental. RE 373, 01 d’octubre de
2013.
6. Diputació de Girona – Àrea d’Acció Territorial – Xarxa Viària Local. RE 374, 7 d’octubre de
2013.
7. Generalitat de Catalunya – Institut Geològic de Catalunya. RE 442, 18 de novembre de
2013.
8. Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació – Serveis Territorials a
Girona. RE 443-18 de novembre de 2013.
9. Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura. RE 453, de 20 de novembre de 2013.
10. Generalitat de Catalunya – Departament d’interior. RE 465, 102 de desembre de 2013.
11. Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural – Serveis Territorials a Girona. RE 480-18 de desembre de 2013.
12. Ministerio de Fomento – Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Secretaria General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil. RE 11, 9
de gener de 2014.
13. Generalitat de Catalunya – Agencia de Salut pública de Catalunya. RE 149, 06 de març de
2014.
14. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Agència Catalana
de l’Aigua. 17 d’octubre de 2014.
15. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Direcció General
de Polítiques Ambientals. 10 de novembre de 2014.
16. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat- acord Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. 18 de desembre de 2014.
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17. Ministerio de Industria, Energia y Turismo – Secretaria de Estado de Telecomunicaiones
y para la Sociedad de la Información. RE 251, 27 d’abril de 2015.
18. Generalitat de Catalunya – Consell Català de l’Esport. RE 256, 27 d’abril de 2015.
19. Generalitat de Catalunya – Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat. 30 d’octubre de 2015.
20. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat- acord Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. 6 de novembre de 2015.
21. Generalitat de Catalunya – Direcció General de Comerç. 13 de gener de 2016.
22. Generalitat de Catalunya –Direcció General de Turisme. 14 de gener de 2016.
23. Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Agència Catalana
de l’Aigua. 9 de maig de 2016.
0.2.2. Relació dels Informes.
A continuació es relaciona cada un dels informes i un extracte del seu contingut en quan a la
incidència que representa sobre el document de POUM en procés de tramitació:
2.01.- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona. 4 de novembre de 2013.
L’informe incorpora les següents consideracions:
1. A nivell de valoració de l’ISA, afirma que “té els continguts que estableix la normativa
vigent en avaluació ambiental de plans i ha incorporat, de forma adient i amb caràcter
general, les determinacions del DR.”
2. Pel que fa a la valoració ambiental de l’ordenació en sòl urbà i urbanitzable, l’informe
recull el següent:
1. “La proposta d’ordenació comporta una ampliació del sòl urbà i urbanitzable d’unes
3,6 ha, inferior al 7% respecte del sòl classificat a les Normes Subsidiàries vigents. Per
tant, no hi ha objeccions ambientals al consum de sòl i recursos naturals per a noves
transformacions urbanístiques.”
2. “al sector SUND cal completar amb una indicació pel planejament derivat en el sentit
d’acumular una part significativa dels espais lliures públics front les carreteres GI-623 i
C-31z com a mesura de protecció dels nous habitatges front la contaminació acústica.”
3. Respecte el sòl no urbanitzable, contempla el següent:
1. “la proposta d’ordenació es considera ambientalment viable.”
2. “en l’àrea d’aparcament per a caravanes dins el sòl N1a es reitera el criteri exposat
d’ajustar les construccions i edificacions a les mínimes i imprescindibles, en
concordança amb el règim del sòl no urbanitzable.
3. “en delimita, en sòl N1a (i una part de terrenys forestals) un àmbit d’unes 20 ha que
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s’anomena “Pairades B” i que no correspon a cap projecte d’activitat extractiva del
que es tingui constància en aquest Departament. L’existència d’un permís
d’investigació atorgat per l’Administració Minera no inclou cap valoració ambiental
d’aquest nou ús del sòl que s’haurà de dur a terme en ocasió de la tramitació dels
corresponents projectes d’activitats extractives. En aquests termes, l’alternativa
preferible des de l’òptica ambiental seria suprimir aquesta delimitació en el ben entès
que la normativa de la zona no impedeix la tramitació dels projectes esmentats. En un
altre cas, l’ISA haurà d’incloure una justificació ambiental expressa de la viabilitat de
l’àmbit delimitat per a l’admissió del nou ús extractiu, tot condicionant la viabilitat
ambiental dels futurs projectes al resultat del procediment d’avaluació d’impacte
ambiental en cada cas
4. “A la zona sud del terme municipal, es delimita un àmbit d’activitat autoritzada per a
una planta d’aglomerat asfàltic en calent i planta de fabricació de formigó, que ocupa
una superfície d’unes 3,98 ha. D’acord amb la documentació que consta a l’expedient
d’autorització ambiental (exp.GA20060094), l’activitat ocupa una superfície de 3,0 ha.
Caldrà la corresponent tramitació d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats per obtenir l’autorització ambiental dels
nous àmbits; i en tot cas, el Pla especial urbanístic que es preveu redactar per ordenar
aquest àmbit ha de reservar una franja vegetal en la part que confronta amb la
carretera C-31 per tal de dur a terme les mesures necessàries per a disminuir l’impacte
sobre el paisatge, que caldrà definir en el corresponent document ambiental.”
5. “Dins el sòl N2a es defineix un àmbit per a un aeròdrom la superfície avaluada del qual
fou de 8,16 ha i la proposta de POUM l’augmenta un 22% fins a 9,97 ha, aspecte que
requereix d’una anàlisi addicional a l’ISA.”
6. “En l’àmbit de 0,9 ha on es preveu ubicar la futura estació de bombeig de les aigües
residuals a l’EDAR de l’Escala, la deixalleria i un decantador, s’haurà d’evitar incidir de
forma negativa sobre la llera i marges de la riera de la Muntanya, que el propi POUM
protegeix.”
7. “Caldrà que l’ISA inclogui una anàlisi de la ubicació del possible sistema de llacunatge
que proposa el POUM així com les possibles mesures per a la integració ambiental de
la instal·lació”
8. “L’execució de nous sectors que contempla el POUM s’ha de condicionar a la
disponibilitat efectiva d’un sistema de tractament de les aigües residuals per a
aquests.”
2.02.- Generalitat de Catalunya – Departament Medi Ambient i Habitatge – Direcció General
de Qualitat Ambiental. 4 de novembre de 2013.
L’informe incorpora les següents consideracions:
4. Respecte l’Avaluació del Vector Acústic, especifica que el POUM ha de contemplar el
compliment de la normativa següent:
o

Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica
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o

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.

5. Respecte l’Avaluació del Vector Llum, especifica que el POUM ha de desenvolupar els
aspectes següents:
o

Tenir en compte el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a
Catalunya, aprovat pel Departament competent en matèria de medi ambient el 19
de novembre de 2007.

I complir la normativa següent:
o

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

o

Els paràmetres del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 (en especial la IT-EA-03).

2.03.- Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya. RE 350, 9 de setembre de
2013.
En l’informe redactat, l’Agència de Residus de Catalunya informa favorablement el POUM de
Viladamat i incorpora les següents consideracions que el POUM ha de contemplar:
6. “Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i facilitar la disponibilitat
d’instal·lacions adequades per al seu tractament i/o dipòsit preveient, per mitjà
d’ordenances específiques , els espais reservats suficients per a la col·locació de
contenidors o altres equipaments.”
7. “En el supòsit que es vulgui ubicar una planta de valorització de residus de la construcció
caldrà donar compliment als requeriments de gestió de residus de la construcció a
Catalunya durant el període 2007-2012 pel que fa al número d’instal·lacions necessàries,
tal i com defineix el PROGROC.”
8. “Qualsevol actuació que es desenvolupi en un emplaçament relacionat amb activitats
potencialment contaminants del sòl, cal que s’ajusti al compliment del Real Decreto
9/20005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.”
9. “En cas que es prevegi enderrocar edificacions que presentin elements de fibrociment amb
contingut d’amiant, caldrà donar compliments al Real Decreto 396/2006, de 31 de març,
pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs
amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre
procediments de gestió de residus.”
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2.04.- Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament – Serveis Territorials a
Girona. RE 368 – 20 se setembre de 2013.
En l’informe redactat, el Departament d’Ensenyament informa favorablement el POUM de
Viladamat les següents consideracions:
“El POUM preveu l’ampliació del sòl destinat a equipament docent per permetre una futura
ampliació de l’escola. Aquesta ampliació de sòl per a equipament docent és
d’aproximadament 3.247,67m2 (cedits pel PA2 i PA3).
Segons les dades del servei de planificació escolar es preveu que hi hagi necessitat de
l’ampliació de l’escola al municipi de Viladamat.”

2.05.- Endesa – Nous subministraments – Divisió Catalunya Oriental. RE 373, 01 d’octubre de
2013.
L’informe exposa que: “caldrà sol·licitar el subministrament elèctric de forma concreta i
detallada per cada nova Unitat d’Actuació o Projecte d’Urbanització en el moment de la seva
execució per tal de procedir a dissenyar la xarxa de mitja tensió necessària per alimentar-les.”
2.06.- Diputació de Girona – Àrea d’Acció Territorial – Xarxa Viària Local. RE 374, 7 d’octubre
de 2013.
En l’informe redactat per la secció de Xarxa Viària de la Diputació de Girona, es comunica
que no es veu inconvenient en els actuacions proposades atès que actualment no afecten cap
carretera titularitat de la Diputació de Girona.

2.07.- Generalitat de Catalunya – Institut Geològic de Catalunya. RE 442, 18 de novembre de
2013.
L’informe generat per l’Institut Geològic de Catalunya conclou que:
“la documentació aportada per l’Ajuntament de Viladamat, analitza els diferents fenòmens
susceptibles d’esdevenir un risc geològic i compleix les prescripcions exposades en els articles
69.2 i 72.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.”

2.08.- Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació – Serveis Territorials a
Girona. RE 443-18 de novembre de 2013.
L’informe generat pel Departament d’Empresa i Ocupació presenta:
10. Informe energètic, el qual conté la normativa a tenir en compte pel que respecta a:
o línies elèctriques existents
o noves línies elèctriques d’alta tensió
o noves línies elèctriques de baixa tensió i instal·lacions d’enllumenat públic
o implantació de línies elèctriques en sòl no urbanitzable
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat
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o
o

disseny de les infraestructures elèctriques
hidrocarburs per qualsevol actuació possible al subsòl.

11. Informe Endesa, el qual exposa que:
“caldrà sol·licitar el subministrament elèctric de forma concreta i detallada per cada nova
Unitat d’Actuació o Projecte d’Urbanització en el moment de la seva execució per tal de
procedir a dissenyar la xarxa de mitja tensió necessària per alimentar-les.”
12. Informe sobre activitats extractives (mines), en el qual el POUM de Viladamat s’informa
favorablement amb les consideracions expressades a continuació:
o

“L’aprofitament dels recursos geològics miners existents, són “béns de domini
públic” en funció del tipus, la seva qualitat o aplicacions, el seu volum de reserves i
el seu valor econòmic, poden ser declarats una vegada classificats com a “recursos
minerals aprofitables” segons la Llei de Mines.”

o

S’ha d’esmentar el fet que la ubicació dels recursos naturals, geològics i minerals
ve definida per la pròpia natura, són “béns de domini públic”, i a més a més són
imprescindibles per poder desenvolupar obres d’infraestructura i construcció com
les contingudes en el mateix pla d’ordenació i el seu interès està en funció de les
noves investigacions i de l’evolució del propi mercat.

2.09.- Generalitat de Catalunya Departament de cultura RE453 – de 20 de novembre de
2013.
L’informe del Departament és favorable amb les consideracions de que el POUM ha
d’identificar i reconèixer els BICN de: Castell de Sant Feliu de la Garriga (R-I-51-6167 ) i el
Portal i restes de mur (R-I_51_6168) (s. XIV-XV) a l’indret de la Pabordia en el nucli urbà (s.
XV). Cal identificar i situar el trams de muralla conservats.
A nivell arqueològica el POUM ha d’incorporar en el catàleg de béns a protegir la totalitat dels
jaciments que consten en l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció
general d’arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Així mateix els elements considerats EIM,
han de considerar-se APA en tant que consten com a jaciments en l’esmentat inventari.
Les obres que afectin a tots els elements inventariats o/i identificats, prèviament a la
llicència, han de tenir informe favorable del Departament de Cultura.
Es considera que el POUM inclou un catàleg de béns protegits que concreta el valor d’interès
arquitectònic i històric més rellevant i estableix el marc d’actuacions i usos que són adequats
per desenvolupar-hi.
2.10.- Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Re- 465, 02 de desembre de 2013.
El departament informa en termes de Protecció Civil. Fa esment a que el Municipi de
Viladamat disposa dels plans d’actuació (PAM) associats a. INFOCAT, INUNCAT, SISMICAT,
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10

NEUCAT.
Considera que en la documentació no consta l’informe de l’Agencia Catalana de l’aigua (ACA)

Conclou que:
a) Cal fer arribar l’informe de l’ACA
b) Que totes les edificacions situades en terrenys forestals cal que disposin d’una franja
exterior de protecció amb una amplada mínima de 25 metres lliure de vegetació
seca i amb massa arbòria aclarida i podada, per establir una zona de baixa
combustibilitat.
c) Proposen que a l’article 156.2 de les NNUU s’hi afegeixi: Només es permeten
rompudes dels terrenys forestals de la subzona N3b si es tracta de recuperar
terrenys que antigament havien estat conreus o tenen interès per la prevenció
2.11.- Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural – Serveis Territorials a Girona. RE 480-18 de desembre de 2013.
L’informe generat pel Departament d’Empresa i Ocupació informa favorablement el POUM
de Viladamat i constata que:
“El municipi de Viladamat no està inclòs ni afectat actualment per cap pla sectorial agrari.”
D’altra banda posa èmfasi en alguns paràmetres reguladors del sòl no urbanitzable, tant pel
que fa als elements propis d’aquest sòl com dels usos, edificacions i instal·lacions:
-

Pel que fa a la vegetació en tanques i/o jardins públics, “s’haurà de tenir en compte la
Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora), i el Decret
42/2007, de 20 de febrer (DOGC núm.4827, de 22/02/2007) pel qual s’estableixen
mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).”

-

Pel que fa a granges i construccions ramaderes, “s’haurà de permetre l’ampliació
necessària del sostre edificable per tal d’adaptar-les al compliment d’allò que disposa
la legislació vigent de protecció i benestar animals per tal de garantir la viabilitat tant
econòmica com productiva de les explotacions ramaderes existents i el correcte
desenvolupament d’aquesta activitat.”

2.12.- Ministerio de Fomento – Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Secretaria General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil. RE 11, 9 de
gener de 2014.
L’informe generat pel Dirección General de Aviación Civil informa favorablement el POUM de
Viladamat pel que fa referència a Servituds Aeronàutiques i constata que:
“Aena considera correcte el POUM aprovat inicialment”
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Que el POUM de Viladamat haurà d’incloure menció a la normativa sectorial aplicable
següent:
13. Ley 48/60, de 21 de julio (BOE núm.176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea,
modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29
de diciembre (BOE nº312, de 30 de diciembre).
14. Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE nº162, de 8 de julio).
15. Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administratives y
de Orden Social (BOE nº315 de 31 de diciembre).
16. Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE nº69, de 21 de marzo) de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por Real Decreto 2490/74, de 9 de agosto (BOE nº218, de 11 de
septiembre) , por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (BOE nº303, de 19 de
diciembre), por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (BOE nº204, de 25 de agosto) y
por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº118 de 17 de mayo).
17. Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio (BOE nº292, de 7 de diciembre) modificado por Real Decreto
297/2013, de 26 de abril (BOE nº118, de 17 de mayo).
18. Real Decreto 378/1988, de 8 de abril, por el que se modificant las servidumbres
aeronáuticas establecidas en el Aeropuerto de Gerona-Costa Brava (BOE nº99, de 25 de
abril de 1988, con corrección de errores en BOE nº129, de 30 de mayo de 1988).
19. Orden FOM/2614/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es
aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Girona (BOE nº189, de 9 de agosto).
Que tot el terme municipal de Viladamat es troba inclòs en les Zones de Servituds
Aeronàutiques Legals corresponents al Pla Director de l’Aeroport de Girona amb la normativa
aplicable i criteris de referència següents:
20. Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (BOE
nº176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE
nº69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de
9 de agosto (BOE nº218, de 11 de septiembre) por Real Decreto 1541/2003, de 5 de
diciembre (BOE nº303, de 19 de diciembre), por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto
(BOE nº204, de 25 de agosto) y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº118, de
17 de mayo).
21. Real Decreto 378988, de 8 de abril, por el que se modificant las servidumbres aeronáuticas
establecidas en el Aeropuerto de Gerona-Costa Brava (BOE nº99, de 25 de abril de 1988,
con corrección de errores en BOE nº129 de 30 de mayo de 1988).
22. Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de
Girona, aprovada por Orden FOM/2614/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de
2006 (BOE nº189, de 9 de agosto), definides en base al Decreto de Servidumbres
Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
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Que el terme municipal de Viladamat també es troba afectat per la Superfície de Aproximación
Frustrada de la maniobra VOR RWY 02.
Que la modificació i obertura al trànsit aeri de tot aeròdrom ubicat al terme municipal de
Viladamat, així com l’instrument de planificació aeroportuària que pugui existir respecte a
aquesta infraestructura queda subjecte al disposat en l’article 9.2 de la Ley 21/2003 de 7 de
julio, de Seguridad Aérea i al previst al Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto .

2.13.- Generalitat de Catalunya Agencia de salut Pública de Catalunya RE 149 de 06 de març
de 2014
L’informe és favorable i fa esment a les consideracions que l’emplaçament del cementiri
compleix el Reglament de Policia Mortuòria.
Que en referència a les ampliacions de millora de la xarxa de distribució d’aigua potable han
de complir RD 140/2003 article 13 en quant ha de disposar dels informes preceptius dels
projectes que es redactin.

3.2.14.- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Agència
Catalana de l’Aigua. 17 d’octubre de 2014.
L’informe incorpora les següents consideracions:
-

La proposta d’ordenació del sector PA07 serà concordant amb les mesures de
protecció passiva que s’adoptin a partir dels resultats d’un anàlisi dels riscos
hidrològics existents en l’extrem sud-oest de l’àmbit, en l’encreuament entre la
carretera C-31 i la llera del rec afluent de la riera de la Muntanya, per tal de reduir el
nivell de risc hidrològic actual de la zona.

-

Caldrà avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors receptors de les aigües pluvials
dels sectors i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal
d’adaptar-les a l’increment del cabal que comporta la urbanització i
impermeabilització de la conca, o, alternativament s’optarà per la construcció d’una
bassa de laminació dels cabals d’escorrentiu als valors actuals de la conca.

-

El sistema de drenatge d’aigües pluvials dels nous àmbits incorporaran els elements
per a la retenció de residus o productes contaminants que pugui arrossegar l’aigua
d’escorrentiu superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat
suficient per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector.

-

S’haurà de justificar documentalment sobre la suficiència dels recursos d’aigua
actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal per a atendre les
demandes del sector, així com la descripció i justificació de les actuacions fora de
l’àmbit del sector, les quals s’hauran d’incorporar i finançar dins del programa
d’urbanització.
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-

El POUM delimitarà una reserva de sòl i pressupost necessaris per a la instal·lació d’un
sistema de depuració propi en els sectors de planejament derivat, de sòl urbà no
consolidat i de sòl urbanitzable.

-

Pel que fa a les activitats extractives i per tal de protegir els aqüífers de la zona
s’haurà de regular que en cap moment el fons d’explotació es trobarà a menys d’1,5m
del nivell freàtic.

-

En els treballs de restauració de les activitats extractives existents s’haurà de garantir
que les lleres afectades siguin restaurades garantint la seva continuïtat.

-

Els documents urbanístics o projectuals que es redactin per a l’ampliació, rehabilitació
o consolidació de masies, cases rurals o edificacions catalogades i de totes aquelles
que es trobin dins la franja de 100m d’amplada al costat dels marges de les lleres, se
redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi annex, signat per tècnic
competent, adaptat a les Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local i a l’aplicació de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la llei
d’Urbanisme i als criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA sobre
l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables.

-

La totalitat del les lleres del municipi es delimitaran sense discontinuïtats com a
sistema hidrològic (clauH).

-

El Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius concretes per a l’evacuació de tots
aquests edificis i també per l’àmbit de sòl urbà ones donen condicions de risc
d’inundació.

-

Els projectes constructius de tos els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, haurà d’incloure el seu dimensionat
pel cabal Q500.

-

Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les autoritzacions
d’abocament de les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal.

-

La documentació del POUM s’haurà de completar amb una previsió, d’acord amb les
determinacions del pla director del servei de subministrament d’aigua potable, sobre
la formula que s’adoptarà per l’execució de les obres per l’ampliació, millora i
adaptació de la xarxa municipal d’abastament necessàries per a la consolidació del
creixement previst i el seu règim econòmic-financer, que, en tot cas, haurà de
vincular-se al desenvolupament dels sectors de sòl urbà i urbanitzable planificats.

-

Pel que fa al compliment de la Directiva Marc d’Aigües, el planejament derivat que
desenvolupi el POUM haurà d’adaptar-se a les disposicions vigents per a l’aplicació de
la directiva i, en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

-

Els documents de planejament derivat que desenvolupin els diferents sectors de
planejament definits en el POUM es redactaran d’acord amb les prescripcions
anteriors i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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3.2.15- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Direcció
General de Polítiques Ambientals. 10 de novembre de 2014.
Conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de Viladamat,
condicionada a la incorporació en els documents del pla de les modificacions i esmenes de les
determinacions resultants de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua el 17 d’octubre
de 2014.

3.2.16- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat- acord Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. 18 de desembre de 2014.
L’informe incorpora les següents consideracions:
1. Territorial.
-

Caldrà reduir el creixement proposat, sense ultrapassar com a màxim un creixement
global de l’àrea urbana existent d’unes 12,26 hectàrees, d’acord amb les
determinacions del PTPCG.

2. Sistemes.
-

Respecte de la qualificació del sistema d’espais lliures, s’han incorporat dos àmbits en
sòl no urbanitzable, un anomenat els Jardins del Rei, situats al sud del nucli de
Viladamat, i l’altre al nord del mateix nucli, espai delimitat pel sistema de carreteres
que va de l’Escala a Orriols. Caldrà aclarir si són de titularitat pública, i si no ho són,
quin serà el sistema per a la seva obtenció.

-

Pel que fa al sistema Viari, caldrà que s’identifiqui amb subclaus les diferents
categories plantejades.

-

En el sistema aeronàutic, s’ha d’establir la seva regulació més enllà de la previsió de
l’aprovació d’un Pla especial urbanístic pel seu àmbit. La normativa a proposar vindrà
informada per la Secretaria de Mobilitat.

-

En el sistema de Serveis tècnics caldrà establir les condicions d’ordenació i edificació
d’aquestes instal·lacions.

3. Sòl no urbanitzable.
-

Caldrà corregir les errades en la redacció del articulat d’aquesta classificació, com són
la regulació del nucli de població, art. 139, que caldrà suprimir, i en l’article 136.6
caldrà ajustar el seu redactat a la normativa vigent en matèria d’implantació
d’antenes de telefonia mòbil.

-

Caldrà que el sistema delimitat amb la clau STp, corresponent a l’àrea extractiva
PAIRADES A, es desenvolupi mitjançant un PEU, que haurà de venir regulat en el
POUM.
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-

Pel que fa als usos admissibles en la zona clau N1 i N2, es suprimirà l’ús de venda de
maquinària ja que no és admès en la legislació vigent.

4. Sòl urbanitzable.
-

D’acord amb la valoració territorial i urbanística efectuada, cal excloure el sector de
sòl urbanitzable no delimitat Ponent i classificar aquests terrenys com a sòl no
urbanitzable.

-

Pel que fa als usos admesos en les noves parcel·lacions del sector urbanitzable
delimitat Llevant, es prohibirà l’ús d’habitatge vinculat a l’activitat ja que podria
interferir en el desenvolupament del sector.

5. Sòl urbà.
-

D’acord amb la valoració urbanística i territorial cal reduir el sector de millora urbana
PMU-1, mantenint els terrenys de la part discontinua externa del sòl urbà, amb la
classificació de sòl no urbanitzable, sens perjudici de mantenir com a sòl urbà la part
discontinua que es preveu a l’interior del sòl urbà, amb el mecanisme de gestió
adequat per aconseguir la part dels objectius plantejats en aquest indret.

-

Han de ser considerats sòl urbà no consolidat, segons l’article 31 del TRLUC, els àmbits
PA-02 Escoles Nord, PA-03 Escoles sud, PA-04 Camí de Palau Borrell Oest, PA-06 Camí
de Palau Borrell Est, PA-07 Ctra Figueres zona esportiva, i per tant estan subjectes a la
cessió del valor del 10% de l’aprofitament urbanístic.

-

A banda de completar els percentatges del paràmetre d’ocupació màxima en les
zones de Creixement rural CR1 i CR2, i de comerços i Talleres CT1 i CT2, resultaria
convenient que es suprimís la zona de Verd Privat, clau VP, ja que es tracta d’espais no
edificats dins de la mateixa zona i així es pot representar gràficament amb un doble
tramat.

-

Fora convenient que en la memòria del document s’incorpori la Taula de Vigències
dels Planejaments derivats que es mantenen com figures de planejament, i quines són
els que s’han incorporat amb la regulació del POUM.

6. Pel que fa a la tramitació caldrà sol·licitar i incorporar les seves determinacions dels
següents informes:
-

Ministerio de Industria, Energia i Turismo (DG de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información).

-

Direcció General de Carreteres.

-

Secretaria General d’Energia, Mines i Seguretat industrial.

-

Consell Català de l’Esport.
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3.2.17- Ministerio de Industria, Energia y Turismo – Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. RE 251, 27 d’abril de 2015.
L’informe incorpora les següents observacions de caràcter particular:
1. Imposició d’obligacions d’ubicació compartida d’infraestructures i recursos associats o
d’utilització compartida del domini públic o la propietat privada.
D’acord amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/2014, de 29 de maig, General de
Telecomunicacions, la imposició d’aquestes obligacions correspon, en exclusiva, al
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, pel que l’instrument de planificació
urbanística objecte del present informe només podrà imposar aquest tipus
d’obligacions en aquelles zones per les que es compti amb l’oportuna resolució del
citat departament ministerial.
2. Obligació de l’obtenció de llicència municipal per la instal·lació, posada en servei o
funcionament d’infraestructures de telecomunicació.
Tant la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, en el seu article 34,
com la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de lliberització del
comerç i de determinats serveis, contemplen excepcions en funció de les
circumstàncies que concorren en cada cas, que eximeixen als operadors de xarxes
públiques de comunicacions electròniques de l’obtenció de les citades llicències.
Existeixen una gran varietat de tipus d’instal·lacions de telecomunicacions utilitzades
per oferir diferents serveis, que no poden ser regulades amb els mateixos criteris,
donats els seus diversos usos, funcionalitats i finalitats, sent necessària una major
precisió al utilitzar aquesta terminologia.
3. Referències al Decret 148/2001, de 29 de maig, d’Ordenació Ambiental de les
instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació de la
Generalitat de Catalunya.
En quan a les referències fetes al Decret 148/2001 (articles 223.3 i 133.6), de 29 de
maig, s’ha de tenir en compte que la Sentència del Tribunal Suprem de 22 de març de
2011, ha anul·lat diversos articles i tots els annexes del citat Decret.
4. Regulació especial per infraestructures de telecomunicacions amb un únic instrument
urbanístic.
Amb independència de les disposicions sectorials, les noves xarxes de transport i
subministrament d’energia elèctrica i telecomunicacions de tota classe i la modificació
del traçat de les existents que transcorrin totalment o parcialment en sòl no
urbanitzable i que no es trobin referides al POUM, requeriran la seva prèvia definició
per mitjà de Pla especial urbanístic. Aquest Pla haurà de tenir en compte el
dinamisme dels servis de telecomunicació i, per tant, la contínua adaptació en les
seves infraestructures per satisfer la demanda de les necessitats dels consumidors.
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En la elaboració del Pla Especial s’haurà de tenir en compte el que disposa l’article
34.3 de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions.
No és compatible amb la legislació establir a priori totes les ubicacions de les
infraestructures de telecomunicació mitjançant un Pla Especial, i en conseqüència,
s’hauria d’eliminar aquesta previsió de l’instrument de planificació urbanística
informat.

3.2.18- Generalitat de Catalunya – Consell Català de l’Esport. RE 256, 27 d’abril de 2015.
L’informe és favorable perquè el sòl qualificat d’equipament esportiu s’adequa a l’estàndard
recomanat pel PIEC. Tot i així, cal que l’aprovació definitiva del POUM faci esment al PIEC com
a pla territorial sectorial en l’àmbit de l’esport.
S’aconsella redactar el MIEM per analitzar les necessitats d’equipaments esportius de
Viladamat en l’horitzó del POUM i planificar les reserves de sòl adequades per emplaçar-leshi.

3.2.19- Generalitat de Catalunya –Direcció General de Carreteres del Departament de
Territori i Sostenibilitat. 30 d’octubre de 2015.
L’informe considera que la incidència viària de les propostes formulades podrà ser compatible
amb els requeriments propis de la carretera amb l’ajust del POUM i del planejament derivat a
les següents prescripcions:
1.

Als plànols d’ordenació del POUM s’haurà de qualificar de sistema viari el domini
públic de les carreteres existents i dibuixar les servituds corresponents. Els límits
dels àmbits dels sectors confrontants amb les carreteres s’hauran d’ajustar al límit
del domini públic d’aquestes. La vialitat i les connexions amb les carreteres
definides en el present POUM s’han d’ajustar als requeriments de la normativa
vigent.

2.

Dibuixar la línia d’edificació corresponent a la C-31, C-31a, GI-623 i GI-630, en
aquells sòls qualificats com urbanitzables i no urbanitzables.

3.

Pel que fa al desenvolupament dels sectors PPU-01 i PA-10, caldrà redactar un
projecte conjunt que inclogui tots els elements que afectin la carretera i on es
garanteixi que les connexions amb la mateixa s’ajusten a la normativa sectorial
aplicable. Caldrà establir normativament que la rotonda s’haurà de construir
simultàniament amb el primer àmbit d’aquests dos àmbits que es desenvolupi i
haurà d’estar operativa i rebuda per la Generalitat de Catalunya abans que es
pugui atorgar les llicències d’activitat.

4.

La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de carreteres, aprovat pel
decret 293/2003, de 18 de novembre), és d’aplicació a tots els efectes en les
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qüestions relatives a aquest tipus de vialitat, en cada cas i segons l’administració
que en sigui titular.
De produir-se contradicció entre la normativa del POUM i la legislació de
carreteres esmentada prevaldrà el que determina aquesta legislació.
5.

Pel que fa a l’ajust de l’estudi de mobilitat al Decret 344/2006, de 19 de setembre,
de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, s’estarà al que
determini en l’informe de mobilitat a que fa referència l’article 20.2 del mateix
decret.

6.

Al planejament derivat i en els projectes d’urbanització, caldrà donar compliment
a totes les prescripcions anteriors i les que segueixen a continuació.

7.

En tots els trams de les carreteres confrontants amb sòl urbanitzable i/o urbà
objecte d’un polígon d’actuació urbanística o d’un pla de millora urbana, el
planejament derivat i els projectes d’urbanització hauran de precisar la vialitat de
cadascun d’aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres.
Els costos de tots aquests intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les
carreteres que siguin necessàries s’hauran d’incloure en les càrregues
d’urbanització imputables als sectors beneficiats.

8.

Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses
les infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram,
telefonia i qualsevol altre servei, s’ajustaran, en el planejament derivat i en els
projectes d’urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament
general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives
tècniques aplicables a cada cas.

9.

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els
corresponents projectes d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part del
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se
contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà
d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.

10.

No es permet activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu
que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en
vigor el desplegament reglamentari d’aquesta llei, el reglament aprovat pel Decret
136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no contradigui la llei vigent, no s’hi oposi
i no hi sigui incompatible.

11.

El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres
hauran d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres
de Girona.
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3.2.20- Generalitat de Catalunya –Departament de Territori i Sostenibilitat- acord Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. 6 de novembre de 2015
La Comissió Territorial d’Urbanisme acorda:
1.

D’acord amb l’apartat de consideracions d’inundabilitat i hidrologia de l’informe
de l’ACA de 17 d’octubre de 2014, i tal com estableix l’article 6 i la disposició
transitòria segona del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, és
requerit indispensable definir la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable
i, en cas que no es disposi d’instrument de planificació sectorial aprovat, cal que
quedin definides per un estudi d’inundabilitat, inclòs al document ambiental, i
informat per l’ACA.

2.

Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Protecció Civil.

3.

Caldrà completar el POUM amb les prescripcions dels informes següents:
-

Agència Catalana de l’Aigua emès en data 17 d’octubre de 2014.

-

La Direcció General del Patrimoni Cultural del 18 de novembre de 2013 pel que
fa a arqueologia.

-

El Consell Català de l’Esport.

-

El Departament d’Agricultura del 2 de desembre de 2013.

-

Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
emès en data 30 d’octubre de 2015.

4.

Cal distingir els terrenys qualificats de sistema d’aquells que, sense formar part
dels mateixos, es veuen afectats per les proteccions. En aquest sentit, als plànols
d’ordenació caldria evitar que les trames de les proteccions se sobreposin a les
qualificacions.

5.

Es recomana utilitzar la clau SXv en lloc de SS.

6.

Cal refer els quadres aportats pel càlcul dels estàndards mínims de zones verdes i
justificar-ne la procedència.

7.

Cal eliminar de la memòria la inclusió dels patis privats dins del sistema d’espais
lliures.

8.

Cal completar les condicions d’ordenació del servei tècnic previst pel
monodipòsit controlat de terres i runes Classe I previst a l’actual zona PAIRADES
A o bé requerir la tramitació d’un pla especial urbanístic.

9.

Cal afegir a la llegenda dels plànols d’ordenació allò que correspongui al verd
privat.

10.

Corregir l’entrada pel que fa al sostre del sector PA-07, ja que a les fitxes
s’estableix un sostre de 12.709,73 m2 i als quadres de la memòria es parla de
11.758,42 m2.

11.

Cal eliminar, de l’article 135, la possibilitat que totes les edificacions existents no
incloses al catàleg, es podran reconstruir i rehabilitar amb les consideracions d’ús
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que estableix l’article 47.3bis del TRLU, ja que per això han d’haver estat incloses
al catàleg.
12.

Es recomana afegir l’ús d’aparcament de caravanes a les zones de sòl no
urbanitzable i de la manera que es consideri oportú si es vol admetre l’ús
d’aparcament de caravanes al municipi.

13.

Cal aclarir quins són els plànols d’ordenació que indiquen les zones d’alta i molt
altra vulnerabilitat per mitjà dels quals es preveu limitar la implantació
d’extractives, així com la vulnerabilitat hidrogològica per l’admissió de tipus de
residus.

14.

Cal desvincular el Catàleg de masies i cases rurals del POUM i mantenir-lo com a
document independent.

15.

Caldrà esmenar les errades detectades a l’articulat del POUM:
-

A l’article 3, cal actualitzar la normativa vigent.

-

A l’article 5, cal substituir plans directors urbanístics per plans sectorials.

-

A l’article 19, cal eliminar el punt 2 on s’estableix que es convalida el Catàleg
de masies i cases rurals.

-

A l’article 41, cal completar la llista de qualificacions de sistemes.

-

A l’article 57, substituir sistema aeronàutic per servitud aeronàutica.

-

A l’article 65, eliminar contradiccions amb l’article 63.

-

A l’article 107, cal corregir la classificació del sòl dels PA que estan en SUNC.

-

A l’article 115d, substituir secció II.2 per secció II.5.

-

Actualitzar l’article 129 amb el nou reglament llei urbanisme.

-

A l’article 134, cal eliminar la vinculació del catàleg de masies i cases rurals.

-

Eliminar la disposició transitòria 2a.

-

Eliminar de l’índex l’annex V, ja que no apareix al document.

16.

Cal aportar els següents quadres resums:
-

Resum de les qualificacions.

-

Resum de les figures de planejament vigent que es mantenen.

3.2.21- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Comerç. 13 de gener de 2016.
L’informe incorpora les següents consideracions:
-

Corregir l’errada material de l’article 207 de les NNUU del POUM, en el qual es fa
esment a “l’article 6 del decret llei 2/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials”, i substituir-la per la referència legislativa correcte, el Decret
Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments comercials.

-

Ajustar, a l’article 207 de les NNUU del POUM, la definició d’establiments comercials a
la de l’article 5 del Decret Llei 1/2009.
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-

Traslladar, a l’article 104 de les NNUU del POUM, relatiu als usos de la zona de
comerços i tallers (clau CT), els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial de
l’article 9 del Decret Llei 1/2009 en el sentit que, en aquesta zona, els únics
establiments comercials que es poden implantar són es singulars (ECS), els quals
també es classifiquen en PEC, MEC, GEC I GECT.

3.2.22- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Turisme. 14 de gener de 2016.
L’informe incorpora les següents consideracions:
-

Es recomana incorporar en els usos del POUM referents a cadascuna de les modalitats
d’allotjament turístic, una referència al deure de complir la normativa turística vigent,
en concret, la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges
d’ús turístic.

-

Suprimir la referència al Decret 176/1987, de 9 d’abril, pel qual s’estableixen normes
sobre l’ordenació i la classificació dels establiments d’allotjament turístic sotmesos al
règim d’hoteleria, que consta a l’article 207.3.a) i al Decret 55/1982, del 4 de febrer,
sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi i el
Decret 167/1985, de 23 de maig pel qual es determina el procediment per a
l’autorització, que consten a l’article 207.3.c); atès que aquests Decrets no són
vigents.

-

Recollir en la classificació d’usos de l’article 207 les definicions de cada modalitat
d’establiment d’allotjament turístic que estableix la Llei 13/2002, de 21 de juny, de
turisme de Catalunya, tant la d’establiment hoteler com la d’establiment
d’apartaments turístics, la d’establiment de càmping i la d’establiment de turisme
rural.

-

Modificació de la terminologia prevista “ús hoteler” que consta en l’apartat 3.a) de
l’article 207 de les NNUU del POUM tenint en compte la denominació que preveu la
normativa turística vigent “establiment hoteler”.

-

Al capítol III i concretament a l’article 207.3.a) de les normes urbanístiques, suprimir la
referència als motels com a modalitat de l’ús hoteler, ja que es tracta d’una
denominació que la nova normativa turística vigent no preveu.

-

Supressió i modificació de la terminologia “turisme rural” que consta a l’article
207.3.b) de les normes urbanístiques, per “establiment de turisme rural” que preveu
la normativa turística vigent.

-

Suprimir del POUM tota la referència als “apartaments turístics com a habitatges
(art.206.1.d), ja que l’article 1.2 de Decret 159/2012, de 20 de novembre estableix
que els establiments d’allotjament turístic no es poden constituir en habitatges, amb
l’única excepció dels establiments de turisme rural.
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-

En l’article 207.3.c) cal suprimir la referència a l’ús “caravàning”, atès que aquest no
és una modalitat d’establiment d’allotjament turístic.

-

Es proposa valorar l’oportunitat d’incloure al POUM l’activitat d’habitatge d’ús turístic
regulada per la Llei 12/2002 i el Decret 159/2012.

-

3.2.23- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Turisme. 14 de gener de 2016.

S’informa favorablement el document “Delimitació de l’espai fluvial i estudi hidràulic de
l’àmbit del sector PA7 del POUM en data de maig de 2015 amb les següents condicions
particulars
1. Les mesures de protecció passives adoptades per tal de reduir el nivell de risc
hidrològic fins al nivell Lleu de la zona del sector PA7- Carretera de Figueres zona
esportiva es consideren admissibles, d’acord a les recomanacions aprovades pel
Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificades el 17 de juliol de
2003 i el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
2. La fitxa del sector PA-7 haurà d’incorporar les mesures de protecció adoptades i
quantificar-les econòmicament.
3. La documentació gràfica del POUM haurà d’incorporar dins la delimitació de l’àmbit
superficial del “Sistema Hidrogràfic” (SH) la totalitat dels cursos fluvials existents en
terrenys del municipi aportada en l’esmentat document, amb independència que la
llera sigui coberta i/o ocupada, i sense perjudici de les limitacions d’ús dels terrenys
confrontants que resultin de la normativa urbanística per la protecció de la zona de
servitud del domini públic hidràulic.
Antecedents:
A data de 7 de març de 2006 l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe sobre el POUM amb
les següents prescripcions:
1. S’incorporarà un estudi sobre el sistema d’abastament d’aigua existent, incloent
l’avaluació de la suficiència i qualitat dels recursos d’aigua disponibles per a atendre a
la demanda planificada, amb indicació del títol concessional que faculta a l’ajuntament
pel seu ús, la diagnosi sobre la xarxa en alta actual així com la descripció i justificació
de les actuacions necessàries per a manteniment de les condicions de servei
tècnicament exigibles.
2. Descriure i justificar les obres d’ampliació i millora de la xarxa municipal de
sanejament en alta que siguin necessàries per a admetre l’increment de cabals
d’aigües residuals procedents dels nous sectors urbans i urbanitzables i garantir la
viabilitat del sistema.
3. Els programes per l’execució de les obres d’ampliació i adaptació dels sistemes
d’abastament i sanejament en alta al nou creixement urbanístic, i el seu règim
econòmic-financer, hauran de vincular-se, mitjançant la formalització dels
corresponents convenis entre l’ajuntament i els promotors, al desenvolupament dels
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sectors de sòl urbà i urbanitzable planificats i hauran de formar part integrant dels
documents d’ordenació del planejament derivat corresponent.
4. El Pla parcial del sector Industrial ha de contemplar la previsió duna superfície d’uns
2.000m2 per la construcció d’una EDAR pròpia del sector i la inclusió en el programa
d’obres de la partida pressupostària corresponent.
5. Les propostes d’ordenació al sector PMU-3 seran concordants amb les mesures de
protecció passiva, pel que fa a la determinació de les rasants d’urbanització i les cotes
dels accessos a les zones practicables de les construccions, per tal de reduir el nivell de
risc hidrològic associat a la zona.
6. La normativa urbanística haurà de fer menció a la competència de l’Agència Catalana
de l’Aigua per l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions administratives per
l’ús de l’aigua, l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments
d’aigües residuals a medi, d’acord amb els procediments administratius establerts al
Reglament del Domini Públic Hidràulic. Es farà referència expressa a les normes de
protecció i addicionals en matèria de procediment per l’ús de les aigües subterrànies,
d’acord amb el que estableix el decret 328/1988, i a les mesures a adoptar en aplicació
del decret 283/1988 sobre la declaració de zones vulnerables a la contaminació per
nitrats procedents de fonts agràries i les normes concordants.
7. Els documents de planejament derivat es remetran per informe de l’Agència Catalana
de l’Aigua.

0.2.3. Resposta als informes d’organismes a l’Aprovació Inicial del de Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Viladamat.
Deixant de banda petites puntualitzacions, que es refereixen a detalls específics, pel que
respecta els documents aprovats inicialment que formen el POUM de Viladamat, els informes
dels diferents organismes són, en conjunt FAVORABLES al POUM de Viladamat aprovat
inicialment.
S’incorporen totes les esmenes i suggeriments esmentats en el referits informes, a
continuació se’n fa una relació detallada:
2.3.01.- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona.
23. Pel que fa al sòl urbà i urbanitzable, es completa el sector SUND acumulant una franja
d’espais lliures front les carreteres GI-623 i C-31 (veure Plànol núm. 02.2) com a mesura
de protecció dels nous habitatges front la contaminació acústica i amb una indicació pel
planejament derivat (veure Fitxa núm.1 Sòl Urbanitzable No Delimitat sector ponent
NNUU, Art.121).
24. Respecte el sòl no urbanitzable, contempla el següent:
o

en la nova àrea d’aparcament per a caravanes s’ajustaran les construccions i
edificacions a les mínimes i imprescindibles, en concordança amb el règim del sòl
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no urbanitzable, tal i com s’expressa a les NNUU Art.161 i a la Fitxa núm.08
Parking Caravanes sòl No Urbanitzable de l’annex 4. Consistent en 100m2
destinats a habitatge per al vigilant i 616,16 m2 de cobert per allotjar caravanes
corresponents a la superfície actual coberta existent en l’aparcament situat en sòl
urbà objecte de ser traslladat. Veure Conveni Urbanístic, adjunt amb tota la
documentació del POUM i text refós de Pla Especial de Caravanes aprovat en
document a part als documents del POUM.
L’ajuntament el proppassat 5 de febrer de 2014 va procedir a aprovar
provisionalment el text refós del Pla Especial en base a les directrius i
consideracions de l’acord de la CTU i les consideracions estimades en el conveni
signat en motiu de la redacció del POUM fonamentat en el que es va convenir
amb el ST de la CTU en una reunió de treball per emmarcar l’estructura i viabilitat
del document final de POUM.
o

l’àmbit d’unes 20 ha que s’anomena “Pairades B” no correspon a cap projecte
d’activitat extractiva sinó que respon a l’existència d’un permís d’investigació
atorgat per l’Administració Minera. En el moment que es vulgui desenvolupar
l’activitat extractiva en aquests terrenys, i un cop restaurat un 60% de l’àmbit
Pairades A s’hauran de dur a terme la tramitació dels corresponents projectes
d’activitats extractives així com les avaluacions d’impacte ambiental. La
justificació ambiental de la viabilitat de l’àmbit delimitat per a l’admissió del nou
ús extractiu queda recollida al document Annex de l’ISA.

o

Els límits de l’àmbit de les activitats autoritzades: de planta d’aglomerat asfàltic
en calent i planta de formigó es condicionen a la redacció dels documents de
justificació, protecció i viabilitat ambiental referent als àmbits en que s’està
actuant (tràmit a iniciar post aprovació del POUM). S’haurà de reservar una franja
de protecció vegetal en la part que confronta amb la carretera C-31 com a mesura
per reduir l’impacte paisatgístic de les activitats. Veure Annex a l’ISA i articles 161
de les NNUU.

o

Es modifica el límit de l’àmbit de l’activitat d’aeròdrom a l’estrictament autoritzat
(Veure fitxa núm.07 Aeròdrom Activitats autoritzades en Sòl No urbanitzable i
article 161 de NNUU) i es condiciona l’ampliació proposada en el document
aprovat inicialment a la redacció de Pla Especial (post aprovació del POUM). Veure
Annex a l’ISA .

o

Als terrenys municipals situats al sud est del nucli urbà es preveu ubicar la futura
estació de bombeig de les aigües residuals, a l’EDAR de l’Escala en direcció Albons.
Els terrenys tenen prou capacitat per mantenir les actuals instal·lacions així com
les futures ampliacions de la deixalleria municipal, i possibiliten com alternativa
de futur la instal·lació d’un possible sistema de llacunatge (Veure Annex ISA). Per
tal de evitar la incidència de forma negativa sobre la llera i marges de la riera de la
Muntanya, que actualment provoca el dipòsit decantador que hi ha en servei, es
proposen alternatives de tractament d’aigües residuals tota vegada que l’EDAR
projectat no té pla de finançament. El projecte tècnic d’un tractament de
residuals pel sistema de llacunatge que es redacti, especificarà els detalls
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mediambientals i paisatgístics a adoptar per tal de no incidir negativament en el
territori.
o

Els nous sectors que es preveu desenvolupar, queden condicionats al sistema de
tractament d’aigües residuals dels mateixos. Veure annex IV Fitxes PAs i PMUs que
formen part del contingut normatiu del POUM.

2.3.02.- Generalitat de Catalunya – Dep. Medi Ambient i Habitatge – Direcció General de
Qualitat Ambiental. 4 de novembre de 2013.
25. Pel que fa a l’Avaluació del Vector Acústic, es recull el compliment de la normativa
especificada. (Veure Annex ISA):
o

Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica

o

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, i se n’adapten els annexos.

26. Respecte l’Avaluació del Vector Llum, el POUM recull el mapa i la normativa que cal
complir. (Veure Annex ISA):
o

Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat pel
Departament competent en matèria de medi ambient el 19 de novembre de 2007.

o

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn.

o

Els paràmetres del Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 (en especial la IT-EA03).

2.3.03.- Generalitat de Catalunya – Agència de Residus de Catalunya. RE 350, 9 de setembre
de 2013.
El POUM contempla, d’una banda la necessitat de la redacció d’ordenances específiques per a
la gestió de residus, i de l’altra el compliment de la següent normativa:
27. Programa de gestió de residus de la construcció PROGROC
28. Real Decreto 9/20005, de 14 de gener pel que s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls
contaminats.
29. Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant, així com al Decret
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.”
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

26

2.3.04.- Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament – Serveis Territorials a
Girona. RE 368 – 20 se setembre de 2013.
El departament preveu l’ampliació del centre escolar. Amb la incorporació d’un nou conveni
urbanístic “Germans Foxà” PEMU 03 juntament amb el ja signats en el document d’aprovació
inicial PA-02 i PA-03 queda garantida una vegada aprovat definitivament el POUM la
possibilitat de poder disposar el sòl per la futura ampliació de les actuals escoles.

2.3.05.- Endesa – Nous subministraments – Divisió Catalunya Oriental. RE 373, 01 d’octubre
de 2013.
El POUM recull la necessitat de sol·licitar el subministrament elèctric de forma concreta i
detallada per cada nova Unitat d’Actuació o Projecte d’Urbanització. (Veure articulat de les
NNUU, article 107.2)

2.3.06.- Diputació de Girona – Àrea d’Acció Territorial – Xarxa Viària Local. RE 374, 7
d’octubre de 2013.
En Xarxa Viària de la Diputació de Girona, no hi ha cap afecció respecte les determinacions
que el POUM proposa.
2.3.07.- Generalitat de Catalunya – Institut Geològic de Catalunya. RE 442, 18 de novembre
de 2013.
L’informe conclou que no hi ha cap risc geològic i el POUM compleix les prescripcions
exposades en els articles 69.2 i 72.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.”

2.3.08.- Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Ocupació – Serveis Territorials
a Girona. RE 443-18 de novembre de 2013.
El POUM contempla en la normativa article 72 de les NNUU, l’obligació de complir la
normativa específica en quan a :
o

o

o

Línies elèctriques existents. Servituds de pas de l’energia elèctrica RD 1955/2000
articles 153 i 154. Líneas elèctriques aèries RD 223/2008 i condicions de seguretat
de la ITC-LAT-07. Canalitzacions soterrades d’acord amb la ITC-LAT-06 del RD.
223/2008 i D. 120/1992 modificat pel D. 196/1996. Prescripcions de l’Ordre
TIC/341/2003 de 22 de juliol. Resolució de 4 de novembre de 1988 (DOGC nº 1075
de 30’/11/1988).
Noves línies elèctriques d’alta tensió.-Compliment del RD. 223/2008 de 15 de
febrer RCTiGSLEAT(BOE nº 68 de 19/12/2008) i a les NTP Resolució DGEiM de 29
de desembre(DOGC nº 4827 de 22/02/2007).
Noves línies elèctriques de baixa tensió i instal·lacions d’enllumenat públic.- Ha de
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o
o

o

o

o

complir RD 842/2002 de 2 d’agost REBT.
Instal·lacions d’enllumenat públic han de complir la ITC-BT-09 del Reglament.
Implantació de línies elèctriques en sòl no urbanitzable. Han de complir: llei
9/2006 de 289 d’abril. RDL 1/2008 d’11 de gener i D. 328/1992 de 14 de
desembre.
Disseny de les infraestructures elèctriques. D’acord amb el Decret 305/2006 cal
sol·licitar a l’empresa distribuïdora que correspongui els requeriments necessaris
per garantir el subministrament i fer les previsions necessàries.
Hidrocarburs per qualsevol actuació possible al subsòl.-En el supòsit de realitzar
una implantació d’aquestes característiques la xarxa a implantar ha de respectar
la legislació específica vigent.-R. Decret. 1434/2002; R. Decret.91972006; Decret
120/1992; Decret 196 /1992Ordre 18/11/74;Ordre 26/10/83; Ordre 5 /06/93.
Activitats extractives.-compliment de la Llei de Mines: Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas desenvolupada pel Real Decret 2857/1978 de 25 d’agost reglament
General per al Règim de la Mineria i la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció
ambiental de les activitats.

L’article 122 2 es desdobla en dos subapartat. 2a) id.id.al 2 i el 2b) s’afegeix:
o

El recursos naturals del sòl, geològics i minerals venen definits per la pròpia
natura, són “béns de domini públic”, i a més a més són imprescindibles per poder
desenvolupar obres d’infraestructura i construcció com les contingudes en el
mateix pla d’ordenació i el seu interès està en funció de les noves investigacions i
de l’evolució del propi mercat.

3.2.09.- Generalitat de Catalunya Departament de cultura RE453 – de 20 de novembre de
2013.
El POUM identifica i reconeix els BCIN de: Castell de Sant Feliu de la Garriga (R-I-51-6167 ) i el
Portal i restes de mur (R-I_51_6168) (s. XIV-XV) a l’indret de la Pabordia en el nucli urbà (s.
XV). Veure el Llistat del Catàleg i les fitxes nº 7 i nº 19. En plànols d’ordenació i fitxa
corresponent s’identifiquen els trams de muralla conservats, fitxa nº 7.
A nivell arqueològic, s’incorpora al catàleg de bens a protegir del POUM la totalitat dels
jaciments que consten en l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció
general d’arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Així mateix els elements considerats EIM,
que es consideren APA en tant que consten com a jaciments en l’esmentat inventari.
Les obres que afecten a tots els elements inventariats o/i identificats, prèviament a la
llicència, han de tenir informe favorable del Departament de Cultura, veure l’article 3 se les
ordenances del catàleg.

3.2.10.- Generalitat de Catalunya Departament d’Interior Re- 465, 02 de desembre de 2013.
Es considera que en la documentació no consta l’informe de l’Agencia Catalana de l’aigua
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(ACA), es així perquè aquest organisme no ha emès l’informe pertinent tot i que en la
documentació administrativa consta que l’ajuntament de Viladamat i també l’OGAU l’ha
sol·licitat.
L’article 134 incorpora: -Que totes les edificacions situades en terrenys forestals cal que
disposin d’una franja exterior de protecció amb una amplada mínima de 25 metres lliure de
vegetació seca i amb massa arbòria aclarida i podada, per establir una zona de baixa
combustibilitat.
L’article 156.2 de les NNUU es modifica: Només es permeten rompudes dels terrenys forestals
de la subzona N3b si es tracta de recuperar terrenys que antigament havien estat conreus o
tenen interès per la prevenció.

3.2.11.- Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural – Serveis Territorials a Girona. RE 480-18 de desembre de 2013.
El POUM de Viladamat incorpora a la normativa pel que respecte al Sòl no urbanitzable,
apartat 4 de l’article 144: -Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es
prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia
amylovora), i el Decret 42/2007, de 20 de febrer (DOGC núm.4827, de 22/02/2007) pel qual
s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).”
En el capítol III Els Paràmetres d’ús en l’article 213 apartat 2) ús ramader s’incorpora
l’obligació de donar compliment al:-REIAL DECRET 348/2000, de 20 de març, pel qual
s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en
les explotacions ramaderes i Reial decret 441/2001, de 27 d'abril, que modifica l'anterior amb
obligació de compliment de tota la normativa i legislació derivada en referencia al benestar
animal.

3.2.12.- Ministerio de Fomento – Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Secretaria General de Transporte, Dirección General de Aviación Civil. RE 11, 9 de
gener de 2014.
El POUM de Viladamat inclou la normativa sectorial aplicable, Secció II.2 Sistema Aeronàutic;
article 57, Regulació del sistema aeronàutic que inclou el següent:
30. Ley 48/60, de 21 de julio (BOE núm.176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea,
modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29
de diciembre (BOE nº312, de 30 de diciembre).
31. Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE nº162, de 8 de julio).
32. Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administratives y
de Orden Social (BOE nº315 de 31 de diciembre).
33. Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE nº69, de 21 de marzo) de Servidumbres
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Aeronáuticas, modificado por Real Decreto 2490/74, de 9 de agosto (BOE nº218, de 11 de
septiembre) , por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (BOE nº303, de 19 de
diciembre), por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto (BOE nº204, de 25 de agosto) y
por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº118 de 17 de mayo).
34. Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio (BOE nº292, de 7 de diciembre) modificado por Real Decreto
297/2013, de 26 de abril (BOE nº118, de 17 de mayo).
35. Real Decreto 378/1988, de 8 de abril, por el que se modificant las servidumbres
aeronáuticas establecidas en el Aeropuerto de Gerona-Costa Brava (BOE nº99, de 25 de
abril de 1988, con corrección de errores en BOE nº129, de 30 de mayo de 1988).
36. Orden FOM/2614/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 por la que es
aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Girona (BOE nº189, de 9 de agosto).
Així com la normativa i criteris de referència següents pel que fa a Servituds Aeronàutiques
Legals corresponents al Pla Director de l’Aeroport de Girona:
37. Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (BOE
nº176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (BOE
nº69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de
9 de agosto (BOE nº218, de 11 de septiembre) por Real Decreto 1541/2003, de 5 de
diciembre (BOE nº303, de 19 de diciembre), por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto
(BOE nº204, de 25 de agosto) y por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº118, de
17 de mayo).
38. Real Decreto 378988, de 8 de abril, por el que se modificant las servidumbres aeronáuticas
establecidas en el Aeropuerto de Gerona-Costa Brava (BOE nº99, de 25 de abril de 1988,
con corrección de errores en BOE nº129 de 30 de mayo de 1988).
39. Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de
Girona, aprovada por Orden FOM/2614/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de
2006 (BOE nº189, de 9 de agosto), definides en base al Decreto de Servidumbres
Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
En els plànols d’ordenació sèrie 09 s’incorpora la documentació gràfica de l’afectació per la
Superfície de Aproximación Frustrada de la maniobra VOR RWY 02.
En l’article 161 de la secció V.2 Àmbits d’altres activitats autoritzades en sòl no urbanitzable
en el 161.1 “Aeròdrom de Viladamat” s’afegeix: l’obligació de donar compliment del disposat
en l’article 9.2 de la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea i al previst al Real Decreto
1189/2011, de 19 de agosto en cas de modificació i obertura al trànsit aeri de tot aeròdrom
ubicat al terme municipal de Viladamat, així com l’instrument de planificació aeroportuària
que pugui existir respecte a aquesta infraestructura.
Anàlisi jurídic sobre l’informe emès pel MINISTERIO DE FOMENTO sobre el POUM de Viladamat
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Primera.- SOBRE EL DEFECTE DE PROCEDIMENT consistent en no haver demanat l’informe
ABANS DE L’APROVACIÓ INICIAL del POUM.
Després d’esmentar la normativa que estableix que aquest INFORME PREVI (abans de
l’aprovació inicial), és preceptiu i vinculant (Disposició addicional única de la Llei 48/1960 de
21 de juliol, en relació amb la Disposició Addicional 2ª del RD 2591/1998 de 4 de novembre),
en l’informe que es comenta es diu:
“a los efectos porevistos en la Disposición Adicional Segnda del Real Decreto
2591/1998 modificado por Real Decreto 297/2013, en lo que a afecciones
aeropostuarias se refiere, se informa lo siguiente”.

i es conclou amb un INFORME FAVORABLE (full 6).
Per tant entenem que s’HA CONVALIDAT A POSTERIORI el presumpte defecte de procediment,
I cal entendre que el POUM pot seguir la seva tramitació amb l’informe favorable de Foment.
La salvetat que es fa respecte del català (per no haver-se tramès el text en castellà), NO
SIGNIFICA RES, donat que l’informe no contradiu res del que el nostre text deia, i la seva
traducció no pot haver recollit aspectes diferents.
Segona.- SOBRE LA NECESSITAT D’ESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES PEL MINISTERIO
DE FOMENTO I INCLOURE LES SEVES PRECISIONS EN LA DOCUMENTACIÓ DEL POUM.
L’Informe de FOMENTO, en quant es fonamenta en la normativa que exigeix un informe
PRECEPTIU PREVI, ha d’entendre’s que es VINCULANT pel planejament, el que comporta la
necessitat d’estimar les seves concrecions, i modificar la documentació del POUM en el sentit
d’incloure-les.
Entenem que aquesta ESTIMACIÓ comporta
determinacions:

incloure

en el POUM

dos

tipus

de

A.- QUE AFECTA LA ZONA DEL AERÒDROM:
En l’apartat 5 de l’informe que es comenta, es reitera que el mateix s’emet a l’empara
de la D.A. 2 del Reial Decret 259/1998, és a dir, amb la característica D’INFORME PREVI I
VINCULANT que s’emet en el tràmit d’informació pública del POUM en no haver-se demanat
amb caràcter previ. AIXÒ COMPORTA EL SEU CARÀCTER VINCULANT.
Pel que fa a la normativa del POUM reguladora de l’aeròdrom, i en l’apartat
corresponent de la normativa, cal que es faci constar expressament el que es diu en el
penúltim apartat de dit punt 5, és a dir:
“L’establiment, modificació i obertura al tràfic aeri de tot aeròdrom en el
terme municipal de Viladamat, així com en el seu cas l’instrument de
planificació aeroportuària que pogués existir respecte d’aquesta
infraestructura, resta subjecte al que és establert en l’article 9.2 de la Ley
21/2003 de 7 de juliol, de Seguretat aèria, i al que és previst en el Real Decreto
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1189/2011 de 19 d’agost que el desplega i demés disposicions aplicables a les
mateixes.”
B.- QUE AFECTA A TOT L’ÀMBIT DEL POUM DE VILADAMAT.
Donat el mateix caràcter PRECEPTIU I VINCULANT de l’informe que es comenta, que
s’ha posat de manifest anteriorment, cal que el POUM reculli la circumstància que, SENSE
PERJUDICI DE QUE ES POGUESSIN FER LES COMPROVACIONS OPORTUNES donem per certa,
que TOT EL TERME MUNICIPAL DE VILADAMAT es troba afectat per una zona de SERVITUD
AERONÀUTICA LEGAL CORRESPONENT A L’AEROPORT de Girona, referida concretament a la
SUPERFÍCIE D’APROXIMACIÓ FRUSTRADA DE LA MANIOBRA VOR RWY 02.
En afectar TOT EL TERME MUNICIPAL, i, per tant, LA TOTALITAT DE L’ÀMBIT DEL
POUM, cal que en la normativa del mateix reculli la vigència de les determinacions exigibles en
tot el terme municipal. Per tant proposem incloure en la NORMATIVA O ORDENANCES del
POUM una secció específica, que afecti tot l’àmbit del planejament, amb un contingut
semblant al següent:
Secció....... disposicions aplicables a tot l’àmbit de planejament, en estar afectat per
una zona de SERVITUD AERONÀUTICA LEGAL CORRESPONENT A L’AEROPORT de Girona,
referida concretament a la SUPERFÍCIE D’APROXIMACIÓ FRUSTRADA DE LA MANIOBRA VOR
RWY 02.
En trobar-se tot l’àmbit del POUM (tot el terme municipal de Viladamat), inclòs en
l’esmentada zona de servitud aeronàutica, tal i com resulta del plànol normatiu que s’uneix a
la resta de plànols d’aquest caràcter del POUM (Plànol nº 09), en que es determina l’abats
d’aquesta servitud, es recull expressament en la normativa del POUM, donada la seva vigència
i aplicabilitat al mateix, els següents determinacions:
a).- NORMATIVA APLICABLE I CRITERIS DE REFERÈNCIA.
Servituds Aeronàutiques establertes conforme a la Llei 48/60, de 21 de juliol (BOE nº176, de 23
de juliol) sobre Navegació Aèria, i Decret 584/72, de 24 de febrer (BOE nº 69, de 21 de març)
de Servituds Aeronàutiques, modificat per el Decret 2490/74, de 9 d’agost (BOE nº 218, de 11
de setembre), per Real Decret 1541/2003, de 5 de desembre (BOE nº 303, de 19 de desembre),
per Real Decret 1189/2011, de 19 d’agost (BOE nº 204, de 25 d’agost) i per Real Decret
297/2013, de 26 d’abril (BOE nº 118, de 17 de maig).
Real Decret 378/1988, de 8 d’abril, pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques a
l’Aeroport de Girona-Costa Brava (BOE nº 99, de 25 d’abril de 1988, amb correcció d’errors en
BOE nº 129, de 30 de maig de 1988).
Proposta de Servituds Aeronàutiques contingudes al Pla Director de l’Aeroport de Girona,
aprovat per Orden FOM/2614/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de juliol de 2006 (BOE nº
189, de 9 d’agost), definides en base al Decret de Servituds Aeronàutiques i els criteris vigents
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
b).- OBLIGACIÓ DE RESPECTAR LES DETERMINACIONS ESTABLERTES PER LA ZONA DE
SERVITUD.
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Amb total independència del compliment de les determinacions que per cada tipus de
sol es contenen en aquest POUM, serà en tot cas d’obligatòria observança per tot l’àmbit de
Viladamat els requisits i condicions regulats en la normativa específica de dita zona de
servitud, vigent en cada moment, i mentre es mantingui la seva existència i afectació a aquest
municipi.
c).- NECESSITAT DE LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LES AUTORITATS AERONÀUTIQUES
PER A TOTS OBRA, CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ O PLANTACIÓ.
Per tant, estarà en vigor i caldrà donar-li compliment, les determinacions de l’article
30, següents i concordants del Decret 584/1972 de 24 de febrer, que estableix.
1. No podrán adquirirse derechos en contra de las servidumbres aeronáuticas. Las
Administraciones Públicas no podrán autorizar, ni expresa ni implícitamente o mediante
consideración favorable de una comunicación previa o declaración responsable,
ninguna construcción, instalación o plantación ubicada en los espacios y zonas
afectados por servidumbres aeronáuticas o que pueda constituir obstáculo con arreglo
a lo previsto en el presente real decreto, sin el previo acuerdo favorable de la Autoridad
Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio de Defensa, en el
ámbito de sus propias competencias.
El mismo acuerdo favorable se exigirá para las actuaciones no sujetas a control
previo administrativo.
Las personas físicas o jurídicas sólo podrán desarrollar actuaciones, tales como
construcciones, instalaciones o plantaciones, con pleno respeto al contenido de la
normativa sobre servidumbres aeronáuticas. A tales efectos, no podrán desarrollarse
actuaciones que se encuentren en los espacios y zonas afectados por servidumbres
aeronáuticas o que puedan ser consideradas obstáculos, si las autorizaciones emitidas
por las administraciones públicas no cuentan con el previo acuerdo favorable de la
Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio de
Defensa, en el ámbito de sus propias competencias.
2. Los organismos, entidades y Administraciones competentes en materia de
urbanismo y obras públicas, así como en materia de transporte, distribución,
comercialización y suministro de energía eléctrica y en el establecimiento de la
autorización y planificación de instalaciones del dominio público radioeléctrico, vendrán
obligadas a obtener el acuerdo favorable de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil
o el órgano competente del Ministerio de Defensa, según corresponda y colaborarán
con la Administración aeronáutica para garantizar el pleno cumplimiento de las
servidumbres.
3. No será necesario el previo acuerdo favorable a que se refiere el apartado 1 para las
actuaciones que lleven a cabo los gestores aeroportuarios o prestadores de servicios
de navegación aérea en el interior del recinto de los aeródromos y de las instalaciones
radioeléctricas para la navegación aérea en el ejercicio de sus funciones como tales.

d).- PROCEDIMENT I EFECTES DE DITA AUTORITZACIÓ.
S’estarà en tot cas a la normativa que el reguli, avui continguda en l’article 31 de
l’esmentat Decret, pel que fa referència al caràcter previ de la petició, organisme que ha de
resoldre-la, termini per fer-ho, efectes d’autorització del silenci (silenci per tant positiu), i
demés determinacions. Es transcriu dit article.
Artículo 31. Procedimiento y órgano competente en materia de actuaciones en
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zonas de servidumbre.
1. Corresponde al órgano competente del Ministerio de Defensa adoptar las
resoluciones previstas en los artículos 30 y 32 en relación con los aeródromos militares,
bases aéreas, bases abiertas al tráfico civil e instalaciones de radioayudas militares.
2. Corresponde a la Autoridad Nacional de Supervisión Civil adoptar dichas
resoluciones en relación con los aeródromos civiles y las instalaciones de navegación
aérea civiles, y a ambos Ministerios conjuntamente respecto a los aeródromos de
utilización conjunta.
3. En el caso de actuaciones que requieran licencia o autorización de la
administración con competencias urbanísticas, ésta solicitará a la Autoridad Nacional de
Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa, según corresponda,
el acuerdo previo previsto en el artículo 30.
Asimismo, las administraciones públicas, organismos y entidades, solicitarán, a la
Autoridad Nacional de Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de
Defensa según corresponda, el mencionado acuerdo previo, cuando sean las
promotoras de actuaciones que no requieran licencia o autorización de la administración
con competencias urbanísticas, antes de su ejecución.
La Autoridad Nacional de Supervisión Civil o el órgano competente del Ministerio de
Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, previos los informes y trámites
oportunos, entre los que se incluye la audiencia al gestor aeroportuario o prestador de
servicios de navegación aérea, dictará el acuerdo que proceda sobre las peticiones
formuladas.
4. El plazo para la emisión del acuerdo previo para la realización de actuaciones en
zonas de servidumbre aeronáutica será de seis meses, transcurridos los cuales se
entenderá emitido en sentido desfavorable.

Entenem que, complerts aquests requisits, i incorporats a les Normes i documentació del
POUM els antecedents esmentat, fent expressa referència A QUE S’INCORPOREN EN
COMPLIMENT DE L’INFORME PREVI VINCULANT DE LES AUTORITATS AERONÀUTIQUES, el
POUM serà del tot correcte en aquest punt, i difícilment podrà ser impugnat per aquesta
causa.
3.2.13.- Generalitat de Catalunya Agencia de salut Pública de Catalunya RE 149 de 06 de
març de 2014.
L’informe és favorable, i es demana que en referència a les ampliacions de millora de la xarxa
de distribució d’aigua potable han de complir RD 140/2003 article 13 en quan ha de disposar
dels informes preceptius dels projectes que es redactin, i així es recull en l’articulat de les
NNUU, article 107. 2.

3.2.14.- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Agència
Catalana de l’Aigua de 17 d’octubre de 2014.
-

Es dóna compliment al punt número 1, per tal de reduir el nivell de risc hidrològic
actual de la zona del PA-07 Carretera de Figueres zona esportiva. La proposta
d'ordenació del sector serà concordant amb les mesures de protecció passiva que
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s'adoptin a partir dels resultats d'un anàlisi dels riscos hidrològics existents en
l'extrem sud-oest de l'àmbit, en l'encreuament entre la carretera C-31 i la llera del rec
afluent de la riera de la Muntanya.
-

Cal avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors receptors de les aigües pluvials
dels sectors i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal
d'adaptar-les a l'increment del cabal que comporta la urbanització i
impermeabilització de la conca, o, alternativament s'optarà per la construcció d'una
bassa de laminació dels cabals d'escorrentiu als valors actuals de la conca.
Es dissenyarà i dimensionarà la xarxa de drenatge d'aigües plujanes pel cabal de la
pluja de 10 anys de període de retorn, junt amb la justificació de la capacitat d'aquest
sistema.
El sistema de drenatge d'aigües pluvials dels nous àmbits incorporaran els elements
per a la retenció de residus o productes contaminants, especialment restes de
carburants i olis, que hi pugui arrossegar l'aigua d'escorrentiu superficial i estarà
dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient per absorbir la pluja de neteja
dels vials del sector.

-

El sistema de drenatge d’aigües pluvials dels nous àmbits incorporaran els elements
per a la retenció de residus o productes contaminants que pugui arrossegar l’aigua
d’escorrentiu superficial i estarà dimensionat com a mínim amb una capacitat
suficient per absorbir la pluja de neteja dels vials del sector.

-

S'ha adjuntat en la documentació un certificat de suficiència de la capacitat de l'actual
abastament d'aigua potable. D'acord al punt núm. 3 de l'informe de l'Agència
Catalana de l'Aigua, el planejament derivat que es formuli haurà de fer la descripció i
justificació de les hipotètiques actuacions fora de l'àmbit del sector, les quals s'hauran
d'incorporar i finançar dins del programa d'urbanització relatives a les obres
d'ampliació i millora de les xarxes d'abastament i clavegueram de titularitat municipal
que siguin necessàries per a mantenir les condicions tècniques de servei en les dues
xarxes, reglamentàriament exigible.

-

Els sectors de planejament derivat de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable
previstos al POUM, inclouran una reserva d'espai com a sistema general de serveis
tècnics, i alhora, com a sistema general d'equipament privat on s'hi podrà ubicar un
sistema de sanejament autònom, en cas que no sigui possible la connexió a cap
sistema de sanejament en alta.

-

Pel que fa a les activitats extractives i per tal de protegir els aqüífers de la zona
s’haurà de regular que en cap moment el fons d’explotació es trobarà a menys d’1,5m
del nivell freàtic.

-

En els treballs de restauració de les activitats extractives existents s’haurà de garantir
que les lleres afectades siguin restaurades garantint la seva continuïtat, establint una
secció hidràulica mínima que s’establirà en concordança amb les característiques
hidrològiques de la seva conca vessant i la “Guia Tècnica. Recomanacions tècniques
per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, març 2003).
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-

Els documents urbanístics o projectuals que es redactin per a l’ampliació, rehabilitació
o consolidació de masies, cases rurals o edificacions catalogades i de totes aquelles
que es trobin dins la franja de 100m d’amplada al costat dels marges de les lleres, que
constitueixen la zona de policia del domini públic hidràulic es redactaran en
concordança amb els resultats d’un estudi annex, signat per tècnic competent,
adaptat a les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”
(ACA, març 2003) i a l’aplicació de la directiva de l’art.6 del RLU i als criteris tècnics
aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de juny de
2001.

-

La totalitat del les lleres del municipi es delimitaran sense discontinuïtats com a
sistema hidrològic (clauH). Gràficament la totalitat de les lleres del municipi estan
delimitades sense discontinuitats, però degut a la l'escala del document es
superposen varies trames. Fent un zoom al plànol es pot seguir el traçat de les lleres.

-

El Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius concretes per a l’evacuació de tots
aquests edificis i també per l’àmbit de sòl urbà ones donen condicions de risc
d’inundació.

-

Els projectes constructius de tos els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es
projectin sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, haurà d’incloure el seu dimensionat
pel cabal Q500 (amb les dimensions mínimes establertes al document de
“Recomanacions tècniques per al disseny de infraestructures que interfereixen amb
l’espai fluvial” de juny de 2006 de l’ACA.

-

Tota nova intervenció en edificis, en obres de rehabilitació, reforma o modificació de
masies, cases rurals o altres edificacions que generin aigües residuals que no estiguin
connectades a la xarxa municipal, hauran de disposar de l'autorització d'abocament
emesa per aquesta Agència i hauran de complir amb els criteris establerts a la
Instrucció Tècnica Aplicable als Sanejament Autònom aprovat pel Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua de 20 de novembre de 2008. Les
aigües residuals domèstiques no poden ser tornades al medi natural abans d’haver
estat tractades per tal de donar compliment a la normativa vigent respecte a la
protecció del medi ambient i de la salut humana. Segons aquesta norma, s’entén per
sanejament domèstic autònom aquell sistema de sanejament on s’efectua la recollida,
el pretractament, la depuració, la infiltració i l’abocament de les aigües residuals de
tipus domèstic que no estan connectats a la xarxa pública de sanejament.

-

l'execució de les obres per l'ampliació, millora i adaptació de la xarxa municipal
d'abastament d'aigua potable necessàries per a la consolidació de creixement previst
es realitzarà d'acord a les determinacions del pla director.

-

Pel que fa al compliment de la Directiva Marc d’Aigües, el planejament derivat que
desenvolupi el POUM haurà d’adaptar-se a les disposicions vigents per a l’aplicació de
la directiva i, en particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.

-

Els documents de planejament derivat que desenvolupin els diferents sectors de
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planejament definits en el POUM es redactaran d’acord amb les prescripcions
anteriors i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.

3.2.15.- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Direcció
General de Polítiques Ambientals. 10 de novembre de 2014.
S’incorpora als documents del POUM de Viladamat les modificacions i esmenes de les
determinacions resultants de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua el 17 d’octubre
de 2014.

3.2.16- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat- acord Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. 18 de desembre de 2014.
1. Pel que fa al territori, i en referència al nucli urbà, es preveu un creixement moderat.
L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà proposar
serà orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions
alfanumèriques: E = 30 * A * f / 100 = 12Ha.
D'acord amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de
novembre de 2014 de valoració territorial i urbanística, cal de reduir i ajustar aquest
creixement del nucli urbà a la superfície d’extensió urbana admissible. Es suprimeixen el
PMU 01 sector Pabordia en sòl urbanitzable i el sector Ponent en Sòl urbanitzable no
delimitat.
El nou PMU-02 i PMU-03 (actual PMU-01 i PMU-02), es conserven per poder acabar de
perfilar la façana de llevant del nucli urbà i garantir una adequada i correcta ordenació de
la vialitat envers a la carretera de l’Escala i la seva connectivitat amb el nucli antic de
Viladamat.
2. Respecte als sistemes, contempla el següent:


Als dos àmbits qualificats de sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable que
incorpora, no caldrà cap figura específica per a la seva obtenció ja que l’àmbit
anomenat els Jardins del rei, situat al sud del nucli de Viladamat, és pràcticament de
titularitat pública excepte una parcel·la on hi ha signat un conveni de cessió amb el
propietari; i l’altre àmbit al nord del mateix nucli, espai delimitat pel sistema de
carreteres que va de l’Escala a Orriols hi ha signat un conveni de cessió de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.



S'identifica en els plànols d'ordenació les diferents categories del sistema d'espais
lliures (SV) amb subclaus, segons la classificació del Mapa Urbanístic de Catalunya
(MUC): SV3, parcs esportius; SV5, espais de jocs infantils; SV6, jardins urbans; SV7, de
nova creació / reserva.



També s'identifica en els plànols d'ordenació les diferents categories del sistema
d'equipaments (SE) amb subclaus, segons la classificació del Mapa Urbanístic de
Catalunya (MUC): SE1, docent; SE2, Sanitari - assistencial; SE3, Administratiu /
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proveïment; SE4, Cultural - social - religiós; SE5, Esportiu; SE6, Funerari / cementiri;
SE7, Reserva / sense ús assignat.


De la mateixa manera s'identifica les diferents categories del sistema viari (SX): SX1,
xarxa territorial; SX2, xarxa viària urbana; SX3, xarxa de camins rurals.



La normativa del sistema aeronàutic vindrà informada per la secretaria de Mobilitat, i
s'incorporarà les seves determinacions. Atès que el document serà sotmès al tràmit
per la seva validació, es sol·licitarà el referit informe preceptiu.



D'acord amb el conveni de l'any 2009, signat entre l'Ajuntament de Viladamat i Terra
Negra, s'estableixen les condicions d'edificació que es detallen i que s'hauran de
desenvolupar segons les determinacions que diu la llei. El sostre edificable màxim per
una planta de reciclatge o/i tractament de residus a la construcció i de valoració
d’inerts i no perillosos en procedència urbana i industrial és de 5.000m2, amb una
màxima (ARM) de 15m.
El sostre màxim per l’edificació necessària per la instal·lació del serveis d’Estació
bombeig, deixalleria i decantador és de 600m², així com en la zona de l’APIR es permet
un sostre màxim de 100m².

3. Respecte el sòl no urbanitzable, contempla el següent:


Es corregeixen les errades en la redacció de l’articulat, suprimint l’article 139, regulació
del nucli de població i s'ajusta el redactat a la normativa vigent en matèria
d'implantació d'antenes de telefonia mòbil:
Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de
radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa la legislació sectorial vigent Decret
281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig,
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació. Es tindrà en compte la Recomanació del Consell de la Comunitat
Econòmica Europea, de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general
als camps electromagnètics (DOCE L 199/59), o disposicions substitutòries.



El sistema delimitat amb la clau STp, corresponent a l’àrea extractiva Terra Negra, SL /
PAIRADES A, es desenvoluparà mitjançant un Pla Especial Urbanístic (PEU).



En les zones de clau N1 (zona de protecció preventiva) i N2 (zona de protecció
territorial) es suprimeix l'ús admissible de venda de maquinària ja que no és admès en
la legislació vigent.

4. Respecte el sòl urbanitzable, contempla el següent:


Per tal de reduir i ajustar el creixement del nucli urbà a la superfície d’extensió urbana
admissible, es suprimeix el sector Ponent en Sòl urbanitzable no delimitat i es classifica
com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva amb clau Na1.
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En les instal·lacions del sector urbanitzable delimitat Llevant actualment s'hi troben els
habitatges dels propietaris i dels fills de l'activitat econòmica existent.
Encara que segons l'acord d'urbanisme s'hauria de prohibir l'ús d'habitatge vinculat a
l'activitat ja que podria interferir en el desenvolupament del sector, aquest ús
d'habitatge es mantindrà per tal de poder fer compatibles aquests habitatges existents
que han d'estar vinculats a l'activitat, encara que l’ús principal és l’industrial, el
comercial i petits tallers.

5. Respecte el sòl urbà, contempla el següent:


D'acord amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27
de novembre de 2014 de valoració territorial i urbanística es redueix i s'ajusta el
creixement del nucli urbà a la superfície d’extensió urbana admissible, segons
l'expressió alfanumèrica orientativa del Pla territorial E=30*A*f/100 = 12,00 Ha , es
suprimeixen el PMU 01 sector Pabordia en sòl urbanitzable i el sector Ponent en Sòl
urbanitzable no delimitat, passant a ser sòl no urbanitzable de protecció preventiva
amb clau Na1.



Signat el conveni urbanístic entre Biet SL i l'Ajuntament de Viladamat, un cop aprovat
el POUM de Viladamat es farà la cessió a favor de l'Ajuntament dels terrenys
qualificats com a espais lliures (sector Pabordia) i de la zona del vial del carrer del Mar
on s'hi havien executat unes obres d'urbanització a càrrec dels pressupostos
municipals, i es procedirà a formalitzar l'escriptura pública. D'altra banda s'obtindrà
una parcel·la de sòl urbà, d’execució directe segons llicència urbanística, classificada
anteriorment com a sistema d’equipaments, on s’ordena en base a edificació aïllada
(clau CU1) i l’ús principal serà el residencial.



D'acord amb la definició de sòl urbà no consolidat que ve establerta en l'article 31 del
TRLUC, i d'acord amb les seves disposicions, són considerats sòl urbà no consolidat els
àmbits PA-02 Escoles nord, PA-03 Escoles sud, PA-04 Camí de Palau Borrell oest, PA-06
Camí de Palau Borrell est i PA-07 Ctra Figueres zona esportiva. Aquests àmbits, per
tant, seran subjectes a la cessió del valor del 10% de l'aprofitament urbanístic.



A banda de completar els percentatges del paràmetre d’ocupació màxima en les zones
de Creixement rural CR1 i CR2, amb una ocupació del 15% i 25% respectivament, es
suprimeix la zona de verd privat (clau VP) ja que es tracta d'espais no edificats dins de
la mateixa zona de nucli antic (clau NA). En els plànols normatius es diferencia
gràficament mitjançant un doble tramat.

6. Pel que fa a la tramitació:
Es sol·licita els següents informes:


Ministerio de Industria, Energia i Turismo (DG de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información).



Direcció General de Carreteres.



Secretaria General d’Energia, Mines i Seguretat industrial.
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Consell Català de l’Esport.

3.2.17- Ministerio de Industria, Energia y Turismo – Secretaria de Estado de
Telecomunicaiones y para la Sociedad de la Información. RE 251, 27 d’abril de 2015.
1. Imposició d’obligacions d’ubicació compartida d’infraestructures i recursos associats o
d’utilització compartida del domini públic o la propietat privada.
En l’article 133.6 de les normes urbanístiques s’estableix que aquestes obligacions
correspon, en exclusiva, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, pel que l’instrument
de planificació urbanística objecte del present informe només podrà imposar aquest
tipus d’obligacions en aquelles zones per les que es compti amb l’oportuna resolució del
citat departament ministerial.
2. Obligació de l’obtenció de llicència municipal per la instal·lació, posada en servei o
funcionament d’infraestructures de telecomunicació.
En l’article 33 de les NNUU es contemplen els actes que no estan subjectes a la llicència
urbanística segons el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística de Catalunya. S’afegeixen les excepcions a la necessitat
de llicència municipal que la Llei 9/2014 introdueix per determinats casos d’instal·lacions
d’infraestructura de telecomunicació.
Aquesta excepció també es té en compte en l’article 133.6 de les normes urbanístiques.
3. Referències al Decret 148/2001, de 29 de maig, d’Ordenació Ambiental de les instal·lacions
de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació de la Generalitat de
Catalunya.
Es fa referència en els articles 223.3 i 133.6 de les NNUU l’anul·lació, per la Sentència del
Tribunal Suprem de 22 de març de 2011, de diversos articles i tots els annexes del Decret
148/2001, de 29 de maig.
4. Regulació especial per infraestructures de telecomunicacions amb un únic instrument
urbanístic.
En l’article 133.3 de les NNUU es contempla que el Pla haurà de tenir en compte el
dinamisme dels servis de telecomunicació i, per tant, la contínua adaptació en les seves
infraestructures per satisfer la demanda de les necessitats dels consumidors. En la
elaboració del Pla Especial s’haurà de tenir en compte el que disposa l’article 34.3 de la Llei
9/2014, General de Telecomunicacions. Es redactarà un Pla Especial per cada
infraestructures de telecomunicació.
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3.2.18- Generalitat de Catalunya – Consell Català de l’Esport. RE 256, 27 d’abril de 2015.
L’informe és favorable, i es demana que l’aprovació definitiva del POUM faci esment al PIEC
com a pla territorial sectorial en l’àmbit de l’esport.

3.2.19- Generalitat de Catalunya –Direcció General de Carreteres del Departament de
Territori i Sostenibilitat. 30 d’octubre de 2015.
1.

Als plànols d’ordenació queda qualificat de sistema viari el domini públic de les
carreteres existents i dibuixades les servituds corresponents. Els límits dels àmbits
dels sectors confrontants amb les carreteres s’ajusten al límit del domini públic
d’aquestes. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el present
POUM estan ajustades als requeriments de la normativa vigent.

2.

Es dibuixa als plànols d’ordenació, en sòl no urbanitzable, la línia d’edificació
respecte la C-31 a 50m de les arestes exteriors de la calçada de la carretera i a
25m respecte les carreteres Gi-623, C-31a i Gi-630.

3.

En el sector PPU-01 i al PA-10 es dibuixa la línia d’edificació a 25m de les arestes
exteriors de la calçada de la carretera Gi-623.
Al PMU-02 es dibuixa la línia d’edificació a 25m de l’aresta anular de la rotonda de
connexió.
Al PA-06, es dibuixa la línia d’edificació a 15m de l’eix de la calçada.
A la resta de sòl urbà es manté com a mínim la línia d’edificació que es fixa al
planejament.
Es dibuixen les línies d’edificació respecte a les carreteres C-31, Gi-623, C-31a i Gi30 als plànols d’ordenació.

4.

La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de carreteres, aprovat pel
decret 293/2003, de 18 de novembre), és d’aplicació a tots els efectes en les
qüestions relatives a aquest tipus de vialitat, en cada cas i segons l’administració
que en sigui titular.
De produir-se contradicció entre la normativa del POUM i la legislació de
carreteres esmentada prevaldrà el que determina aquesta legislació.
Article 53 de la normativa.

5.

En l’article 5.5, implicacions en el càlcul de demandes de recursos de la nova
ordenació proposada pel POUM, de la memòria ambiental ampliada fa referència
a l’ajust de l’estudi de mobilitat al Decret 344/2006, de 19 de setembre de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

6.

En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització caldrà donar
complimenta totes aquestes prescripcions.

Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

41

7.

A tots els trams de les carreteres confrontades amb sòl urbanitzable i/o urbà objecte
d’un polígon d’actuació urbanística o d’un pla de millora urbana, el planejament
derivat i els projectes d’urbanització precisen la vialitat de cadascun d’aquests àmbits
i els seus accessos a les carreteres.
Els àmbits dels sectors estan ajustats per tal d’incloure al seu interior el sòl necessari
per a la construcció dels seus accessos a les carreteres.
Els costos de tots aquests intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les
carreteres que siguin necessàries s’han inclòs a les càrregues d’urbanització
imputables als sectors beneficiats. Veure les fitxes corresponents.

En l’article 108 Paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística i en
l’article 115 Paràmetres i condicions del PPU de sòl urbanitzable delimitat, en
l’apartat del PA-10 i PPU-01, condicions de gestió i execució, s’afegeix que aquest
giratori s’haurà de construir simultàniament amb el primer d’aquests dos àmbits
(PA-10 o PP-01) que es desenvolupi i haurà d’estar operativa i rebuda per la
Generalitat de Catalunya abans que es pugui atorgar les llicències d’activitat.
8.

Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera, incloses
les infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas, clavegueram,
telefonia i qualsevol altre servei, s’ajustaran, en el planejament derivat i en els
projectes d’urbanització, als requeriments establerts a aquest efecte al Reglament
general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de novembre, i a les normatives
tècniques aplicables a cada cas.
Veure article 56 de les normes, Regulació de les construccions i instal·lacions
vinculades al sistema viari.

9.

El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els
corresponents projectes d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part del
promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de produir-se
contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el promotor haurà
d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.
Veure en les normes l’article 27.3 i 27.4 Mesures de protecció ambiental l’article
106.6 Procediment i execució dels polígons d’actuació urbanística i l’article 112
Desenvolupament i execució dels plans de millora urbana.

10.

No es permet activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu
que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri en
vigor el desplegament reglamentari d’aquesta llei, el reglament aprovat pel Decret
136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no contradigui la llei vigent, no s’hi oposi
i no hi sigui incompatible.
Veure en les normes l’article 29 Avaluació ambiental de projectes i de plans,
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programes
11.

El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres
hauran d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de Carreteres
de Girona.
S’ha afegit a l’article 52.6 de les normes, Sistema de comunicacions.

3.2.20- Generalitat de Catalunya –Departament de Territori i Sostenibilitat- acord Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. 6 de novembre de 2015
1.

S’incorpora un estudi d'inundabilitat, inclòs en el document ambiental i informat per l’ACA, on
es defineix la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable.
Aquest estudi afectarà en la zonificació dels plànols d’ordenació, els quals estan modificats, i
als articles de la secció III.2 de la normativa referents al sistema de protecció hidrogràfica.
No queda alterades les determinacions fonamentals que estableix el POUM aprovat.
S’incorpora un nou plànol d’ordenació: O-14 zona fluvial.
S’incorpora la definició de la zona fluvial com a sistema urbanístic anomenat sistema
hidràulic en el sentit de l’article 6 del RLU, sistema hidrogràfic en el sentit dels criteris
urbanístics de l’ACA, i la regulació dels usos permesos d’acord amb la legislació vigent.
S’enviarà el document a l’ACA perquè emeti informe.

2.

S’ha sol·licitat informe a la Direcció General de Protecció Civil des de la secretaria de
l’Ajuntament.

3.

Es completa el POUM amb les prescripcions dels següents informes:
3.1. D’acord a les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua emès en data
de 17 d’octubre de 2014, hi ha la necessitat de realitzar un estudi d’inundabilitat el
qual fa referència l’apartat 1.
Es modifica la fitxa del PA7 on s’incorporen les mesures de protecció passiva de
protecció front inundació adoptades, sobreelevant el terreny fins a cota 7.75m més
un cordó perimetral nord de fins a 8.25m, i es quantifiquen econòmicament.
3.2. Segons les prescripcions de l’informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural del
18 de novembre de 2013 pel que fa a arqueologia, s’incorporen en el catàleg de béns
a protegir la totalitat dels jaciments que consten en l’Inventari del Patrimoni
Arqueològica i Paleontològic de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni.
Els elements que estaven considerats com Elements d’interès municipal (EIM) en el
catàleg de béns a protegir passen a considerar-se Àrees de protecció arqueològica
(APA), ja que consten com a jaciments en l’esmentat inventari.
S’ha modificat al catàleg de béns a protegir.
3.3. Segons les prescripcions de l’informe del Consell Català de l’Esport del 26 de març de
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2015, en quant als equipaments esportius, en l’article 68.2 s’estableix la necessitat del
POUM de complir els estàndards teòrics definits pel Pla Director d’ Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), aprovat pel Decret 95/2005, de 31 de
maig, publicat al DOGC 4397 de 2 de juny de 2005.
Aquest Pla director té caràcter de “Pla territorial sectorial” en l’àmbit de l’esport i
desplega, juntament amb altres plans sectorials, el “Pla territorial general de
Catalunya” que ha elaborat el Departament de Política Territorial o Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, i que s’ajusta al que estableix la Llei 23/1983 de
política territorial.
S’ha afegit a l’article 68.2 de la normativa.
3.4. Segons les prescripcions de l’informe del Departament d’Agricultura del 2 de
desembre de 2013, s’incorporen a la normativa els següents punts:

1.

La distància de les tanques al camí així com la seva tipologia queden definides
en l’article 125 Tanques, murs i marges.

2.

D’acord a aquest informe es canvia el nom de l’article 124 de la normativa per
“segregacions en sòl no urbanitzable”.
S’ha modificat.

3.

En l’article 125 Tanques, murs i marges, s’estableix que pel que fa a les
tanques vegetals s’utilitzaran preferentment espècies autòctones, adaptades
a les característiques del sòl de baix consum hídric i, a la vegada, concordants
amb la vegetació i el paisatge existent; es prohibeix la plantació en espais
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora), segons la
Ressolució AAR/2999/2007 i s’ha de tenir en compte les mesures per a la
prevenció del foc bacterià que s’estableixen en el Decret 42/2007 de 20 de
febrer (DOGC núm.4827, de 22/02/2007.
S’ha afegit.

4.

En l’article 126 Arbres i vegetació s’afegeix un punt on s’esmenta que en els
jardins públics no es podran plantar plantes susceptibles al foc bacterià,
segons la Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es
prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià
(Erwinia amylovora).
S’ha afegit.

5.

En l’article 132 Granges i construccions ramaderes s’afegeix que S’admet
l’ampliació necessària del sostre edificable de les explotacions ramaderes
porcines per tal d’adaptar-les al compliment d’allò que disposa la legislació
vigent de protecció i benestar dels animals. D’aquesta manera es pot garantir
la viabilitat tant econòmica com productiva de les explotacions ramaderes
existents i el correcte desenvolupament d’aquesta activitat.
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Caldrà donar compliment al Decret 50/2005, de 29 de març, de gestió de les
dejeccions ramaderes i al Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les
dejeccions ramaderes.
En referència a les distàncies entre explotacions ramaderes i casc urbà, la legislació
que o regula és:
Porcí: RD 324/2000, de 3 de març; Avicultura: RD 1084/2005, de 16 de setembre;
Cunícoles: RD 1547/2004; Equí: RD 804/2011.
S’ha afegit.
3.5. D’acord a l’informe de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori
i Sostenibilitat emès en data de 30 d’octubre de 2015,

1. Als plànols d’ordenació queda qualificat de sistema viari el domini públic de les
carreteres existents i dibuixades les servituds corresponents. Els límits dels
àmbits dels sectors confrontants amb les carreteres s’ajusten al límit del domini
públic d’aquestes. La vialitat i les connexions amb les carreteres definides en el
present POUM estan ajustades als requeriments de la normativa vigent.
2. Es dibuixa als plànols d’ordenació, en sòl no urbanitzable, la línia d’edificació
respecte la C-31 a 50m de les arestes exteriors de la calçada de la carretera i a
25m respecte les carreteres Gi-623, C-31a i Gi-630.
3. En el sector PPU-01 i al PA-10 es dibuixa la línia d’edificació a 25m de les
arestes exteriors de la calçada de la carretera Gi-623.
Al PMU-02 es dibuixa la línia d’edificació a 25m de l’aresta anular de la rotonda de
connexió.
Al PA-06, es dibuixa la línia d’edificació a 15m de l’eix de la calçada.
A la resta de sòl urbà es manté com a mínim la línia d’edificació que es fixa al
planejament.
Es dibuixen les línies d’edificació respecte a les carreteres C-31, Gi-623, C-31a i Gi30 als plànols d’ordenació.

4. La legislació de carreteres (Text refós de la Llei de Carreteres, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, Reglament general de carreteres,
aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre), és d’aplicació a tots els
efectes en les qüestions relatives a aquest tipus de vialitat, en cada cas i segons
l’administració que en sigui titular.
De produir-se contradicció entre la normativa del POUM i la legislació de
carreteres esmentada prevaldrà el que determina aquesta legislació.
Article 53 de la normativa.

5. En l’article 5.5, implicacions en el càlcul de demandes de recursos de la nova
ordenació proposada pel POUM, de la memòria ambiental ampliada fa
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

45

referència a l’ajust de l’estudi de mobilitat al Decret 344/2006, de 19 de
setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

6. En el planejament derivat i en els projectes d’urbanització caldrà donar
complimenta totes aquestes prescripcions.
7. A tots els trams de les carreteres confrontades amb sòl urbanitzable i/o urbà
objecte d’un polígon d’actuació urbanística o d’un pla de millora urbana, el
planejament derivat i els projectes d’urbanització precisen la vialitat de
cadascun d’aquests àmbits i els seus accessos a les carreteres.
Els àmbits dels sectors estan ajustats per tal d’incloure al seu interior el sòl
necessari per a la construcció dels seus accessos a les carreteres.
Els costos de tots aquests intercanviadors i de les actuacions d’adequació de les
carreteres que siguin necessàries s’han inclòs a les càrregues d’urbanització
imputables als sectors beneficiats. Veure les fitxes corresponents.
En l’article 108 Paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística i en
l’article 115 Paràmetres i condicions del PPU de sòl urbanitzable delimitat, en
l’apartat del PA-10 i PPU-01, condicions de gestió i execució, s’afegeix que
aquest giratori s’haurà de construir simultàniament amb el primer d’aquests
dos àmbits (PA-10 o PP-01) que es desenvolupi i haurà d’estar operativa i
rebuda per la Generalitat de Catalunya abans que es pugui atorgar les llicències
d’activitat.

8. Les actuacions que es plantegin en les zones de protecció de la carretera,
incloses les infraestructures de subministrament, electricitat, aigua, gas,
clavegueram, telefonia i qualsevol altre servei, s’ajustaran, en el planejament
derivat i en els projectes d’urbanització, als requeriments establerts a aquest
efecte al Reglament general de carreteres, Decret 293/2003 de 18 de
novembre, i a les normatives tècniques aplicables a cada cas.
Veure article 56 de les normes, Regulació de les construccions i instal·lacions
vinculades al sistema viari.

9. El planejament derivat dels àmbits confrontants amb carreteres i els
corresponents projectes d’urbanització hauran d’incloure l’obligació, per part
del promotor, del compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica i de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació
ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. En el cas de
produir-se contaminació acústica o enlluernament sobre les carreteres, el
promotor haurà d’executar, a càrrec seu, les mesures de protecció pertinents.
Veure en les normes l’article 27.3 i 27.4 Mesures de protecció ambiental l’article
106.6 Procediment i execució dels polígons d’actuació urbanística i l’article 112
Desenvolupament i execució dels plans de millora urbana.

10. No es permet activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre residu
que afecti a la seguretat viària en les zones adjacents a les carreteres. Totes les
activitats hauran de complir amb tot allò que estableix la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i en tant no entri
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en vigor el desplegament reglamentari d’aquesta llei, el reglament aprovat pel
Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot allò que no contradigui la llei vigent, no
s’hi oposi i no hi sigui incompatible.
Veure en les normes l’article 29 Avaluació ambiental de projectes i de plans,
programes

11. El planejament derivat i els projectes d’urbanització que afectin les carreteres
hauran d’obtenir l’informe favorable vinculant del Servei Territorial de
Carreteres de Girona.
S’ha afegit a l’article 52.6 de les normes, Sistema de comunicacions.
4.

Als plànols d’ordenació, degut a la l'escala del document es superposen varies trames. Per
tal d’evitar la superposició de les trames de les proteccions sobre les trames de les
qualificacions, aquestes es fan amb un tramat que permet veure la qualificació del terreny.
La trama és un ratllat transparent.

5.

D’acord a l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona es canvia en tot el
document la clau SS de la protecció del sistema viari per la clau SXv.
S’ha modificat.

6.

Es corregeix l’error de superfície de les zones verdes i es refan els quadres de l’apartat 0.5
del còmput de paràmetres urbanístics de la memòria, així com les superfícies de l’apartat 8.5
sistema d’espais lliures de la memòria.
El POUM preveu una superfície total d’espais lliures públics (SV) de 17.340,82m² en sòl urbà
consolidat; 5.933,36m² d’espais lliures públics (SV) en sòl urbà no consolidat; de 3.799,88m 2
d’espais lliures públics (SV) en sòl urbanitzable; i de 15.163,76m2 sistemes d’espais lliures
(SV) en sòl no urbanitzable.
Sobre el sostre potencial en sòl urbà, d’acord amb la LUC, al municipi de Viladamat li
correspondria una reserva d’espais lliures a raó de 20 m² per a cada 100 m² de sostre de
31.858,44 m².
El sistema d’espais lliures del POUM en sòl urbà consolidat més els espais lliures dels
polígons d’actuació en sòl urbà consolidat té una superfície de 17.340,82m², i en sòl
urbanitzable (Jardins del Rei i una porció de terreny al nord est de la rotonda d’encreuament
entre la carretera de l’Escala i la carretera Gi-623) té una superfície de 15.163,76 m². En total
la superfície d’espais lliures té una superfície de 32.504,58 m² quantitat superior als
paràmetres mínims fixats.
S’ha corregit l’error.

7.

S’elimina de la memòria, en l’apartat 8.5 sistema d’espais lliures, la inclusió dels patis privats
(Vp), espais lliures que espongen la densa trama del nucli i que formen part de la qualificació
de nucli antic (NA) i s’identifiquen amb un tramat als plànols d’ordenació.
S’ha eliminat.
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8.

En l’article 155.1 de la Normativa es fixa que el sistema delimitat amb la clau STp,
corresponent a l’àrea extractiva PAIRADES A, es desenvoluparà mitjançant un Pla Especial
Urbanístic (PEU).
En l’article 155.1 ja estava fixada la tramitació mitjançant un pla especial urbanístic.

9.

S’afegeix a la llegenda dels plànols d’ordenació la trama corresponent al verd privat dins de
la qualificació de nucli antic (NA).
S’ha afegit.

10. Pel que fa al polígon d’actuació PA-07 Carretera de Figueres – zona esportiva, als quadres de
còmput de sòl i de sostre edificable del sòl urbà de la memòria es parla d’un sostre
edificable, segons l’edificabilitat neta corresponent a la zonificació d’edificació aïllada o
aparellada, de 11.122,01m2. En la fitxa corresponent de l’Annex III de les normes es fixa un
coeficient d’edificabilitat brut de 0,40m2st/m2 amb un sostre brut de 12.709,73m2. Cal
diferenciar entre sostre net i sostre brut.
11. S’elimina de l’article 135 de les normes la possibilitat que totes les edificacions existents no
incloses al catàleg es podran reconstruir i rehabilitar amb les consideracions d’ús que
estableix l’article 47.3 bis del TRLLU, ja que per això haurien d’haver estat incloses al catàleg.
Totes aquelles edificacions existents en el SNU del terme municipal de Viladamat que no han
estat incloses en el Catàleg es podran reconstruir o rehabilitar sempre i quan es compleixin
les normes urbanístiques d’aquest POUM.
12. S’afegeix l’aparcament de caravanes com a ús en sòl no urbanitzable en l’article 130.
S’ha afegit.
13. Els plànols d’informació que indiquen les zones d’alta i molt alta vulnerabilitat per mitjà dels
quals es preveu limitar la implantació d’extractives (I-19) i la vulnerabilitat hidrogeològica
per l’admissió de tipus de residus (I-20) es passen com a plànols d’ordenació d’aquest
document.
- O.12

Sensibilitat ambiental

- O.13

Vulnerabilitat hirogeològica

Els plànols d’informació I-19 i I-20 passen a ser d’ordenació O-12 i O13 respectivament.
14. El catàleg de Masies i Cases Rurals, que va ser aprovat definitivament per la comissió
d’urbanisme el 23 juliol de 2008, publicat en el DOGC nº 5239 el 20 d’octubre de 2008, es
desvincula del POUM i es manté com a document independent no incorporat al POUM, tal
com s’indica a l’article 134 de les normes.
Es desvincula el catàleg del POUM.
15. Es corregeixen les diferents errades detectades a l’articulat del POUM:
15.1. En l’article 3 Marc legal, s’actualitza la normativa vigent referent al Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística -DOGC núm. 6623, de 15.05.2014.
S’ha actualitzat.
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

48

15.2. En l’article 5 es substitueix el títol de plans directors urbanístics per plans
sectorials.
S’ha substituït.
15.3. En l’article 19 Catàlegs, s’elimina el punt 2 on s’establia que es convalidava el
Catàleg de masies i cases rurals, ja que aquest es desvincula del POUM i es manté com
a document independent.
S’ha eliminat.
15.4. A l’article 41 Qualificació del sòl, es complementa la llista de qualificacions de
sistemes:
a) Sistemes de comunicacions
b)Sistemes d’espais lliures públics
-

Sistema de parcs i jardins urbans

-

Sistema hidrològic

c) Sistemes d’equipaments comunitaris
d)Sistema de serveis tècnics
S’ha incorporat el sistema de parcs i jardins urbans i el sistema hidrològic a la llista de
sistemes.
15.5. A l’article 57 es substitueix la descripció de regulació del sistema aeronàutic per
regulació de la servitud aeronàutica.
S’ha substituït.
15.6. A l’article 65-Proteccions s’eliminen les contradiccions amb l’article 63-Definició,
identificació i àmbits, a resultes de l’estudi d’inundabilitat que s’incorpora.
S’ha modificat.
15.7. Als articles 107 i 108 Polígons d’actuació urbanística d’aquest POUM, es corregeix
l’error de la classificació entre els polígons que es troben en sol urbà consolidat (SUC) i
els que es troben en sòl urbà no consolidat (SUNC).
- Polígons d’actuació en SUC:
PA-01
Carrer Armentera
PA-05
Camí Palau Borrell – Centre
PA-08
Camp de Futbol – Oest
PA-09 Camp de Futbol – Est
PA-10 Llevant Ctra. l’Escala
- Polígons d’actuació en SUNC:
PA-02
Escoles - Nord
PA-03
Escoles - Sud
PA-04
Camí Palau Borrell - Oest
PA-06 Camí Palau Borrell - Est
PA-07 Ctra. Figueres – zona esportiva
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15.8. Detectada l’errada en l’article 115 Paràmetres i condicions del Pla Parcial
Urbanístic de sòl urbanitzable delimitat, en l’apartat “d” de règim d’usos, es
substitueix Secció II.2 per secció II.5.
Per a aquesta zona s'admeten els usos que es determinen en el Títol V, Capítol II,
Secció II.5.
15.9. S’actualitza l’article 129. Disposicions generals, amb el nou reglament llei
d’urbanisme.
El decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, queda modificat
pel decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat
Urbanística.
15.10. A l’article 134 Catàleg de masies i cases rurals, s’exposa que aquest catàleg,
tramitat com a document independent, no s’incorpora dins del document d’aquest
POUM.
Es desvincula el catàleg del POUM.
15.11. S’elimina la disposició transitòria 2a, referent a la convalidació del catàleg de
Masies i cases rurals al POUM.
A la disposició transitòria 2a s’exposen les diferents figures de planejament vigent que
es conserven.
15.12. L’annex V d’aquestes normes continua formant part del document i fa referència a
les Granges i construccions ramaderes.
No es modifica.

16. S’aporten els següents quadres de resum de qualificacions i resum de les figures de
planejament vigent que es mantenen, incorporats al final.
17. S’ha indicat a l’Ajuntament que el document del POUM s’haurà d’adequar als estàndards del
MUC (Mapa urbanístic de Catalunya) per tal de fer possible la sistematització del
planejament urbanístic.
18. Es modifica l’article 69 i 71 de les normes referent als usos del sistema de serveis tècnics,
quedant expressament prohibit, dins els àmbits delimitats com a sistemes de serveis tècnics,
la instal·lació d’infraestructures pel dipòsit de residus tipus de classe II (per a residus no
especials) ni de classe III (per a residus especials) atès que es tracta d’una àrea d’alta i molt
alta vulnerabilitat hidrogeologia per tractar-se de materials porosos no consolidats tals com
dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc
cimentats.
El sistema de serveis tècnics Pairades es desenvoluparà mitjançant un Pla Especial que
s’haurà de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària. S’haurà de donar
justificació específica del cicle de l’aigua, riscos geològics, impacte paisatgístic i la mobilitat
de vehicles en el transport d’entrada i sortida dels residus.
Queda reflectit en la memòria, en les pàgines 18,19,185,207 i 211, que l’objectiu del pla
sempre ha estat la prohibició de la instal·lació d’infraestructures pel dipòsit de residus tipus
de classe II en e sòl qualificat de serveis tècnics, però no a la instal·lació d’una nau per el seu
tractament.
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QUADRE RESUM DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL TERME MUNICIPAL:

SISTEMES
ZONES
SISTEMES
ZONES
SISTEME
S
ZONES

PA - POLÍGONS D'ACTUACIÓ
PMU - PLANS DE
MILLORA URBANA

NO CONSOLIDAT

SU- SÒL URBÀ

PA - POLÍGONS D'ACTUACIÓ

CONSOLIDAT

ZONES

SISTEMES

SV
SE
ST
SX

Espais lliures
Equipaments
Serveis tècnics
Sistema viari
SX
Protecció sistema
SXv
viari
Total sistemes
Nucli antic
NA
Verd privat
CU1
Consolidació urbana 1
CU2
Consolidació urbana 2
CU CU3
Consolidació urbana 3
CU4
Consolidació urbana 4
CU5
Consolidació urbana 5
CR1
Creixement rural 1
CR
CR2
Creixement rural 2
Total zones
SV
Espais lliures
SE
Equipaments
ST
Serveis Tècnics
SX
Sistema viari
CU1
Consolidació urbana 1
CU2
Consolidació urbana 2
CU CU3
Consolidació urbana 3
CU4
Consolidació urbana 4
CU5
Consolidació urbana 5
CT1
Comerços i tallers 1
CT
CT2
Comerços i tallers 2
Total PA
TOTAL SÒL URBÀ CONSOLIDAT
SV
Espais lliures
SE
Equipaments
SX
Sistema viari
ST
Serveis Tècnics
CU1
Consolidació urbana 1
CU2
Consolidació urbana 2
CU CU3
Consolidació urbana 3
CU4
Consolidació urbana 4
CU5
Consolidació urbana 5
A1
Aïllada o aparellada 1
A
A2
Aïllada o aparellada 2
Total PA
SV
Espais lliures
SE
Equipaments
SX
Sistema viari
A1
Aïllada o aparellada 1
A
A2
Aïllada o aparellada 2
A5
Aïllada o aparellada 5
Total PMU
TOTAL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
TOTAL SÒL URBÀ
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16.659,94
12.040,91
0,00
58.526,85

m²
m²
m²
m²

15.385,78
102.613,48
14.537,29
5.192,13
3.685,18
27.430,97
27.856,36
76.022,22
0,00
24.385,69
29.855,88
208.965,72
680,88
70,12
437,92
3.970,13
0,00
0,00
8.003,91
0,00
1.785,40
0,00
22.529,24
37.477,60
349.056,80
4.999,56
7.162,82
9.794,57
437,92
0,00
0,00
4.368,81
4.385,23
6.439,12
5.732,10
10.779,82
54.099,95
933,80
1.187,90
2.411,61
280,00
5.405,61
5.000,00
15.218,92
69.318,87
418.375,67

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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ZONES

CT

ST

N1

N2
ZONES

SNU - SÒL NO URBANITZABLE

SISEMES

SUD - DELIMITAT

SUR - SÒL
URBANITZABLE

SISTEMES

N3

SV
Espais lliures
SE
Equipaments
SX
Sistema viari
ST
Serveis tècnics
CT1
Comerços i tallers 1
CT2
Comerços i tallers 2
TOTAL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL SÒL URBANITZABLE
SV
Espais lliures
SX
Sistema viari
ST
Serveis tècnics públics
STp
Serveis tècnics privats
H
Sistema hidrològic
Total sistemes
ZONA DE PROTECCIÓ
N1a
PREVENTIVA - Subzona
agrícola periurbana
ZONA DE PROTECCIÓ
N2a
TERRITORIAL - Subzona
agrícola de valor
ZONA DE PROTECCIÓ
N2b
TERRITORIAL - Subzona de
ribera d'interès connector
ZONA DE PROTECCIÓ
ESPECIAL - Subzona agrícola
N3a
d'interès ecològic i
paisatgístic
ZONA DE PROTECCIÓ
ESPECIAL - Subzona forestal
N3b
d'interès ecològic i
paisatgístic
Total zones
TOTAL SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL SUPERFÍCIE MUNICIPI

3.799,88
1.932,83
6.489,49
65,78
4.382,96
21.985,66
38.656,60
38.656,60
15.163,76
169.247,25
14.200,78
174.623,10
373.234,89

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
ml
m²

2.912.986,07 m²

3.070.928,92 m²

24.942,31 m²

944.110,69 m²

4.136.750,29 m²
11.089.718,28 m²
11.462.953,17 m²
11.919.985,44 m²

SUD

SUNC

SUC

QUADRE RESUM DE LES FIGURES DE PLANEJAMENT VIGENT
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PA)
PA-01
Carrer Armentera
PA-05
Camí Palau Borrell - Centre
PA-08
Camp de Futbol - Oest
PA-09
Camp de Futbol - Est
PA-10
Llevant Ctra. l'Escala
TOTAL
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PA)
PA-02
Escoles - Nord
PA-03
Escoles - Sud
PA-04
Camí Palau Borrell - Oest
PA-06
Camí Palau Borrell - Est
PA-07
Ctra. Figueres - zona esportiva
TOTAL
POLÍGONS DE MILLORA URBANA (PMU)
PMU-01 Cinc Claus zona Est
PMU-02 Escoles
TOTAL
PLANS PARCIALS URBANÍSTICS (PPU)
PPU-01 Sector Llevant

sup. Àmbit
4.022,44 m²
2.244,20 m²
2.394,00 m²
3.105,00 m²
25.274,04 m²
37.039,68 m²
sup. Àmbit
7.648,52 m²
6.280,42 m²
3.117,79 m²
5.278,89 m²
31.774,33 m²
54.099,95 m²
sup. Àmbit
9.338,12 m²
5.880,80 m²
15.218,92 m²
sup. Àmbit
38.656,60 m²
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sòl privat
3.677,50 m²
1.785,40 m²
1.781,37 m²
2.545,04 m²
22.529,24 m²
32.318,55 m²
sòl privat
4.368,81 m²
4.385,23 m²
2.400,27 m²
4.038,85 m²
16.511,92 m²
31.705,08 m²
sòl privat
5.685,61 m²
5.000,00 m²
10.685,61 m²
sòl privat
26.368,62 m²

%
91,42%
79,56%
74,41%
81,97%
89,14%

clau
CU3
CU5
CU3
CU3
CT2

sòl públic
3.677,50 m²
458,80 m²
612,63 m²
559,96 m²
2.744,80 m²
8.053,69 m²
%
clau
sòl públic
57,12%
CU3
3.279,71 m²
69,82% CU1/CU4 1.895,19 m²
76,99%
CU5
715,52 m²
76,51%
CU5
1.240,04 m²
51,97% A1 - A2 15.262,41 m²
22.392,87 m²
%
clau
sòl públic
60,89% A1 - A2
3.652,51 m²
85,02%
A5
880,80 m²
4.533,31 m²
%
clau
sòl públic
68,21% CT1 - CT2 12.287,98 m²
52

%
91,42%
20,44%
25,59%
18,03%
10,86%
%
42,88%
30,18%
22,95%
23,49%
48,03%
%
39,11%
14,98%
%
31,79%

3.2.21- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Comerç. 13 de gener de 2016.
1. ES corregeix l’errada material de l’article 207 de les NNUU del POUM, en el qual es fa esment a
“l’article 6 del decret llei 2/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials”, i es substitueix per la referència legislativa correcte, el Decret Llei 1/2009, de 22
de desembre, d’equipaments comercials.

2. S’ajusta, a l’article 207 de les NNUU del POUM, la definició d’establiments comercials segons la
definició de l’article 5 del Decret Llei 1/2009.
S’entén per establiment comercial els locals, construccions, instal·lacions o espais coberts o
sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant si aquestes activitats es
fan de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que es realitzin amb
intervenció de personal o amb mitjans automàtics. Queden exclosos d’aquesta consideració
els espais situats a la via pública en què es duguin a terme mercats de venda no sedentària,
periòdics o ocasionals, degudament autoritzats per l’ajuntament. Els establiments
comercials poden ser individuals o col·lectius i es poden classificar tenint en compte la seva
superfície, el règim de venda, l’assortiment i la seva relació amb altres establiments.
3. S’especifica, a l’article 104 de les NNUU del POUM, relatiu als usos de la zona de comerços i
tallers (clau CT), la singularitat dels PEC, MEC i GEC admesos, tenint en compte el caràcter no
residencial del sòl en aquesta qualificació, els únics establiments comercials que es poden
implantar en aquesta zona són els ECS.

Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial s’estableixen d’acord amb allò que
preveu l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’equipaments comercials.

3.2.22- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Turisme. 14 de gener de 2016.
1. S’ incorporar en els usos del POUM referents a cadascuna de les modalitats d’allotjament
turístic, article 207.3 de les normes urbanístiques, una referència al deure de complir la
normativa turística vigent, en concret, la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de
Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i
d’habitatges d’ús turístic.
2. Es suprimeix la referència al Decret 176/1987, de 9 d’abril, pel qual s’estableixen normes
sobre l’ordenació i la classificació dels establiments d’allotjament turístic sotmesos al
règim d’hoteleria, que consta a l’article 207.3.a) i al Decret 55/1982, del 4 de febrer, sobre
ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi i el Decret
167/1985, de 23 de maig pel qual es determina el procediment per a l’autorització, que
consten a l’article 207.3.c); atès que aquests Decrets no són vigents, fent referència a la
normativa turística vigent:
- Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
- Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i
d’habitatges d’ús turístic.
3. Es recullen en la classificació d’usos de l’article 207 les definicions de cada modalitat
d’establiment d’allotjament turístic que estableix la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme
de Catalunya, tant la d’establiment hoteler com la d’establiment d’apartaments turístics, la
d’establiment de càmping i la d’establiment de turisme rural.
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4. Es modificació la terminologia prevista “ús hoteler” que consta en l’apartat 3.a) de l’article
207 de les NNUU del POUM per la denominació que preveu la normativa turística vigent
“establiment hoteler”.
5. Es suprimeix la referència als motels com a modalitat d’establiment hoteler a l’article
207.3.a) de les normes urbanístiques, ja que es tracta d’una denominació que la nova
normativa turística vigent no preveu.
6. Es modifica la terminologia prevista “turisme rural” que consta a l’article 207.3.b) de les
normes urbanístiques, per “establiment de turisme rural” que preveu la normativa
turística vigent.
7. Es suprimeix l’article 206.1.d) de les normes urbanístiques del POUM referent als
“apartaments turístics com a habitatges, d’acord a l’article 1.2 de Decret 159/2012, de 20
de novembre, que estableix que els establiments d’allotjament turístic no es poden
constituir en habitatges, amb l’única excepció dels establiments de turisme rural.
8. En l’article 207.3.c) es suprimeix la referència a l’ús de “caravàning”, atès que aquest no és
una modalitat d’establiment d’allotjament turístic.
9. Està inclosa al POUM l’activitat d’habitatge d’ús turístic, regulada per la Llei 12/2002 i el
Decret 159/2012. Article 82, 89, 95, 102 i 205 de les normes urbanístiques.

3.2.23.- Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat – Agència
Catalana de l’Aigua de 9 de maig de 2016.
1. S’incorpora al document Delimitació de l’espai fluvial i estudi hidràulic de l’àmbit del sector
PA7 del POUM en data de maig de 2015 un estudi hidràulic per definir les mesures de
protecció passiva a prendre en el sector del PA-7.
Les mesures de protecció passives adoptades per tal de reduir el nivell de risc hidrològic
fins al nivell Lleu de la zona del sector PA7- Carretera de Figueres zona esportiva es
consideren admissibles, d’acord a les recomanacions aprovades pel Consell
d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificades el 17 de juliol de 2003 i el
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
2. S’afegeix a la fitxa del PA-7 les mesures de protecció adoptades i es quantifica
econòmicament.
3. S’incorpora a la documentació gràfica del POUM la delimitació de l’àmbit superficial del
“sistema hidrogràfic” (SH) la totalitat dels cursos fluvials existents en terrenys del municipi.
Veure nou plànol O-14.
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0.3.

AL·LEGACIONS

0.3.1. Al·legacions presentades pels interessats en la fase d’Aprovació Inicial del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat.
Un cop sotmès a informació pública i enviat el document de POUM aprovat inicialment a tots
els organismes competents, s’han rebut les següents al·legacions (amb un total de quinze):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Srs. Assumpció Armengou i Josep Oliveras. Al·legació Re-351 / 10_09_13
Sr. Josep Maria Ylla Garrigolas. Al·legació Re-3579/ 14_10_13
Sr. Jaume Quer Ros. Al·legació Re-385 / 14_10_13
Sra. Maria Pagès Ferrer. Al·legació Re-386 / 15_10_13
Sra. Pilar Ferran Font. Al·legació Re-391 / 17_10_13
Kankakee, representat pel Sr. Juan Antonio Torres Arrabal. Al·legació Re-401 / 24_10_13
Isaac Moya Bofill. Al·legació Re-401 / 24_10_13
Sres. Elena, Marta i Nuria Casadevall Castelló. Al·legació Re-403 / 24_10_13
Dipòsit de Runa terra Negra S.L. representat pel Sr. Francesc Rebled i Sarrà. Al·legació Re407 / 28_10_13
Biogàs de la Ribera, SLU representat pel Sr. Josep Mayola Comadira. Al·legació Re-412 /
28_10_13
Teresa Pigem Martinench. Al·legació Re-415 / 04_11_13
Narcís Foxà. Al·legació Re-415 / 04_11_13
Sra. Catalina Font Roura. Al·legació Re-420 / 04_11_13
Sra. Consol Carreras Barris. Al·legació Re-422 / 05_11_13
Agustín Lletget Sala. Al·legació Re-423 / 05_11_13
Hermanos Curanta, S.A. representat per Joaquim Roca Pagès Re-200/ 13_04_15
Kankakee, representat pel Sr. Xavier Nadal i Puig. Al·legació Re-201 / 13_04_15
Maria Teresa Pigem Martinench. Al·legació Re-220 / 20_04_15

A continuació es fa un resum extracte del contingut de cada una de les al·legacions
presentades :

3.1.01.- Srs. Assumpció Armengou i Josep Oliveras. Al·legació Re-351 / 10_09_13
Al·leguen:
Que són propietaris d’unes instal·lacions i activitats en el sector PMU-5 segons l’antic POUM
de l’any 2006, avui PA-10 des de fa molts anys i així es reconeix en el documents del POUM
aprovat.
Que en el POUM no queda clar la necessitat de creixement econòmic de Viladamat que
justifiqui la classificació de sòl i que no es pot demostrar que existeixi la necessitat de
creixement.
Que les despeses d’urbanització estimades per urbanitzar el sector PA-10 són desmesurades
per les activitats que s’hi desenvolupen des de fa 30 anys i no poden assumir els costos.
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Fan constar que han complert la legalitat( permisos d’obertura, llicència fiscal, contribució
rebuts d’aigua).
Documentació complementaria aportada:
En data 4 de novembre es va sol·licitar documentació complementària en referència als títols
de propietat, llicències i autoritzacions de les activitats. De la documentació aportada per part
de la Sra. Assumpció Armengou es constata:
Que el 14 de desembre de 1975 l’ajuntament va concedir llicència d’obres per la construcció
d’un edifici de 946,08 m² destinat a Residència de 2 estrelles. Que el 8 d’abril de 1987 es
concedeix una nova llicència sobre el mateix solar per la construcció d’un cos annex a l’hostal
destinat a garatge, avui reconvertit a residència.
S’aporta documentació que des de l’any 1978 l’administració competent en matèria
d’establiments turístics, reconeix les instal·lacions en la modalitat de categoria de dos estrelles.
Aporta justificant que en el seu temps va pagar el corresponent impost d’activitats
econòmiques IAE.
Els documents d’IBI aportats son de 1994 i consta els edificis com immoble d’urbana i el
terreny com a finca rústica.

3.1.02.- Sr. Josep Maria Ylla Garrigolas. Al·legació Re-3579/ 14_10_13
Manifesta uns antecedents a referència a la titularitat de finques situades a cada costat del Rec
Madral i fa referència a cessions i permutes a la part nord de la carretera d’Orriols a l’Escala.
Fa esment a cessions de sòl fetes en el procés de desenvolupament urbanístic derivat de les
vigents NN SS sector Can Bonany. Demana que en un document públic es posi de manifest
actuacions i cessions de sòl que esmenta que es varen fer anticipadament a canvi de classificar
com urbanitzable sòl del sector ponent Camp de les casses Noves.
Demana que el sector nord de la carretera d’Orriols a de l’Escala sigui urbanitzable. Que es
procedeixi al tancament de la granja que hi ha per ser il.legal al estar situada a 305 metres del
nucli urbà.

3.1.03.- Sr. Jaume Quer Ros. Al·legació Re-385 / 14_10_13
Propietari del PA - 05 Camí Palau Borrell, demana que com a sòl urbà consolidat és del tot
improcedent fixar els deures de cessió obligatòria i gratuïta que s’estableixen en la fitxa del PA05, fonamentat en els extrems b) i d) de l’article 29 de la LUC.
Diu que no procedeix la compensació per la cessió del 10% de l’aprofitament mig perquè és sòl
urbà consolidat, article 43 del D.L.1/2010.
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Esmenta que la delimitació del polígon és improcedent atès que no pot assumir les cessions de
sòl regulades pel planejament i que la proposta de vincular els tres PA de camí de Palau Borrell
no està justificada.
3.1.04.- Sra. Maria Pagès Ferrer. Al·legació Re-386 / 15_10_13
Manifesta que la parcel.la cadastral nº 6247301E00664N0001YT en els document de POUM
queda classificada com a sòl d’espais lliures públics, demana que sigui verd privat.

3.1.05.- Sra. Pilar Ferran Font. Al·legació Re-391 / 17_10_13
Al·lega que la finca de la parcel.la 207 del polígon nº 5 de rústega no sigui classificada d’espais
lliures públics i passi a titularitat pròpia.

3.1.06.- Kankakee, representat pel Sr. Juan Antonio Torres Arrabal. Al·legació Re-401 /
24_10_13
Es demana que el POUM modifiqui la qualificació urbanística i el regim urbanístic que se li
atribueix a la finca per la qual es va autoritzar l’activitat de Paintball, perquè consideren
necessari poder ampliar l’activitat i així podrien homologar-la a les de circuit europeus.
Demanen que la clau urbanística Zona de Protecció especial ( clau N3), sigui substituïda per la
de Zona de Protecció Preventiva (clau N1). Reconeixen que el PTPCGI així ho estableix i
esmenten que el POUMs poden precisar-ne els límits, articles 2.3.3 i 2.4.1 de les Normes del
PTPCGI. Si així s’accepta d’acord amb l’article 146.1 h de la Normativa del POUM seria possible
l’ampliació de l’activitat autoritzada.
Es demana la supressió de la limitació de sostre màxim edificable de 150 m² que en el seu dia
va establir com a condició per l’autorització la CTU de Girona.

3.1.07.- Isaac Moya Bofill. Al·legació Re-401 / 24_10_13
Demana que es corregeixi un error material de l’agenda de desenvolupament del Pla, confusió
entre els PA-06 i pa-07, PA-06 no és carretera de Figueras sinó Palau Borrell.
Que el POUM estableixi que la redacció i execució del projecte d’urbanització conjunt dels tres
PA de camí Palau Borrell, PA-04;PA-05 i PA-06, sigui pel sistema de cooperació per tal de poder
determinar correctament que correspon a cada polígon.
Que el projecte d’urbanització valorat genèricament en l’estudi econòmic del POUM,
contempli la preexistència dels serveis existents als efectes de descomptar-los.
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3.1.08.- Sres. Elena, Marta i Nuria Casadevall Castelló. Al·legació Re-403 / 24_10_13
És una al·legació igual a l’anterior nº 402 de 24 / 10 / 2013
Demana que es corregeixi un error material de l’agenda de desenvolupament del Pla, confusió
entre els PA-06 i pa-07, PA-06 no és carretera de Figueras sinó Palau Borrell.
Que el POUM estableixi que la redacció i execució del projecte d’urbanització conjunt dels tres
PA de camí Palau Borrell, PA-04;PA-05 i PA-06, sigui pel sistema de cooperació per tal de poder
determinar correctament que correspon a cada polígon.
Que el projecte d’urbanització valorat genèricament en l’estudi econòmic del POUM,
contempli la preexistència dels serveis existents als efectes de descomptar-los.

3.1.09.- Dipòsit de Runa terra Negra S.L. representat pel Sr. Francesc Rebled i Sarrà.
Al·legació Re-407 / 28_10_13
Manifesta: que no comparteixen els argument jurídics pel quals es desestima les al·legacions
presentades en l’avanç de POUM.
Al·leguen: la vigència de la modificació puntual de POUM de 2006 publicada en data
19/07/2011 en base a l’article 64 de la Llei 30 /1992, la nul·litat d’un acte no implicarà la dels
successius en el procediment que siguin independents del primer. Manifesta que les
administracions públiques competents intervinents en el procediment d’aprovació no ha
revocat ni anul·lat la vigència de l’acte administratiu publicat el 19/07/2011.
Es posa de manifest que hi ha un trencament del principi de protecció de la confiança mútua
perquè existeix una llinda de confiança en que l’estabilitat de l’ordre jurídic es justifica per
raons d’interès públic i que el canvis que es produeixin han d’intentar sempre que sigui
possible, fer compatibles els interessos públics i privats en joc mitjançant la futura previsió. Si
la conducte dels serveis públics és supressiva i no esperada és exigible la reparació del
perjudici econòmic injustificat que es pugui produir.
En base l’article 35.c9 del D.L.2/2008 de 20 de juliol, demana com a indemnització per la
denegació de d’implantació d’un Mono dipòsit de Classe II en concepte de lucre cessat la
quantitat de 500.000€.
Demana: que es corregeixi l’errada material del nom de la societat mercantil “terra Negra S.L.”
pel de “Dipòsit de Runa Terra Negra, S.L.”

3.1.10.- Biogàs de la Ribera, SLU representat pel Sr. Josep Mayola Comadira. Al·legació Re412 / 28_10_13
L’anul·lació del POUM de 2006 per sentència 391/2011 no pot afectar la validesa de la
qualificació com a sistema urbanístic de serveis tècnics del dipòsit controlat de residus no
perillosos al paratge de Pairades. En aplicació de l’art. 66 de la Llei 30 / 1993 la sentència 391 /
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2011 no afecta la validesa de l’acord de CTU de GI, de 9 de febrer i 25 de maig de 2011
referent al dipòsit de residus Classe II situat a Pairades, municipi de Viladamat.
No es pot qüestionar la memòria ambiental aprovada per l’ajuntament en que es va
fonamentar la modificació puntual del POUM relativa al dipòsit de residus Classe II. És un acte
independent, mai impugnat i ferm.
Manifesta que en el document de l’ISA pel que fa al dipòsit controlat de runes classe Ii hi ha
errades i aporta dades e informes presentat en l’expedient de l’avanç de POUM.

3.1.11.- Teresa Pigem Martinench. Al·legació Re-415 / 04_11_13
Demana que en sòl no urbanitzable al camí d’accés al cementiri si puguin ubicar equipaments
privats per a serveis complementaris al cementiri.
Demana que a la finca de la seva propietat carrer de la creu nº 6 a la zona classificada de verd
privat si pugin edificar 160 m² d’ocupació amb Clau NA.

3.1.12.- Narcís Foxà. Al·legació Re-415 / 04_11_13
Proposa: Configurar un nou polígon d’actuació discontinu que inclogui la parcel.la triangular de
la cantonada del carrer de les Escoles i carrer Cases Noves i les finques propietat dels Srs Foxa
situades en front del carrer de Cinc Claus que comporti la cessió del sòl annex a les escoles
com a sistema general i que en els terrenys de uns 5.000 m² del carrer de Cinc Claus, sigui
possible edificar tres conjunts d’habitatges amb volumetria específica a determinar en el PMU
amb un sostre de 3.000 m² i una densitat de 15 habitatges. Proposa signar un conveni
urbanístic.

3.1.13.- Sra. Catalina Font Roura. Al·legació Re-420 / 04_11_13
Demana: Com a propietària de la finca cadastral nº 17231A002000210000JR, de rústega
parcel.la nº 21 del polígon nº2 que s’exclogui la part de finca que està dins l’àmbit de sòl
urbanitzable no delimitat del sector ponent.

3.1.14.- Sra. Consol Carreras Barris. Al·legació Re-422 / 05_11_13
Demana: Com a propietària de la pàrcel.la 175 del polígon nº 5 de rústega, que el PMU -02
Camí de Cinc Claus, es desenvolupi pel sistema de compensació bàsica.
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3.1.15.- Agustín Lletget Sala. Al·legació Re-423 / 05_11_13
Al·lega que es propietari de la finca situada al carrer Camí de Cinc Claus, parcel.la nº 174 del
polígon 5 de rústega i que el POUM divideix la finca en dos tipus de classificació de sòl, la part
edificada es considera sòl urbà consolidat i la resta passa a formar part del PMU-02 i en el
polígon PMU-02 està indicada la traça d’un vial de sistema. S’inclou dins l’àmbit del PMU-02
una part de la finca de forma triangular adjacent a la casa edificada que demana que sigui
classificat de verd privat i exclòs de l’àmbit del PMU – 02.

3.1.16.- Hermanos Curanta, S.A. representat per Joaquim Roca Pagès. Al·legació Re-200 /
13_04_15
Demana que es corregeixin els errors en les fitxes urbanístiques corresponents als àmbits
d’activitats extractives autoritzades “Pairades A” i “Pairades B”, per actualitzar la remissió als
preceptes reguladors dels paràmetres urbanístics.

3.1.17.- Kankakee Oci & Paintball, SL representat per Xavier Nadal Puig. Al·legació Re-201 /
13_04_15
Es demana que el POUM modifiqui la qualificació urbanística de la finca propietat de la
societat “Kankakee Oci & Paintball, SL” situada al camí de Viladamat a Palau Borrell com a
Zona de protecció preventiva i modificar el règim urbanístic atribuït a la finca referida en el
sentit d’excloure la limitació del sostre màxim de l’edificació vinculada a l’activitat de Paintball.

3.1.18.- Maria Teresa Pigem Martinench. Al·legació Re-220 / 20_04_15
Exposa que la configuració del nucli antic del municipi de Viladamat respon a un teixit
tradicional i que s’ha anat configurant al llarg dels anys.
Sol·licita que es permeti un cert coeficient d’edificabilitat, atenent les dimensions i geometria
de les parcel·les inserides en el cas antic del municipi que actualment no han consolidat en la
seva totalitat el front de façana a carrer, i en concret, els casos que les seves dimensions i
geometria permeten materialitzar un front a carrer edificat compatibles amb l’esponjament en
els interiors d’illa existent, i que d’acord amb la normativa sectorial d’habitabilitat, compleixen
els requisits per garantir una façana a interior d’illa totalment ventilada, complint els mínims
exigits per la concreta normativa de ventilació, il·luminació i salubritat exigibles.
Que es concreti en els plànols d’ordenació una profunditat edificable en la porció de finca que
confronta amb el carrer Moderna i/o que en la normativa concreta de la qualificació NA Nucli
Antic, i en aquest sentit, es determini que en les finques amb façana a carrer, no consolidada
per edificació, es permeti materialitzar el sostre similar a les finques veïnes i existents en el
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nucli antic del municipi, concretant el coeficient de sòl respecte de la totalitat de la finca que
cal preservar d’edificació.
Que es permeti la possibilitat de segregar la part de finca que reuneix les condicions de solar,
per confrontar amb carrer i reunir les condicions de dimensions i geometria per esdevindré
parcel·la edificable, d’iguals característiques que les finques limítrofs i existents en el nucli
antic.

1.3.2. Resposta a les al·legacions presentades pels interessats en la fase d’Aprovació
Inicial del de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat.

Informes Tècnic, Ambiental i Jurídic:
01.- Srs. Assumpció Armengou i Josep Oliveras. Al·legació Re-351 / 10_09_13
Les llicències d’edificació que l’ajuntament va atorgar en aquest sector ho va fer sobre sòl no
urbanitzable. D’acord amb la legislació urbanística vigent en aquell moment: Ley 19/1975, de 2
de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En municipis
sense planejament general el sòl no urbanitzable, art. 86 estava sotmès a les limitacions i
obligacions de l’article 83 en correspondència a l’art. art. 81. Era possible autoritzar
edificacions amb finalitats industrials (comercials), Art. 83.2:
… 2. Sin embargo, podrán autorizarse construcciones destinadas a fines industriales, en las zonas
permitidas, cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedaren suficientemente tendidas y el
propietario asumiera las obligaciones establecidas en el párrafo 1º del apartado siguiente mediante
inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. Los propietarios del suelo urbano deberán:
1º Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos respectivos los terrenos destinados a viales, parques,
jardines públicos y centros de Educación General Básica al servicio del polígono o unidad de actuación
correspondiente.

2º Costear la urbanización.
3º Edificar los solares cuando el Plan así lo estableciera dentro del plazo que éste señale, o, en su
defecto, en los plazos fijados en el Capítulo primero del Título 4º de la presente Ley.
4º El reparto equitativo de las cargas que se deriven de la aplicación de este artículo se efectuará a través
de las reparcelaciones que procedan, conforme a lo establecido en los artículos 97 punto 2 y 117 punto 3,
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas…

Des de l’any 1975 fins a dia d’avui, tota la legislació urbanística del sòl estat espanyol i de
l’urbanisme a Catalunya, que s’ha modificat o revisat, manté el mateix principi de que
propietaris que han exercit el dret d’edificar en sòl no classificat d’urbà directament pel
planejament general, estan obligats a cedir el sòl destinat a sistemes generals, costejar les
obres d’urbanització, adequar les edificacions a les determinacions que estableixi
l’ordenament urbanístic que s’aprovi en el procés de transformació d’aquest sòl no
urbanitzable a sòl urbà.
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D’un anàlisi de la documentació complementària aportada es constata que per part de L’Hostal
L’Esplai, en el Registre de la Propietat no es varen inscriure les obligacions imposades per Llei,.
Si s’inscriu l’obra nova corresponent a 936,96 m² corresponen a l’hostal i no hi ha constància
dels coberts edificats posteriorment l’any 1987. Consta que l’edifici està enclavat en terreny
de terra campa.
En referencia a les instal·lacions del Garatge Oliveres no s’ha aportat documentació requeria.
Les condicions d’edificació provablement seran les mateixes que els de l’Hostal L’Esplai.
En virtut del que estipula la Llei d’urbanisme de Catalunya Llei 3/2012 de 3 de febrer, articles
31 i 29 els terrenys de l’Hostal L’Esplai i Garatge Oliveres situats en l’àmbit del PA-10 sector
Llevant Est, avui no tenen consideració de solar tot i complir el conceptes generals de l’article
26 de la LUC, atès que falta: “...compti amb enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada,
inclosa la zona de pas de vianants, formades les voreres, l’encintat de carrers... i s’hagin formalitzat totes
les cessions de sòl destinat a sistemes...”

En referència a l’oportunitat i conveniència de que el conjunt del PA-10 formi part del sector
urbanitzable delimitat Sector Llevant Est, està justificat en la memòria del POUM, i la seva
viabilitat econòmica igual que la del PPU-Llevant, queda justificat en les fitxes específiques de
la normativa i en l’estudi de viabilitat econòmica que s’adjunta com a documents integrants
del POUM aprovat inicialment.
Per tot el que s’ha exposat es proposa desestimar l’al·legació presentada i mantenir els
paràmetres aprovats en el document de POUM aprovat inicialment.

02.- Sr. Josep Maria Ylla Garrigolas. Al·legació Re-3579/ 14_10_13
En el procés de de desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació can Bonany consultats
el documents en l’arxiu municipal consta que es va donar citació a tots els veïns afectats
l’aprovació definitiva del projecte de parcel·lació és de 30 de juny de 1994, la CU de Gi el 28 de
set. De 1994 es dona per assabentada. El projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament
després del tràmit d’informació pública el 28 de març de 1996 i entre l’agost de 1997 i el 2 de
desembre de 1999, es varen girar les quotes urbanístiques corresponents. No s’escau
plantejar compensacions 14 anys més tard.
En el primer document de POUM aprovat i sotmès al tràmit d’informació publica ja es va fer un
anàlisi d’alternatives i d’acord amb el document de referència del POUM, avanç de Pla,
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i els informes sectorials rebuts, procedeix redactar el
POUM aprovat inicialment amb les previsions de creixement proposades, fet que comporta
prescindir de les expectatives anunciades anys anteriors en quan a poder urbanitzar el sector
nord i el sector ponent.
No procedeix en els documents del POUM valorar si s’escau o no una activitat de granja
existent. El que si fa el POUM es establir que aquestes instal·lacions s’han de situar a una
distància superior als 1.000 metres respecte el nucli urbà.
Es proposa desestimar, l’al·legació.
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03.- Sr. Jaume Quer Ros. Al·legació Re-385 / 14_10_13
L’al·legació es fonamenta, bàsicament, en la coneguda doctrina segons la qual EL SOL URBÀ HO
ÉS PER NATURALESA, de manera que constatada l’existència dels serveis exigibles, no pot
“desqualificar-se”, i passar-lo de “sol urbà consolidat” al de “sol urbà no consolidat”, doncs el
primer, el CONSOLIDAT els propietaris, en execució del planejament anterior, JA HAN
SUPORTAT les càrregues derivades de les cessions i obres d’urbanització, als que, de manera
injusta, s’obligaria a TORNAR A CONTRIBUIR.
1.-Consultada la llicència atorgada en els terrenys que delimiten el PA-05 expedient R.E
19/08/1987 s’ha constatat que en l’expedient no hi ha cap informe tècnic que justifiqui la
llicència atorgada com tampoc hi ha cap condició a la llicència, el document administratiu no
està diligenciat ni signat . En el moment en que es va concedir la llicència el document
d’ordenació de referència era la vigent la Llei del sòl i ordenació urbana RD 1346/1976 i els
seus reglament que la desplegaven. No és fins el 1 d’octubre de 1978 amb el Rd 1385/1978 de
23 de juny no es consoliden les competències de traspàs a favor de la generalitat de Catalunya.
Per tant eren d’aplicació les determinacions dels articles 84 i concordants de la referida Llei,
en conseqüència les edificacions construïdes s’hauran de adaptar al compliment de les
prescripcions de l’ordenament urbanístic que és desenvolupi i hauran d’assumir totes les
càrregues urbanístiques derivades de la nova ordenació. Fins a dia d’avui aquests terrenys no
han tingut la consideració de sòl urbà, aprofitant les obres de desdoblament de C-252 avui C31 variant de Viladamat es varen executar una part de les obres d’urbanització del camí de
Palau Borrell, veure fotografia adjunta:

En el procés de redacció del nou POUM, en referència al sector urbanitzable del sector Ponent
ubicat a sud del camí de Palau Borrell (segons NNSS vigents), es suprimeix com a sòl de
creixement urbanístic en considerar-lo no necessari ni convenient i es relliga el tram de carrer
mig consolidat amb la consideració de sòl urbà consolidat però pendent d’acabar les obres
d’urbanització que resten pendents i de formalitzar les cessions de sòl obligatòries segons la
legislació urbanística vigent.
Es per això que d’acord amb el referit Article 29.- Concepte de solar:
Tenen la consideració de solar, als efectes d’aquesta Llei, els terrenys classificats com a sòl urbà
que siguin aptes per a l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els
requisits següents:
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a) Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament
urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics
assenyalats per l’article 27.1 i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui
íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector
subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de
desenvolupament.
d) Que, per edificar-los, no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista
a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.

El terrenys del PA-04, PA-05, PA-06 no estan urbanitzats del tot, en el planejament vigent
abans de l’aprovació del present POUM és sòl apte per ser urbanitzat. No s’ha desenvolupat
cap PPU. No estan delimitades les alineacions i rasants. Les infraestructures consolidades
referent a serveis urbanístics bàsics de l’article 27.1 existeixen amb deficiències, la instal·lació
de subministrament elèctric com a sistema no existeix, el que hi ha és una línia elèctrica que
donà servei a la casa edificada en els terrenys objecte de l’al·legació. Cal executar una nova
xarxa de subministrament elèctric per a tots els terrenys urbans del Camí de palau Borrell.
Acabar el sistema d’enllumenat públic, no esta urbanitzada la xarxa de recollida d’aigües
plujanes, no hi ha voreres ni està íntegrament pavimentada la via urbana del Camí de Palau
Borrell. Per tant no es compleixen les determinacions de l’art. 29 a).
Per aquest fet, i d’acord amb l’art. 30 de la LUC, el POUM preveu la definició de les alineacions
i rasants en els plànols d’ordenació, defineix les xarxes bàsiques de serveis i en conseqüència
estableix un PA a través del corresponent projecte d’urbanització complementària i els de
compensació bàsica per formalitzar la cessió de sòl destinat a sistemes o be per la
reparcel·lació si s’executa per cooperació o be per la cessió anticipada de l sòl afectat per part
de tots els propietaris afectats, es podrà consolidar el PA. El document de POUM delimita el
sòl objecte de cessió obligatòria per a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària i la
resta de serveis.
2.- En referència a la divisió poligonal que proposa el POUM per consolidar el sector urbà de
Camí de Palau Borrell en tres PA, s’ha fet per facilitar la gestió i poder reconeixeré per a cada
polígon els personalismes i situacions específiques de cada un dels propietaris afectats atès el
grau d’edificació que te el terreny objecte de l’al·legació.
3.- L’obligació que es recull de cessió del 10% d’aprofitament mig per a cada un del PA de sòl
urbà consolidat, és conseqüència de les determinacions de la LUC i conseqüent amb el que va
establir en l’anterior Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat aprovat per acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 27 de juliol de 2006; el qual fou anul·lat per la
Sentència dictada en el recurs contenciós administratiu 87/2008 de Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17 de maig
de 2011.
Atès que no s’ha alterat les determinacions bàsiques en quan a classificació, usos i tipologies
de sòl, si l’òrgan que ha d’aprovar definitivament el nou POUM és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, correspon que en el document de POUM redactat es mantinguin les
determinacions específiques que va determinar anteriorment la CTU. Atès que aquest fet s’ha
comentat amb els serveis territorials d’urbanisme durant el procés de confecció del present
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

64

document, aquests han manifestat la necessitat i conveniència de mantenir aquesta cessió del
10 % AM. S’adjunta còpia del text definitiu que es va publicar al DOG:

Segons els antecedents anunciats:
1.- ANY 1987: els interessats demanen una Llicència Municipal per a la construcció
d’un HABITATGE UNIFAMILIAR EN SOL RÚSTEC (Projecte visat pel COAC en data 15.VII.1987,
número 874/2432).
La Llicència sembla haver estat concedida, encara que no es coneix qui va atorgar-la.
2.- ANY 2012:abans del POUM que es tramita, la finca era inclosa en una zona de SÒL
APTE PER URBANITZAR.
3.- NO CONSTA que mai s’hagi desenvolupat cap PLA PARCIAL, NI CAP PROJECTE
D’URBANITZACIÓ NI DE REPARCEL·LACIÓ. Tampoc consta que s’hagin fet CESSIONS DE VIALS NI
DE ZONES VERDES.
4.- La finca NO COMPTA amb els serveis urbanístics previstos en l’article 27 del text
refós de la L.U.C. atès que el subministrament elèctric es fa per una línia individual de la
mateixa casa; la xarxa de recollida d’aigües plujanes no està urbanitzada; el vial no està
totalment pavimentat amb voreres per a vianants i no hi ha la xarxa d’enllumenat públic.
Per tant, la finca no compleix els requisits exigits pels articles 27 i 29 de la L.U.C., pel que NO
CONSTITUEIX SÒL URBÀ (art. 30).
5.-. Una darrera consideració: LA DOCTRINA AL·LEGADA persegueix que un propietari
no hagi de fer front DUES VEGADES a les cessions i execució d’obres d’urbanització. NO ÉS EL
CAS, malgrat que, no es coneix ben bé perquè, la finca fou edificada i els seus propietaris han
gaudit d’una edificació que no es podia autoritzar ni en el seu moment ni ara.
La resposta a la al·legació passa per una senzilla constatació: LA FINCA DE REFERÈNCIA NI
ABANS NI ARA NI MAI HA ESTAT SOL URBÀ CONSOLIDAT, NO HA SUPORTAT CESSIÓ DE CAP
MENA I NO COMPTA amb els serveis urbanístics bàsics en les condicions adequades per l’ús
previst en el planejament urbanístic (com exigeix l’article 27.2 DEL Text refós de la L.U.C. de
2.010).
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Es proposa desestimar, l’al·legació i mantenir les determinacions del POUM.

04.- Sra. Maria Pagès Ferrer. Al·legació Re-386 / 15_10_13
Fet una anàlisi es constata que és un error material i es corregirà en el document definitiu que
aprovi provisionalment l’ajuntament.
Es proposa estimar, l’al·legació

05.- Sra. Pilar Ferran Font. Al·legació Re-391 / 17_10_13
La finca que té una superfície de 1.798 m² està situada entre l’antiga carretera de Viladamat a
Figueres i el Camí del Rei. És un part de finca que va quedar segregada ja fa anys quan es va
obrir la carretera de la Bisbal a Figueres passant per les afores del poble.
En aquest paratge juntament amb altres finques de titularitat municipal, s’hi ha instal·lat fora
del terreny objecte d’al·legació un equipament de lleure per activitat ICAT Salut i està dins el
marc de recorreguts per a tot tipus de persones per tal d’evitar el sedentarisme sobre tot de la
gent gran.
El fet que sigui classificat d’espais lliures no comporta l’obligació de perdre la titularitat pot
seguir tal com s’ha fet fins a dia d’avui. L’ajuntament pot subscriure amb el propietari un
conveni el manteniment i conservació i la gent de Viladamat el podrà utilitzar.
Atès que el valor cadastral és de 5,11 € es pot convenir un apreuament de mutu acord que no
suposi un demèrit per la propietat ni un sobre valor per l’administració.
S’estima l’al·legació i es proposa redactar un document amb el titular del sòl i l’ajuntament
per tal de poder gaudir la titularitat privada sens perjudici que sigui utilitzat com a espai
públic.

06.- Kankakee, representat pel Sr. Juan Antonio Torres Arrabal. Al·legació Re-401 / 24_10_13
L’autorització de la llicència municipal de l’activitat de paint-ball va ser concedida per
l’ajuntament de Viladamat amb el vist i plau de la CTU de GI en que va aprovar definitivament
el 29 de setembre de 2010, de conformitat amb l’art. 48 del D.L.1/2005 de 26 de juliol el referit
projecte amb la condició que l’edificació no superaria els 150 m².
El POUM recull les llicències atorgades com activitats autoritzades en sòl no urbanitzable, el
document no reglamenta cap de les determinacions que estableix la llicència.
Per tal de poder ampliar les instal·lacions existents a les necessitats del mercat europeu, cal
que els titulars de l’explotació tramitin una nova petició de llicència justificat al que determina
l’article 47 i concordants de la LUC ,3/ 2012.
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En referencia a la petició de modificar la qualificació de sòl clau N3 a clau N1:
L’existència de clapes forestals al N i E de l’àmbit i al N de l’equipament APIR han justificat el
creixement dels àmbits de clau N3b cap al N en el POUM aprovat inicialment; la coherència
territorial i de continuïtat del sòl agrícola de protecció de l’àmbit meridional fan recomanable
la transformació de la clapa situada al N del paintball –actualment classificada com de
protecció preventiva N1a- a sòl de protecció especial N3a (
).
Aquesta transformació, coherent en si mateixa i territorialment, no invalida la possibilitat de
créixer de l’activitat al·legant i garanteix la qualitat del futur creixement a través del tràmit
reglat de la LU.

Font: POUM Viladamat 2013.

Font: POUM PTPCGI.
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Font: ICC.

I per tot l’esmentat, es proposa desestimar l’al·legació.
07.- Isaac Moya Bofill. Al·legació Re-401 / 24_10_13
L’error material de nomenclatura de l’agenda d’avaluació econòmica es corregirà el document
a aprovar provisionalment.
La millor garantia d’execució del projecte d’urbanització conjunt és fer-ho per cooperació i així
es proposa que ho aprovi l’ajuntament en el document a aprovar provisionalment.
El projecte d’urbanització que es redacti contemplarà tots els serveis existents i la seva
adequació al que exigeix la normativa vigent, especialment les companyies de
subministrament de serveis.
Es proposa estimar l’al·legació.

08.- Sres. Elena, Marta i Nuria Casadevall Castelló. Al·legació Re-403 / 24_10_13
És una al·legació igual a l’anterior nº 402 de 24 / 10 / 2013 per tant la contesta és la mateixa.
Es proposa estimar l’al·legació.

09.- Dipòsit de Runa terra Negra S.L. representat pel Sr. Francesc Rebled i Sarrà. Al·legació
Re-407 / 28_10_13
Deixant de banda que la resposta a les al·legacions a l’avanç de pla efectuades per Dipòsit de
Runa Terra Negra , S.L. són plenament vigents respecte a les actuals al·legacions i que per tant
es donen per reproduïdes, val la pena fer les següents consideracions:
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1er.- Sobre la suposada vigència de la modificació del POUM anterior afectant la zona de
referència.
Si el POUM fou anul·lat per no ser ajustat a dret, per Sentència ferma, evidentment NO POT
MANTENIR-SE QUE ESTIGUI EN VIGOR UNA MODIFICACIÓ d’un planejament nul, i, per tant,
sense existència legal. Ens remetem al que dèiem en l’anterior informe, que transcrivim per
facilitar-ne la lectura:
1er.- EFECTES DE LA SENTÈNCIA Nº 391 DE 17 MAIG 2.011 DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA
EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (QUE
VA ANUL·LAR L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DE VILADAMAT), RESPECTE DEL
MATEIX POUM, DE LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS I EL PLANEJAMENT DERIVAT.
En base al raonament de que els acords d’aprovació de les modificacions del POUM i del
planejament derivat, NO han estat impugnades, alguna de les al·legacions manté la validesa i
plena vigència d’aquestes.
La Sentència, QUE ÉS FERMA, declara que “SON DISCONFORMES A DERECHO Y NULOS”,
“La Resolución recurrida (acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 27.VII.2006 que va
aprovar definitivament el POUM de Viladamat i acuerdo del Conseller desestimando el recurso
de alzada interpuesto contra el anterior) Y LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA”.
És a dir, el POUM DE VILADAMAT és nul, i, per tant NO TÉ EXISTÈNCIA LEGAL, i essent així,
INEXISTENT EL POUM, no pot dir-se que, formalment, puguin ser vàlids i en vigor NI LES
MODIFICACIONS D’UN PLANEJAMENT INEXISTENT ni les figures de PLANEJAMENT DERIVADES
que tenen en aquell planejament inexistent la seva base i fonament.
Per tant, hagin o no estat impugnats, la nul·litat del POUM determina la de totes les seves
modificacions, i, en concret, d’aquella que fa referència a la qualificació com a SISTEMA DE
SERVEIS TÈCNICS d’un conjunt de parcel·les conegudes per PEDRERA DE PAIRADES, per ser
destinades a DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ DE RESIDUS TIPUS II (assimilats a urbans).

2on.- Sobre el principi de confiança llegítima.
Els al·legants, que òbviament defensen els seus interessos, no volen acceptar que, com s’ha dit
de manera reiterada, EL CANVI DE QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS DE REFERÈNCIA VE
MOTIVADA PELS NOUS INFORMES QUE ES DISPOSEN, QUE ACONSELLEN NO NOMÉS NO
AUTORITZAR SINÓ PROHIBIR EL DIPÒSITS DE SEGONS QUINS RESIDUS EN LA FINCA DE
REFERÈNCIA.
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Recordar que el medi geològic i hidrogeològic era el mateix en ambdós moments i té unes
característiques que no el fan apte per un dipòsit de classe II ni, tampoc, per un dipòsit de
classe I, ja que:
-

Que la unitat geològica sobre la qual es pretén la implantació del dipòsit de classe II (per a residus no perillosos; entre
els quals s’inclouen els residus sòlids urbans i -també- les bales d’ecopark) és la unitat neògena de graves i sorres
grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i distal– amb la unitat de sorres grogues amb
alguna intercal·lació de graves (NPVs). Aquesta darrera unitat sorrenca està limitada a la base per una tercera unitat
neògena d’argiles margoses i margues de color gris, Margues de Ciurana, (NPm), tal com es reflexa en el capítol 4.1
Medi físic de l’ISAP que recull la definició litològica oficial de l’Institut Geològic de Catalunya i un perfil geològic
elaborat per GEOSERVEI de la sèrie geològica en l'àrea afectada.

-

Que el conjunt de dues unitats neògenes granulars esmentades –NPVg (Graves i sorres grolleres) i NPVs (Sorres
grogues amb alguna intercal·lació de graves) – constitueixen un aqüífer lliure, el qual es troba limitat a la base per la
unitat neògena impermeable NPm (Argiles margoses i margues de color gris, Margues de Ciurana).

-

Que segons la informació dels estudis i sondatges que es troben a disposició municipal i que han estat elaborats per la
mateixa empresa promotora del dipòsit de Classe II, el nivell piezomètric (és, a dir, el nivell de l’aigua subterrània no
sotmesa a pressió, o nivell freàtic) d’aquest aqüífer lliure es troba (únicament) entre 2 i 7 m de profunditat per
sota de la cota del fons d’explotació.

-

Que amb aquesta informació, constatable en documents i en camp, es confirma que l’emplaçament del pretès dipòsit
de Classe II incorre en el supòsit d’exclusió –recollit en l’Annex 3 punt II.2. b) del Decret 1/1997– amb motiu que la
unitat sobre la que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no consolidats tals com
dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc cimentats”.

Els ingressos estimats i despeses derivades de treballs i projectes elaborats parteixen d’una
incorrecta interpretació de la qualitat del medi. Després d’una revisió, fins i tot superficial, del
Mapa Geològic de Catalunya 1:50.000 elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya en què es
descriuen les unitats del subsòl com,
unitat neògena de graves i sorres grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i distal–
amb la unitat de sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves (NPVs)-

que d’acord amb l’Annex 3,

punt II.2.b del Decret 1/1997, se situarien en supòsit d’exclusió amb motiu que la unitat sobre la
que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no consolidats tals com dipòsits al·luvials i
planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc cimentats”.

s’hauria d’haver desestimat qualsevol pas encaminat a la implantació d’un dipòsit de classe II.
Remetem, també en aquest punt, les següents al·legacions contingudes en l’informe de
respostes a les al·legacions de l’Avanç de Pla, i que justifiquen amb escreix el canvi de criteri
PER HAVER CANVIAT ELS FETS QUE ES PODEN CONSTATAR.
Aquest és, al nostre criteri, el veritable desllorigador de la qüestió. No cal preguntar-se si, en un
nou POUM es pot modificar l’ordenació establerta en l’anterior (hagi estat en vigor, o sigui
jurídicament inexistent); aquesta pregunta té sempre una resposta afirmativa. El que cal
preguntar-se és quins motius i raons han de determinar que el nou POUM modifiqui el criteri
anterior i en què s’ha de fonamentar aquest canvi de criteri.
I ens referim aquí NOMÉS al cas que ens ocupa: si ha de modificar-se la classificació d’una finca
com SISTEMA D’EQUIPAMENTS TÈCNICS PER GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, EN QUIN PRINCIPI O
FONAMENT CAL BUSCAR LA MOTIVACIÓ D’AQUEST CANVI DE CRITERI, en que cal tenir en
compte que aquesta classificació és molt recent en el temps, de manera que les circumstàncies,
normatives i antecedents que cal valorar, poc o res poden haver canviat.
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Al nostre criteri, la Sentència que va anul·lar el POUM ens dóna la resposta a aquesta qüestió,
en establir en el seu Fonament de Dret 5:
“Finalmente, este Tribunal debe sentar que sólo a partir de poderse actuar los trámites
indicados que han sido vulnerados (informes de les administraciones minera, ambiental, etc.),
será como procederá, en su caso, adoptar la ordenación debidamente motivada y justificada
con escrupuloso respeto y atención a los requerimientos urbanísticos mineros, ambientales y
en ambos casos con la debida participación ciudadana, sin que sea dable, en el ejercicio de la
potestad discrecional del planeamiento urbanístico, que no corresponde a este Tribunal y cuya
función se limita al control del actuar administrativo que se pudiera prejuzgar y predeterminar,
mucho menos establecer, una concreta ordenación”.
Creiem, per tant, que el que cal fer és, precisament, això que diu la Sentència: INCORPORAR A
L’EXPEDIENT ELS INFORMES PRECEPTIUS I TOTS AQUELLS QUE SIGUIN CONDUENTS A
DETERMINAR LES QUALIFICACIONS I CLASSIFICACIONS ESCAIENTS de les finques incloses en
l’àmbit del planejament, i determinar aquestes, en funció de les necessitats que aquests estudis
determinin.

Cal partir d’un principi, establert com el primer dels PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA de la L.U.C., quant en el seu article 3 diu:
Article 3.- Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.
1) El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures”
En aquest cas, i pel concret aspecte de la DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, s’han fet nous
estudis sobre les característiques del terreny afectat; sobre els informes i estudis aportats per
la mateixa societat al·legant; criteris de l’ACA, de l’Agència Catalana de residus i fins i tot s’ha
analitzat, en profunditat els errors i elements que no han estat valorats en la documentació que
forma part de l’expedient de modificació del POUM en aquest punt concret, havent-se arribat a
la conclusió que la zona en que es tracta d’establir aquest DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II
és una zona D’ALTA VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA, per ubicar-se en una FORMACIÓ
LITOLÒGICA SORRENCA NO CONSOLIDADA I POROSA que, en general, no ofereix garanties
D’ESTANQUEÏTAT I CONFINAMENT, sense que en els estudis que recolzaven aquesta
classificació es tinguessin en compte elements essencials com LA RELACIÓ HIDRÀULICA I LA
DIRECCIÓ DEL FLUX SUBTERRANI cap a l’aqüífer del Fluvià (situat a menys d’1 qm) ni el nivell
de la capa freàtica que es troba NOMES a una distancia entre 2 i 7 metres de profunditat per
sota del fons de l’explotació.
Aquests elements, juntament amb el fet d’haver-se posat a la llum amb les excavacions un
DELTA TIPUS GILBERT (Delta de Viladamat) de gran interès com aflorament geològic, han
determinat que l’equip redactor hagi arribat a la conclusió que UN DIPÒSIT I TRACTAMENT DE
RESIDUS TIPUS II EN LA ZONA, suposa una vulnerabilitat hidrogeològica alta que imposa
PROHIBIR AQUEST TIPUS D’ACTIVITAT EN TOT L’ÀMBIT DE LA ZONA AFECTADA pel risc de
contaminació dels aqüífers.

L’Ajuntament valora aquests estudis i informes, i comparteix els criteris de l’equip redactor i
dels tècnics mediambientals que col·laboren en la redacció del POUM, i proposen per aquesta
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zona una classificació que impedeixi aquest tipus d’instal·lacions que posen en risc el principi
d’urbanisme sostenible, de l’article abans transcrit.
3er.- Sobre el SUPOSAT DRET A UNA INDEMNITZACIÓ.
Aquest és un problema que no s’escau resoldre ara, doncs, en el seu cas, si el planejament
s’aprova en la forma com ha estat aprovat inicialment, serà després d’atorgar-se l’aprovació
definitiva, que caldrà analitzar, EN CAS DE FORMULAR-SE PER LA PART AL.LEGANT, la viabilitat
d’una possible reclamació econòmica derivada del canvi de planejament. I això per dues raons:
I.- La qualificació atorgada per un planejament anterior anul·lat, no vincula al
planificador posterior; i,
II.- En tot cas, les al·legants no han patrimonialitzat cap dret a aquests qualificació i
activitat, que pugui donar lloc a indemnitzacions.
En tot cas, però, i per a completar aquest informe, hem d’insistir en el que dèiem en l’anterior
informe. EL CANVI DE QUALIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LA FINCA DE REFERÈNCIA,
FONAMENTAT EN EL FET QUE EL JUSTIFICA, NO HA DE DONAR DRET A CAP TIPUS
D’INDEMNITZACIÓ. Reiterem aquí el que dèiem en l’informe anterior.
2on.- EN QUALSEVOL CAS, S’HAGI DE CONSIDERAR ANUL·LADA O NO DITA MODIFICACIÓ, SI EL
NOU PLANEJAMENT ESTÀ VINCULAT PER LA CLASSIFICACIÓ DE SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS VA
FER-SE EN LA MATEIXA (o per qualsevol altre determinació del planejament anul·lat), O SI POT
LEGALMENT CANVIAR-LA.
En aquest punt, alguna de les al·legacions fa incidència en que aquesta CLASSIFICACIÓ vincula a
tothom, i l’administració no pot, vàlidament, modificar-la en tramitar el nou planejament.
Aquest és un tema que ha estat objecte de reiterats estudis i opinions enfrontades, des que l’
urbanisme ha estat recollit en la legislació, fins al punt d’esdevenir un tema “estrella” en
qualsevol modificació de planejament.
Entenem que és clar que el sol fet d’haver-se aprovat UNA MODIFICACIÓ DEL POUM i classificat
com a serveis tècnics de dipòsit d’acumulació de residus tipus II una determinada finca, NO
VINCULA AL PLANIFICADOR PER MANTENIR O CANVIAR EN DEGUDA FORMA AQUESTA
CLASSIFICACIÓ EN OCASIÓ DE LA REVISIÓ D’UN PLANEJAMENT, amb major motiu en un cas en
que la nova aprovació del planejament ES DEGUDA A L’ANUL·LACIÓ DEL POUM ANTERIOR.
Entenem que això resulta clarament establert tant en la Legislació Estatal del sol (Ley 8/2007 de
28 de mayo, BOE 29.V.2007), com en la legislació Catalana (LUC aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost i modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer).
LEGISLACIÓ ESTATAL: que per la seva condició de normativa bàsica és aplicable a tot l’Estat, i
que en el seu article 7 estableix:
Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.
1 El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a
concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística.
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2.- La previsión de edificabilitat por ordenación territorial y urbanística, por si misma, no la
integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la
edificabilidad se produce con su realización efectiva y està condicionada en todo caso al
cumplimiento de los deberes y levantamiento de las cargas própias del régimen que
corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística”.
Per tant, amb la sola aprovació d’una Modificació del POUM i classificació d’una zona com
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS PER DIPÒSITS DE RUNES CLASSE II, el propietari afectat no ha
adquirit cap dret, ni ha integrat en el seu patrimoni el DRET A UNA CLASSIFICACIÓ
DETERMINADA. Això podria al.legar-se, només, un cop “FETES LES OBRES I INSTAL·LACIONS”,
pel que avui per avui, els manca el Pla Especial, Llicència d’obres, Llicència d’activitat, ets.
LEGISLACIÓ CATALANA, constituïda per la Llei d’Urbanisme de Catalunya abans esmentada,
estableix:
“Article 6.- Inexistència de dret a exigir indemnitzacions per l’ordenació urbanística de terrenys
i construccions.
L’Ordenació urbanística de l’ús dels terrenys i de les construccions, en tant que implica meres
limitacions i deures que defineixen el contingut urbanístic de la propietat, no confereix a les
persones propietàries el dret d’exigir indemnització, excepte en els supòsits expressament
establerts per aquesta Llei i per la legislació aplicable en matèria de sòl.”
En aquests punt, doncs, al nostre criteri les al·legacions formulades han de ser desestimades.
3er.- SI, MALGRAT SER POSSIBLE MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ DE LA FINCA DE REFERÈNCIA,
PODEN ELS SEUS PROPIETARIS EXIGIR UNA INDEMNITZACIÓ PER AQUESTA MODIFICACIÓ.
En el punt anterior, en part, ja hem avançat que la resposta a aquesta pregunta, en el sentit
NEGATIU (no podem demanat fonamentadament cap indemnització). Però en tot cas, per a la
importància que el tema pot tenir en un municipi com Viladamat, insistirem en el que, al
respecte, diuen la legislació estatal i la catalana.
LEGISLACIÓ ESTATAL: l’Article 30 de la Ley del Suelo (repetim que amb caràcter de bàsica i
aplicable a tot l’Estat), estableix:
Articulo 30. Supuestos indemnizatorios.
Dan lugar en todo caso a derecho de indemnizacion las lesiones en los bienes y derechos que
resulten de los siguientes supuestos:
a)
La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las
condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de ordenación territorial o
urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca
antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución
no se hubiese llevado a efecto por causas imputables a la Administración”.
Evidentment NO ÉS EL CAS d’aquesta zona de SERVEIS TÈCNICS.
LEGISLACIÓ CATALANA, és a dir, la L.U.C. vigent que en el seu article 115.3 estableix:
“Article 115. Valoració del sòl i supòsits indemnitzatoris.
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3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislació aplicable en el cas de
modificacions o revisions del planejament urbanístic que impedeixin o alterin la facultat de
participar en actuacions de transformació urbanística, cal que els terrenys comptin amb
planejament derivat degudament aprovat i, en tot cas, amb l’aprovació definitiva dels projectes
d’urbanització i de reparcel·lació, quant sigui aplicable aquest sistema d’actuació.”
Evidentment NO ÉS EL CAS d’aquesta zona de SERVEIS TÈCNICS.

I per tot això, es proposa estimar la correcció de l’error i desestimar la resta de l’al·legació
mantenint-se les determinacions del POUM aprovat inicialment.

10.- Biogàs de la Ribera, SLU representat pel Sr. Josep Mayola Comadira. Al·legació Re-412 /
28_10_13
Deixant de banda que la resposta a les al·legacions a l’avanç de pla efectuades per Biogàs de la
Ribera S.L.U. són plenament vigents respecte a les actuals al·legacions, mereix la pena fer les
següents consideracions:
1er.- Sobre la suposada vigència de la modificació del POUM anterior afectant la zona de
referència.
Si el POUM fou anul·lat per no ser ajustat a dret, per Sentència ferma, evidentment NO POT
MANTENIR-SE QUE ESTIGUI EN VIGOR UNA MODIFICACIÓ d’un planejament nul, i, per tant,
sense existència legal. Ens remetem al que dèiem en l’anterior informe, que transcrivim per
facilitar-ne la lectura:
1er.- EFECTES DE LA SENTÈNCIA Nº 391 DE 17 MAIG 2.011 DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA
EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (QUE
VA ANUL·LAR L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DE VILADAMAT), RESPECTE DEL
MATEIX POUM, DE LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS I EL PLANEJAMENT DERIVAT.
En base al raonament de que els acords d’aprovació de les modificacions del POUM i del
planejament derivat, NO han estat impugnades, alguna de les al·legacions manté la validesa i
plena vigència d’aquestes.
La Sentència, QUE ÉS FERMA, declara que “SON DISCONFORMES A DERECHO Y NULOS”,
“La Resolución recurrida (acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 27.VII.2006 que va
aprovar definitivament el POUM de Viladamat i acuerdo del Conseller desestimando el recurso
de alzada interpuesto contra el anterior) Y LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA”.
És a dir, el POUM DE VILADAMAT és nul, i, per tant NO TÉ EXISTÈNCIA LEGAL, i essent així,
INEXISTENT EL POUM, no pot dir-se que, formalment, puguin ser vàlids i en vigor NI LES
MODIFICACIONS D’UN PLANEJAMENT INEXISTENT ni les figures de PLANEJAMENT DERIVADES
que tenen en aquell planejament inexistent la seva base i fonament.
Per tant, hagin o no estat impugnats, la nul·litat del POUM determina la de totes les seves
modificacions, i, en concret, d’aquella que fa referència a la qualificació com a SISTEMA DE
SERVEIS TÈCNICS d’un conjunt de parcel·les conegudes per PEDRERA DE PAIRADES, per ser
destinades a DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ DE RESIDUS TIPUS II (assimilats a urbans).
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

74

Respecte a que no es pot qüestionar la memòria ambiental aprovada per l’ajuntament, dir que
malgrat que,
La documentació ambiental que acompanyava al POUM de l’any 2006 era incompleta d’acord amb el marc
normatiu vigent d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes (Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, etc.)

i que,
Aquesta documentació ambiental incompleta va ser un dels motius pel qual la Sentència 391/2011 va
anul·lar el POUM de l’any 2006 i totes les seves modificacions posteriors o planejaments derivats (d’acord
amb les consideracions legals fetes pel Despatx de Pi i Marquès advocats). Cal fer notar, que va ser la
mateixa empresa Áridos Hermanos Curanta la que va interposar Contenciós administratiu contra el POUM
de Viladamat de l’any 2006.

el nou POUM no es basa en el qüestionament de la informació ambiental que acompanyava el
POUM de 2006, si no que (1) de la informació geològica i hidrogeològica –per altra banda de
qualitat- disponible per part de les administracions competents a Catalunya, (2) dels estudis
geològics de detall i sondatges aportats per la part interessada i (3) del treball geològic i
hidrogeològic propi, s’obté un coneixement del medi que fa inevitable valorar com
inadmissible la possible instal·lació d’un dipòsit de residus de classe II atès que l’emplaçament
previst es troba en un dels supòsits d’exclusió que estableix la normativa vigent: l’Annex 3 punt
II.2. b) del Decret 1/1997.
Les conclusions de l’ISA acollides pel Pla inicialment aprovat són incertes
Les conclusions de tota la documentació generada en l’ISAP, ISA i la resposta a alegacions a
l’Avanç de Pla són concises. En base al coneixement geològic-hidrogeològic públic reforçat per
la informació de detall aportada per la mateixa part interessada, l’ISA conclou, de forma
concisa i comprovable, que,

-

En relació amb la proposta d’instal·lació d’un dipòsit controlat de residus classe II (assimilables a
residus urbans) en la ubicació actual de l’activitat extractiva Àridos Hermanos Curanta SA i monodipòsit
controla de terres i runes de Terra Negra, el POUM hi prohibeix aquest tipus de dipòsits atenent als
fets:

-

Que la unitat geològica sobre la qual es sol·licita la implantació del dipòsit de classe II (per a residus no
perillosos; entre els quals s’inclouen els residus sòlids urbans i -també- les bales d’ecopark) és la unitat
neògena de graves i sorres grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i
distal- amb la unitat de sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves (NPVs). Aquesta darrera
unitat sorrenca està limitada a la base per una tercera unitat neògena d’argiles margoses i margues de
color gris, Margues de Ciurana, (NPm), tal com es reflexa en l’aparat 4.1 Medi físic que recull la definició
litològica oficial de l’Institut Geològic de Catalunya i un perfil geològic elaborat per GEOSERVEI de la sèrie
geològica en l'àrea afectada.

-

Que el conjunt de dues unitats neògenes granulars esmentades -NPVg (Graves i sorres grolleres) i NPVs
(Sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves)- constitueixen un aqüífer lliure, el qual es troba
limitat a la base per la unitat neògena impermeable NPm (Argiles margoses i margues de color gris,
Margues de Ciurana).
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-

Que segons la informació dels estudis i sondatges que es troben a disposició municipal i que han estat
elaborats per la mateixa empresa promotora del dipòsit de classe II, el nivell piezomètric (és, a dir, el
nivell de l’aigua subterrània no sotmesa a pressió, o nivell freàtic) d’aquest aqüífer lliure es troba
(únicament) entre 2 i 7 m de profunditat per sota de la cota del fons d’explotació.

-

Que amb aquesta informació, constatable en documents i en camp, es confirma que el pretès dipòsit de
classe II incorre en el supòsit d’exclusió -recollit en l’Annex 3 punt II.2. b) del Decret 1/1997- amb motiu
que la unitat sobre la que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no
consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials
antics poc cimentats”.

-

En aquesta formació litològica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineix la massa d’aigua subterrània
6-Empordà que, atesa la conformació del vas, té comportament hidràulic d’un aqüífer lliure porós.

-

L’ACA considera la vulnerabilitat dels aqüífers d’aquesta unitat alta i la massa d’aigua subterrània 6Empordà es considera protegida per abastament ja que es troba en zona vulnerable per a la
contaminació de nitrats.

-

En aquest sentit, ni el dipòsit de classe I (terres i runes), del qual ja es disposa d’autorització, hauria de
ser-hi admès; atès que, segons la geologia de detall de que s’ha disposat, legalment es trobaria en el
supòsit de l’Annex 2 punt II.2. b) del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de
residus en dipòsits controlats: “Materials porosos no consolidats com dipòsits al·luvials”. Tanmateix aquest
ja compta amb autorització per a monodipòsit de terres i runes.

fet que reconeix i corrobora l’ARC en el seu informe RS-498/12 de 15 d’octubre de 2012:
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Dit l’anterior, refermar que la documentació tècnica aportada per Dipòsit de Runa Terra Negra,
S.L., signada per Manel Barrau, no fa altra cosa que corroborar les conclusions de l’ISA i de
l’ARC en el sentit que l’emplaçament incorre en un dels quatre supòsits d’exclusió de la norma
catalana vigent.
Els al·legants, que òbviament defensen els seus interessos, no volen acceptar que, com s’ha dit
de manera reiterada, EL CANVI DE QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS DE REFERÈNCIA VE
MOTIVADA PELS NOUS INFORMES QUE ES DISPOSEN, QUE ACONSELLEN NO NOMÉS NO
AUTORITZAR SINÓ PROHIBIR EL DIPÒSITS DE SEGONS QUINS RESIDUS EN LA FINCA DE
REFERÈNCIA.

Remetem, també en aquest punt, les següents al·legacions contingudes en l’informe de
respostes a les al·legacions de l’Avanç de Pla, i que justifiquen amb escreix el canvi de criteri
PER HAVER CANVIAT ELS FETS QUE ES PODEN CONSTATAR.
Aquest és, al nostre criteri, el veritable desllorigador de la qüestió. No cal preguntar-se si, en un
nou POUM es pot modificar l’ordenació establerta en l’anterior (hagi estat en vigor, o sigui
jurídicament inexistent); aquesta pregunta té sempre una resposta afirmativa. El que cal
preguntar-se és quins motius i raons han de determinar que el nou POUM modifiqui el criteri
anterior i en què s’ha de fonamentar aquest canvi de criteri.
I ens referim aquí NOMÉS al cas que ens ocupa: si ha de modificar-se la classificació d’una finca
com SISTEMA D’EQUIPAMENTS TÈCNICS PER GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, EN QUIN PRINCIPI O
FONAMENT CAL BUSCAR LA MOTIVACIÓ D’AQUEST CANVI DE CRITERI, en que cal tenir en
compte que aquesta classificació és molt recent en el temps, de manera que les circumstàncies,
normatives i antecedents que cal valorar, poc o res poden haver canviat.
Al nostre criteri, la Sentència que va anul·lar el POUM ens dóna la resposta a aquesta qüestió,
en establir en el seu Fonament de Dret 5:
“Finalmente, este Tribunal debe sentar que sólo a partir de poderse actuar los trámites
indicados que han sido vulnerados (informes de les administraciones minera, ambiental, etc.),
será como procederá, en su caso, adoptar la ordenación debidamente motivada y justificada
con escrupuloso respeto y atención a los requerimientos urbanísticos mineros, ambientales y
en ambos casos con la debida participación ciudadana, sin que sea dable, en el ejercicio de la
potestad discrecional del planeamiento urbanístico, que no corresponde a este Tribunal y cuya
función se limita al control del actuar administrativo que se pudiera prejuzgar y predeterminar,
mucho menos establecer, una concreta ordenación”.
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Creiem, per tant, que el que cal fer és, precisament, això que diu la Sentència: INCORPORAR A
L’EXPEDIENT ELS INFORMES PRECEPTIUS I TOTS AQUELLS QUE SIGUIN CONDUENTS A
DETERMINAR LES QUALIFICACIONS I CLASSIFICACIONS ESCAIENTS de les finques incloses en
l’àmbit del planejament, i determinar aquestes, en funció de les necessitats que aquests estudis
determinin.
Cal partir d’un principi, establert com el primer dels PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA de la L.U.C., quant en el seu article 3 diu:
Article 3.- Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.
2) El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures”
En aquest cas, i pel concret aspecte de la DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, s’han fet nous
estudis sobre les característiques del terreny afectat; sobre els informes i estudis aportats per
la mateixa societat al·legant; criteris de l’ACA, de l’Agència Catalana de residus i fins i tot s’ha
analitzat, en profunditat els errors i elements que no han estat valorats en la documentació que
forma part de l’expedient de modificació del POUM en aquest punt concret, havent-se arribat a
la conclusió que la zona en que es tracta d’establir aquest DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II
és una zona D’ALTA VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA, per ubicar-se en una FORMACIÓ
LITOLÒGICA SORRENCA NO CONSOLIDADA I POROSA que, en general, no ofereix garanties
D’ESTANQUEÏTAT I CONFINAMENT, sense que en els estudis que recolzaven aquesta
classificació es tinguessin en compte elements essencials com LA RELACIÓ HIDRÀULICA I LA
DIRECCIÓ DEL FLUX SUBTERRANI cap a l’aqüífer del Fluvià (situat a menys d’1 qm) ni el nivell
de la capa freàtica que es troba NOMES a una distancia entre 2 i 7 metres de profunditat per
sota del fons de l’explotació.
Aquests elements, juntament amb el fet d’haver-se posat a la llum amb les excavacions un
DELTA TIPUS GILBERT (Delta de Viladamat) de gran interès com aflorament geològic, han
determinat que l’equip redactor hagi arribat a la conclusió que UN DIPÒSIT I TRACTAMENT DE
RESIDUS TIPUS II EN LA ZONA, suposa una vulnerabilitat hidrogeològica alta que imposa
PROHIBIR AQUEST TIPUS D’ACTIVITAT EN TOT L’ÀMBIT DE LA ZONA AFECTADA pel risc de
contaminació dels aqüífers.

L’Ajuntament valora aquests estudis i informes, i comparteix els criteris de l’equip redactor i
dels tècnics mediambientals que col·laboren en la redacció del POUM, i proposen per aquesta
zona una classificació que impedeixi aquest tipus d’instal·lacions que posen en risc el principi
d’urbanisme sostenible, de l’article abans transcrit.
I per tant, es proposa desestimar l’al·legació.

11.- Teresa Pigem Martinench. Al·legació Re-415 / 04_11_13
En la Normativa del POUM es recollirà la possibilitat que en sòl no urbanitzable, en el camí al
cementiri, sigui possible sol·licitar una autorització en base a l’article 47 de la LUC per activitats
vinculades al cementiri.
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

78

En referencia a consolidar els espais lliures considerats verd privat del Nucli urbà atès que en
l’estudi de densitats efectuat en la anàlisis previs a la confecció del POUM es va constatar que
el Nucli antic de Viladamat tenia una densitat molt alta, d’acord amb les directrius convingudes
amb els serveis territorials d’urbanisme es conclou no augmentar en més sostre edificable el
que ja està consolidat, també es proposa que sigui possible traslladar i reformar al disposició
geomètrica dels espais lliures d’edificació en benefici d’obtenir una millor salubritat dels
edificis consolidats traspassant sostre desconstruint el consolidat i obra nova.

Es proposa desestimar l’al·legació en el sentit d’augment de sostre edificable en el nucli antic
de Viladamat i estimar parcialment l’al·legació en el sentit de poder modificar la disposició
de volums consolidats dins el nucli urbà i en sòl no urbanitzable l’ús de serveis annexes al
cementiri al costat del camí d’accés es concreta de forma específica en la normativa amb
independència que l’article 47 de la LUC.

12.- Narcís Foxà. Al·legació Re-415 / 04_11_13
S’estima l’al·legació d’acord amb les reunions i converses mantingudes entre l’ajuntament i la
propietat i en conseqüència es redacta un conveni urbanístic que contempla, d’una banda la
cessió anticipada del sòl destinat a sistema general d’equipaments, solar adjacent a les actuals
escoles i, de l’altra, formalitzar un PMU delimitat únicament per terrenys de titularitat dels Srs.
Foxà i amb un aprofitament de característiques a les que proposen en l’escrit d’al·legacions.
Veure conveni subscrit com a document integrant del POUM.

13.- Sra. Catalina Font Roura. Al·legació Re-420 / 04_11_13
Des de el punt de vista de gestió urbanística és millor excloure la finca donada la poca entitat i
per tant la poca participació en la futura reparcel·lació ja que no tindrà cap incidència
substancial en la futura urbanització del polígon.
Es proposa estimar l’al·legació.

14.- Sra. Consol Carreras Barris. Al·legació Re-422 / 05_11_13
En les fitxes i normativa del POUM aprovat inicialment s’estipula que el sistema d’actuació és
de compensació bàsica, aquesta modalitat del sistema de reparcel·lació està regulada als arts.
130 i concordants del TRLUC i per l’art. 170 i concordants del RLUC. La millor garantia és el que
estableix la norma del POUM.
La compensació bàsica és una modalitat similar a l'antic sistema de compensació, però amb
modificacions substancials que provoquen l'agilització i simplificació de la seva execució.
Bàsicament, la reducció del percentatge de propietat necessari (50 %), i la desaparició de la
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necessitat d'expropiació del propietaris no adherits, que amb el nou sistema, queden afectats
per la reparcel·lació i, malgrat no ser membres de la junta de compensació, tenen l'obligació
de contribuir a les despeses d'urbanització.
Es proposa estimar l’al·legació.

15.- Agustín Lletget Sala. Al·legació Re-423 / 05_11_13
La inclusió de l’espai triangular annex a la casa dins el polígon d’actuació del PMU -02 al no
estar edificat permetrà en un futur quan s’ordeni el polígon permetrà estructurar l’ordenació
viària en l’enllaç entre el carrer Camí de Cinc Claus i el futur vial de sistema viari que ha previst
de forma indicativa en el polígon PMU -02.
No s’escau prescindir d’aquest sòl de forma triangular i el qual forma part de la major finca que
si participa en el desenvolupament del PMU fins que quedi clar com s’estructura
urbanísticament l’enllaç en quan a mobilitat generada per la futura ordenació.
Es proposa desestimar l’al·legació.

16.- Hermanos Curanta, S.A representat per Joaquim Roca Pagès Re-200 / 13_04_15
Es corregeix l’error en les fitxes urbanístiques corresponents als paràmetres reguladors dels
àmbits d’activitats extractives autoritzades “Pairades A” i “Pairades B”, que remet als articles
153 a 156 en ambdós casos, i particularment a l’article 155.1 (Pairades A) i 155.2 (Pairades B)
de les Normes Urbanístiques del POUM.
Es proposa estimar l’al·legació.

17.- Kankakee Oci & Paintball SL representat per Xavier Nadal i Puig Re-201 / 13_04_15
L’autorització de la llicència municipal de l’activitat de paint-ball va ser concedida per
l’ajuntament de Viladamat amb el vist i plau de la CTU de GI en que va aprovar definitivament
el 29 de setembre de 2010, de conformitat amb l’art. 48 del D.L.1/2005 de 26 de juliol el referit
projecte amb la condició que l’edificació no superaria els 150 m².
Per tal de poder ampliar les instal·lacions existents a les necessitats del mercat europeu, cal
que els titulars de l’explotació tramitin una nova petició de llicència justificat al que determina
l’article 47 i concordants de la LUC ,3/ 2012.
En referencia a la petició de modificar la qualificació de sòl clau N3 a clau N1:
L’existència de clapes forestals al N i E de l’àmbit i al N de l’equipament APIR han justificat el
creixement dels àmbits de clau N3b cap al N en el POUM aprovat inicialment; la coherència
territorial i de continuïtat del sòl agrícola de protecció de l’àmbit meridional fan recomanable
la transformació de la clapa situada al N del paintball –actualment classificada com de
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protecció preventiva N1a- a sòl de protecció especial N3a.
Aquesta transformació, coherent en si mateixa i territorialment, no invalida la possibilitat de
créixer de l’activitat al·legant i garanteix la qualitat del futur creixement a través del tràmit
reglat de la LU.
Es proposa desestimar l’al·legació.

18.- Maria Teresa Pigem Martinench Re-220 / 20_04_15
En referencia a consolidar els espais lliures considerats verd privat del Nucli urbà atès que en
l’estudi de densitats efectuat en la anàlisis previs a la confecció del POUM es va constatar que
el Nucli antic de Viladamat tenia una densitat molt alta, d’acord amb les directrius convingudes
amb els serveis territorials d’urbanisme es conclou no augmentar en més sostre edificable el
que ja està consolidat.
Els patis i jardins existents es mantindran i només s’admet la construcció de porxos adequats a
la tipologia de les construccions existents amb una superfície màxima del 20% de la superfície
del pati o jardí, i una alçada de tres metres.
Segons l’article 80.4 de les normes urbanístiques del POUM és possible compensar, traslladar
el sostre i/o volum consolidat dins els sòl lliure d’edificació en benefici a la salubritat i higiene
dels habitatges, sempre que no comporti un augment de sostre edificable.
Es proposa desestimar l’al·legació.
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0.4. CONSIDERACIONS I SUGGERIMENTS AL DOCUMENT DE POUM
D’una reunió de treball i supervisió dels documents redactats i aprovats inicialment per
l’ajuntament de Viladamat amb els Serveis Territorials d’urbanisme de Girona, aquests varen
formular els següents suggeriments:
Que els plànols d’ordenació del sòl en quant a colors de les zonificació i de les claus a adoptar
fos el mateix nomenclàtor que el que proposa el MUC. S’ha cregut convenient mantenir les
claus del document aprovat inicialment i que recollien la nomenclatura de l’anterior POUM. És
per aquest fet que una mateixa zona té la clau del document aprovat inicialment i a la vegada
una referencia complementària que es corresponent a les categories de sòl que estableix el
MUC, Mapa Urbanístic de Catalunya.
S'identifica en els plànols d'ordenació les diferents categories del sistema viari (SX) amb
subclaus, segons la classificació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC): SX1, xarxa territorial;
SX2, xarxa viària urbana; SX3, xarxa de camins rurals. Així com les diferents categories d’espais
lliures (SV) amb subclaus, segons la classificació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC): SV3,
parcs esportius; SV5, espais de jocs infantils; SV6, jardins urbans; SV7, de nova creació /
reserva. Degut a les petites dimensions del municipi, no s’hi troba la classificació SV1, parcs;
SV3, parcs esportius; ni SV4, parcs supramunicipals.
També s'identifica en els plànols d'ordenació les diferents categories del sistema
d'equipaments (SE): SE1, docent; SE2, Sanitari - assistencial; SE3, Administratiu / proveïment;
SE4, Cultural - social - religiós; SE5, Esportiu; SE6, Funerari / cementiri; SE7, Reserva / sense ús
assignat.
Als dos àmbits qualificats de sistema d’espais lliures en sòl no urbanitzable que incorpora, no
caldrà cap figura específica per a la seva obtenció ja que l’àmbit anomenat els Jardins del rei,
situat al sud del nucli de Viladamat, és pràcticament de titularitat pública excepte una parcel·la
on hi ha signat un conveni de cessió amb el propietari; i l’altre àmbit al nord del mateix nucli,
espai delimitat pel sistema de carreteres que va de l’Escala a Orriols hi ha signat un conveni de
cessió de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Es suprimeix la zona de verd privat (clau VP) ja que es tracta d'espais no edificats dins de la
mateixa zona de nucli antic (clau NA). En els plànols normatius es diferencia gràficament
mitjançant un doble tramat.
En els tres PA-04;PA-05;PA-06, del Camí a Palau Borrell, el sòl classificat d’espais lliures enfront
de les parcel·les es classifiques de sistema viari o de espai públic per infraestructures per la
canalització i desguàs d’aigua de pluja. Els serveis d’enllumenat, aigua, sanejament i electricitat
són existents.
D'acord amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de
novembre de 2014 de valoració territorial i urbanística, es redueix el sòl urbà no consolidat
(PMU-01) per ajustar-lo al creixement que preveu el pla territorial. Degut a aquesta reducció,
l'àmbit del PA-07 Carretera de Figueres-zona esportiva, es veu incrementat en costos
d'urbanització, ja que haurà de garantir la connectivitat de la xarxa de serveis urbanístics bàsics
pel subministrament d'aigua potable, clavegueram i residuals. Per tal de que el polígon sigui
Memòria descriptiva i justificativa – POUM de Viladamat

82

rendible econòmicament, es torna a passar el coeficient d'edificabilitat brut de 0,30 a 0,40
m²/m², tal com ja havia estat anteriorment.
D'acord amb la definició de sòl urbà no consolidat que ve establerta en l'article 31 del TRLUC, i
d'acord amb les seves disposicions, són considerats sòl urbà no consolidat els àmbits PA-02
Escoles nord, PA-03 Escoles sud, PA-04 Camí de Palau Borrell oest, PA-06 - Camí de Palau
Borrell est i PA-07 Ctra Figueres zona esportiva. Aquests àmbits, per tant, seran subjectes a la
cessió del valor del 10% de l'aprofitament urbanístic.
En les instal·lacions del sector urbanitzable delimitat Llevant actualment s'hi troben els
habitatges dels propietaris i dels fills de l'activitat econòmica existent. Encara que segons
l'acord d'urbanisme s'hauria de prohibir l'ús d'habitatge vinculat a l'activitat ja que podria
interferir en el desenvolupament del sector, aquest ús d'habitatge es mantindrà per tal de
poder fer compatibles aquests habitatges existents. Sempre l'ús d'habitatge haurà d'estar
vinculat a l'activitat. L’ús principal és l’industrial, el comercial i petits tallers.
Es va demanar ajustar les determinacions aprovades d’activitats en sòl no urbanitzable als
límits dels documents vigents i no introduir modificacions en el document de POUM que es
redacta. En tot cas, si és necessari adaptar-les, que es faci per la via de modificació puntual de
POUM una vegada el document estigui aprovat definitivament. Es tracta dels límits de
l’Aeròdrom modificats en estimar una al·legació presentada a l’avanç de Pla.
En quant al PE Caravanes, es proposa tramitar conjuntament amb el POUM el text refós
d’acord amb les condicions de l’acord d’aprovació definitiva, incorporant les esmenes
proposades en el conveni urbanístic aprovat per l’ajuntament i que forma part dels documents
del POUM en tràmit.
En referència al sector Pairades II es tracta d’una àrea a on es reconeix el permís de prospecció
minera i en la qual la classificació no és cap reconeixement d’activitat.
En el paratge els Gorners, Vinya Nina i les autoritzacions d’activitats en sòl no urbanitzable per
la fabricació de formigó i planta d’asfalt en calent a la llum del conveni subscrit amb els
propietaris, l’adequació dels límits a les activitats que es faci sigui tramitant un Pla Especial una
vegada aprovat el POUM. Així queda recollit en el document a tràmit d’aprovació provisional,
per tal de salvaguardar el que s’ha convingut.
Es valora positivament els convenis urbanístics vinculats al PE caravanes i PA-02 Escoles Nord,
el conveni del PA-03 Escoles Sud i el conveni del PEMU-03 Escoles que una vegada aprovat
definitivament el POUM permetran a l’ajuntament poder disposar de forma anticipada el sòl
necessari per la construcció d’un nou centre escolar a Viladamat, equipament necessari i
urgent degut que les instal·lacions actuals són quasi centenàries i estan obsoletes.
En el cas de Viladamat, i en referència al nucli urbà, es preveu un creixement moderat.
L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà proposar serà
orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions alfanumèriques:
E = 30 * A * f / 100 on E, A i f representen, respectivament, la superfície de l’extensió urbana
admissible, la superfície de càlcul de l’àrea urbana existent i un factor de correcció per a nuclis
de petita dimensió, explicitat a l’art.3.7 de les Normes d’ordenació territorial.
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Superfície de l’àrea urbana

A = 33,57Ha

Factor de correcció

f = (18+A-005*A²)/(A+5) = 1,19

Superfície extensió urbana admissible E = 30*A*f/100 = 12,00 Ha
Per tal de reduir i ajustar aquest creixement del nucli urbà a la superfície d’extensió urbana
admissible, es suprimeixen el PMU 01 sector Pabordia en sòl urbanitzable i el sector Ponent en
Sòl urbanitzable no delimitat.
(Les superfícies d'extensió urbana són: PA4 0,3118 Ha; PA5 0,2244 Ha; PA6 0,5279 Ha; PA7
3,1774 Ha; PA10 2,5274 Ha; PMU2 0,5881 Ha; PMU1 0,9338 Ha; PPU Llevant 3,87 Ha. TOTAL
12,16 Ha).
El nou PMU-02 i PMU-03 (actual PMU-01 i PMU-02), es conserven per poder acabar de perfilar
la façana de llevant del nucli urbà i garantir una adequada i correcta ordenació de la vialitat
envers a la carretera de l’Escala i la seva connectivitat amb el nucli antic de Viladamat.
Signat el conveni urbanístic entre Biet SL i l'Ajuntament, un cop aprovat el POUM de Viladamat
es farà la cessió a favor de l'Ajuntament dels terrenys qualificats com a espais lliures (sector
Pabordia) i de la zona del vial del carrer del Mar on s'hi havien executat unes obres
d'urbanització a càrrec dels pressupostos municipals, i es procedirà a formalitzar l'escriptura
pública. D'altra banda s'obtindrà una parcel·la de sòl urbà, d’execució directe segons llicència
urbanística, classificada anteriorment com a sistema d’equipaments, on s’ordena en base a
edificació aïllada (clau CU1) i l’ús principal serà el residencial.
En el sòl no urbanitzable, en les zones de clau N1 (zona de protecció preventiva) i N2 (zona de
protecció territorial) es suprimeix l'ús admissible de venda de maquinària ja que no és admès
en la legislació vigent.
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0.5. COMPUT DE PARÀMETRES URBANÍSTICS
Bases de càlcul del sostre edificable segons edificabilitat neta per a cada zona:
Parcel·la / m² min.

Edificabilitat.

NA

-

2P

CU1

150

0,9

CU2

400

0,7

CU3

400

0,6

CU4

600

0,5

CU5

800

0,3

A1

150

1,0

A2

400

0,5

A3

600

0,4

A4

1.000

0,2

A5

600

0,6

CR1

1.000

0,2

CR2

1.000

0,4

Còmput de sòl i de sostre edificable segons la zonificació del sòl urbà consolidat:
SOL URBÀ CONSOLIDAT
SISTEMA

SUPERFÍCIE (m²)

SV Espais lliures

16.659,94

SE Equipaments

12.040,91

SX Vialitat

73.912,63

ZONA
Nucli antic
NA Verd privat

SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)
14.537,29
29074,58
5.192,13
-

CU1 Consolidació urbana

3.685,18

3.316,66

CU2 Consolidació urbana

27.430,97

19.201,68

CU3 Consolidació urbana

27.856,36

16.713,82

CU4 Consolidació urbana

76.022,22

38.011,11

CR1 Creixement rural

24.385,69

4.877,14

CR2 Creixement rural

29.855,88

11.942,35

208.965,72

123.137,34

TOTAL
PA1

SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

CU3 Consolidació urbana

3.677,50

SX vialitat
PA2

1.398,02

344,94
SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

CU3 Consolidació urbana

4.368,81

SX vialitat

1.555,03

SE Equipaments

1.724,68
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PA3

SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

CU4 Consolidació urbana

4.385,23

SX vialitat

372,20

SE Equipaments
PA4

2.192,62

1.522,99
SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

CU5 Consolidació urbana

2.400,27

SV Espais lliures

403,12

SX vialitat

314,40

PA5

720,08

SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

CU5 Consolidació urbana

1.785,40

SV Espais lliures

0,00

SX vialitat
PA6

535,62

458,80
SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

CU5 Consolidació urbana

4.038,85

SV Espais lliures

525,33

SX vialitat

714,71

PA7

1.211,66

SUPERFÍCIE (m²) SOSTRE (m²)

A1 Aïllada o aparellada

5.732,10

5.732,10

A2 Aïllada o aparellada

10.779,82

5.389,91

SV Espais lliures

4.071,11

SE Equipaments

3.915,15

ST Serveis tècnics
SX vialitat
PA8

437,92
6.838,23
SUPERFÍCIE
SOSTRE
(m²)
(m²)

CU3 Consolidació urbana

1.781,37

SE Equipaments
SX vialitat

PA9

542,51
SUPERFÍCIE
(m²)

CU3 Consolidació urbana

2.545,04

SX vialitat

PA10

957,60

70,12

SOSTRE
(m²)
1.242,00

559,96

SUPERFÍCIE
(m²)

CT2 Comerços i tallers
SV Espais lliures
SX vialitat

22.529,24

13.517,54

680,88
2.063,92

SÒL m²
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TOTAL SÒL URBÀ
CONSOLIDAT

403.436,75

159.292,18

Sobre el sostre potencial en sòl urbà, d’acord amb la LUC, al municipi de Viladamat li
correspondria una reserva d’espais lliures a raó de 20 m² per a cada 100 m² de sostre de
31.858,44 m².
El sistema d’espais lliures del POUM en sòl urbà consolidat més els espais lliures dels polígons
d’actuació en sòl urbà consolidat té una superfície de 17.340,82 m², i en sòl urbanitzable té
una superfície de 15.163,76 m². En total la superfície d’espais lliures té una superfície de
32.504,58 m² quantitat superior als paràmetres mínims fixats.
Quantificació dels paràmetres en sòl urbà no consolidat:
PLANS DE MILLORA URBANA (PMU)
SISTEMA

SUPERFÍCIE (m²)

SV Espais lliures

933,80

SE Equipaments

1.187,90

SX Vialitat

2.411,61

ZONA

SUPERFÍCIE (m²)

SOSTRE
(m²)

A2 Aïllada o aparellada

5.405,61

2.702,81

A5 Aïllada o aparellada

5.000,00

3.000,00

10.405,61

5.702,81

TOTAL

TOTAL SÒL URBÀ
NO CONSOLIDAT

SÒL m²

SOSTRE
m²/m²

25.344,53

5.702,81

Quantificació del sòl urbanitzable delimitat:
SÓL URBANITZABLE
SUD

38.656,60 m²

Quantificació de les superfícies de sòl i de sostre distribuïts en quant a qualificació, classificació
i zonificació del sòl. Els quadres adjunts contenen el resum justificatiu per tal de poder avaluar
que els canvis introduïts en el document d’aprovació provisional no són substancials.
En tornar a calcular les superfícies de sòl destinat a sistemes d’espais lliures que preveu el
POUM, el sòl i el sostre edificable potencial del sòl urbà consolidat, les superfícies de sòl urbà,
sòl urbanitzable delimitat i el sòl no urbanitzable són molt similars en els dos documents. Pel
que fa al sòl urbà no consolidat s’ha reduït el creixement proposat d’acord amb les
determinacions de creixement moderat que li atorga el Pla Territorial parcial de les comarques
gironines, reduint el sector de millora urbana PMU-01. A més s’exclou el sector de sòl
urbanitzable no delimitat Ponent.
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Quantificació del sòl No Urbanitzable:

Sòl No Urbanitzable
N1 - ZONA DE PROTECCIÓ PREVENTIVA
N1a

SUBZONA AGRÍCOLA PERIURBANA

2.912.986,07 m²

N2 - ZONA DE PROTECCIÓ TERRITORIAL
N2a

SUBZONA AGRÍCOLA DE VALOR

N2b

SUBZONA DE RIBERA D'INTERÈS CONNECTOR

3.070.928,92 m²
24.942,31 m²

N3 - ZONA DE PROTECCIÓ ESPECIAL
N3a

SUBZONA AGRÍCOLA D'INTERÉS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC

944.110,69 m²

N3b

SUBZONA FORESTAL D'INTERÉS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC

4.136.750,29 m²

SISTEMES
SERVEIS TÈCNICS PÚBLICS

14.200,78 m²

ST(p) SERVEIS TÈCNICS PRIVATS

ST

174.623,10 m²

SV

ESPAIS LLIURES

X

VIALITAT

SÒL NO URBANITZABLE

15.163,76 m²
169.247,25 m²
11.462.953,17 m²

Quadre resum de superfícies i distribució del sòl:
SÒL URBÀ
nucli urbà
sector Llevant
SÒL URBANITZABLE
SUD Llevant
SÒL NO URBANITZABLE
SUPERFÍCIE TOTAL MUNICIPI
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QUADRE RESUM DE LES QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES DEL TERME MUNICIPAL:

SISTEMES
ZONES
SISTEMES
ZONES
SISTEME
S
ZONES

PA - POLÍGONS D'ACTUACIÓ
PMU - PLANS DE
MILLORA URBANA

NO CONSOLIDAT

SU- SÒL URBÀ

PA - POLÍGONS D'ACTUACIÓ

CONSOLIDAT

ZONES

SISTEMES

SV
SE
ST
SX

Espais lliures
Equipaments
Serveis tècnics
Sistema viari
SX
Protecció sistema
SXv
viari
Total sistemes
Nucli antic
NA
Verd privat
CU1
Consolidació urbana 1
CU2
Consolidació urbana 2
CU CU3
Consolidació urbana 3
CU4
Consolidació urbana 4
CU5
Consolidació urbana 5
CR1
Creixement rural 1
CR
CR2
Creixement rural 2
Total zones
SV
Espais lliures
SE
Equipaments
ST
Serveis Tècnics
SX
Sistema viari
CU1
Consolidació urbana 1
CU2
Consolidació urbana 2
CU CU3
Consolidació urbana 3
CU4
Consolidació urbana 4
CU5
Consolidació urbana 5
CT1
Comerços i tallers 1
CT
CT2
Comerços i tallers 2
Total PA
TOTAL SÒL URBÀ CONSOLIDAT
SV
Espais lliures
SE
Equipaments
SX
Sistema viari
ST
Serveis Tècnics
CU1
Consolidació urbana 1
CU2
Consolidació urbana 2
CU CU3
Consolidació urbana 3
CU4
Consolidació urbana 4
CU5
Consolidació urbana 5
A1
Aïllada o aparellada 1
A
A2
Aïllada o aparellada 2
Total PA
SV
Espais lliures
SE
Equipaments
SX
Sistema viari
A1
Aïllada o aparellada 1
A
A2
Aïllada o aparellada 2
A5
Aïllada o aparellada 5
Total PMU
TOTAL SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT
TOTAL SÒL URBÀ
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16.659,94
12.040,91
0,00
58.526,85

m²
m²
m²
m²

15.385,78
102.613,48
14.537,29
5.192,13
3.685,18
27.430,97
27.856,36
76.022,22
0,00
24.385,69
29.855,88
208.965,72
680,88
70,12
437,92
3.970,13
0,00
0,00
8.003,91
0,00
1.785,40
0,00
22.529,24
37.477,60
349.056,80
4.999,56
7.162,82
9.794,57
437,92
0,00
0,00
4.368,81
4.385,23
6.439,12
5.732,10
10.779,82
54.099,95
933,80
1.187,90
2.411,61
280,00
5.405,61
5.000,00
15.218,92
69.318,87
418.375,67

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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ZONES

CT

ST

N1

N2
ZONES

SNU - SÒL NO URBANITZABLE

SISEMES

SUD - DELIMITAT

SUR - SÒL
URBANITZABLE

SISTEMES

N3

SV
Espais lliures
SE
Equipaments
SX
Sistema viari
ST
Serveis tècnics
CT1
Comerços i tallers 1
CT2
Comerços i tallers 2
TOTAL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
TOTAL SÒL URBANITZABLE
SV
Espais lliures
SX
Sistema viari
ST
Serveis tècnics públics
STp
Serveis tècnics privats
H
Sistema hidrològic
Total sistemes
ZONA DE PROTECCIÓ
N1a
PREVENTIVA - Subzona
agrícola periurbana
ZONA DE PROTECCIÓ
N2a
TERRITORIAL - Subzona
agrícola de valor
ZONA DE PROTECCIÓ
N2b
TERRITORIAL - Subzona de
ribera d'interès connector
ZONA DE PROTECCIÓ
ESPECIAL - Subzona agrícola
N3a
d'interès ecològic i
paisatgístic
ZONA DE PROTECCIÓ
ESPECIAL - Subzona forestal
N3b
d'interès ecològic i
paisatgístic
Total zones
TOTAL SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL SUPERFÍCIE MUNICIPI

3.799,88
1.932,83
6.489,49
65,78
4.382,96
21.985,66
38.656,60
38.656,60
15.163,76
169.247,25
14.200,78
174.623,10
373.234,89

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
ml
m²

2.912.986,07 m²

3.070.928,92 m²

24.942,31 m²

944.110,69 m²

4.136.750,29 m²
11.089.718,28 m²
11.462.953,17 m²
11.919.985,44 m²

SUD

SUNC

SUC

QUADRE RESUM DE LES FIGURES DE PLANEJAMENT VIGENT
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PA)
PA-01
Carrer Armentera
PA-05
Camí Palau Borrell - Centre
PA-08
Camp de Futbol - Oest
PA-09
Camp de Futbol - Est
PA-10
Llevant Ctra. l'Escala
TOTAL
POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PA)
PA-02
Escoles - Nord
PA-03
Escoles - Sud
PA-04
Camí Palau Borrell - Oest
PA-06
Camí Palau Borrell - Est
PA-07
Ctra. Figueres - zona esportiva
TOTAL
POLÍGONS DE MILLORA URBANA (PMU)
PMU-01 Cinc Claus zona Est
PMU-02 Escoles
TOTAL
PLANS PARCIALS URBANÍSTICS (PPU)
PPU-01 Sector Llevant

sup. Àmbit
4.022,44 m²
2.244,20 m²
2.394,00 m²
3.105,00 m²
25.274,04 m²
37.039,68 m²
sup. Àmbit
7.648,52 m²
6.280,42 m²
3.117,79 m²
5.278,89 m²
31.774,33 m²
54.099,95 m²
sup. Àmbit
9.338,12 m²
5.880,80 m²
15.218,92 m²
sup. Àmbit
38.656,60 m²
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sòl privat
3.677,50 m²
1.785,40 m²
1.781,37 m²
2.545,04 m²
22.529,24 m²
32.318,55 m²
sòl privat
4.368,81 m²
4.385,23 m²
2.400,27 m²
4.038,85 m²
16.511,92 m²
31.705,08 m²
sòl privat
5.685,61 m²
5.000,00 m²
10.685,61 m²
sòl privat
26.368,62 m²

%
91,42%
79,56%
74,41%
81,97%
89,14%

clau
CU3
CU5
CU3
CU3
CT2

sòl públic
3.677,50 m²
458,80 m²
612,63 m²
559,96 m²
2.744,80 m²
8.053,69 m²
%
clau
sòl públic
57,12%
CU3
3.279,71 m²
69,82% CU1/CU4 1.895,19 m²
76,99%
CU5
715,52 m²
76,51%
CU5
1.240,04 m²
51,97% A1 - A2 15.262,41 m²
22.392,87 m²
%
clau
sòl públic
60,89% A1 - A2
3.652,51 m²
85,02%
A5
880,80 m²
4.533,31 m²
%
clau
sòl públic
68,21% CT1 - CT2 12.287,98 m²

90

%
91,42%
20,44%
25,59%
18,03%
10,86%
%
42,88%
30,18%
22,95%
23,49%
48,03%
%
39,11%
14,98%
%
31,79%

Tots aquest quadres de quantificació substitueixen els de la Memòria de l’ordenació del
document aprovat inicialment.

A Viladamat, juliol de 2016

Joaquim Bover Busquet
Arquitecte
Director del POUM
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RESOLUCIÓ SOBRE MEMÒRIA AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Número:
Data d’entrada:
Municipi :
Sol·licitant:
Pla:

OTAAGI20120153
26 d’agost de 2014
Viladamat (Alt Empordà)
Ajuntament
Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PLA
L’objecte de la present resolució és valorar la memòria ambiental del POUM de Viladamat, que
ordena un territori de 1.190 ha de superfície amb una població censada de 453 habitants.
En el terme municipal no hi ha representació d’espais naturals protegits inclosos al PEIN o a la
xarxa Natura 2000. El límit del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà se situa uns 250 m a
l’est del límit municipal. Tampoc hi ha representació d’espais d’interès connector definits al Pla
territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG). La proposta d’ordenació té les
característiques bàsiques següents:
El sòl urbà ocupa una superfície de 45,32 ha, concentrada en la seva major part al nucli urbà.
Es preveu el seu desenvolupament mitjançant 10 polígons d’actuació urbanística i tres plans de
millora urbana. El potencial residencial en sòl urbà és d’uns 129 nous habitatges. El sòl
urbanitzable delimitat ocupa una superfície de 3,86 ha, corresponents a un únic sector per a
activitats. El sòl urbanitzable no delimitat ocupa una superfície de 7,59 ha mitjançant un únic
sector residencial, amb un potencial residencial de 68 nous habitatges. El Catàleg de masies i
cases rurals és l’aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 23
de juliol de 2008.
ANTECEDENTS I TRAMITACIÓ
En data 18 d’octubre de 2012, i un cop efectuades les consultes que estableix la normativa
d’avaluació ambiental, s’emeté el document de referència (DR) relatiu a l’avanç del POUM,
prèvia sol·licitud de l’Ajuntament de Viladamat rebuda el 23 de juliol de 2012.
En data 25 de juliol de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Viladamat va acordar l’aprovació inicial.
Mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 163, de 26.8.2013,
el pla ha estat sotmès a consultes i a informació pública pel termini de 45 dies. En data 4 de
novembre de 2013 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona va emetre un
informe, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament rebuda el 19 d’agost de 2013. En data 26 d’agost de
2014 s’ha presentat la sol·licitud de resolució sobre la memòria ambiental.
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INCORPORACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN EL PLA
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) té els continguts que estableix la normativa vigent
d’avaluació ambiental de plans i ha incorporat, de forma adient i amb caràcter general, les
determinacions del DR. Des de les primeres fases de l’avaluació s’ha mantingut com a
alternativa seleccionada l’alternativa 3 que, a la seva vegada, es considera la de menors
efectes ambientals i que ja fou valorada amb caràcter favorable en el DR. Les diferències de
consum de sòl entre l’alternativa seleccionada i l’alternativa 0 són poc rellevants des del punt
de vista ambiental.
S’ha analitzat des del punt de vista ambiental la reserva de terrenys per a la construcció del
sistema de tractament d’aigües residuals i s’han fixat mesures per a la protecció de l’espai
fluvial amb el qual confronta. L’article 27.1.b de la Normativa condiciona l’execució dels nous
sectors a la disposició d’un sistema de tractament d’aigües residuals autònom o municipal.
S’ha dut a terme una anàlisi individualitzada dels àmbits que seran objecte de
desenvolupament del POUM mitjançant plans parcials. Les fitxes dels sectors SUD i SUND han
incorporat mesures ambientals derivades de l’anàlisi de l’ISA. A la memòria ambiental s’ha dut
a terme una anàlisi del pla de millora urbana PMU-01, el de major superfície, en el qual s’ha
validat la seva classificació atenent a la sensibilitat ambiental dels terrenys i s’han fixat mesures
ambientals que s’han vinculat mitjançant una clàusula a la fitxa del sector (article 112).
De la revisió de la fitxa núm. 08 d’activitats en sòl no urbanitzable, referent a l’aparcament de
caravanes previst a l’extrem nord del terme municipal, se’n desprèn que s’han ajustat les
construccions i edificacions, a les mínimes i imprescindibles en concordança amb el règim del
sòl no urbanitzable. S’ha suprimit l’ampliació dels terrenys de l’aeròdrom de Viladamat (9,97 ha)
en relació amb la superfície avaluada (8,16 ha) i s’ha posposat la possible ampliació a la
tramitació d’un pla especial en què es justifiquin les necessitats d’aquesta ampliació.
L’Agència Catalana de l’Aigua s’ha pronunciat amb posterioritat a la presentació de la memòria
ambiental mitjançant un informe emès el 17 d’octubre de 2014, en què hi destaquen les
següents determinacions:
−

En relació amb l’abastament, requereix la justificació documental amb el títol de la
concessió que atorga el dret al seu aprofitament i la descripció i justificació de les
actuacions relatives a les obres d’ampliació i millora de les xarxes d’abastament per a
atendre la nova demanda.

−

Quant a la inundabilitat, es formulen objeccions al sector PA-7 “Carretera de Figueres –
Zona esportiva” en què les propostes d’ordenació hauran d’ésser concordants amb les
mesures de protecció passiva que s’adoptin a partir dels resultats d’una anàlisi de riscos
hidrològics existents a l’extrem sud-oest de l’àmbit, en la intersecció de la carretera C-31 i la
llera del rec afluent de la riera de la Muntanya.

−

El desenvolupament del POUM requereix avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors
receptors de les aigües pluvials tenint en compte que la xarxa actual no és separativa i la
necessitat que les xarxes dels nous sectors ho siguin. Caldrà definir les actuacions per a la
seva adaptació a l’increment de cabal que comportarà la nova urbanització o,
alternativament, construir una bassa de laminació dels cabals d’escolament als valors
actuals de la conca de drenatge.
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−

Amb l’objecte de protegir els aqüífers de la zona indica la necessitat que la normativa fixi
que el fons d’explotació de les activitats extractives previstes en cap moment se situï a
menys d’1,5 m del nivell freàtic. El Pla és més restrictiu en limitar aquesta diferència de cota
a 2,5 m (article 146) en la zona d’alta i molt alta vulnerabilitat hidrogeològica d’acord amb el
plànol 2.4 de l’ISA.

FONAMENTS DE DRET
L’article 5 i l’annex I de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,
estableixen que s’han de sotmetre a avaluació ambiental els plans d’ordenació urbanística
municipal.
L’article 14 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,
determina el procediment d’avaluació ambiental de plans i programes.
L’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
concreten la tramitació de l’avaluació ambiental dels plans urbanístics.
L’article 12 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, estableix 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.
L'article 26 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, estableix que correspon al director o directora
general competent en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes dictar la resolució
que conté l'acord exprés sobre la memòria ambiental dels plans i programes subjectes a
avaluació ambiental, quan l'aprovació d'aquests no és assignada al Parlament, al Govern o a
un altre conseller o consellera.
El punt 1 de la Resolució TES/18/2012, de 9 de gener, de delegació de competències de la
persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars
de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat, atribueix a la persona titular de la Subdirecció General
esmentada l’emissió de la resolució sobre la memòria ambiental d’instruments de planejament
com el que és objecte d’aquesta decisió.
RESOLUCIÓ
D’acord amb l’informe−proposta elaborat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
de Girona, resolc:
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1. Atorgar la conformitat a la memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística municipal de
Viladamat, condicionada a la incorporació en els documents del pla de les modificacions i
esmenes següents:
−

Les determinacions resultants de l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua el 17
d’octubre de 2014.

2. Establir que l’informe de seguiment s’ha d’elaborar als tres anys de l’aprovació definitiva del
Pla i, successivament, amb aquesta freqüència, on es valoraran els aspectes ambientals
resultants del desenvolupament del Pla en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i on
s’aportarà el càlcul actualitzat dels indicadors de seguiment ambiental. D’aquests informes
es trametrà una còpia als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat als
efectes del seguiment del POUM d’acord amb l’article 29 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril.
3. Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Viladamat, i comunicar-li que, d’acord amb
l’article 25.7 de la Llei 6/2009, correspon a l’òrgan competent per a aprovar el Pla prendre
en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria ambiental del Pla i l’acord
de l’òrgan ambiental, per adoptar la resolució que correspongui. Aquesta presa en
consideració s’ha de fer constar en l’acord d’aprovació mitjançant una declaració específica
en què, en cas de discrepàncies amb els resultats de l’avaluació ambiental, cal justificar-ne
els motius i les mesures adoptades. Així mateix, l’òrgan competent per aprovar el Pla ha de
donar-li publicitat d’acord amb l’article 28 de la Llei i notificar-ne l’aprovació a l’òrgan
ambiental tan aviat com tingui lloc.
4. Indicar que aquest és un acte de tràmit que s’integra en el procediment substantiu i, per
tant, no és susceptible d’impugnació independent. La impugnació del seu contingut es pot
efectuar a través dels recursos que siguin procedents contra l’acte que posi fi al
procediment administratiu.
5. Publicar aquesta Resolució al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Barcelona, 10 de novembre de 2014
P. d. (Resolució TES/18/2012, DOGC núm. 6050, de 23.1.2012)

Sergi Cantó i Jordi
Subdirector general d’Avaluació Ambiental
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Data: 18 de desembre de 2014
RV:/
RN: 2012 / 048716 / G/

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament de Viladamat
Carrer de les Escoles, 3
17137 Viladamat
Alt Empordà

Assumpte: Pla d'ordenació urbanística municipal de Viladamat .
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 27 de novembre de 2014,
ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’Acta, l’acord
següent:
1. Objecte de l’informe
L’Ajuntament de Viladamat ha tramès la proposta de Pla que es preveu sotmetre a
aprovació provisional per tal que s’emeti l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86
bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer.
2. Àmbit d’actuació
El municipi de Viladamat té una superfície de 1.191,99 hectàrees, i amb una població de
dret de 435 habitants (IDESCST any 2013). Compren el nucli urbà de Viladamat amb 42,79
ha. de sòl urbà i 2,52 ha. de sòl urbà en el nucli de llevant. A més del nucli de les Cases
Noves, i el veïnat de palau Borrell
El terme municipal limita pel nord amb el terme municipal de Ventalló, i a llevant amb
l’Escala de la comarca de l’Alt Empordà. I pel sud amb Albons, i la Tallada d’Empordà i per
ponent amb Garrigoles, tots ells de la comarca del Baix Empordà.
La meitat est del municipi te una orografia planera, mentre que cap a l’oest, i a partir dels
nucli de Sant Feliu de la Garriga i Palau Borrell, el terreny s’enfila amb l’inici de la serralada
que va des de Ventalló fins a Maranyà, separant les valls del Fluvià i el ter, i que culmina
amb el Puig Segalar de 179 metres d’altitud, ja situat al municipi de la Tallada d’Empordà.
El sistema hídric ve conformat per un conjunt de rieres, de recorregut curt i temporal,que
drenen la totalitat del territori. El principal curs del municipi és la riera de la Muntanyà, rec
que entra al terme municipal pel sud i recull la major part de l’aigua dels recs tributaris.
Aquest curs s’unifica amb el rec de la Branca, situat al límit est del municipi per formar la
riera de les Ninetes fins a desembocar amb el riu Vell (antiga llera del Fluvià) i d’aquí fins al
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mar pel municipi de l’Escala.
Els sistema hidrogràfic ve completat amb un seguit de recs i canals que drenen la part
plana del municipi, situada a una cota de 8 metres sobre el nivell del mar.
Pel que fa al sistema de comunicacions hem de destacar que el nucli urbà de Viladamat es
situa en la cruïlla de la C-31 ( de la Bisbal d’Empordà a Figueres) que creua el municipi per
la seva banda de ponent, amb la carretera GI-623 de Orriols a L’Escala. Recentment s’ha
construït la variant de la C-31 al pas pel nucli de Viladamat.
Els sistema de comunicacions ve completat amb la carretera de Viladamat a l’Armentera,
GIV-6031, i la xarxa de camins rurals que connecten des de Viladamat amb els diferents
nuclis del municipi i, cap el sud amb la població d’Albons.
3.- Antecedents
La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, en la sessió de data 27 de juliol de 2006, va
aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Viladamat, i durant la
seva vigència, s’ha tramitat el Pla parcial del sector Llevant per a usos industrials,
comercials i terciaris, que va ser aprovat definitivament per l’Ajuntament en data 7 d’abril
de 2011, si bé encara no és executiu pendent d’acreditació de les garanties de les obres
d’urbanització.
En compliment de la Sentència dictada en el recurs contenciós administratiu 87/2008 de
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, de data 17 de maig de 2011 que estimava substancialment el recurs interposat
per l’entitat i Aridos Hermanos Curanta SA i anul·lava el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Viladamat, aprovat l’any 2006, el municipi redacta un nou Pla d’ordenació
urbanística municipal.
4. Planejament vigent
4.1 Planejament territorial vigent
El POUM anul·lat es va aprovar definitivament mentre s’estava tramitant el Pla director
territorial de l’Empordà aprovat definitivament el 30 d’octubre de 2006 i avui substituït pel
Pla territorial parcial de les comarques Gironines, aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya el 14 de setembre de 2010 i publicat als efectes de la seva executivitat, en el
DOG de Catalunya núm.5735 de 15 d’octubre:
Espais oberts
La part de llevant del municipi, coincident amb l’àrea plana i inundable se l’hi atorga la
categoria de Sòl de protecció d’interès agrari i/o paisatgístic, mentre que la part de ponent
del municipi, més accidentada geogràficament se l’hi atorga la categoria de sòl de
protecció especial, la resta del municipi se l’hi atorga la categoria de sòl de protecció
territorial.
Assentaments
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Aquest document estableix l’estratègia de creixement del nucli urbà de Viladamat de
Creixement moderat, i pel nucli de les Cases noves l’estratègia de Millora i compleció.
També es delimiten dos àrees especialitzades per a usos industrials, una situada a banda i
banda de la carretera de l’Escala, parcialment ocupada per activitats, i l’altre amb accés
des de la carretera a Figueres ocupada parcialment per una instal·lació d’una planta
asfàltica, i una planta de elaboració de formigó.
Sistema d’infraestructures
Cal destacar la carretera que pertany a la Xarxa Bàsica, la C-31, quan al seu pas pel
municipi s’ha executat la variant a ponent del nucli principal, tot suprimint la travessia
urbana que va limitar el seu creixement cap a ponent.
4.2. Planejament urbanístic vigent
A resultes de l’anulació del POUM de 2006, el planejament municipal vigent són les
Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 17 de març de 1993.
En vigència d’aquest planejament s’han aprovat cinc modificacions puntuals de les normes
i dos plans especials urbanístic, un d’ells el catàleg de masies i cases rurals. També hem
de destacar que no s’ha desenvolupat cap dels sectors de sòl urbanitzables previstos a
ponent del nucli principal, ni tampoc s’ha desenvolupat el sector industrial previst a llevant
del nucli.
5. Descripció de la proposta
Informes
S’han emes els informes de la Dirección General d’Aviación Civil del Ministerio de
Fomento, de la Generalitat de Catalunya, l’informe de l’Oficina territorial d’acció i avaluació
ambiental, de l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament d’Ensenyament,
d’Empresa i Ocupació. Departament de Cultura, Departament d’Interior, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de l’Institut Geòlogic de
Catalunya, de l’Agència de Salut Pública, i de la adminstració Local, el de la Diputació de
Girona. I finalment de les companyies submistradores de serveis urbanística, l’informe
d’Endesa.
El Subdirector General d’Avaluació Ambiental en data 14 de novembre ha ATORGAT la
conformitat a la memòria ambiental del Pla d'ordenació urbanística municipal de Viladamat,
condicionada a l’incorporació de les determinacions resultants de l’informe emès per
l’Agència Catalana de l'Aigua de 17 d’octubre de 2014.
La proposta del Pla preveu les següents superfícies i classificacions:
Tipus de sòl
Viladamat
Sector llevant

Urbà

Urbanitzable
427.977,25 m2
25.274,04 m2

No urbanitzable

73.913,45
38.656,60
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45,32 ha.

11,25 ha.

1135,41 ha.

Reserva d’espais lliures
Pel que fa a la reserva d’espais lliures, en la memòria del document (apartat 8.5), es
justifica que el Pla d'ordenació urbanística municipal preveu una superfície total d’espais
lliures públics (clau SV) de 37.758,89 m², essent el sostre potencial residencial previst de
155.296,92 m², en resulta que la reserva és de 23,80 m² per cada 100 m² de sostre
residencial, donant compliment al disposat a l’article 58 del TRLUC.
Sistemes urbanístics
El pla contempla els següents sistemes generals:
Sistemes generals
- Sistema Viari, clau SX, art. 53 a 56 de la Normativa urbanística
a) Xarxa Territorial: incorpora la xarxa territorial bàsica que són competència de la
Generalitat o de la Diputació de Girona. El formen les carreteres C-31, la GI 623 i la
GIV 6301. s’estableix un sistema de protecció d’aquest sistema, i les regulacions
especifiques en matèria de carreteres.
b) Xarxa viària urbana: compren les instal·lacions i els espais reservats al traçat de
la xarxa viària, i ve definida en els plànols d’ordenació del sòl urbà.
c) Xarxa de camins rurals: es correspon amb els camins definits en els plànols de
estructura general i orgànica del territori que garanteixen l’accessibilitat interna en el
terme municipal.
- Sistema Aeronàutic, art. 57 de la normativa urbanística, estableix que la cota de servitud
aeronàutica es situa a 1500 metres sobre el nivell del mar, i el sòl d’aquest municipi es tra
per sota de la cota de 180 metres. En conseqüència hauran de quedar per sota dels 1.500
metres les antenes, parallamps, xemeneies, aires condicionats, caixes d’ascensors,etc...
A banda de la regulació general en matèria aeronàutica, no s’estableix en aquest cap
apartat cap referència als dos aeròdroms que hi ha en el municipi.
Sistemes d’espais lliures
- Sistema de parcs i jardins urbans, clau SV, regulat en l’article 59 a 62de la Normativa.
És el sòl que es destina a totes les activitats, ja siguin de repòs, de relació social,
d’entreteniment,el que la ciutadania pugui desenvolupar en espais no edificats, de domini
públic i de lliure accés. No s’admet cap tipus d’edificació, llevat d’una ocupació màxima del
5% per a quioscos, restauració, instal·lacions de serveis i sistemes públics
- Sistema de protecció hidrogràfica, art.63 a 65 de la Normativa urbanística
Incorpora els terrenys ocupats amb caràcter permanent o estacional per les aigües
superficials continentals, així com les seves ribes i els espais que han configurat al llarg del
temps. Superfície coincident amb el període de retorn de 10 anys. La regulació d’aquest
sistema és concordant amb les regulacions i criteris de l’Agència Catalana de l'Aigua.
S’estableix una protecció lineal de 10 metres a partir del marge que delimita el llit del riu, on
no es podrà admetre cap tipus de construcció, llevat que estigui al servei de millora del
propi sistema.
Sistema d’equipaments comunitaris
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- Sistema d’Equipament COMUNITARI, clau SE, articles 66 a 68 de la Normativa
Sols de titularitat pública. No es distingeix en la normativa el destí d’aquest equipament
públics, que pot ser el Docent, el sanitari, el religiós, el sociocultural, l’administratiu, el de
proveïment, cementiri, esportiu i recreatiu, àrees per instal·lacions de ràdio freqüència, i
àrees de gestió mediambiental.
Les condicions d’edificació per aquests equipament es reconeix l’edificabilitat existent, i per
els nous es limita a un màxim de 1 m² de sostre per m² de sòl. També es concreta que es
podrà redactar un pla especial urbanístic per concretar els paràmetres no previstos en el
Pla d'ordenació urbanística municipal (article 50 de la normativa).
Entenem que caldrà assignar l’ús als equipament existent, d’acord amb la classificació
proposada, indicant en els plànols d’ordenació la subclau corresponent
Sistema de serveis tècnics
- Sistema de serveis tècnics, clau ST, articles 69 A 72 de la Normativa
la titularitat del sòl podrà ser pública o privada, i es concreten en les instal·lacions d’aigua
potable, electricitat, de gas, d’aigües residuals, de tractament de residus sòlids i
incineradores, i altres de caràcter afí, excloent específicament els de tractament de residus
industrial, tipus classe II. Els usos són els de serveis tècnics o infraestructures, i com a
compatibles aquells estrictament vinculats amb les instal·lacions.
No s’estableixen les condicions d’ordenació i edificació d’aquestes instal·lacions.
Sòl no urbanitzable
Les zones bàsiques del sòl no urbanitzable es determinen segons els diferents usos i
valors del sòl, i estan orientades a la preservació de les funcions agrícoles, ambientals,
paisatgístiques i patrimonials.
La zonificació s’ajusta als paràmetres dels espais oberts establerts pel Pla territorial parcial
de les Comarques Gironines, i són:
- Clau N1. zona de protecció preventiva
- Clau N2. zona de protecció territorial
- Clau N3. zona de protecció especial
També es delimiten en sòl no urbanitzable les activitats extractives autoritzades, i altres
activitats, com són l’aeròdrom, caravanes, lleure paint bol, i industrial.
En els article 126 es regulen els camins rurals que formen part de la xarxa inventariada,
establint les seves proteccions, i en l’article 128 es regulen les tanques, murs i marges, tot
concretant que les tanques (degudament justificades) s’hauran de situar a una distancia
mínima de 5 metres del camí. I les tanques que donin front a lleres s’hauran de situar a 10
metres de la vora superior de la riba de la llera.
Els usos en sòl no urbanitzable venen regulats en els articles 132 a 142 de la normativa, de
manera concordant amb el disposat a l’article 47de la LLUC, i establint els llindars per a les
noves edificacions en sòl no urbanitzable, concordants amb el 68.8.d) del RLUC. També
s’estableix l’obligació de mantenir la franja de protecció de 25 metres en les edificacions
situades en sòl forestal.
Les granges venen regulades en l’article 135 de la normativa, i d’entre d’altres aspectes
s’estableix que es situaran a una distancia mínima de 1.000 metres del nucli de Viladamat i
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a 500 metres de Palau Borrell, i a 25 metres dels eixos dels camins. Les noves
construccions tindran l’alçada imitada a 5 metres.
zonificació
- Clau N1. zona de protecció preventiva
Són els sols no urbanitzables que no disposen d’una especial protecció, i es corresponen
amb sòl agrícoles i periurbans que tot i que concentren valors ambientals, paisatgístics,
que presenten un elevat grau d’antropització.
Dins d’aquesta zona es crea la subclau N1a. Subzona agrícola periurbana, on s’admeten
els següents usos:
-

horta familiar
aprofitaments agrícoles, forestals
us ramader intensiu
activitats o equipaments d’interès públic
les pròpies de masies i cases rurals
allotjament de temporers a les masies i cases rurals
usos comercials vinculats a cat. agropecuàries
activitats col·lectives
equipaments i activitats d’educació
càmpings
venda de maquinaria agrícola
activitats de transformació de fruits
petites instal·lacions de producció d’energia
infraestructures de mobilitat
construccions i instal·lacions vinculades a les obres públiques.
Ampliació de les activitats extractives autoritzades.

S’admeten les edificacions vinculades als usos expressament admesos.
- Clau N2. zona de protecció territorial
Es correspon amb sòls que són objecte de protecció per el seu al valor agrícola i/o
paisatgístic, per el seu alt valor estratègic (aeròdrom de Viladamat), o per la preservació
dels connector ecològics entre espais d’interès natural (riera de la Muntanya, riera de Cinc
Claus, rec de la Branca), i en concordança amb l’exposat es proposen dos subzones:
- Clau N2a. Subzona agrícola de valor
- Clau N2b. Subzona de ribera d’interès connector

Els usos admesos en la Subzona agrícola de valor són:
-

aprofitaments agrícoles, ramaders, forestals, i en general rústics
us ramader intensiu
activitats o equipaments d’interès públic
les pròpies de masies i cases rurals
habitatge familiar, allotjament de temporers a les masies i cases rurals
usos comercials vinculats a activitats agropecuàries
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, recreatiu i d’oci
equipaments i activitats d’educació en el lleure i vinculada a l’agrícultura
càmpings
venda de maquinaria agrícola
activitats de transformació de fruits
petites instal·lacions de producció d’energia
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- infraestructures de mobilitat
construccions i instal·lacions vinculades a les obres públiques

Els usos admesos en la Subzona de ribera d’interès connector de valor són:
- el forestal
- L’ús agrícola i ramader existent, no essent admeses les rompudes agrícoles que afectin l’espai fluvial, ni
amb pendent superiors al 20%.
- als usos afins, sempre i quan no malmetin la vegetació de ribera, disposin de llicència municipal i s’executin
d’acord amb la normativa sectorial.

Clau N3. zona de protecció especial
Es correspon amb sòls que són objecte de protecció especial pels seus valors ecològics,
connectors o estratègics a nivell supramunicipal, el Pla d'ordenació urbanística municipal
considera integrar en una xarxa permanent i continu d’espais oberts que cal preservar de
qualsevol alteració, com són els espais forestals i dels agrícoles les plantacions d’oliveres
de la serra de Ventalló i de la muntanya de sant Grau. Dins d’aquesta zona es preveuen
dues subzones:
- clau N3a. Subzona agrícola d’interès ecològic i paisatgístic
- clau N3b. Subzona forestal d’interès ecològic i paisatgístic
La regulació d’aquest sòl ve referenciat a l’article 2.7 de la normativa del Pla territorial
parcial de Comarques Gironines.
Pel que fa als usos, en la Subzona agrícola d’interès ecològic i paisatgístic, s’admeten:
-

aprofitaments agrícoles, ramaders extensius, forestals, i en general rústics
activitats o equipaments d’interès públic
les pròpies de masies i cases rurals
habitatge familiar, allotjament de temporers a les masies i cases rurals
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, recreatiu i d’oci
equipaments i activitats d’educació en el lleure i vinculada a l’agricultura

En la Subzona forestal d’interès ecològic i paisatgístic, s’admeten l’ús forestal, l’agrícola i
ramader existent, les activitats o equipaments d’interès públic, i les construccions i
instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres
públiques.
En el capítol V, de la normativa es regulen els àmbits d’activitats extractives autoritzades, i
les llicències autoritzades en sòl no urbanitzable.
Les activitats extractives autoritzades són PAIRADES A, amb monodipòsit controlat de
terres i runes, Gorners, Vinya Nina, Els Estepars, Albons II, i PAIRADES B (pendent
d’autorització. En aquests àmbits només s’autoritzen els usos existents, i les seves
ampliacions si són en continuïtat i dins la zona N1, i no afecten negativament al freàtic
d’aquesta zona.
Altres àmbits que hauran de ser objecte d’un pla especial urbanístic, són:
- Aeròdrom de Viladamat, amb un àmbit de 8,16 hectàrees i un sostre màxim de 4.470 m².
- Pàrquing de Caravanes, amb un àmbit de 3,01 hectàrees, amb un sostre per oficines de
100 m², més un cobert traslladat del sòl urbà de 616,16 m².
I finalment altres llicències en sòl no urbanitzable reconegudes són, l’activitat de Paint-ball,

7

SCUG/O0381/2012 / 048716 / G/3157089

La planta de producció d’aglomerat asfàltic, i planta de formigó (a ordenar amb PEU, amb
un àmbit de 39.856 m² i un sostre màxim de 4.000 m²
Sòl urbanitzable
En l’estratègia de creixement del Pla d’ordenació urbanística municipal, únicament és
preveu un únic sector de sòl urbanitzable delimitat, el sector PPU 01 sector Llevant, amb
un àmbit de 38.656,60 m², una edificabilitat bruta de 0,40 m² sostre/m² sòl, i pel que fa a
d’intensitat d’ús es remet al disposat en el Títol V, Capítol II, Secció II.2, o el que es el
mateix zona de Comerços i tallers, amb les claus CT1 amb un màxim del 20%, i CT2 amb
un màxim del 80% del sòl privat.
Les reserves per espais lliures públics seran de 3.865,66 m² (10%) de l’àmbit, per
equipament públics de 1.932,83 m² (5%)
Es mante com a sòl urbanitzable no delimitat, l’àmbit qualificat per les Normes subsidiàries
de Planejament com a sòl apte per urbanitzar, i es correspon amb uns terrenys planers
situats a ponent del nucli de Viladamat amb una superfície total de 75.913,45 m², amb un
índex d’edificabilitat bruta de 0,27 m² sostre/m² sòl, una densitat d’habitatges de 5
habitatges hectàrea, i una reserva per a espais lliures del 15% i 5% per equipaments
públics. Aquest sector haurà de fer una reserva per habitatge protegit del 20% del sostre.
Sòl Urbà
Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits urbans, i les
subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regulat diferents règims
urbanístics del sòl, segons paràmetres urbanístics específics, resultant les següents zones:
denominació
Nucli antic
Consolidació urbana
Creixement rural
Edificació aïllada
Comerços i tallers
Verd privat

Clau POUM

Clau MUC
NA
CU
CR
A
CT
VP

R1
R2
R2
R6
A2
R1

Principals paràmetres d’aquesta zonificació
Clau

Parcel·la

front

H max

NA
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CR 1
CR 2
A1
A2
A3
A4

80 m²
150 m²
400 m²
400 m²
600 m²
800 m²
1000 m²
800 m²
150 m²
400 m²
600 m²
1000 m²

6 metres
5 metres
12 m.
12 m.
18 m.
20 m.
18 m.
18 m.
6 m.
12 m.
16 m.
20 m.

7 metres
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m

Núm.
plantes
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP

edificabilitat
gràfic
0,90
0,70
0,60
0,50
0,30
0,20
0,40
1,00
0,50
0,40
0,20

Fons
ocupació
gràfic
70%
50%
40%
30%
20%

70%
40%
30%
15%

separacions

densitat

usos

gràfic
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3 **

1/80 u
1/125 c
1/125 c
1/125 c
1/125 c
1/125 c
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la

*
*
*
*
*
*
***
***
****
****
****
****

3/3/3
3/3/3
3/3/3
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CT 1
CT 2

800 m²
1500 m²

18 m.
30 m.

8,00 m.
9,00 m.

PB+PP
PB+PP

0,80
0,60

5/3/3
5/3/3

1/parcel·la
1/parcel·la

*****
*****

* Usos clau NA, clau CU,: habitatge unifamiliar i pluri, residencia col·lectiva, oficines, comercial (petit comerç)
allotjament temporal, restauració, agrícola i ramader, sanitari-assistencial, educatiu, sociocultural, religiós, i
garatge aparcament.
*** Usos clau CR habitatge unifamiliar i pluri, residencia col·lectiva, oficines, comercial (petit comerç)
allotjament temporal, restauració, recreatiu, petit taller i industria mitjana, agrícola i ramader, sanitariassistencial, educatiu, sociocultural, religiós, i garatge aparcament.
**** Usos zona clau A: habitatge unifamiliar i pluri, residencia col·lectiva, allotjament temporal, restauració,
petit taller, sanitari-assistencial, educatiu, sociocultural, i garatge aparcament.
***** Usos zona CT: habitatge vinculat, oficines i serveis, comercial, allotjament temporal, hoteler, restauració,
recreatiu i espectacles, industrial: petit taller i industria mitjana, esportiu, administració i prevenció, estacions
de servei, i garatge aparcament.
** les edificacions amb front a la carretera vella a Figueres es separaran 5 metres.

Pel que fa als àmbit de gestió és proposen set polígons d’actuació urbanística i tres plans
de millora urbana:

Codi

Nom

Ús

PA -01
PA -02
PA- 03
PA-04
PA- 05
PA-06
PA- 07
PA- 08
PA- 09
PA- 10

Carrer Armentera.

SUC

Escoles nord.

SUC

Escoles sud

SUC

Camí Palau Borrell Oest

SUC

Camí Plau Borrel Centre

SUC

Camí de Plau Borrell Est

SUC

PMU 01
PMU 02
PMU 03

Pabordia zona est

Ctar Figueres zona esportiva

SUC

Camp de futbol oest

SUC

Camp de futbol est

SUC

Llevant

SUNC

Cinc Vlaus est
Cinc Claus Escoles

Sup (m2)

Ind_Edific

R
R
R
R
R
R
R
R
R
T

4.022
7.648
6.280
3.117
2.244
5.278
31.774
2.394
3.105
25.274

0,35
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0,30
0,40
0,40
0,55

R
R
R

36.826
9.338
5.880

0,30
0,30
0,60

Edific
(m2)

Hab/ha

Hab

1407
2.676
2.198
799
561
1.319
9.532
957
1.242

20
14
14
10
10
10
15
17
17

8
10
8
3
2
5
47
4
5

20.691
11.047
2.801
3.528
17376

15
15
15

92
55
14
8
77

%
hab_prot

%
hab_conc

%
cessions

Cessions
(m2)

9,80
42,88
30
23
20
23
45,80
25
18
10,85

344,94
3279,7
1.895
717
458
1240
14.582
612
559,96
2.744

27
39
2,70

9.943
3.652
159

En la proposta es justifica que els diferents àmbit de PAU, sòn sòls urbans consolidats i
hauran de cedir a l’ajuntament el 10% de l’aprofitament urbanística, el qual haurà de
coincidir amb una parcel·la mínima o bé es cedirà en un altre àmbit del sòl urbà.
Quadre resum de superfícies del Pla d'ordenació urbanística municipal
Superfície sòl
Sòl Urbà

Planejament anterior

POUM 2007 (anul·lat))

POUM 2012

320.144,44

451.686,96

453.251,00

210.889,34

166.796,70

11.388.951

11.919.985

SUC
SUNC
Sòl Urbanitzable

52.045,45
112.570,05
36.656,60
73.913,45
11.354.164

SUD
SUND
Sòl No urbanitzable
Potencial sostre
SUC
SUNC
residencial
productiu

155.296,92
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SUD
residencial
productiu
Total residencial
Total productiu
Habitatges

Existent

Població

Potencial
Existent
Potencial

20.496,63
15.462,64

229
Des de l’any 2001 al any 2012 s’han construït un total de 36 habitatges nous
237
435
Any 2021
500

6. Valoració de la proposta
6.1 Valoració territorial
Pel que respecta a l’adequació de la proposta del POUM a l’estratègia de creixement
moderat que el Pla territorial parcial de comarques Gironines atorga al POUM de
Viladamat, cal observar el següent:
El document no aporta una justificació concreta del compliment de l’estratègia de
creixement moderat que li atorga el Pla territorial parcial de comarques gironines. D’acord
amb medició efectuada pels serveis territorials d’urbanisme de Girona, es pot constatar que
la superfície de càlcul de l’àrea urbana existent és d’uns 348.228 m², (comptabilitzant tots
els terrenys que tenen consideració de solar, i els que són fortament antropitzats)
De l’aplicació de l’article 3.7 de la NU del PTPCG, l’extensió urbana màxima per un nucli de
Creixement moderat és correspon amb una superfície de 12,26 hectàrees.
E= 30*34,82*f/100=12,2656hectàrees,
essent el coeficient f= (18+34,82-0,005*34,82 ²)/(34,82+5)= 1,1742

Contrastant aquest càlcul amb la proposta del Pla d'ordenació urbanística municipal,
podem observar que en sòl urbà els polígons d’actuació PA-1, PA-2, PA3 i PA-8, PA-9
actualment estan inclosos dins l’àrea urbana existent. Altrament, s’han de considerar fora
de l’àrea urbana existent, el PA-04 (0,311ha), el PA-05 (0,22ha) el PA-06 (0,52ha) i el
PA-07(3,17 ha), el PMU-1(3,68 ha),el PMU-2 (0,93ha) i el PMU-3 (0,58 ha). i per tant s’han
d’entendre com a extensió urbana.
Pel que respecta al sòl urbanitzable, únicament es preveu un sector amb caràcter
residencial que es proposa classificar de sòl urbanitzable no delimitat amb una superfície
de 7,39 ha.
Per tant el conjunt de l’extensió urbana que proposa aquest POUM, és d’unes 16,8 ha, que
suposa un escreix d’unes 4,54ha respecte els límits que preveu el PTPCG. Amb la qual
cosa caldria reduir el creixement proposat com a mínim amb aquesta magnitud.
Pel que respecta a la resta de determinacions d’estratègies de desenvolupament que
preveu el PTPCG, es considera que el POUM, s’ajusta a la previsió de l’àrea
especialitzada d’activitat econòmica, i altrament es valora positivament el fet de mantenir
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com a sòl no urbanitzable les edificacions rurals de les Cases noves tot i que el PTPCG li
atorgui una estratègia de millora i compleció, així com també el mantenir com a sòl no
urbanitzable l’àrea especialitzada de caràcter industrial prevista al sud del municipi en tant
que els usos que s’hi proposen poden ser compatibles amb aquest règim de sòl.
6.2 Valoració urbanística
Cal valorar en primer lloc, que aquest POUM s’ha tramitat novament, a resultes de la
Sentència anul·latòria recaiguda sobre el POUM aprovat definitivament l’any 2006, amb la
qual cosa el planejament vigent de referència es correspon a les Normes subsidiàries de
planejament aprovades definitivament l’any 1993.
D’aquestes Normes subsidiàries, a data d’aprovació del POUM de 2006, avui anul·lat,
únicament s’havien desenvolupat dues de les sis unitats d’actuació previstes, i no s’havia
desenvolupat cap dels sectors urbanitzables previstos.
El POUM de 2006, avui anul·lat, respecte a les Normes susbsidiàries de l’any 1993,
mantenia una part del sector residencial a l’oest de l’antiga carretera C-31, i establia la
classificació som a sòl no urbanitzable el sector industrial dels Estanys a l’est del nucli urbà
de Viladamat, i en canvi classificava com a sòl urbà i urbanitzable amb activitat econòmica
les activitats existents situades a llevant del nucli urbà a banda i banda de la carretera de
l’Escala (avui reconegudes com a area especialitzada industrial pel PTPCG).
A data d’aprovació inicial del POUM que ara es tramita, no s’havia desenvolupat el sector
urbanitzable residencial de ponent i en sòl urbà no consolidat únicament consta aprovat
definitivament i no vigent el PMU-3 (ara plantejat dins el PA-7) i en tramitació el PMU-2
(també inclòs en el PA-7); tots dos de caràcter residencial.
D’acord amb dades d’IDESCAT, la població a l’any 2013 al municipi de Viladamat es
quantificava en 435 habitants, i d’acord amb la memòria del Pla que ara es presenta, es
treballa amb un escenari de més de 500 habitants a l’any 2029.
La dinàmica d’habitatges construïts des de l’any 2001 a l’any 2012, ha estat de 36
habitatges, i actualment hi ha 229 habitatges existents.
La proposta del POUM, és d’un potencial de 237 nous habitatges, en sòl urbà no consolidat
i en sòl urbanitzable no delimitat. Per tant dobla el número d’habitatges existents. Així
mateix si bé queda palesa una disminució de la densitat envers el que preveia el POUM del
2006, és evident que la proposta ara plantejada, continua essent d’un creixement excessiu,
envers la dinàmica social del municipi i sobretot davant del context econòmic actual.
Per tots aquests aspectes i sens perjudici de la valoració territorial efectuada, es considera
necessari reduir el creixement que proposa el POUM. Aquests aspectes es concreten en
els apartats valoratius corresponents del sòl que es classifica de sòl urbanitzable i sòl urbà
no consolidat.
Sistemes
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Amb caràcter general, caldrà que les regulacions de les proteccions dels diferents
sistemes, es realitzi en la regulació especifica de cada sistema.
Respecte de la qualificació del sistema d’espais lliures, s’han incorporat dos àmbits en sòl
no urbanitzable, un anomenat els Jardins del rei, situats al sud del nucli de Viladamat, i
l’altre al nord del mateix nucli, espai delimitat pel sistema de carreteres que va de L’Escala
a Orriols. Caldrà aclarir, si són de titularitat pública, i si no ho són, quin serà els sistema per
a la seva obtenció.
Pel que fa al Sistema Viari, caldrà que s’identifiqui amb subclaus les diferents categories
plantejades, que són Xarxa Territorial, Xarxa viaria Urbana, i Xarxa de camins rurals.
El Sistema aeronàutic, fa una regulació exhaustiva pel que fa les disposicions de caràcter
general, en especial les aproximacions i servituds del CTR de l’aeroport de Girona, però en
aquest municipi existeix l’aeròdrom de Viladamat que forma part la Xarxa d’aeroports,
d’aeròdroms, heliports de Catalunya, i per tant s’ha d’establir la seva regulació més enllà
de la previsió de l’aprovació d’un Pla especial urbanístic pel seu àmbit. La normativa a
proposar vindrà informada per la Secretaria de Mobilitat.
Caldrà que en la normativa es diferencií en el sistema d’espais lliures, quins són els àmbits
de parcs, dels de places, i jardins urbans, tant pel que fa als usos admissibles, com les
possibilitats d’ocupació.
I finalment en el Sistema de Serveis tècnics, caldrà establir les condicions d’ordenació i
edificació d’aquestes instal·lacions.
Sòl no Urbanitzable
S’han detectat errades en la redacció del articulat d’aquesta classificació, com són la
regulació del nucli de població, article 139, que caldrà suprimir, i en l’article 136.6 caldrà
ajustar el seu redactat a la normativa vigent en matèria d’implantació d’antenes de telefonia
mòbil.
Pel que a la regulació d’àmbits en sòl no urbanitzable, caldrà que el sistema delimitat amb
la clau STp, corresponent a l’àrea extractiva PIRADES A, es desenvolupi mitjançant un
PEU, que haurà de venir regulat en el Pla d'ordenació urbanística municipal.
Pel que fa als usos admissibles en la zona clau N1, i N2, es suprimirà l’ús de venda de
maquinaria ja que no és admès en la legislació vigent.
Sòl urbanitzable
Sector urbanitzable no delimitat de Ponent (residencial):
D’acord amb la valoració territorial i la valoració urbanística general que es fa respecte els
creixements proposats, atès que aquest sector es planteja com un sòl urbanitzable no
delimitat, i per tant com a darrera reserva de creixement a esgotar, i atès que es tracta d’un
sector urbanitzable que en part ja era previst des de l’any 1993, i que no s’ha
desenvolupat, caldria suprimir aquest sector i classificar-lo com a sòl no urbanitzable.
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Sector urbanitzable delimitat de Llevant (activitat econòmica)
Pel que fa als usos admesos en les noves parcel·lacions del sector urbanitzable delimitat
Llevant, es prohibirà l’ús d’habitatge vinculat a l’activitat ja que podria interferir en el
desenvolupament del sector.
Sol urbà
Plans de millora urbana:
D’acord amb la valoració urbanística que es fa amb caràcter general respecte al
creixement de sòl residencial, cal valorar que en el conjunt dels tres sectors de millora
urbana proposats (PMU-1, PMU-2 i PMU3), suposen preveure una nova superfície de
creixement de 5,20ha, un sostre residencial de 17.376 m2 i un potencial de 77 nous
habitatges. El PMU-2 (14 habitatges) i el PMU-3 (8 habitatges), es podrien considerar
admissibles com a sectors que poden acabar de perfilar la façana de llevant del nucli urbà i
garantir una adequada i correcta ordenació de la vialitat envers a la carretera de l’Escala i
la seva connectivitat amb el nucli antic de Viladamat. Tanmateix, el PMU-1, amb una
superfície de 3,6 ha, un sostre residencial de 11.047m2 i un potencial de 55 habitatges,
suposa un creixement massa excessiu tenint en compte les dades abans exposades
respecte la dinàmica social i econòmica del municipi.
També cal tenir en compte que els terrenys corresponents al PMU-2 i PMU-3, tot i que amb
altres usos formaven part del sector urbanitzable industrial de l’Estany no desenvolupat, i el
PMU-3, confronta directament amb una via rodada que té tots els serveis. En canvi
respecte el sector PMU-1, els terrenys de la part discontinua majoritària, són terrenys
actualment classificats de sòl no urbanitzable, amb característiques no urbanes.
És per aquest motiu que caldria reduir aquest sector, sens perjudici de mantenir la seva
part discontinua que es preveu a l’interior del sòl urbà, amb el mecanisme de gestió
adequat per aconseguir la part dels objectius plantejats en aquest indret.
Polígons d’actuació urbanística:
Amb caràcter general, la definició de sòl urbà no consolidat ve establerta en l’article 31 del
TRLUC, i d’acord amb les seves disposicions han de ser considerats sòl urbans no
consolidats els àmbits PA-02 Escoles Nord, PA-03 Escoles sud, PA-04 Camí de Palau
Oest, PA-06 Camí de Palau Borrell Est, PA-07 Ctra. Figueres zona esportiva, i per tant
estan subjectes a la cessió del valor del 10% de l’aprofitament urbanístic. Mentre que els
àmbit de gestió de sòl urbà consolidat no estan subjectes a l’esmentada cessió.
Sòl urbà consolidat
A banda de completar els percentatges del paràmetre d’ocupació màxima en les zones de
Creixement rural CR1 i CR2, i de Comerços i Tallers CT1 i CT2, resultaria convenient que
és suprimits la zona de Verd Privat, clau VP, ja que és es tracta d’espais no edificats dins
de la mateixa zona i així es pot representar gràficament amb un doble tramat.
Fora convenient que en la memòria del document s’incorpori la Taula de Vigències dels
Planejaments derivats que és mantenen com figures de planejament, i quins són els que
s’han incorporat amb la regulació del Pla d'ordenació urbanística municipal.
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6.3 Tramitació
Pel que fa a la tramitació de l’expedient, en tant que no es té constància de tots els
informes sol·licitats i obtinguts, es considera que caldrà sol·licitar informe i incorporar, si
s’escau, les seves determinacions, als organismes següents:
Organismes de l’Estat:
- Ministerio de Industria, Energía i Turismo (DG de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información)
Organismes de la Generalitat:
Direcció General de Carreteres
Secretaria de mobilitat (pel que fa a l’aeròdrom),
Direcció General d’Energia, Mines, i Seguretat industrial.
Consell Català de l’Esport
Fonaments de dret
Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, el Reglament aprovat pel Decret 305/2006, de
18 de juliol, i el Decret 64/2014, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb les consideracions fetes per
aquesta Comissió s’acorda:
-1 Emetre informe sobre la proposta del Pla que es preveu sotmetre a aprovació
provisional del Pla d'ordenació urbanística municipal, de Viladamat, a l’efecte de l’informe
urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la
redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, amb les
observacions següents:
1.1 Territorial
Caldrà reduir el creixement proposat, sense ultrapassar com a màxim un creixement global
de l’àrea urbana existent d’unes 12,26 hectàrees., d’acord amb les determinacions del
PTPCG.
1.2 Sistemes
Amb caràcter general, caldrà que les regulacions de les proteccions dels diferents
sistemes, es realitzi en la regulació especifica de cada sistema.
Respecte de la qualificació del sistema d’espais lliures, s’han incorporat dos àmbits en sòl
no urbanitzable, un anomenat els Jardins del rei, situats al sud del nucli de Viladamat, i
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l’altre al nord del mateix nucli, espai delimitat pel sistema de carreteres que va de L’Escala
a Orriols. Caldrà aclarir, si són de titularitat pública, i si no ho són, quin serà els sistema per
a la seva obtenció.
Pel que fa al Sistema Viari, caldrà que s’identifiqui amb subclaus les diferents categories
plantejades, que són Xarxa Territorial, Xarxa viaria Urbana, i Xarxa de camins rurals.
En el Sistema aeronàutic, s’ha d’establir la seva regulació més enllà de la previsió de
l’aprovació d’un Pla especial urbanístic pel seu àmbit. La normativa a proposar vindrà
informada per la Secretaria de Mobilitat.
Caldrà que en la normativa es diferencií en el sistema d’espais lliures, quins són els àmbits
de parcs, dels de places, i jardins urbans, tant pel que fa als usos admissibles, com les
possibilitats d’ocupació.
I finalment en el Sistema de Serveis tècnics, caldrà establir les condicons d’ordenació i
edificació d’aquestes instal·lacions.
1.3 sòl no urbanitzable
Caldrà corregir les errades detectades en la redacció del articulat d’aquesta classificació,
com són la regulació del nucli de població, article 139, que caldrà suprimir, i en l’article
136.6 caldrà ajustar el seu redactat a la normativa vigent en matèria d’implantació
d’antenes de telefonia mòbil.
Pel que a la regulació d’àmbits en sòl no urbanitzable, caldrà que el sistema delimitat amb
la clau STp, corresponent a l’àrea extractiva PIRADES A, es desenvolupi mitjançant un
PEU, que haurà de venir regulat en el Pla d'ordenació urbanística municipal.
Pel que fa als usos admissibles en la zona clau N1, i N2, es suprimirà l’ús de venda de
maquinaria ja que no és admès en la legislació vigent.
1.4 sòl urbanitzable
D’acord amb la valoració territorial i urbanística efectuada, cal excloure el sector de sòl
urbanitzable no delimitat Ponent i classificar aquests terrenys com a sòl no urbanitzable.
Pel que fa als usos admesos en les noves parcel·lacions del sector urbanitzable delimitat
Llevant, es prohibirà l’ús d’habitatge vinculat a l’activitat ja que podria interferir en el
desenvolupament del sector.
1.5 sòl urbà
D’acord amb la valoració urbanística i territorial cal reduir el sector de millora urbana
PMU-1, mantenint els terrenys de la part discontinua externa del sòl urbà, amb la
classificació de sòl no urbanitzable, sens perjudici de mantenir com a sòl urbà la part
discontinua que es preveu a l’interior del sòl urbà, amb el mecanisme de gestió adequat
per aconseguir la part dels objectius plantejats en aquest indret.
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Amb caràcter general, la definició de sòl urbà no consolidat ve establerta en l’article 31 del
TRLUC, i d’acord amb les seves disposicions han de ser considerats sòl urbans no
consolidats els àmbits PA-02 Escoles Nord, PA-03 Escoles sud, PA-04 Camí de Palau
Oest, PA-06 Camí de Palau Borrell Est, PA-07 Ctra Figueres zona esportiva, i per tant
estan subjectes a la cessió del valor del 10% de l’aprofitament urbanístic. Mentre que els
àmbits de gestió de sòl urbà consolidat no estan subjectes a l’esmentada cessió.
A banda de completar els percentatges del paràmetre d’ocupació màxima en les zones de
Creixement rural CR1 i CR2, i de Comerços i Tallers CT1 i CT2, resultaria convenient que
és suprimits la zona de Verd Privat, clau VP, ja que és es tracta d’espais no edificats dins
de la mateixa zona i així es pot representar gràficament amb un doble tramat.
Fora convenient que en la memòria del document s’incorpori la Taula de Vigències dels
Planejaments derivats que és mantenen com figures de planejament, i quins són els que
s’han incorporat amb la regulació del Pla d'ordenació urbanística municipal.
1.6 Pel que fa a la tramitació caldrà sol·licitar i incorporar les seves determinacions dels
següents informes:
Organismes de l’Estat:
- Ministerio de Industria, Energía i Turismo (DG de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información)
Organismes de la Generalitat:
Direcció General de Carreteres
Secretaria de mobilitat (pel que fa a l’aeròdrom),
Direcció General d’Energia, Mines, i Seguretat industrial.
Consell Català de l’Esport
-2 Indicar a l’Ajuntament que aquest informe compleix les funcions de l’informe establert a
les normes d’ordenació territorial dels plans territorials en relació amb els documents dels
plans aprovats inicialment.
-3 Indicar que aquest informe s’emet sens perjudici de la resolució que pugui adoptar-se
definitivament quan s’elevi l’expedient complert a l’organisme competent, amb tots els
informes dels organismes competents, la relació dels quals es pot trobar a la pàgina web
del Departament de Territori i Sosteniblitat:
Territori i urbanisme > Activitat urbanística > Suport al desenvolupament urbanístic > Planejament general
> Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM)

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars
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puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que
tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ
que preveu l’article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.
La secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Data: 27 de novembre de 2015
RV:/
RN: 2012 / 048716 / G/

Il·lm. Sr. Alcalde - President de l'Ajuntament
Ajuntament de Viladamat
Carrer de les Escoles, 3
17137 Viladamat
Alt Empordà

Assumpte: Pla d'ordenació urbanística municipal de Viladamat .
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 6 de novembre de 2015,
ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’Acta, l’acord
següent:
1. Objecte
L’objecte d’aquest expedient és la redacció i tramitació d’un nou Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) que té com a punt de partida el POUM aprovat l’any 2006
que va ser anul·lat per mitjà d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
el 17 de maig de 2011.
L’objectiu d’aquest POUM és fer compatibles les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals, els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i
culturals, amb un model que eviti la dispersió del territori.
2. Àmbit d’actuació
El municipi de Viladamat té una superfície de 1.191,99 hectàrees i una població de 440
habitants (IDESCAT any 2015). Se situa al sud de la Comarca de l’Alt Empordà, a cavall
entre la plana i el terraprim empordanesos. Limita amb municipis de l’Alt Empordà pel nord
(Ventalló) i per llevant (l’Escala), i amb municipis del Baix Empordà pel sud (Albons i la
Tallada d’Empordà) i per ponent (Garrigoles).
La meitat est del municipi és planera (abans ocupada per aiguamolls) mentre que cap a
l’oest el terreny s’enfila amb l’inici de la serralada que separa les valls del Fluvià i del Ter
que va des de Ventalló fins a Marenyà fins a culminar amb el Puig Segalar de 179 m
d’altitud.
La xarxa hidrogràfica està formada per un conjunt de rieres i recs de recorregut curt i
temporal, el principal curs del municipi és la riera de la Muntanyà, rec que entra al terme
municipal pel sud i recull la major part de l’aigua dels recs tributaris. Aquest curs s’unifica
amb el rec de la Branca, situat al límit est del municipi per formar la riera de les Ninetes fins
a desembocar amb el riu Vell (antiga llera del Fluvià) i d’aquí fins al mar pel municipi de
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l’Escala. El sistema hidrogràfic ve completat amb un seguit de recs i canals que drenen la
part plana del municipi, situada a una cota de 8 metres sobre el nivell del mar.
El municipi està situat en un encreuament de carreteres. De nord a sud la c-31 que uneix
Figueres i La Bisbal d’Empordà, d’est a oest la GI-623 d’Orriols a l’Escala amb enllaços
amb l’autopista AP-7 i la N-II de Girona a França. També hi ha una important xarxa de
camins locals i secundaris que comuniquen el nucli urbà amb Viladamat amb el veïnat de
Palau Borrell en direcció est i el veïnat al voltant del Castell i l’església romànica de Sant
Feliu de la Garriga. Destacar també que al límit nord del municipi trobem un conjunt
residencial anomenat les Cases Noves que pertany part a Ventalló i part a Viladamat,
separant-se d’aquest últim per la carretera GI 623.
El principal nucli urbà de Viladamat es troba a la cruïlla entre les carreteres GI-623 i l’antiga
c-31 ara convertida en carrer al seu pas pel nucli, i són aquestes dues vies les que han
limitat el creixement pel nord i per l’est del nucli més històric. La xarxa viaria destaca per
una configuració de carrers rectilinis i continus en sentit est oest i per una xarxa de carrers
de més reduïdes dimensions i més fragmentats en sentit nord sud. Segons s’explica a la
memòria del document, el municipi presenta una configuració amb carrers rectilinis formant
angles rectes, fet que podria suposar que Viladamat ha mantingut fins als nostres dies la
planta d’un campament romà o que es tracta d’una la població en una cruïlla de camins
antics.
Les tipologies d’habitatges més comuns a Viladamat són l’habitatge de tipus unifamiliar
aïllat i l’habitatge unifamiliar o plurifamiliar entre mitgeres, concretament al nucli antic i al
seu entorn més immediat.
El patrimoni històric i arquitectònic del municipi queda repartit en els seus tres diferents
nuclis: pel que fa al veïnat de Palau Borrell hi ha cinc antigues cases, recentment
restaurades i l’església o capella de Santa Eulàlia, pel que fa al veïnat de Sant Feliu de la
Garriga hi ha l’església romànica i el Castell.
El 95% del sòl és forestal o agrícola, pel que fa a les zones agrícoles es diferencien dues
unitats de conreu, per a la banda est hi trobem el sector de més productivitat agrícola amb
conreus herbacis extensius i alguns fruiterars de regadiu i que és travessat per diversos
recs, i el sector més a l’oest de la plana caracteritzat per conreus herbacis extensius i
fruiterars de secà.
Pel que fa a les zones forestals, aquestes es concentren en el sector oest, a la Serra de
Ventalló, els terrenys més a tocar de la plana estan ocupats per pinedes contínues de pi
blanc amb un sotabosc de brolles calcícoles mentre que els terrenys més elevats són
àrees que varen ser cremades recentment (2006).
Destacar també la presència de dues pedreres, una al nord oest entre dos camins d’accés
al veïnat de Palau Borrell i l’altre al límit sud, a cotar de la variant c-31 i d’una planta de
formigó i una altra d’aglomerat asfàltic. També es destaca la presència d’un camp
d’ultralleugers i un paint-ball. A banda de la Gi-623 i de manera aïllada hi ha un conjunt
d’edificacions format per un hotel, una nàutica, un concessionari de cotxes i un restaurant.
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El terme municipal de Viladamat es troba, segons el Catàleg de paisatge de les comarques
Gironines, principalment dins la unitat de paisatge d’UP- 17 la Plana d’Empordà, llevat dels
terrenys de la serra de Ventalló que formen part de la unitat de paisatge U- 21 Terraprim.
Segons el pla INUNCAT, el municipi de Viladamat presenta un risc d’inundació mitjà,
segons s’explica al document el terme municipal es troba fora de la zona inundable per a
períodes de retorn de 500 anys dels rius Ter i Fluvià.
El document preveu una susceptibilitat de despreniments nul·la, una baixa perillositat
d’esllavissades, no hi ha risc de corrents d’arrossegalls ni de fluxos torrencials, ni litologies
que puguin generar processos de col·lapse. Pel que fa al risc sísmic es considera de danys
lleugers-moderats a les edificacions. Es considera que la zona forestal cremada l’any 2006
presenta un risc d’erosió considerable.
El municipi de Viladamat es considera d’alt risc d’incendi, i ja disposa del corresponent pla
INFOCAT homologat el 17/12/2009. Les zones de perill bàsic d’incendi són les masses
forestals de la serra de Ventalló fins al puig Segalar. L’incendi del 2006 va afectar 313 ha
d’aquesta serra.
El risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies és alt i el risc sobre l’estat
quantitatiu de l’aigua subterrània és moderat.
3. Antecedents i planejament vigent.
La Comissió territorial d’urbanisme de Girona (CTUG), en la sessió de data 27 de juliol de
2006, va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Viladamat.
Aquest Pla d’ordenació urbanística municipal preveia, tot i que amb diferents àmbits, 2
sectors urbanitzables a ponent i 2 sectors urbanitzables a llevant, dels quals tampoc se
n’ha desenvolupat cap, llevat del Pla parcial del sector Llevant per a usos industrials,
comercials i terciaris, que va ser aprovat definitivament per l’Ajuntament en data 7 d’abril
de 2011, si bé encara no és executiu pendent d’acreditació de les garanties de les obres
d’urbanització. El POUM també preveia 5 PMU i 3 PAU dels quals no se n’ha desenvolupat
cap.
La Sentència dictada en el recurs contenciós administratiu 87/2008 de Secció Tercera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17
de maig de 2011 va estimar substancialment el recurs interposat per l’entitat i Aridos
Hermanos Curanta SA i va declarar nul de ple dret el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Viladamat, aprovat l’any 2006, bàsicament pel fet de no haver estat sol·licitat
informe a l’administració amb competències mineres, tenint en compte que el POUM
regulava i incidia en les activitats mineres preexistents.
En conseqüència, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 2 de
febrer de 2012, va acordar:
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“1. Donar-se per assabentada la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de la Sentència
dictada en data 17 de maig de 2011 per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual estima el recurs contenciós administratiu
núm. 2008/87, interposat per l'entitat Áridos Hermanos Curanta, SA contra la resolució del conseller
de Política Territorial i Obres Públiques de 4 de desembre de 2007 que va desestimar el recurs
d'alçada interposat contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 27 de juliol de
2006 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Viladamat.
2. Tenir per anul·lades, en virtut de l’esmentada Sentència, les resolucions recorregudes i, en
conseqüència, el Pla d'ordenació urbanística municipal de Viladamat.”

De resultes de l’anul·lació del POUM del 2006, el planejament municipal vigent són les
Normes Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Girona el 17 de març de 1993.
Aquestes normes preveien: 2 sectors urbanitzables a ponent i un sector urbanitzable
industrial a llevant, cal destacar que no s’ha desenvolupat cap dels tres sectors. Les
mateixes normes preveien 5 UAU en sòl urbà de les quals se’n van desenvolupar 3.
El Pla territorial parcial de les comarques Gironines, aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya el 14 de setembre de 2010 i publicat als efectes de la seva executivitat, en el
DOG de Catalunya núm.5735 de 15 d’octubre preveu el següent:
- Sistema d’espais oberts:
La part de llevant del municipi, coincident amb l’àrea plana i inundable se l’hi atorga la
categoria de Sòl de protecció d’interès agrari i/o paisatgístic, mentre que la part de ponent
del municipi, més accidentada geogràficament se l’hi atorga la categoria de sòl de
protecció especial, la resta de terrenys més situats a la zona central del municipi i al
voltant del nucli de Viladamant, se l’hi atorga la categoria de sòl de protecció territorial.
- Sistema d’assentaments:
Aquest document estableix l’estratègia de creixement del nucli urbà de Viladamat de
Creixement moderat, i pel nucli de les Cases noves l’estratègia de Millora i compleció.
També es delimiten dues àrees especialitzades per a usos industrials, una situada a banda
i banda de la carretera de l’Escala, parcialment ocupada per activitats, i l’altre amb accés
des de la carretera a Figueres ocupada parcialment per una instal·lació d’una planta
asfàltica, i una planta d’elaboració de formigó. També es delimita l’àrea al voltant del
cementiri dins del sistema d’assentaments com a àrea especialitzada d’ús d’equipaments i
sistemes.
Els veïnats de Palau Borrell de Sant Feliu de la Garriga estan inclosos dins el sistema
d’espais de protecció especial sense cap estratègia de desenvolupament.
- Sistema d’infraestructures:
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Cal destacar la carretera C-31 que pertany a la Xarxa Bàsica ja executada a la zona de
ponent del nucli principal, tot suprimint la travessia urbana que va limitar el seu creixement
cap a ponent.
- Directrius de paisatge
D’acord amb l’article 12 de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, les
Directrius precisen i incorporen normativament les propostes dels objectius de qualitat
paisatgística (OQP) dels Catàlegs de paisatge (CdP) en els plans territorials parcials.
Aquestes directrius, segons l’article 1.4 són d’aplicació directa i obligatòria a tots els plans
que afecten la imatge del territori.
El PTPCG conté directrius de paisatge generals (art 2.1 al 2.10) segons components que
han de ser objecte de regulació normativa (geomorfologia, modelació agrària, fites
visuals...) i les directrius específiques (art 3.1 a 3.2) segons els OQP dels CdP .
A l’article 3.3 de l’OQP 1 referent als assentaments urbans i article 3.19 de l’OQP17
referent a les fites i fons escènics s’identifica Viladamat com un nucli compacte,
històricament ben integrat amb la matriu agrària circumdant, on la majoria de les cases
tenen el pati tancat per murs d’obra arrebossats amb morter i on només sobresurt el
campanar. A l’actualitat el creixement d’aquest nucli no ha afectat aquesta façana urbana.
Per tant s’estableix que cal evitar l’aparició de teixits discontinus que fragmentin el paisatge
i afavorir unes fronteres nítides i de qualitat entre els espais urbans i els espais agrícoles o
naturals de les perifèries evitant la ubicació d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl
agrícola i creant franges de transició.
A l’article 3.8 del OQP 6 referent als paravents de xiprers s’identifica a Viladamat la
presència de tanques arbrades de vàlua paisatgística i s’estableix que el POUM hauria de
protegir i ordenar.
A l’article 3.9 del OQP7 referent al sistema de canals e infraestructures hidràuliques
s’estableix que els nous POUMS protegiran i ordenaran aquest patrimoni dins del sistema
històric de canals i infraestructures de l’aigua de més interès paisatgístic.
Finalment a l’article 3.18 del OQP16 referent als miradors i itineraris paisatgístics
s’identifiquen el mirador de Puig Segalar i els itineraris motoritzats c-31 i la carretera
d’Albons a Vilajuïga i el no motoritzat GR-1 i s’estableix que cal evitar la presència
d’elements situats a primera línia que irrompin negativament en el camp visual i que la
revisió del planejament urbanístic ha de definir itineraris al voltant dels nuclis urbans i
identificar els trams des d’on la percepció del paisatge és més suggerent atenent als seus
valors.
Per tal de donar compliment a la Sentència i dotar el municipi d’un nou planejament
general, l’ajuntament de Viladamat va iniciar els tràmits per a la redacció d’un nou
POUM:
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 4/10/2012, va acordar emetre
informe sobre l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Viladamat, als efectes
de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria
divuitena del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer amb
un seguit d’observacions
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 27/11/2014, va acordar
emetre informe urbanístic i territorial, previ a l’aprovacio provisional, previst a l’article 86 bis
i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, amb observacions.
4. Tramitació municipal
Aprovació PPC

art. 22 i 105 Reglament

prèvia o simultània a l’aprov avanç

IP PPC al diari o Butlletí Oficial

art. 22.3 Reglament

Aprovació Avanç (no és obligatori)

art. 106.4 Reglament

IP Avanç

art. 106.4 Reglament

Tràmit ambiental
Aprovació inicial
publicació AI

art. 115 Reglament
art. 85 TR 1/2010
art. 23 Reglament

art. 8.5.c TR 1/2010

BOP

BOP
altre
s
diaris
BOP
altre
s
diaris
web

Audiència Ajuntaments
Al·legacions i inf. al·legacions
Informes
Aprovació provisional

Ple

6/07/2015

4.1 Al·legacions
En el període d’informació pública de l’avanç es varen presentar 7 al·legacions.
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En el període d’informació pública de la primera aprovació inicial es varen presentar 15
al·legacions i 3 en el mateix període de la segona aprovació inicial.
4.1 Informes
L’OTAA en data 4 de novembre de 2013 emet informe amb consideracions de caràcter
preliminar mentre no es valori la memòria ambiental.
La Direcció General de Qualitat Ambiental emet informe general sobre el vector acústic i el
vector llum.
L’Agència Catalana de Residus ha emès informe amb condicions generals de data 15
d’octubre de 2012 i favorable en data 9 de setembre de 2013.
El Departament d’Ensenyament emet informe favorable en data 20 de setembre de 2013.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha emès, en data 17 d’octubre de 2014, un informe amb
condicions referents, entre d’altres, a l’ordenació del sector PA-7, al fet de completar les
normes d’acord amb l’article 6 del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme
així com la necessitat d’identificar la totalitat de les lleres del municipi sense discontinuïtats
ni intermitències en els plànols d’ordenació com a sistema hidrològic (clau H). Tot i que a
les conclusions no és present, a la part valorativa de l’informe s’estableix la necessitat
d’incorporar com a document integrant de l’informe ambiental, un Estudi d’inundabilitat
informat favorablement per l’ACA.
L’Institut Geològic de Catalunya emet informe favorable el 12 de setembre de 2012 i de
valoració favorable el 5 de novembre de 2013.
L’OTAA emet el document de referència en data 18 d’octubre de 2012.
La Direcció General de Polítiques Ambientals emet resolució d’atorgar la conformitat a la
memòria ambiental condicionada a la incorporació de les determinacions de l’informe emès
per l’Agència Catalana de l’Aigua del 17 d’octubre de 2014 en els documents del pla.
El Departament d’Empresa i Ocupació emet:
- L’informe energètic de data 4 de novembre de 2013 amb recomanacions generals.
- L’informe sobre activitats extractives de data 8 de novembre de 2013 és favorable amb
dues consideracions la 1.a) a l’ISA i la 3.a) a les normatives urbanístiques on es demana
d’esmentar el fet que “la ubicació dels recursos naturals, geològics i minerals ve definida
per la pròpia natura, són béns de domin públic, i a més a més són imprescindibles per
poder desenvolupar obres d’infraestructura i construcció com les contingudes en el mateix
POUM i que el seu interès està en funció de les noves investigacions i de l’evolució del
propi mercat.
- També s’adjunta l’informe de Endesa-nous subministraments de l’1 d’octubre de 2013.
La Direcció General del Patrimoni Cultural emet informe favorable en data 18 de novembre
de 2013 amb condicions en l’àmbit arquitectònic: sobre que cal identificar i reconèixer el

7

SCUG/O0381/2012 / 048716 / G/3228580

Castell de Sant Feliu de la Garriga i el Portal i restes del mur a l’indret de la pabordia del
nucli urbà a més d’identificar els trams de muralla conservats; i en l’àmbit arqueològic:
sobre la necessitat d’incorporar en el catàleg de béns a protegir la totalitat dels jaciments
que consten en l’inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Direcció General
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni així que els elements considerats EIM s’han de
considerar APA.
L’Agència de Salut Pública emet informe favorable en data 11 de febrer de 2014 amb un
recordatori sobre els informes que cal recollir per a les obres de millora de la xarxa de
distribució d’aigua potable.
Protecció Civil, el 26 de novembre de 2013, estableix que per tal d’emetre informe cal fer
arribar l’informe de l’ACA. Pel que fa al risc d’incendi, a més de les ampliacions de la zona
urbana, totes les edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, caldrà que
incloguin una franja exterior de protecció de 25 m de lliure vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida i podada. També proposen afegir a l’article 156.2 de les NU, la possibilitat
de permetre rompudes agrícoles del terrenys forestals quan hi hagi interès per a la
prevenció d’incendis.
El Consell Català de l’Esport ha emès informe favorable amb la recomanació que en el
POUM es faci esment al PIEC.
Medi Natural tramet informe amb recomanacions sobre l’avanç i l’ISA en data 9 d’octubre
de 2012.
El Parc dels Aiguamolls emet informe en data 27 d’agost de 2012 en el sentit que no inclou
cap zona al Pla especial dels Aiguamolls de l’Empordà i no cal emetre cap informe.
El Departament d’Agricultura ha emès informe favorable sobre desenvolupament rural de
data 2 de desembre de 2013 amb un seguit de prescripcions als articles
126,127,128,129,135.
La Xarxa Viària Local no veu cap inconvenient atès que no afecta cap carretera de
titularitat de la Diputació de Girona.
La Subdirecció General de Ports i Aeroports emet informe de 15 de gener de 2014 en el
sentit que cal l’informe de la Dirección General de Aviación Civil.
La Dirección General de Aviación Civil ha emès informe favorable amb condicions en data
27 de desembre de 2013.
La Dirección General de Telecomunicaciones ha emès informe desfavorable de data 22
d’abril de 2015 i un segon informe favorable el 5 d’octubre de 2015.
Informe de la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
emès en data 30 d’octubre amb una sèrie de prescripcions que caldrà incorporar en el
document.
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Manquen informe de la Direcció General de Comerç i de la Direcció General de Turisme
del Departament d’Empresa i Ocupació.
Fou sol·licitat informe a la Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat en data 10 de març de 2015 si bé no consta que hagi estat emès
5. Descripció de la proposta
La proposta que conté el present POUM es resumeix en el següents aspectes:
5.1 OBJECTIUS GENERALS D’ORDENACIÓ
5.1.1 Pel que fa a la classificació del sòl:
El document, i segons criteri dels últims informes urbanístics i territorials emesos per la
Comissió d’Urbanisme de Girona, ha anat ajustant al creixement de 12 ha respecte a
l’àrea urbanitzada existent calculada en 31 ha.
Amb relació a les Normes subsidiàries vigents i pel que fa al sòl urbà:
- Es manté pràcticament la “UAU Carretera”, ara anomenada PAU-7 en sòl urbà no
consolidat.
- S’amplia el sòl urbà per mitjà dels tres polígons d’actuació (PAU-4 i PAU-6 en sòl urbà no
consolidat i PAU-5 com a urbà consolidat).
- S’amplia una franja de terrenys agrícoles com a sòl urbà no consolidat previstos pels PM1
I PM2.
- S’inclou un àmbit aïllat al voltant del cementiri
- S’inclou l’àmbit aïllat del PAU-10 situat al llarg de la carretera GI-623 actualment ocupats
per comerços.
En relació a les Normes subsidiàries vigents i pel que fa al sòl urbanitzable:
5 S’han eliminat els sectors de ponent Can Pla i Vilopriu i el sector industrial dels
Estranys per la banda est.
6 Es preveu un nou creixement urbanitzable delimitat anomenat Sector de Llevant
(PPU-01) que s’emplaça completant i ampliant els terrenys entre les edificacions
comercials al llarg de la carretera que s’han considerat com a sòl urbà.
El quadre següent mostra l’evolució de superfícies per a cada classificació de sòl i en
relació també amb el creixement previst al Pla territorial de les Comarques Gironines.

SUPERFÍCIES

PLANEJAMENT VIGENT
NORMES SUBSIDIÀRIES

PLANEJAMENT
ANUL·LAT (2006)

PLANEJAMENT
PROPOSAT

PLANEJAMENT TERRITORIAL

Classificació
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320.144
Sòl urbà

,4

Sòl
urbanitzable

,3

210.889

m
2

451.686,7

m2

418.375,7

m
2

5.700,0

m
2

166.796,7

m2

38.656,6

m
2

2.600,0

531.033
Subtotal
Sòl no
urbanitzable

618.483,4
11.388.951
11.919.985

Total

,4

m
2

ÀREA URBANA
EXISTENT 2010

12

m
2
m
2

EXTENSIÓ
ADMISSIBLE
TOTAL ZONA
URBANA

45

,8
,7

33

457.032,3

8.300,0

m
2

11.301.502,1

m2

11.462.953,2

m
2

m
2

11.919.985,4

m2

11.919.985,4

m
2

5.1.2 Pel que fa al sistema de comunicacions:
a) Sistema viari:
El fet que bona part del trànsit que fins ara passava per la carretera de la Bisbal a Figueres
(avui carrer) ara passi pel nou traçat de la carretera c-31, ha provocat que el nucli de
Viladamat es connecti al territori a través de la GI-623 i és per això que es va implantar
una nova rotonda d’accés. La resta de compleció de la xarxa viària, així com les xarxes de
subministrament, es desenvoluparan per mitjà dels PAU i del PMU.
Concretament, el sistema viari s’estructura de la següent manera:
a) Xarxa Territorial: incorpora la xarxa territorial bàsica que són competència de la
Generalitat o de la Diputació de Girona. El formen les carreteres C-31, la GI 623 i la
GIV 6301.
b) Xarxa viària urbana: compren les instal·lacions i els espais reservats al traçat de
la xarxa viària, i ve definida en els plànols d’ordenació del sòl urbà.
c) Xarxa de camins rurals: es correspon amb els camins definits en els plànols
d’estructura general i orgànica del territori que garanteixen l’accessibilitat interna en
el terme municipal.
El document preveu unes franges de protecció enjardinades de protecció amb clau SS al
llarg de la carretera GI 623.
b) Pel que fa al sistema aeronàutic, els plànols d’ordenació no qualifiquen cap terreny.
5.1.3 Pel que fa al sistema d’espais lliures:
Segons la memòria del document, s’identifiquen un total de 31.823,31 m2 de zones verdes
sense cap cessió prevista en sòl urbà, concretament es tracta dels següents àmbits:
a) Amb clau sv2 (places):
- Porció de terreny a la urbanització de les Cases Noves,
- L’actual plaça davant de l’església
- La zona de jocs infantils darrere l’església
- Una porció de vial a l’actual encreuament dels carrers de les Cases noves amb el
carrer dels Horts
- La zona enjardinada davant de l’Ajuntament.
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b) Amb clau sv6 (jardins urbans) als espais lliures al voltant del centre social, al voltant
del camp de futbol i a l’est de la rotonda a l’encreuament entre la carretera de l’Escala i
la carretera GI-623.
La resta de zones verdes es preveuen de nova implantació i amb clau sv7, de les quals,
10.479,9 m2 s’obtenen per cessió (PA4, PA6, PA7, PA 10, PMU-1, PMU-2, i PPU-1) i
15.163,76 es preveuen en SNU (Jardins del Fai i una porció de terreny al nord est de la
rotonda a l’encreuament entre la carretera de l’Escala i la carretera GI-623).
5.1.4 Pel que fa al sistema d’equipamanents comunitaris
Segons la memòria del document, s’identifiquen els següents equipaments en sòl urbà
consolidat sense estar vinculats a cap cessió, concretament es tracta dels següents
àmbits, dels quals, es desconeix la superfície:
7
8
9
10
11

Amb clau (SE1-Docent) l’actual CEIP de Viladamat
Amb clau(SE-2/3 Sanitari/ Administratiu)l’actual Ajuntament
Amb clau (SE-4 Religiós/sociocultural), l’actual església i l’actual local social
Amb clau (SE-5 Esporti i recreatiu) l’actual camp de futbol i
Amb clau (E6-Cementiri i annexos) el cementiri actual, d’aquest últim el document
preveu una franja de protecció de 25 m.

La resta sòls destinats a equipaments (10.353,67 m2) es preveuen de nova implantació i
es preveuen obtenir per cessió. La majoria d’ells tenen previst el seu ús, com ara:
l’ampliació de l’escola actual, l’ampliació de la zona esportiva i la construcció d’una llar
d’infants. D’altres, com els previstos al PPU i al PMU-1 (en total 2.399,73 m2) es preveuen
amb la clau (SE7 Reserva / sense ús assignat).
5.1.5 Pel que fa al sistema de serveis tècnics
Aquest document qualifica els serveis tècnics existents de la següent manera:
Com a públics (ST) amb una superfície de 14.200,78 m2, inclou l’actual deixalleria, una
àrea destinada a antenes de telecomunicació, ambdós en SNU, i una previsió d’espai al
sector llevant en sòl no urbanitzable.
Com a privats (STp) amb una superfície total de 174.623,10 m2, s’inclou el dipòsit de terres
i runes (classe1)- Pairades, ubicat al nord-oest de la població. Aquesta activitat s’inclou en
una porció de terreny afectat per una activitat extractiva que segons estableix el document
és autoritzada.
5.1.6 Pel que fa al sistema hidrològic:
Als plànols d’ordenació, s’han identificat cadascuna de les lleres de les rieres i escorrenties
del municipi com a “protecció de cursos d’aigua”. Pel que fa al sistema hidrològic, i segons
es dedueix de la llegenda, s’han identificat els eixos d’alguns d’aquests cursos.
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5.1.7 Pel que fa al sòl urbà:
El document estableix 4 qualificacions per aquest tipus de sòl:
Amb clau NA, com a nucli antic, es reconeix la part antiga del nucli més compacte i dens,
format per cases entre mitgeres.
Amb clau CU, com a consolidació urbana, es reconeix el primer creixement del nucli
d’acord també amb una tipologia d’edificació més dispersa i diversa. Per la majoria de
PAU’s previstos al POUM també es preveu aquesta tipologia.
Amb clau CR, com a creixement rural, es reconeix el segon creixement i d’acord també
amb una tipologia amb més grau de dispersió, per a parcel·les grans on es combina
l’habitatge amb l’activitat agrícola.
Amb clau A, com edificació aïllada, es preveu qualificar el nou creixement previst al PAU-7
en direcció sud.
Amb clau CT, com a comerços i tallers, es reconeixen els terrenys urbans al llarg de la
carretera GI-623, es tracta d’una ordenació que té en compte les preexistències i els
comerços existents als l PAU-10.
Per últim es fa esment al fet que el document preveu reduir el sostre potencial edificable
del sòl urbà respecte el POUM anul·lat del 2006 en considerar-lo no materialitzable, ja que
es varen superar les possibilitats de consolidació de sostre.
5.1.8 Pel que fa al sòl urbanitzable
En l’estratègia de creixement del Pla d’ordenació urbanística municipal, únicament es
preveu un únic sector de sòl urbanitzable delimitat, el sector PPU 01 sector Llevant, que
preveu donar continuïtat al PAU-10 utilitzant també la mateixa clau CT.
5.1.9 Pel que fa al sòl no urbanitzable:
Els terrenys en sòl no urbanitzable de zona es qualifiquen a partir de les categories del sòl
dels PTPCG.
Així doncs, els terrenys de protecció especial (ocupant la major part dels terrenys de la
serra) es qualifiquen amb la clau N3, diferenciant els agraris d’interès ecològic i paisatgístic
(clau N3a) dels forestals d’interès ecològic i paisatgístic (clau N3b).
Els terrenys de protecció territorial (ocupant la meitat oriental de la plana agrícola) es
qualifiquen amb la clau N2, diferenciant els agraris de valor (clau N2a) dels forestals de
ribera que garanteixen la connectivitat dels espais agrícoles de la plana del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà (clau N2b).
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Finalment, els terrenys de protecció preventiva (meitat occidental de la plana agrícola) es
qualifiquen amb la clau N1, tots ells dins la sub clau N1 de zona agrícola periurbana.
A banda d’aquestes qualificacions, i de manera sobreposada, s’identifiquen aquelles
activitats que es desenvolupen en SNU legalitzades i autoritzades que es considera de
regular per mitjà del POUM per tal de preservar el caràcter del sòl, la integració
paisatgística així com l’admissió o no, de possibles ampliacions. Es tracta de 5 àmbits
d’activitats extractives autoritzades, tres de les quals tenen convenis urbanístics amb
l’Ajuntament i 4 àmbits d’altres activitats: Aeròdrom de Viladamat, un aparcament de
caravanes amb conveni, un paint ball i una planta de producció d’aglomerat asfàltic en
calent i planta de fabricació de formigó també amb conveni.
Als plànols d’ordenació també s’identifiquen un nucli rural al Puig de la Verneda, 11
elements de patrimoni arquitectònic i 23 elements de patrimoni arqueològic.
A més, afegir que l’ordenació del SNU, també es veu afectada per les franges de protecció
de camins i carreteres, cursos d’aigua i protecció del cementiri. Totes elles identificades als
plànols d’ordenació.
5.2 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT
Pel que fa als àmbits de desenvolupament es proposen 10 polígons d’actuació, 2 plans de
millora urbana i un pla parcial.

SUC
SUNC
S
U
D

Àmbits desenvolupament
PA -01 Carrer Armentera.
PA- 05 Camí Plau Borrel Centre
PA- 08 Camp de futbol oest
PA- 09 Camp de futbol est
PA-10 Llevant - Ctra. De l'Escala
PA -02 Escoles nord.
PA- 03 Escoles sud
PA-04 Camí Palau Borrell Oest
PA-06 Camí de Plau Borrell Est

SUPERFÍCIES
4.022,4
2.244,2
2.394,0
3.105,0
25.274,0
7.648,5
6.280,4
3.117,8
5.278,9

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

PA-07 Ctar Figueres zona esportiva
PMU 01 Cinc Claus zona est
PMU 02 Escoles
PPU-01 Llevant

31.774,3
9.338,1
5.880,8
38.656,6

m2
m2
m2
m2

5.3 NORMATIVA
o Títol 1 Disposicions generals:
Capítol 1. Objecte i àmbit territorial: en aquest capítol s’estableix aquests i d’altres aspectes
com els principis d’actuació urbanística, el marc legal, els pans territorials sectorials, el
compliment del POUM, la iniciativa, les competències, la vigència i revisió.
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Capítol 2. Contingut i seguiment del POUM: es llisten els documents que formen part del
POUM, entre els quals hi ha el Catàleg de Masies i cases rural aprovat amb anterioritat,
s’estableixen criteris d’interpretació del POUM, així com el seguiment definint una agenda
de desenvolupament amb quatre actuacions quadriennals en un horitzó de 16 anys. També
s’estableixen criteris per la modificació, adaptació i actualització de la informació.
o Títol II Desenvolupament i execució del POUM
Capítol 1. Figures de planejament derivat i catàlegs: s’estableixen determinacions
genèriques pel que fa a les diferents figures de planejament derivat.
Capítol 2. Instruments de gestió i execució urbanística: s’estableixen determinacions
genèriques pel que fa als diferents instruments
Capítol 3. Condicions generals per a la protecció del medi ambient: s’estableixen mesures
de protecció ambiental de manera genèrica d’acord amb l’Informe de Sostenibilitat
ambiental (ISA) amb especial atenció al Cicle integral de l’aigua, els residus, els recursos
energètics, el soroll, la mobilitat, el medi natural i els riscos naturals, i de manera concreta
per les edificacions. Al capítol 30 s’estableixen determinacions pel que fa a la protecció del
paisatge, i s’estableix que són d’aplicació obligatòria les directrius de protecció del paisatge
OQP1, OQP6 I O1P17 d’acord amb la normativa dels PTPCG. També s’estableix la
necessitat de comptar amb un Estudi d’impacte i integració paisatgística segons
determinen els articles 4.1, 4.2 i 4.3 de les Directrius de paisatge del PTPCG.
Capítol 4. Llicències urbanístiques: s’estableixen els actes subjectes a llicència urbanística
així com la seva necessitat, els diferents procediments, les llicències en sòl no
urbanitzable, les construccions i usos fora d’ordenació i/o amb volum disconforme amb el
planejament.
o Títol III Règim urbanístic del sòl.
S’estableixen determinacions genèriques pel que fa a la classificació i qualificació del sòl,
així com dels polígons d’actuació urbanística, els sectors de planejament derivat a més
dels paràmetres urbanístics i condicions d’ordenació detallada.
o Títol IV Sistemes urbanístics:
Capítol 1. Disposicions generals: es defineixen i s’estableixen els tipus de sistemes
generals següents:
Sistema de comunicacions
12 Sistema viari (Clau SX)
Sistema d’equipaments
13 Sistema d’equipaments comunitaris (Clau SE)
Sistema d’espais lliures públics
14 Sistema de parcs i jardins urbans (Clau SV)
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15 Sistema hidrològic (Clau H)
Sistema de serveis tècnics
16 Sistema de serveis tècnics públics (Clau ST)
17 Sistema de serveis tècnics privats (Clau ST privats)
Proteccions
18 Protecció hidrogràfica (definit amb trama sense clau específica)
19 Protecció de camins i carreteres (definit amb trama sense clau específica)
20 Protecció de cementiri (sense clau específica).
S’estableix que poden ser de titularitat pública o privada, podran esdevenir de titularitat
pública si així ho determina el planejament i es farà per mitjà del desenvolupament d’un
dels instruments de gestió que preveu el TRLUC.
Els sistemes de vials, parcs, jardí i equipaments, i que formen part d’un PAU, seran de
cessió obligatòria i gratuïta.
Capítol 2. Sistema de comunicacions: format per les infraestructures de comunicació i
transport que comprèn tant les instal·lacions com també les àrees de domini públic. Les
zones de servitud es qualifiquen de protecció de sistemes i el límit de l’edificació s’indicarà
en els plànols mitjançant una línia sobre la corresponent zona.
A la secció I. Sistema viari (clau SX): s’estableixen les determinacions genèriques d’aquest
sistema format per la xarxa territorial (clau SX1), la xarxa viària urbana (clau SX2,) i la
xarxa de camins rurals (clau SX3). També es regulen les construccions i instal·lacions
vinculades al sistema viari. S’estableix una línia límit d’edificació aplicable a la xarxa de
camins de 25 m. Pel que fa a la resta de servituds, aquests es remeten a les
determinacions de la Llei de Carreteres.
A la secció II. Sistema aeronàutic (sense clau): es fa una referència a totes les lleis que
afecten les zones de servitud aeronàutica, s’estableix que la cota de servitud aeronàutica
es situa a 1500 metres sobre el nivell del mar, i el sòl d’aquest municipi és per sota de la
cota de 180 metres. En conseqüència hauran de quedar per sota dels 1.500 metres les
antenes, parallamps, xemeneies, aires condicionats, caixes d’ascensors,etc... A banda de
la regulació general en matèria aeronàutica, no s’estableix en aquest cap apartat cap
referència als dos aeròdroms que hi ha en el municipi.
Capítol 3. Sistema d’espais lliures: es defineix com a espais no edificats, de domini públic i
de lliure accés.
A la secció I. Sistema de parcs i jardins urbans (clau sv): s’estableix la següent
classificació: SV1 (parcs) SV2 (places) SV3 (Parcs esportius) SV4 (parcs supramunicipals)
SV5 (espais de jocs infantils) SV6 (Jardins urbans) i SV7 (de nova creació). Tots els
terrenys s’estableixen de titularitat pública.
A la secció II. Sistema de protecció hidrogràfrica (clau h), es defineix amb la zona fluvial,
que correspon amb l’avinguda de període de retorn de 10 anys. A la mateixa secció es
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regulen les servituds de protecció del sistema hidrogràfic (període de retorn de 100 anys) i
la servitud d’àrees inundables (període de 500 anys).
Capítol IV. Sistema d’equipaments comunitaris
Secció I. Sistema d’equipaments comunitaris (clau SE): s’estableix que seran sòls de
titularitat pública amb els següents destins: SE1 (docent), SE2 (sanitari), SE3
(administratiu/proveïment/instal·lacions/control
i
gestió
ambiental),
SE4
(religiós/sociocultural), SE5 (esportiu i recreatiu), SE6 (cementiri i annexos) i SE7 (reserva
sense us assignat).
Pel que fa a les condicions d’edificació, es reconeix l’edificabilitat existent i per als nous es
limita a un màxim de 1 m² de sostre per m² de sòl. També es concreta que es podrà
redactar un pla especial urbanístic per concretar els paràmetres no previstos en el Pla
d'ordenació urbanística municipal (article 50 de la normativa).
Secció II. Sistema de serveis tècnics (clau ST): s’estableix que la titularitat del sòl podrà ser
pública o privada, i es concreten en les instal·lacions d’aigua potable, electricitat, de gas,
d’aigües residuals, de tractament de residus sòlids i incineradores i altres de caràcter afí;
s’exclou específicament els de tractament de residus industrials del tipus classe II. Els usos
són els de serveis tècnics o infraestructures, i com a compatibles aquells estrictament
vinculats amb les instal·lacions.
Pel que fa al sostre màxim previst la instal·lació del servei de l’Estació de bombeig,
deixalleria i decantador, s’estableix en 600 m2, a la zona de l’APIR es permet un sostre
màxim de 100 m2 i el sostre edificable per a la planta de reciclatge és de 5.000 m2 i amb
una alçada màxima reguladora de 15 m.
Títol V de sòl urbà.
Capítol I. Disposicions generals: s’estableix de manera genèrica els paràmetres pels quals
es regula i es desenvolupa aquest tipus de sòl.
Capítol II. Regulació de les zones en sòl urbà: s’estableixen les diferents zones bàsiques
segons els diferents teixits urbans, es preveu la possibilitat de regular, en el seu
desenvolupament, per mitjà de subzones que s’aniran actualitzant i integrant al POUM en
el moment de la seva actualització i refoses. Les zones bàsiques són les següents:
denominació
Nucli antic
Consolidació urbana
Creixement rural
Edificació aïllada
Comerços i tallers

Clau POUM

Clau MUC
NA
CU
CR
A
CT

R1
R2
R2
R6
A2

A les següents seccions es regulen cadascuna d’aquestes zones, els principals paràmetres
de les quals, són els següents:
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Clau

Parcel·la

front

H màx.

NA
CU 1
CU 2
CU 3
CU 4
CU 5
CR 1
CR 2
A1
A2
A3
A4
A5
CT 1
CT 2

80 m²
150 m²
400 m²
400 m²
600 m²
800 m²
1000 m²
800 m²
150 m²
400 m²
600 m²
1000 m²
600 m²
800 m²
1500 m²

6 metres
5 metres
12 m.
12 m.
18 m.
20 m.
18 m.
18 m.
6 m.
12 m.
16 m.
20 m.
16 m
18 m.
30 m.

7 metres
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
6,50 m
8,00 m.
9,00 m.

Núm.
plantes
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP
PB+PP

edificabilitat
gràfic
0,90
0,70
0,60
0,50
0,30
0,20
0,40
1,00
0,50
0,40
0,20
0,60
0,80
0,60

Fons
ocupació
gràfic
70%
50%
40%
30%
20%
15%
25%
70%
40%
30%
15%
40%
50%
40%

separacions

densitat

gràfic
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3 *

1/80 c
1/125 c
1/125 c
1/125 c
1/125 c
1/125 c
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
1/parcel·la
?
?

3/3/3
3/3/3
3/3/3
3/3/3
5/3/3
5/3/3

* Les edificacions de nova planta que tinguin façana a l’antiga carretera de la Bisbal a Figueres, se separaran 15 m amidats des de l’eix del carrer.

Els usos permesos segons les zones són els següents:
Clau NA

Clau CU

Clau CR

Clau A

Clau CT

a) Unifamiliar

X

X

X

X

b) Plurifamiliar

X

X

X

X

c) Habitatge rural (familiar i temporer)

X

X

X

X

d) Habitatge o apartament turístic

X

X

X

X

e) Habitatge de dotació

X

X

X

X

Residència col·lectiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Residencial
1.1

1.2

Habitatge

X

(vinculat a l’activitat)

2 Terciari i serveis
2.1

Oficines i serveis en general

2.2

Comercial
a) Petit comerç

2.3

b) Establiments comercials mitjans

X

c) Grans establiments comercials

X

Allotjament temporal
a) Hoteler

X

X

X

b) Turisme rural

X

X

X

X

X

2.4

Restauració

X

X

X

X

2.5

Recreatiu i d'espectacles

X

X

X

X

X
X

3 Industrial, logístic i tecnológic
3.1

Industrial
a) Petit taller
b) Taller indústria mitjana

X

X

X
X

4 Agrari i recursos naturals
4.1

Agrícola

X

X

X

4.2

Ramader

X

X

X

X

X

X

5 Dotacions públiques
5.1

Sanitari assistencial
a) Hospital (allotjament)
b) Assistencial

X
X
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5.2

Educatiu

X

X

X

5.3

Esportiu

X

X

X

5.4

Sociocultural

X

X

X

5.5

Religiós

X

X

X

5.6

Administració i prevenció

X
X
X

7 Garatge/ Aparcament

X

X

X

X

X

Els capítols III i IV així com les fitxes, regulen els següents polígons d’actuació urbanística
(PA) i plans de millora urbana (PMU).
%
Codi

Nom

Ús

Sup (m2)

Ind_Edific

Edific (m2)

Hab/ha

Hab

%
hab_co
nc

hab_prot

%
cession
s

Cession
s (m2)

PA -01

Carrer Armentera.

SUC

R

4.022

0,35

1407

20

8

8,58

344,94

PA -02

Escoles nord.

SUNC

R

7.648

0,35

2.676

14

11

42,88

3279,7

PA- 03

Escoles sud

SUNC

R

6.280

0,35

2.198

14

9

30

1.895

PA-04

Camí Palau Borrell Oest

SUNC

R

3.117

0,25

779

10

3

23

717

PA- 05

Camí Plau Borrel Centre

SUC

R

2.244

0,25

561

10

2

20

458

PA-06

Camí de Plau Borrell Est

SUNC

R

5.278

0,25

1.319

10

5

23

1240

PA- 07

Ctar Figueres zona esportiva

SUNC

R

31.774

0,4

12.710

20

64

48,03

15.262

PA- 08

Camp de futbol oest

SUC

R

2.394

0,4

957

17

4

25

612

PA- 09

Camp de futbol est

SUC

R

3.105

0,4

1.242

17

5

18

559,96

PA- 10

Llevant

SUC

T

25.274

0,55

13900

0

0

10,85

2.744

sub total

37.749

0,3

2.801

15

14

39

3.652

20

15

14,98

880

PMU 01

Cinc Claus zona est

R

9.338

PMU 02

Escoles

R

5.881

111

0,6

3.528

sub total

6.329

29

TOTAL

44.078

140

Títol VI de sòl urbanitzable
En aquest títol, entre altres determinacions genèriques, s’estableixen les que corresponen
al sector urbanitzable delimitat PPU-01 Sector Llevant i que corresponen amb les del
document de Pla parcial aprovat en data 7 d’abril de 2011. En resum són les següents:
%
Codi

PPU-01

Nom
Sector Llevant

Ús

T

Sup (m2)

38.656

Ind_Edific

0,4

Edific (m2)

15.462

Hab/ha

Hab

0

hab_prot

%
hab_co
nc

0

%
cession
s

Cessions
(m2)

31,8

12.288

Títol VII de sòl no urbanitzable.
Capítol I. Disposicions generals: constitueixen aquells terrenys que el POUM ha considerat
necessari de classificar i els que es desprenen del PTPCG. Pel que fa a la regulació, de
manera genèrica, s’estableix que cal donar compliment a les determinacions derivades de
la servitud aeronàutica.
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A l’article 122 s’estableixen determinacions genèriques pel que fa al paisatge, identificant
aquells elements del paisatge que cal preservar (turons, espais oberts, vegetació de ribera,
paravents de xiprers, fileres arbrades, plantacions d’oliveres centenàries...), també es
remet a les Directrius de paisatge del PTPCG i més concretament a les derivades dels
Objectius de qualitat paisatgística de les unitats de paisatge (21) Terraprims i (17) Plana
de l’Empordà. Finalment s’estableixen aspectes més concrets pel que fa a la protecció del
paisatge en les actuacions en sòl no urbanitzable.
Capítol II. Elements propis del sòl no urbanitzable: es preveuen mesures per tal de garantir
la conservació de:
21
22
23
24
25
26

Camins rurals
Finques i parcel·lacions
Tanques, murs i marges
Arbres i vegetació
Concessions, pous, fonts i basses
Indicadors i publicitat.

Es destaca l’article 126 on es regulen els camins rurals que formen part de la xarxa
inventariada així com les seves proteccions així com l’article 128 que regula les tanques,
murs i marges, tot concretant que les tanques (degudament justificades) s’hauran de situar
a una distancia mínima de 5 metres del camí. I les tanques que donin front a lleres
s’hauran de situar a 10 metres de la vora superior de la riba de la llera.
Capítol III. Usos, edificacions i instal·lacions en SNU.
A l’article 130 determina que els usos permesos i prohibits són els que es recullen en la
regulació de cada qualificació. No obstant s’estableixen les següents limitacions pel que fa
a les activitats extractives: queden restringides a les àrees a on es garanteixi que no hi ha
cap risc d’afecció, contaminació o degradació i només en la Subzona agrícola periurbana
(Clau N1a) sempre que siguin adjacents a les activitats extractives autoritzades existents,
si s’han finalitzat totes les fases de restauració previstes en el respectiu Programa de
restauració i si es reserva sense explotar un tram de protecció de 2,5 m entre el nivell
freàtic i la cota de la base de l’extracció en les zones d’alta i molt alta vulnerabilitat.
Al mateix article es prohibeixen nous dipòsits de residus de la classe I (residus inerts), de
classe II (per a residus no especials) i de classe III (per a residus especials) en les àrees
d’alta i molta alta vulnerabilitat hidrogeològica.
A l’article 131 s’estableixen els llindars per a les noves edificacions en sòl no urbanitzable,
concordants amb el 68.8.d) del RLUC. També s’estableix l’obligació de mantenir la franja
de protecció de 25 metres en les edificacions situades en sòl forestal.
Les granges venen regulades en l’article 132 de la normativa, i d’entre altres aspectes
s’estableix que es situaran a una distància mínima de 1.000 metres del nucli de Viladamat i
a 500 metres de Palau Borrell i a 25 metres dels eixos dels camins. Les noves
construccions tindran l’alçada limitada a 5 metres.
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A l’article 133 referent a les edificacions i instal·lacions vinculades a infraestructures i
serveis, entre altres aspectes, s’estableix que caldrà tramitar un pla especia urbanístic
quan no es trobin referides al POUM. A l’apartat 5 del mateix article s’estableixen
determinacions per a les antenes de telefonia mòbil.
A l’article 134 s’estableix que el POUM incorpora com a document normatiu el Pla especial
del Catàleg de Masies i Cases Rurals.
A l’article 135 s’estableix que totes les edificacions existents no incloses al catàleg, es
podran reconstruir i rehabilitar amb les consideracions d’ús que estableix l’article 47, 3 bis
del TRLLU.
A l’article 136 es reconeixen els nuclis rurals existents de la Verneda, Palau Borrell i Sant
Feliu de la Garriga. La regulació dels quals està establerta al Catàleg de Masies i Cases
Rurals.
A l’article 137 s’estableix una limitació del 5% del total de la superfície de la finca
d’ocupació amb edificació tancada o semi tancada incloses les instal·lacions adjacents
amb excepcions.
Capítol IV. Qualificació urbanística del sòl no urbanitzable
A l’article 140 s’estableixen condicions i regulacions generals per al sòl no urbanitzable.
Secció IV-1. Zona amb Clau N1 - zona de protecció preventiva: són els sols no
urbanitzables que no disposen d’una especial protecció i es corresponen amb sols
agrícoles i periurbans que tot i que concentren valors ambientals i paisatgístics, presenten
un elevat grau d’antropització.
Dins d’aquesta zona es crea la subclau N1a (subzona agrícola periurbana) on s’admeten
els següents usos:
-

horta familiar
aprofitaments agrícoles, forestals
us ramader intensiu
activitats o equipaments d’interès públic
les pròpies de masies i cases rurals
allotjament de temporers a les masies i cases rurals
usos comercials vinculats a cat. agropecuàries
activitats col·lectives de caràcter esportiu
equipaments i activitats d’educació
càmpings
venda de maquinària agrícola
activitats de transformació de fruits
petites instal·lacions de producció d’energia
infraestructures de mobilitat
construccions i instal·lacions vinculades a les obres públiques.
Ampliació de les activitats extractives autoritzades.
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Secció IV.2. Zona amb clau N2 de protecció territorial
Es correspon amb sòls que són objecte de protecció pel seu al valor agrícola i/o
paisatgístic, pel seu alt valor estratègic (aeròdrom de Viladamat), o per la preservació dels
connector ecològics entre espais d’interès natural (riera de la Muntanya, riera de Cinc
Claus, rec de la Branca), i en concordança amb l’exposat es proposen dues subzones:
- Clau N2a. Subzona agrícola de valor
- Clau N2b. Subzona de ribera d’interès connector
Els usos admesos en la Subzona agrícola de valor són:
-

aprofitaments agrícoles, ramaders, forestals, i en general rústics
ús ramader intensiu
activitats o equipaments d’interès públic
les pròpies de masies i cases rurals
habitatge familiar, allotjament de temporers a les masies i cases rurals
usos comercials vinculats a activitats agropecuàries
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, recreatiu i d’oci
equipaments i activitats d’educació en el lleure i vinculada a l’agricultura
càmpings
venda de maquinària agrícola
activitats de transformació de fruits
petites instal·lacions de producció d’energia
infraestructures de mobilitat
construccions i instal·lacions vinculades a les obres públiques

Els usos admesos en la Subzona de ribera d’interès connector de valor són:
-

el forestal
L’ús agrícola i ramader existent, no essent admeses les rompudes agrícoles que afectin l’espai fluvial,
ni amb pendent superior al 20%.
Els usos afins, sempre i quan no malmetin la vegetació de ribera, disposin de llicència municipal i
s’executin d’acord amb la normativa sectorial.

Secció IV.3 Zona amb Clau N3 - zona de protecció especial: es correspon amb sòls que
són objecte de protecció especial pels seus valors ecològics, connectors o estratègics a
escala supramunicipal, el Pla d'ordenació urbanística municipal considera integrar en una
xarxa permanent i continu d’espais oberts que cal preservar de qualsevol alteració, com
són els espais forestals i dels agrícoles les plantacions d’oliveres de la serra de Ventalló i
de la muntanya de sant Grau. Dins d’aquesta zona es preveuen dues subzones:
- clau N3a. subzona agrícola d’interès ecològic i paisatgístic
- clau N3b. subzona forestal d’interès ecològic i paisatgístic
La regulació d’aquest sòl ve referenciat a l’article 2.7 de la normativa del Pla territorial
parcial de Comarques Gironines.
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Pel que fa als usos, en la subzona clau N3a agrícola d’interès ecològic i paisatgístic,
s’admeten:
-

aprofitaments agrícoles, ramaders extensius, forestals, i en general rústics
activitats o equipaments d’interès públic
les pròpies de masies i cases rurals
habitatge familiar, allotjament de temporers a les masies i cases rurals
activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, recreatiu i d’oci
equipaments i activitats d’educació en el lleure i vinculada a l’agricultura

En la subzona N3b forestal d’interès ecològic i paisatgístic, s’admeten:
-

l’ús forestal,
l’agrícola i ramader existent,
les activitats o equipaments d’interès públic, i les construccions i instal·lacions vinculades a
l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques.
Altres usos afins als anteriors sempre que disposin de llicència municipal i s’executin d’acord amb la
normativa sectorial.

Capítol V. Activitats autoritzades o reconegudes en SNU: es regulen els àmbits d’activitats
extractives autoritzades i les llicències autoritzades en sòl no urbanitzable. Es tracta
d’aquells sòls no urbanitzables que disposen d’activitats legalitzades que per la seva
ubicació estratègica cal reconèixer com a àmbits funcionals específics per activitats
plenament compatibles amb el caràcter no urbanitzable del sòl.
Secció V.1. Àmbits d’activitats extractives autoritzades: Les activitats extractives
autoritzades i actives són:
ACTIVITAT EXISTENT

Superfície
(m2)

01 PAIRADES A

Activitat extractiva

174623,10

02 PAIRADES B

197624,24

05 ESTEPARS

no iniciada
explotació de graves en
actiu i amb restauració
iniciada
explotació de graves
restaurada
explotació de graves en
actiu i amb restauració
no iniciada

06 ALBONS II

explotació de sauló amb
restauració no iniciada

03 GORENERS
04 VINYA NINA
ELS

PROPOSTA
amb
autorització
amb
conveni

(ST) monodipòsit controlat de terres i runes
Classe I per mitjà de PEU

5000 m2 de
sostre

explotació de sorres

34785,15
17728,40
18295,28
50918,13

Secció VII. Llicències autoritzades en sòl no urbanitzable:
ACTIVITAT EXISTENT

07 AERÒDROM

Superfície
(m2)

Sostre
(m2)

aeròdrom existent

81685,00

08 PARQUING CARAVANES

no iniciat

30104,67

PEU aprovat
per conveni i
716,16 PEU aprovat

ACTIVITAT DE
09 PAINTBALL

activitat existent

16253,00

amb
175,00 autorització

LLEURE

PROPOSTA

4470,00
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PLANTA DE PRODUCCIÓ
D'AGLOMERAT ASFÀLTIC
AMB CALENT I PLANTA
DE
FABRICACIÓ
DE
10 FORMIGÓ
no iniciat

58524,70

per conveni i
desenvolupament
per mitjà d'un PEU

4000,00 m2
de sostre

o Títol VIII. Ordenances d’edificació: s’estableixen els paràmetres d’ordenació referits a
sectors i polígons, a la parcel·la, al carrer i a l’edifici; també es regulen paràmetres
d’usos segons la funció, el domini, la permissibilitat, les limitacions, els afectes
ambientals, les dejeccions ramaders i l’ús d’aparcament.
Finalment, s’adjunten 4 annexes normatius referents a:
o
o
o
o

Annex I: espècies amb baixa inflamabilitat
Annex II: relació d’espècies que s’haurien d’evitar en la jardineria i revegetació
Annex III: ordenança reguladora de soroll i vibracions
Annex IV: Fitxes urbanístiques

5.4 QUADRE RESUM
Planejament anterior

POUM 2007
(anul·lat))

PROPOSTA

320.144,44
210.889,34
11.388.951

451.686,96
166.796,70
11.301.502

418.375,67
38.656,60
11.462.953

11.919.985

11.919.986

11.919.985

Superfície sòl
Sòl Urbà
Sòl Urbanitzable
Sòl
urbanitzable

No

Potencial sostre
SUC
residencial
comercial/tallers
SUNC
residencial
SUD
residencial
comercial/tallers
Total residencial
Total comercial/tallers
Nous habitatges

127.270,55
13.517,54
24206,88

15.462,64
151.477,43
28.980,18
140

5.5 DOCUMENTACIÓ
El contingut d’aquest POUM és el següent:
TOM 1 :
- Memòria descriptiva i justificativa del Pla
- Agenda i avaluació econòmica i financera
- Memòria social
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- Convenis
TOM 2.1:
- Plànols d’informació
- Estudi de mobilitat generada
TOM 2.2
- Memòria ambiental
TOM 2.3
- Annex 1
- Annex 2
TOM 3
- Plànols ordenació
- Catàleg de béns a protegir
- Catàleg de masies i cases rurals
TOM 4 - Normes urbanístiques i annexos normatius
TOM 5- Al·legacions i informes al document aprovat inicialment
TOM 6- Informes d’organismes i al·legacions presentades.
6. Normativa urbanística
Les normes urbanístiques del POUM es formalitzen mitjançant 234 articles, distribuïts entre
vuit títols. També s’inclouen 6 transitòries i una disposició addicional. Així mateix aquesta
normativa es complementa amb quatre annexes.
7. Valoració de l’expedient
Es valora positivament el fet que el document proposi un ajust del creixement amb base a
les determinacions territorials i el context econòmic i social actual, i tenint en compte el que
es va valorar a l’informe urbanístic i territorial respecte a la proposta que s’havia de
sotmetre a aprovació provisional. Malgrat que de forma global es valora favorablement
l’expedient, s’efectuen les observacions que tot seguit s’exposen:
Primerament cal considerar que en l’acord d’aprovació definitiva s’han de tenir en compte
els aspectes resultants de la resolució sobre la memòria ambiental, d’acord amb l’article
115 del RLU. En aquest sentit cal fer constar que la resolució ambiental del 10 de
novembre de 2014 atorga conformitat a la memòria ambiental del POUM de Viladamat
condicionada a la incorporació en els documents del pla les determinacions resultants de
l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua del 17 d’octubre de 2014. Es considera
que el seu compliment no ha quedat ben justificat i que
algunes d’aquestes
determinacions no han estat incorporades, caldrà doncs sol·licitar un nou informe de l’ACA.
D’acord amb l’apartat de consideracions d’inundabilitat i hidrologia d’aquest informe de
l’ACA, i tal com estableix l’article 6 i la disposició transitòria segona del Decret 305/2006 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, és requisit indispensable (d’acord amb el Pla INUNCAT
presenta un risc d’inundació mitjà) definir la zona fluvial, el sistema hídric i la zona
inundable que, en cas que no es disposi d’instrument de planificació sectorial aprovat, cal
que quedin definides per un estudi d’inundabilitat, inclòs en el document ambiental, i
informat per l’ACA. Per aquests motius, serà necessari resoldre aquests aspectes.

24

SCUG/O0381/2012 / 048716 / G/3228580

7.1 Informes
S’haurà de completar l’expedient amb els informes preceptius tot incorporant les
correccions que se’n derivin del compliment de llurs prescripcions:
-

Direcció General de Comerç i Direcció General de Turisme del Departament
d’Empresa i Ocupació.
Protecció Civil (previ lliurement de l’informe de l’ACA).

D’altra banda, caldrà incorporar al POUM les esmenes que donin compliment a les
prescripcions dels informes següents:
-

-

-

Agència Catalana de l’Aigua emès en data 17 d’octubre de 2014.
La Direcció General del Patrimoni Cultural del 18 de novembre de 2013 pel que fa a
l’arqueologia, en el sentit que cal completar el llistat de béns a protegir com a àrees
de protecció arqueològica (APA) segons inventari de la mateixa Direcció General
entre els quals també hi ha els elements d’interés municipal (EIM).
El Consell Català de l’Esport pel que fa a esmentar el Pla Territorial en l’àmbit de
l’esport PIEC.
El Departament d’Agricultura del 2 de desembre de 2013 pel que fa a substituir el
títol de “finques i parcel·lacions en sòl no urbanitzable” per “segregacions en sòl no
urbanitzable, prohibir la plantació d’espècies susceptibles al foc bacterià. Pel que fa
a les possibilitats d’ampliació de les granges, caldria que el document fes una
valoració del seu compliment.
La Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat emès
en data 30 d’octubre de 2015.

7.2 Classificació del sòl
S’han incorporat correctament les prescripcions del segon informe territorial i urbanístic que
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha va emetre el 27 de novembre del 2014 en
el que es demanava de reduir el creixement proposat sense ultrapassar un creixement
global, segons el PTPCG, de 12,26 Ha. A tal efecte es demanava la classificació dels
terrenys del sector de sòl urbanitzable no delimitat “Ponent” i el sector de millora urbana
“Pabordia-zona sud-est” com a sòl no urbanitzable, concretament, l’ampliació respecte a
l’àrea urbana existent al 2010, calculada en 335.700,0 m2, és de 12,13 ha.
7.3 Sistemes
Al mateix informe territorial i urbanístic es va demanar de regular les proteccions dels
diferents sistemes de manera específica en cada sistema. Si bé aquest fet s’ha corregit a la
normativa escrita del document, ha quedat confusa a la part gràfica. En aquest sentit cal
distingir els terrenys qualificats de sistema d’aquells que, sense formar part dels mateixos,
es veuen afectats per les proteccions, així doncs caldria clarificar aquests conceptes a la
llegenda i evitar que les trames de les proteccions se sobreposessin a les qualificacions.
7.3.1 Sistema de comunicacions i transport
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a) Sistema viari:
S’han identificat les diferents categories correctament. Això no obstant, i segons es
desprèn de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre caldrà,
en els plànols d’ordenació, qualificar de sistema viari el domini públic de les carreteres
existents i dibuixar les servituds corresponents, ajustant si cal, els límits dels àmbits dels
sectors confrontants. Caldrà dibuixar també la línia d’edificació segons s’estableix per cada
tipus de sòl al mateix informe.
Per altra banda, s’han identificat unes zones als plànols d’ordenació com amb clau SS
sense que aquesta tingui una apartat específic a la normativa. Per tal d’evitar confusions, si
del que es tracta és de qualificar aquestes zones com zones verdes de protecció del
sistema viari, es recomana que s’identifiquin amb la clau SXv.
b) Sistema aeronàutic:
A l’últim acord de la Comissió Territorial, es va demanar d’establir la regulació d’aquest
sistema més enllà de la previsió d’un Pla especial urbanístic, fent referència a l’aeròdrom.
El document no preveu cap terreny dins del sistema aeronàutic i manté l’aeròdrom dins una
zona en no urbanitzable.
No obstant això, a l’article 57 de la normativa es regula el sistema aeronàutic on es
descriuen les zones de protecció de la servitud aeronàutica. Per evitar confusions es
recomana identificar el que s’estableix en aquest article com a servituds aeronàutiques ja
que afecten els terrenys del municipi més enllà de la seva qualificació.
7.3.2 Sistema d’espais lliures
S’han diferenciat correctament els àmbits de parcs, places i jardins urbans. Així com els
usos admissibles i les possibilitats d’ocupació.
També s’ha confirmat la titularitat pública de les zones verdes en sòl no urbanitzable.
Pel que fa al còmput de zones verdes, el document parla de 31.823,31 m2 de sòl d’espais
lliures no sotmesos a cap àmbit ni sector de desenvolupament que caldria aclarir com
s’han identificat, ja que segons càlculs dels Serveis Territorials, aquests no superarien els
16.614 m2 aproximadament. Caldrà doncs refer els quadres aportats pel càlcul dels
estàndards mínims de zones verdes i justificar-ne la procedència.
Altrament i per evitar contradiccions caldria eliminar de la memòria la inclusió dels patis
privats dins del sistema d’espais lliures.
7.3.3 Sistema hidrogràfic
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Primerament comentar que, pel que fa a la identificació i regulació d’aquest sistema, s’han
detectat les següents contradiccions:
-

A la memòria es parla del sistema hidrològic com a conjunt de lleres de les rieres i
escorrenties del municipi.

-

Als plànols d’ordenació es cartografia el sistema hidrològic (clau H) per mitjà dels
eixos d’alguns cursos, mentre que els recs i rieres es cartografien com a protecció
de sistemes.

-

A la normativa es regula el sistema de protecció hidrogràfica dins del sistema
d’espais lliures i s’estableixen les determinacions pels períodes de retorn dels 10,
100 i 500 anys).

-

Per altra banda, es recorda que el mateix informe de l’ACA demana identificar la
totalitat de les lleres del municipi sense discontinuïtats ni intermitències en els
plànols d’ordenació com a sistema hidrològic (clau H). El mateix informe a la part
valorativa recorda el compliment de la DT2ª i article 6 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme en el sentit que cal definir la zona fluvial, el sistema hídric i la zona
inundable i, en cas que no es disposi d’instrument de planificació sectorial aprovat,
cal que quedin definides per un estudi d’inundabilitat, inclòs en el document
ambiental, i informat per l’ACA.

Així doncs, i en virtut de l’article 6 i la transitòria segona del Decret 305/2006 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, cal aportar un Estudi d’inundabilitat a partir del qual es
puguin determinar tant als plànols d’ordenació com a la normativa, de manera correcta,
cadascuna de les zones inundables en els períodes de 10, 100 i 500 anys.
7.3.4 Sistema d’equipaments comunitaris
a) Sistema equipaments comunitaris
Les determinacions establertes s’ajusten al que s’estableix al planejament urbanístic i
territorial vigent.
b) Sistema de serveis tècnics
A l’últim informe urbanístic i territorial emès per la CTUG es va demanar d’establir
condicions d’ordenació i edificació de les instal·lacions, en aquest sentit, s’han establert les
limitacions de sostre per la zona d’estació de bombeig, la deixalleria i decantador (600 m2)
i de la zona de l’APIR (100 m2).
Pel que fa a la zona PAIRADES A s’estableixen els següents paràmetres: 17 ha de
superfície, 5.000 m2 de sostre i 15 m d’alçada màxima reguladora. No es preveu cap pla
especial urbanístic de desenvolupament ni cap altre condició d’ordenació. En aquest cas,
tenint en compte la magnitud d’aquesta instal·lació i en virtut de l’apartat 4 de l’article 2.11
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de les NOT es considera que aquest POUM hauria de posar una atenció especial a la
ordenació d’aquest àmbit i per tant completar les condicions a tal efecte.
7.4 Sòl urbà
Es complimenten adequadament les consideracions del segon informe urbanístic i
territorial emès per la CTUG, en aquest sentit s’han considerat correctament com a sòl
urbà no consolidat subjectes a la cessió del valor del 10% de l’aprofitament urbanístic
aquells àmbits que no s’adeqüen a l’article 31 del TRLUC. Es tracta dels PA-02 Escoles
Nord, PA-03 Escoles sud, PA-04 Camí de Palau Oest, PA-06 Camí de Palau Borrell Est,
PA-07 Ctra Figueres zona esportiva.
Pel que fa a completar els percentatges del paràmetre d’ocupació màxima en les zones de
Creixement rural CR1 i CR2 i de Comerços i Tallers CT1 i CT2. Aquests s’han completat
correctament.
Pel que fa a les diferents zones de sòl urbà, si bé s’han suprimit les zones de verd privat de
la clau VP i s’ha incorporat un doble tramat, aquest no apareix a la llegenda i per tant
caldria completar.
S’ha detectat un error pel que fa al sostre del sector PA-7, ja que a les fitxes s’estableix un
sostre de 12.709,73 m2 i als quadres és de la memòria es parla de 11.758,42 m2.
7.5. Sòl urbanitzable
El document s’ajusta a les consideracions del segon informe urbanístic i territorial emès per
la CTUG.
7.6. Sòl no urbanitzable
En termes generals es considera que s’ha portat a terme una bona correspondència amb
les determinacions i categories que s’estableixen al PTPDG.
No obstant això, s’han detectat les següents contradiccions amb el TRLLU:
Cal eliminar, de l’article 135, la possibilitat que totes les edificacions existents no incloses al
catàleg es podran reconstruir i rehabilitar amb les consideracions d’ús que estableix l’article
47, 3 bis del TRLLU, ja que per això han d’haver estat incloses al catàleg.
Es recomana afegir l’ús d’aparcament de caravanes a les zones de sòl no urbanitzable, de
la manera que es consideri oportú, si es vol admetre l’ús d’aparcament de caravanes al
municipi.
Caldria aclarir quins són els plànols d’ordenació que indiquen les zones d’alta i molt alta
vulnerabilitat que per mitjà dels quals es preveu limitar la implantació d’extractives, així com
la vulnerabilitat hidrogeològica per l’admissió de tipus de residus.
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Finalment fer notar que aquest document incorpora literalment el Catàleg de masies i
cases rurals aprovat definitivament sense preveure’n cap modificació, per tal d’evitar
confusions o caldria desvincular-lo del POUM i mantenir-lo com a document independent.
7.7. Normativa
D’acord amb els apartats anteriors i amb l’objectiu de corregir les errades detectades a la
normativa, que es fan les següents esmenes a l’articulat del POUM:
- A l’article 3, caldria actualitzar la normativa vigent.
- A l’article 5, caldria substituir plans directors urbanístics per plans sectorials
-A l’article 19, caldria eliminar el punt 2 on s’estableix que es convalida el Catàleg de
masies i cases rurals.
- A l’article 41 caldria completar la llista de qualificacions de sistemes.
- A l’article 57, substituir sistema aeronàutic per servitud aeronàutica.
- A l’article 65, eliminar contradiccions amb l’article 63.
- A l’article 107 cal corregir la classificació del sòl dels PAU que estan en SUNC
- A l’article 115d, substituir secció II.2 per secció II.5
- Actualitzar article 129 amb el nou reglament llei d’urbanisme.
- A l’article 134 cal eliminar la vinculació del catàleg de masies i cases rurals
- Eliminar la disposició transitòria 2ª
- Eliminar de l’índex l’annex V, ja que no apareix al document.
7.8. Documentació
Manca aportar els següents quadres:
- Resum de les qualificacions
- Resum de les figures de planejament vigent que es mantenen

Fonaments de dret
Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Acord
Vist l’informe proposta dels Serveis Tècnics, i d’acord amb les consideracions fetes per
aquesta Comissió s’acorda:
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-1 Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Viladamat i supeditarne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1 D’acord amb l’apartat de consideracions d’inundabilitat i hidrologia de l’informe de
l’ACA de 17 d’octubre de 2014, i tal com estableix l’article 6 i la disposició transitòria
segona del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, és requisit
indispensable definir la zona fluvial, el sistema hídric i la zona inundable i, en cas que
no es disposi d’instrument de planificació sectorial aprovat, cal que quedin definides per
un estudi d’inundabilitat, inclòs en el document ambiental, i informat per l’ACA.
1.2 Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Protecció Civil (tenint en compte que
d’acord amb el seu escrit de 26 de novembre de 2013 requeria l’informe previ de l’ACA)
i donar compliment a les prescripcions que, si escau, resultin d’aquest informe així com
dels informes de la Direcció General de Comerç i Direcció General de Turisme del
Departament d’Empresa i Ocupació.
1.3 Caldrà completar en el POUM les prescripcions dels informes següents:
-

Agència Catalana de l’Aigua emès en data 17 d’octubre de 2014.
La Direcció General del Patrimoni Cultural del 18 de novembre de 2013 pel
que fa a arqueologia.
El Consell Català de l’Esport
El Departament d’Agricultura del 2 de desembre de 2013
Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
emès en data 30 d’octubre de 2015

1.4 Cal distingir els terrenys qualificats de sistema d’aquells que, sense formar part dels
mateixos, es veuen afectats per les proteccions. En aquest sentit, als plànols
d’ordenació caldria evitar que les trames de les proteccions se sobreposin a les
qualificacions.
1.5 Es recomana utilitzar la clau SX v en lloc de la SS.
1.6 Cal refer els quadres aportats pel càlcul dels estàndards mínims de zones verdes i
justificar-ne la procedència.
1.7 Cal eliminar de la memòria la inclusió dels patis privats dins del sistema d’espais
lliures.
1.8 Cal completar les condicions d’ordenació del servei tècnic previst pel monodipòsit
controlat de terres i runes Classe I previst a l’actual zona PAIRADES A o bé requerir la
tramitació d’un pla especial urbanístic.
1.9 Cal afegir a la llegenda dels plànols d’ordenació allò que correspongui al verd privat.
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1.10Corregir l’errada pel que fa al sostre del sector PA-7, ja que a les fitxes s’estableix un
sostre de 12.709,73 m2 i als quadres és de la memòria es parla de 11.758,42 m2.
1.11Cal eliminar, de l’article 135, la possibilitat que totes les edificacions existents no
incloses al catàleg, es podran reconstruir i rehabilitar amb les consideracions d’ús que
estableix l’article 47, 3 bis del TRLLU, ja que per això han d’haver estat incloses al
catàleg.
1.12Es recomana afegir l’ús d’aparcament de caravanes a les zones de sòl no urbanitzable
i de la manera que es consideri oportú si es vol admetre l’ús d’aparcament de
caravanes al municipi.
1.13Cal aclarir quins són els plànols d’ordenació que indiquen les zones d’alta i molt alta
vulnerabilitat per mitjà dels quals es preveu limitar la implantació d’extractives, així com
la vulnerabilitat hidrogeològica per l’admissió de tipus de residus.
1.14Cal desvincular el Catàleg de masies i cases rurals del POUM i mantenir-lo com a
document independent.
1.15Caldrà esmenar les errades detectades a l’articulat del POUM:
- A l’article 3, cal actualitzar la normativa vigent.
- A l’article 5, cal substituir plans directors urbanístics per plans sectorials
- A l’article 19, cal eliminar el punt 2 on s’estableix que es convalida el Catàleg
de masies i cases rurals.
- A l’article 41 cal completar la llista de qualificacions de sistemes.
- A l’article 57, substituir sistema aeronàutic per servitud aeronàutica.
- A l’article 65, eliminar contradiccions amb l’article 63.
- A l’article 107 cal corregir la classificació del sòl dels PA que estan en SUNC
- A l’article 115d, substituir secció II.2 per secció II.5
- Actualitzar article 129 amb el nou reglament llei d’urbanisme.
- A l’article 134 cal eliminar la vinculació del catàleg de masies i cases rurals
- Eliminar la disposició transitòria 2ª
- Eliminar de l’índex l’annex V, ja que no apareix al document.
1.16Cal aportar els següents quadres: resum de les qualificacions i resum de les figures de
planejament vigent que es mantenen.
2- Indicar a l’Ajuntament que el document del POUM s’haurà d’adequar als estàndards del
MUC (Mapa urbanístic de Catalunya) per tal de fer possible la sistematització del
planejament urbanístic.
3- Comunicar-ho a l’Ajuntament.
Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
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de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars
puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que
tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ
que preveu l’article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la
recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició
del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell en què es rep la
comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat presumptament.
La secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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INFORME TÈCNIC
Expedient: UDPH2016001770
Peticionari : Ajuntament de Viladamat
Objecte :
Delimitació de l’espai fluvial i estudi hidràulic de l’àmbit del sector PA7
del POUM de Viladamat
Curs:
Diversos
Municipi :
Viladamat (Alt Empordà)
L’ajuntament de Viladamat, amb data d’entrada en aquesta demarcació territorial 9 de maig
de 2016, presenta sol·licitud d’informe al respecte de l’aprovació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Viladamat, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de data 6 de novembre de 2015, i al compliment de l’apartat de
consideracions d’inundabilitat i hidrologia de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de
data 17 d’octubre de 2014 (ref. expedient UDPH2013003060).
L’esmentada sol.licitud ve motivada, tal i com estableix l’article 6 i la disposició transitòria
segona del Decret 305/2006 del Reglament de la Llei d’urbanisme, per la definició de la
zona fluvial, el sistema hídric, la zona inundable, i en cas que no es disposi d’instrument de
planificació sectorial aprovat, cal que quedin definides per un estudi d’inundabilitat, inclòs en
el document ambiental, objecte de la present sol.licitud.
Així aporten, adjunt a la sol·licitud, el document “Delimitació de l’espai fluvial i estudi
hidràulic de l’àmbit del sector PA7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat”
subscrit per GeoServei, Projectes i Gestió Ambiental, S.L. en data maig de 2015.

ANTECEDENTS
El 7 de març de 2006 aquesta agència emet informe sobre el POUM de Viladamat (exp.
UDPH2005000594) amb les següents prescripcions:
1. S’incorporarà al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal un estudi sobre el sistema d’abastament
d’aigua existent, incloent l’avaluació de la suficiència i qualitat dels recursos d’aigua disponibles
per a atendre la demanda planificada, amb indicació del títol concessional que faculta a
l’ajuntament pel seu ús, la diagnosi sobre la xarxa en alta actual així com la descripció i
justificació de les actuacions necessàries per a l’ampliació, millora o reforma del sistema
adaptades al nou creixement urbanístic i el manteniment de les condicions de servei tècnicament
exigibles.
2. De la mateixa forma, caldrà descriure i justificar les obres d’ampliació i millora de la xarxa
municipal de sanejament en alta que siguin necessàries per a admetre l’increment de cabals
d’aigües residuals procedents dels nous sectors urbans i urbanitzables i garantir la viabilitat del
sistema.
Atès que el PSARU 2005 contempla l’escenari 2009-2014 per l’execució de les obres de
connexió de la xarxa municipal amb l’EDAR del sistema de l’Escala, els diferents documents de
planejament derivat hauran de preveure, si calen, solucions transitòries per adaptar les
llicencies dels nous habitatges o locals industrials i comercials al compliment de la normativa
vigent que regula l’abocament d’aigües residuals al medi.
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3. Els programes per l’execució de les obres d’ampliació i adaptació dels sistemes d’abastament i
sanejament en alta al nou creixement urbanístic, i el seu regim econòmic–financer, hauran de
vincular-se, mitjançant la formalització dels corresponents convenis entre l’ajuntament i els
promotors, al desenvolupament dels sectors de sol urbà i urbanitzable planificats i hauran de
formar part integrant dels documents d’ordenació del planejament derivat corresponents.
2

4. El Pla parcial del Sector Industrial ha de contemplar la previsió d’una superfície d’uns 2.000m
per la construcció d’una EDAR pròpia del sector i la inclusió en el programa d’obres de la partida
pressupostaria corresponent.

5. Les propostes d’ordenació en el sector de desenvolupament del sòl urbà PMU- 3 seran
concordants amb les mesures de protecció passiva, pel que fa a la determinació de les rasants
d’urbanització i les cotes dels accessos a la zones practicables de les construccions, per tal de
reduir el nivell de risc hidrològic associat a la zona.
6. La normativa urbanística haurà de fer menció a la competència de l’Agencia Catalana de l’Aigua
per a l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua,
l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi.,
d’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic,
aprovat per reial decret 849 / 1986, d’11 d’abril, i la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’Administració ambiental, respectivament. Es farà referència expressa a les normes
de protecció i addicionals en matèria de procediment per l’ús de les aigües subterrànies, d’acord
amb el que estableix el decret 328 /1988, d’11 d’octubre, i a les mesures a adoptar en aplicació
del decret 283 /1998, de 21 d’octubre sobre la declaració de zones vulnerables a la contaminació
per nitrats procedents de fonts agràries i les normes concordants.

7. Els documents de planejament derivat es remetran per informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
El 20 d’octubre de 2014 aquesta agència emet informe sobre el POUM de Viladamat (exp.
UDPH2013003060) aprovat inicialment per l’ajuntament el 25 de juliol de 2013, amb les
següents prescripcions:
1-

La proposta d’ordenació del sector PA7-Carretera de Figueres Zona esportiva serà
concordant amb les mesures de protecció passiva que s’adoptin a partir dels resultats d’un
anàlisi dels riscos hidrològics existents en l’extrem sud-oest de l’àmbit, en l’encreuament entre la
carretera C-31 i la llera del rec afluent de la riera de la Muntanya, per tal de reduir el nivell de risc
hidrològic actual de la zona, segons les recomanacions aprovades pel Consell d’Administració
de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificades el 17 de juliol de 2003 i el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

2-

Caldrà avaluar la capacitat de les lleres o els col·lectors receptors de les aigües pluvials dels
sectors i es definiran i pressupostaran les actuacions necessàries per tal d’adaptar-les a
l’increment del cabal que comporta la urbanització i impermeabilització de la conca, o,
alternativament, s’optarà per la construcció d’una bassa de laminació dels cabals d’escorrentiu
als valors actuals de la conca. La xarxa de drenatge d’aigües plujanes es dissenyarà i
dimensionarà pel cabal de la pluja de 10 anys de període de retorn, junt amb la justificació de la
capacitat d’aquest sistema. El sistema de drenatge d’aigües pluvials dels nous àmbits
incorporaran els elements per a la retenció de residus o productes contaminants, especialment
restes de carburants i olis, que hi pugui arrossegar l’aigua d’escorrentiu superficial i estarà
dimensionat com a mínim amb una capacitat suficient per absorbir la pluja de neteja dels vials
del sector.
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3-

S’haurà de justificar documentalment (amb la conformitat expressa de les entitats titulars i/o
gestores dels serveis urbanístics corresponents) sobre la suficiència dels recursos d’aigua (amb
referència al títol concessional pel seu aprofitament) actualment disponibles en el sistema
d’abastament municipal per a atendre les demandes del sector, així com la descripció i
justificació de les actuacions fora de l’àmbit del sector, les quals s’hauran d’incorporar i finançar
dins del programa d’urbanització, relatives a les obres d’ampliació i millora de les xarxes
d’abastament i clavegueram de titularitat municipal que siguin necessàries per a mantenir les
condicions tècniques de servei en les dues xarxes, reglamentàriament exigibles.
El document farà referència a la fórmula i les garanties financeres per a l’execució d’aquestes
obres complementaries de les d’urbanització sigui directament pel promotor o d’acord amb els
convenis que es puguin formalitzar entre aquest, les entitats titulars de les infraestructures
respectives i l’ajuntament.

4-

Respecte el sanejament, el POUM delimitarà una reserva de sòl i pressupost necessaris per a la
instal·lació d’un sistema de depuració propi en els sectors de planejament derivat, de sòl urbà no
consolidat i de sòl urbanitzable, d’acord amb allò informat en aquest apartat. No obstant això, i en
el tràmit de comunicació dels projectes d’urbanització respectius per l’Ajuntament, l’Agència
avaluarà si pot ser viable la connexió dels sectors al sistema públic de sanejament i, en cas
afirmatiu, admetrà la subscripció del Conveni de sanejament.
Tant si es subscriu el conveni com si s’ha d’optar per la construcció d’un sistema de sanejament
autònom, caldrà incloure, en el projecte d’urbanització, el cost total de la solució global del
sanejament d’acord amb l’article 120.1a) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei d’urbanisme, per tal que formi part de les despeses a assumir pel propietaris

5-

Pel què fa a les activitats extractives i per tal de protegir els aqüífers de la zona s’haurà de
regular que en cap moment el fons d’explotació es trobarà a menys d’1,50m del nivell freàtic.

6-

En els treballs de restauració de les activitats extractives existents s’haurà de garantir que les
lleres afectades siguin restaurades garantint la seva continuïtat, establint una secció hidràulica
mínima que s’establirà en concordança amb les característiques hidrològiques de la seva conca
vessant i la “Guia Tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”
(ACA, març 200).

7-

Els documents urbanístics o projectuals que es redactin per a l’ampliació, rehabilitació o
consolidació de masies, cases rurals o edificacions catalogades i de totes aquelles que es trobin
dins la franja de 100,00m d’amplada al costat dels marges de les lleres, que constitueix la zona
de policia del domini públic hidràulic, d’acord amb l’art. 6 del text refós de la llei d’Aigües, aprovat
per RDL 1/2001 de 20 de juliol, es redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi
annex, signat per tècnic competent, adaptat a les “Recomanacions tècniques per als estudis
d’inundabilitat d’àmbit local“ (ACA, març 2003) i a l’aplicació de la directiva de l’art. 6 del
Reglament de la llei d’Urbanisme i als criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de juny de 2001 i modificats el 17 de juliol de 2006 sobre
l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables, i hauran
d’incorporar, si cal, les mesures constructives de protecció passiva en front als riscos
d’inundació.

8-

Les normes de protecció del sistema hidrogràfic s’hauran de completar amb la inclusió de les
definicions, nomenclatures i usos admesos, descrits a l’apartat de consideracions relatius al
Sistema hidrogràfic (zona fluvial) i a les zones de Servitud de protecció del sistema hidrogràfic i
de servitud d’àrees inundables, d’acord amb l’art.6 (Directriu de preservació front als riscs
d’inundació) del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

9-

La totalitat de les lleres del municipi es delimitaran, sense discontinuïtats ni intermitències, en els
plànols d’ordenació com a sistema hidrològic (clau H).
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10- El Pla d’Actuació Municipal establirà les directrius concretes per a l’evacuació de tots aquests
edificis i també per l’àmbit del sòl urbà on es donen condicions de risc d’inundació.
11- Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin
sobre la llera de qualsevol curs d’aigua, haurà d’incloure el seu dimensionat pel cabal Q500 (amb
les dimensions mínimes establertes al document de “Recomanacions tècniques per al disseny de
infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de juny de 2006 de l’Agència Catalana de
l’Aigua).
12- Caldrà tenir en compte les consideracions indicades respecte les autoritzacions d’abocament de
les masies o cases rurals no connectades a la xarxa municipal.
13- La documentació del POUM s’haurà de completar amb una previsió, d’acord amb les
determinacions del pla director del servei de subministrament d’aigua potable, sobre la formula
que s’adoptarà per l’execució de les obres per l’ampliació, millora i adaptació de la xarxa
municipal d’abastament necessàries per a la consolidació del creixement previst i el seu regim
econòmic–financer, que, en tot cas, haurà de vincular-se al desenvolupament dels sectors de sòl
urbà i urbanitzable planificats.
14- Pel que fa al compliment de la Directiva Marc d'Aigües, el planejament derivat que desenvolupi el
POUM haurà d’adaptar-se a les disposicions vigents per a l’aplicació de la directiva i, en
particular, al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
15- Els documents de planejament derivat que desenvolupin els diferents sectors de planejament
definits en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es redactaran d’acord amb les prescripcions
anteriors i es remetran per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua.

PROJECTE PRESENTAT
L’objecte del document d’inundabilitat aportat, elaborat per GeoServei, Projectes i Gestió
Ambiental, S.L. en data maig de 2015, és per una banda definir el sistema hidrogràfic (clau
SH) a tot el terme municipal de Viladamat i resta de zones d’àmbit fluvial, i per altra, elaborar
l’estudi hidràulic i definir les mesures de protecció passiva a projectar en el sector PA7, per
tal de donar compliment a l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua emès en data 20
d’octubre de 2014 (exp. UDPH2013003060) i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona del departament de Territori i Sostenibilitat.
Per a la definició dels tres àmbits que conformen l’espai fluvial s’ha tingut en compte els
criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua i el següent:
-

La delimitació del SISTEMA HIDROGRÀFIC (clau SH - Zona Fluvial) s’ha efectuat
partint d’un reconeixement de camp, de la línia orientativa de base de les màximes
crescudes per a un període de retorn de 10anys procedent de la modelització
hidràulica en l’àrea compresa entre la C-31 i la riera de la Muntanya, dels torrents
que d‘entre Palau Borrell i Sant Feliu de la Garriga drenen la Serra de Ventalló i de la
comprovació que el llit més les ribes suporten el cabal corresponent al període de
retorn de 10 anys en la resta de torrents i àrees del municipi. Això s’ha traduït en una
delimitació del sistema Hidrogràfic coherent amb el criteri d’amplada mínima d’afegir
5metres a banda i banda de la màxima crescuda ordinària, resultant un sistema
d’amplada total 15metres.
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-

La delimitació de la zona de servitud de protecció del sistema hidrogràfic SISTEMA
HÍDRIC s’ha efectuat partint d’un reconeixement de camp, de la línia orientativa de
base de les màximes crescudes per a un període de retorn de 100anys procedent de
la modelització hidràulica en l’àrea compresa entre la C-31 i la riera de la Muntanya,
de la comprovació mitjançant càlculs de Manning de la capacitat de la llera per
suportar el cabal corresponent al període de retorn de 100anys en la resta de
torrents del municipi. Això s’ha traduït en una delimitació del sistema Hidrogràfic
coherent amb el criteri d’amplada mínima d’afegir 5metres a banda i banda de la
màxima crescuda ordinària, resultant un sistema d’amplada total 15metres.

-

La delimitació de la zona d’àrees inundables ZONA INUNDABLE s’ha utilitzat
directament la línia orientativa de base corresponent a les màximes crescudes per a
un període de retorn de 500anys en l’àmbit que s’ha modelat, el criteri per a la
determinació de zona potencialment inundable per criteris geomorfològics
habitualment utilitzats en la PEF i altres criteris de coherència amb la resta d’espai
fluvial.

L’estudi aportat caracteritza hidrològicament les conques del rec del camí de Viladamat a
Palau Borrell (1), la Torrentassa (2), rec del Camí del Mig (3), rec del Camí de Sant Feliu de
la Garriga (4) i riera de la Muntanya (5), per al càlcul de les entrades d’aigua superficial al
model de simulació hidràulica.

Figura nº1. Recs on s’ha delimitat l’espai fluvial i àrea modelitzada numèricament
(en color salmó). TM Viladamat.
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L’esmentada caracterització hidrològica es realitza d’acord amb la metodologia descrita a la
Guía Tècnica ‘Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local’ (ACA,
2003), llevat del cas de la riera de la Muntanya, al tractar-se d’un rec antropitzat amb
múltiples connexions/derivacions al llarg del seu recorregut, pel que s’ha optat per
considerar que en el pitjor dels escenaris (500anys de període de retorn), el seu canal
conduiria l’aigua al màxim de la seva capacitat. El resultat de cabal punta obtingut (Qp)
obtinguts, per cada període de retorn considerat, per a cada punt de càlcul són els següents:
Punt de Càlcul

Q10

Q100

Q500

1

1,37

3,76

12,10

2

10,07

26,95

43,45

3

5,74

14,91

23,75

4

2,79

7,79

12,77

5

-

-

9,2

Taula nº1. Cabals punta (Qp) obtinguts per a cada punt de càlcul

Per a l’anàlisi hidràulic es realitza un model de simulació d’avingudes bidimensional amb el
programari GUAD2D, considerant dos escenaris específics de l’àmbit PA7:
1. Escenari actual: inundabilitat del sector PA7 i entorn per avingudes amb períodes de
retorn de 10, 100 i 500anys.
2. Escenari futur: inundabilitat del sector PA7 i entorn, per una avinguda amb període
de retorn de 500anys amb la incorporació de mesures passives (sobreelevació del
terreny en el sector PA7).
La geometria del model hidràulic es determina a partir d’un model d’elevacions del terreny
Lidar amb una densitat mínima de 0,5punts/m2, arribant a una exactitud altimètrica de 6cm
en zones planeres amb poca vegetació.
Per a la fricció del terreny s’ha elaborat una cobertura a partir d’informació d’usos i cobertes
del sòl, tenint en compte el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) al nivell 5
(màxima discretització) elaborat pel Centre de Recerca i Aplicacions Forestals, i l’assignació
del coeficient de rugositat de Manning per a cada ús de sòl descrit s’ha realitzat seguint els
criteris establerts per l’ACA.
L’àmbit de simulació no presenta estructures rellevants susceptibles de ser incorporades
com a tals al model.
Els resultats dels calats de la làmina d’aigua i de les velocitats obtinguts de la simulació per
a les avingudes associades a 10, 100 i 500 anys de període de retorn s’han grafiat en els
plànols adjunts a l’annex. També es delimiten les zones inundables per a 500 anys de
període de retorn atenent a la consideració d’inundació lleu, moderada o greu.
En quant al desenvolupament del polígon de sòl urbà PA7, i per donar compliment a les
prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua emès en data 20 d’octubre de
2014 (exp. UDPH2013003060), cal corregir la perillositat derivada de l’avinguda de 500anys
de període de retorn fins a un nivell lleu i amb una sobreelevació en àrees properes que no
superi els 0,3metres o que no impliqui afeccions a tercers (especialment pel que fa als
habitatges existents al S de l’àmbit). Es proposa elevar la cota del terreny en l’àrea edificable
del PA7 fins a una cota màxima de sòl de 7,75metres, a més d’un cordó perimetral nord de
cota màxima 8,25metres, així com deixar una zona verda que voreja l’àmbit per l’oest i el
sud amb un pendent natural fins l’àrea sobreelevada.
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Figura nº2. Anàlisi comparativa de la perillositat Estat actual vs Escenari futur mesures protecció passiva
(T500). TM Viladamat.

D’acord al document aportat, pel que fa a l’increment de calat en les zones amb clara
afecció a tercers, és a dir, els habitatges del S, es posa de manifest que aquest és inferior al
0,3m i que no afecta per tant, als usos tercers pre-existents.
El document aportat conclou que la documentació urbanística del POUM haurà d’incorporar
les següents condicions en relació a la implementació de mesures de protecció passiva de
protecció front inundació del polígon d’actuació urbanística PA7:
1. La protecció de l’àmbit del polígon PA7 requerirà una sobreelevació del terreny de
fins a cota 7,75metres més un cordó perimetral nord (mota o similars) de fins a cota
8,25metres d’acord amb el determinat en el plànol 12 i figura 25.
2. Les noves edificacions hauran de tenir en compte el calat resultant en l’àmbit amb la
mesura de protecció executada de forma que les obertures hauran de trobar-se
elevades 0,4metres del terreny modificat.
CONSIDERACIONS GENERALS
La metodologia de càlcul utilitzada per a la determinació dels cabals d’avinguda dels cursos
fluvials que travessen el municipi de Viladamat compleix amb les prescripcions de la Guia
Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de març de
2003.
Pel que fa a l’estudi hidràulic de l’àmbit realitzat mitjançant un model de simulació
d’avingudes bidimensional amb el programari GUAD2D es considera que determina a un
nivell de detall suficient el comportament hidràulic així com les superfícies potencialment
inundables en episodis d’avingudes de les lleres del rec del camí de Viladamat a Palau
Borrell (1), la Torrentassa (2), rec del Camí del Mig (3), rec del Camí de Sant Feliu de la
Garriga (4) i riera de la Muntanya (5).
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Segons els resultats del model aportat, les mesures de protecció passiva adoptades pel
sector PA7-Carretera de Figueres Zona esportiva són admissibles, donant compliment a les
prescripcions de l’informe de l’Agència sobre el POUM de Viladamat (exp.
UDPH2013003060) emès en data 20 d’octubre de 2014, atès que l’esmentat àmbit de sòl
urbà assoleix les condicions d’inundació lleu amb l’elevació de la cota dels terrenys prevista,
sense que la implementació de les mesures de protecció passiva no impliqui un augment de
calat d’aigua significatiu (de més de 0,3metres) en zones sense risc greu d’afecció a tercers.
Així mateix, la delimitació de la totalitat de les lleres del municipi en els plànols d’ordenació
com a Sistema Hidrogràfic (clau SH), així com també les servituds associades, s’han
realitzat en concordança amb les nomenclatures establertes als criteris aprovats pel Consell
d‟Administració de l‟ACA, d‟acord amb l‟article 6 (Directriu de preservació front als riscs
d‟inundació) del Reglament de la Llei d‟Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
CONCLUSIÓ
A partir de les consideracions efectuades, s’informa favorablement el document “Delimitació
de l’espai fluvial i estudi hidràulic de l’àmbit del sector PA7 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Viladamat” subscrit per GeoServei, Projectes i Gestió Ambiental, S.L. en data
maig de 2015 amb les següents condicions particulars:
1. Les mesures de protecció passives adoptades per tal de reduir el nivell de risc
hidrològic fins al nivell Lleu de la zona del sector PA7-Carretera de Figueres Zona
esportiva es consideren admissibles, d’acord a les recomanacions aprovades pel
Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificades el 17 de juliol
de 2003 i el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
2. La fitxa del sector PA7 haurà d’incorporar les mesures de protecció adoptades i
quantificar-les econòmicament.
3. La documentació gràfica del POUM haurà d’incorporar dins la delimitació de l’àmbit
superficial del “Sistema hidrogràfic” (SH) la totalitat dels cursos fluvials existents en
terrenys del municipi aportada en l’esmentat document, amb independència que la
llera sigui coberta i/o ocupada, i sens perjudici de les limitacions d’ús dels terrenys
confrontants que resultin de la normativa urbanística per la protecció de la zona de
servitud del domini públic hidràulic.
Vist i plau
El Director
Per delegació (Resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre. DOGC 6276 de 18.12.12) el
Cap de la Demarcació Territorial
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INFORME RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PARTICULARS
PRESENTADES A L’APROVACIÓ INICIAL DE POUM DE VILADAMAT
Aprovat el 25 de juliol de 2013

En aquest informe es fa una ressenya del motiu de l’al∙legació presentada i a continuació es fa
un informe puntualitzat dels extrems exposats en cada una de les al∙legacions.
Ates que s’esmenten aspectes jurídics i/o tècnic mediambientals, cal fer referència als
informes complementaris que s’acompanyen que justifiquen els aspectes jurídics o
mediambientals de referència.
Com a conseqüència dels informes emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua del 17 d’octubre
de 2014 i de l’acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de
novembre de 2014 de valoració territorial i urbanística, s’han introduït en el document aprovat
inicialment de juliol de 2013 canvis importants, pels quals es procedeix a tramitar una nova
aprovació inicial del document.
En compliment a l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, es redueix i s’ajusta
el creixement del nucli urbà a la superfície d’extensió urbana admissible, suprimint el PMU 01
sector Pabordia en sòl urbanitzable i el sector Ponent en Sòl urbanitzable no delimitat.

La relació respon al nº de registre d’entrada i al titular de l’al∙legació:

Al·legació R.E. 351 / 10‐09‐13, presentada per Srs. Assumpció Armengou
i Josep Oliveras.

AL∙LEGACIÓ:
Que són propietaris d’unes instal∙lacions i activitats en el sector PMU‐5 segons l’antic POUM
de l’any 2006, avui PA‐10 des de fa molts anys i així es reconeix en el documents del POUM
aprovat.
Que en el POUM no queda clar la necessitat de creixement econòmic de Viladamat que
justifiqui la classificació de sòl i que no es pot demostrar que existeixi la necessitat de
creixement.
Que les despeses d’urbanització estimades per urbanitzar el sector PA‐10 són desmesurades
per les activitats que s’hi desenvolupen des de fa 30 anys i no poden assumir els costos.
Fan constar que han complert la legalitat (permisos d’obertura, llicència fiscal, contribució
rebuts d’aigua).
Documentació complementaria aportada:
En data 4 de novembre es va sol∙licitar documentació complementària en referència als títols
de propietat, llicències i autoritzacions de les activitats. De la documentació aportada per part
de la Sra. . Assumpció Armengou es constata:
Que el 14 de desembre de 1975 l’ajuntament va concedir llicència d’obres per la construcció
d’un edifici de 946,08 m² destinat a Residència de 2 estrelles. Que el 8 d’abril de 1987 es
concedeix una nova llicència sobre el mateix solar per la construcció d’un cos annex a l’hostal
destinat a garatge, avui reconvertit a residència.
S’aporta documentació que des de l’any 1978 l’administració competent en matèria
d’establiments turístics, reconeix les instal∙lacions en la modalitat de categoria de dos estrelles.
Aporta justificant que en el seu temps va pagar el corresponent impost d’activitats
econòmiques IAE.
Els documents d’IBI aportats son de 1994 i consta els edificis com immoble d’urbana i el
terreny com a finca rústica.

INFORME:
Les llicències d’edificació que l’ajuntament va atorgar en aquest sector ho va fer sobre sòl no
urbanitzable. D’acord amb la legislació urbanística vigent en aquell moment: Ley 19/1975, de 2
de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. En municipis
sense planejament general el sòl no urbanitzable, art. 86 estava sotmès a les limitacions i

obligacions de l’article 83 en correspondència a l’art. art. 81. Era possible autoritzar
edificacions amb finalitats industrials (comercials), Art. 83.2:
… 2. Sin embargo, podrán autorizarse construcciones destinadas a fines industriales, en las zonas
permitidas, cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedaren suficientemente tendidas y el
propietario asumiera las obligaciones establecidas en el párrafo 1º del apartado siguiente mediante
inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. Los propietarios del suelo urbano deberán:
1º Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos respectivos los terrenos destinados a viales, parques,
jardines públicos y centros de Educación General Básica al servicio del polígono o unidad de actuación
correspondiente.
2º Costear la urbanización.
3º Edificar los solares cuando el Plan así lo estableciera dentro del plazo que éste señale, o, en su
defecto, en los plazos fijados en el Capítulo primero del Título 4º de la presente Ley.
4º El reparto equitativo de las cargas que se deriven de la aplicación de este artículo se efectuará a través
de las reparcelaciones que procedan, conforme a lo establecido en los artículos 97 punto 2 y 117 punto 3,
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas…

Des de l’any 1975 fins a dia d’avui, tota la legislació urbanística del sòl estat espanyol i de
l’urbanisme a Catalunya, que s’ha modificat o revisat, manté el mateix principi de que
propietaris que han exercit el dret d’edificar en sòl no classificat d’urbà directament pel
planejament general, estan obligats a cedir el sòl destinat a sistemes generals, costejar les
obres d’urbanització, adequar les edificacions a les determinacions que estableixi
l’ordenament urbanístic que s’aprovi en el procés de transformació d’aquest sòl no
urbanitzable a sòl urbà.
D’un anàlisi de la documentació complementària aportada es constata que per part de L’Hostal
L’Esplai, en el Registre de la Propietat no es varen inscriure les obligacions imposades per Llei,.
Si s’inscriu l’obra nova corresponent a 936,96 m² corresponen a l’hostal i no hi ha constància
dels coberts edificats posteriorment l’any 1987. Consta que l’edifici està enclavat en terreny
de terra campa.
En referencia a les instal∙lacions del Garatge Oliveres no s’ha aportat documentació requeria.
Les condicions d’edificació provablement seran les mateixes que els de l’Hostal L’Esplai.
En virtut del que estipula la Llei d’urbanisme de Catalunya Llei 3/2012 de 3 de febrer, articles
31 i 29 els terrenys de l’Hostal L’Esplai i Garatge Oliveres situats en l’àmbit del PA‐10 sector
Llevant Est, avui no tenen consideració de solar tot i complir el conceptes generals de l’article
26 de la LUC, atès que falta: “...compti amb enllumenat públic i estigui íntegrament
pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants, formades les voreres, l’encintat de carrers... i
s’hagin formalitzat totes les cessions de sòl destinat a sistemes...”
En referència a l’oportunitat i conveniència de que el conjunt del PA‐10 formi part del sector
urbanitzable delimitat Sector Llevant Est, està justificat en la memòria del POUM, i la seva
viabilitat econòmica igual que la del PPU‐Llevant, queda justificat en les fitxes específiques de

la normativa i en l’estudi de viabilitat econòmica que s’adjunta com a documents integrants
del POUM aprovat inicialment.
Per tot el que s’ha exposat es proposa a l’ajuntament desestimar l’al∙legació presentada i
mantenir els paràmetres aprovats en el document de POUM aprovat inicialment.

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 3579 / 14‐10‐13, presentada per Sr. Josep Maria Ylla
Garrigolas.

AL∙LEGACIÓ:
Manifesta uns antecedents a referència a la titularitat de finques situades a cada costat del Rec
Madral i fa referència a cessions i permutes a la part nord de la carretera d’Orriols a l’Escala.
Fa esment a cessions de sòl fetes en el procés de desenvolupament urbanístic derivat de les
vigents NN SS sector Can Bonany. Demana que en un document públic es posi de manifest
actuacions i cessions de sòl que esmenta que es varen fer anticipadament a canvi de classificar
com urbanitzable sòl del sector ponent Camp de les casses Noves.
Demana que el sector nord de la carretera d’Orriols a de l’Escala sigui urbanitzable. Que es
procedeixi al tancament de la granja que hi ha per ser il∙legal al estar situada a 305 metres del
nucli urbà.

INFORME:
En el procés de de desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació can Bonany consultats
el documents en l’arxiu municipal consta que es va donar citació a tots els veïns afectats
l’aprovació definitiva del projecte de parcel∙lació és de 30 de juny de 1994, la CU de Gi el 28 de
set. De 1994 es dona per assabentada. El projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament

després del tràmit d’informació pública el 28 de març de 1996 i entre l’agost de 1997 i el 2 de
desembre de 1999, es varen girar les quotes urbanístiques corresponents. No s’escau
plantejar compensacions 14 anys més tard.
En el primer document de POUM aprovat i sotmès al tràmit d’informació publica ja es va fer un
anàlisi d’alternatives i d’acord amb el document de referència del POUM, avanç de Pla,
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i els informes sectorials rebuts, procedeix redactar el
POUM aprovat inicialment amb les previsions de creixement proposades, fet que comporta
prescindir de les expectatives anunciades anys anteriors en quan a poder urbanitzar el sector
nord i el sector ponent.
No procedeix en els documents del POUM valorar si s’escau o no una activitat de granja
existent. El que si fa el POUM es establir que aquestes instal∙lacions s’han de situar a una
distància superior als 1.000 metres respecte el nucli urbà.
PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 385 / 14‐10‐13, presentada per Sr. Jaume Quer Ros.

AL∙LEGACIÓ:
És el propietari del PA _ 05 Camí Palau Borrell, demana que com a sòl urbà consolidat és del
tot improcedent fixar els deures de cessió obligatòria i gratuïta que s’estableixen en la fitxa del
PA‐05, fonamentat en els extrems b) i d) de l’article 29 de la LUC.
Diu que no procedeix la compensació per la cessió del 10% de l’aprofitament mig perquè és sòl
urbà consolidat, article 43 del D.L.1/2010.
Esmenta que la delimitació del polígon és improcedent atès que no pot assumir les cessions de
sòl regulades pel planejament i que la proposta de vincular els tres PA de camí de Palau Borrell
no està justificada.

INFORME:
1.‐ Consultada la llicència atorgada en els terrenys que delimiten el PA‐05 expedient R.E
19/08/1987 s’ha constatat que en l’expedient no hi ha cap informe tècnic que justifiqui la
llicència atorgada com tampoc hi ha cap condició a la llicència, el document administratiu no
està diligenciat ni signat . En el moment en que es va concedir la llicència el document
d’ordenació de referència era la vigent la Llei del sòl i ordenació urbana RD 1346/1976 i els
seus reglament que la desplegaven. No és fins el 1 d’octubre de 1978 amb el Rd 1385/1978 de
23 de juny no es consoliden les competències de traspàs a favor de la generalitat de Catalunya.
Per tant eren d’aplicació les determinacions dels articles 84 i concordants de la referida Llei,
en conseqüència les edificacions construïdes s’hauran de adaptar al compliment de les
prescripcions de l’ordenament urbanístic que és desenvolupi i hauran d’assumir totes les
càrregues urbanístiques derivades de la nova ordenació. Fins a dia d’avui aquests terrenys no
han tingut la consideració de sòl urbà, aprofitant les obres de desdoblament de C‐252 avui C‐
31 variant de Viladamat es varen executar una part de les obres d’urbanització del camí de
Palau Borrell, veure fotografia adjunta:

En el procés de redacció del nou POUM, en referència al sector urbanitzable del sector Ponent
ubicat a sud del camí de Palau Borrell (segons NNSS vigents), es suprimeix com a sòl de
creixement urbanístic en considerar‐lo no necessari ni convenient i es relliga el tram de carrer
mig consolidat amb la consideració de sòl urbà consolidat però pendent d’acabar les obres
d’urbanització que resten pendents i de formalitzar les cessions de sòl obligatòries segons la
legislació urbanística vigent.
Es per això que d’acord amb el referit Article 29.‐ Concepte de solar:
Tenen la consideració de solar, als efectes d’aquesta Llei, els terrenys classificats com a sòl urbà que
siguin aptes per a l’edificació, segons llur qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents:
a) Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic, o en
tot cas, si aquest no les especifica, que disposin dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l’article
27.1 i afrontin amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la
zona de pas de vianants.
b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix.
c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en un sector subjecte a un
pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament.
d) Que, per edificar-los, no s’hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a
regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.

El terrenys del PA‐04, PA‐05, PA‐06 no estan urbanitzats del tot, en el planejament vigent
abans de l’aprovació del present POUM és sòl apte per ser urbanitzat. No s’ha desenvolupat
cap PPU. No estan delimitades les alineacions i rasants. Les infraestructures consolidades
referent a serveis urbanístics bàsics de l’article 27.1 existeixen amb deficiències, la instal∙lació
de subministrament elèctric com a sistema no existeix, el que hi ha és una línia elèctrica que
donà servei a la casa edificada en els terrenys objecte de l’al∙legació. Cal executar una nova
xarxa de subministrament elèctric per a tots els terrenys urbans del Camí de palau Borrell.
Acabar el sistema d’enllumenat públic, no esta urbanitzada la xarxa de recollida d’aigües
plujanes, no hi ha voreres ni està íntegrament pavimentada la via urbana del Camí de Palau
Borrell. Per tant no es compleixen les determinacions de l’art. 29 a).
Per aquest fet, i d’acord amb l’art. 30 de la LUC, el POUM preveu la definició de les alineacions
i rasants en els plànols d’ordenació, defineix les xarxes bàsiques de serveis i en conseqüència
estableix un PA a través del corresponent projecte d’urbanització complementària i els de
compensació bàsica per formalitzar la cessió de sòl destinat a sistemes o be per la
reparcel∙lació si s’executa per cooperació o be per la cessió anticipada de l sòl afectat per part
de tots els propietaris afectats, es podrà consolidar el PA. El document de POUM delimita el
sòl objecte de cessió obligatòria per a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària i la
resta de serveis.
2.‐ En referència a la divisió poligonal que proposa el POUM per consolidar el sector urbà de
Camí de Palau Borrell en tres PA, s’ha fet per facilitar la gestió i poder reconeixeré per a cada
polígon els personalismes i situacions específiques de cada un dels propietaris afectats atès el
grau d’edificació que te el terreny objecte de l’al∙legació.

3.‐ L’obligació que es recull de cessió del 10% d’aprofitament mig per a cada un del PA de sòl
urbà consolidat, és conseqüència de les determinacions de la LUC i conseqüent amb el que va
establir en l’anterior Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viladamat aprovat per acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 27 de juliol de 2006; el qual fou anul∙lat per la
Sentència dictada en el recurs contenciós administratiu 87/2008 de Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 17 de maig
de 2011.
Atès que no s’ha alterat les determinacions bàsiques en quan a classificació, usos i tipologies
de sòl, si l’òrgan que ha d’aprovar definitivament el nou POUM és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, correspon que en el document de POUM redactat es mantinguin les
determinacions específiques que va determinar anteriorment la CTU. Atès que aquest fet s’ha
comentat amb els serveis territorials d’urbanisme durant el procés de confecció del present
document, aquests han manifestat la necessitat i conveniència de mantenir aquesta cessió del
10 % AM. S’adjunta còpia del text definitiu que es va publicar al DOG:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 386 / 15‐10‐13, presentada per Sra. Maria Pagès Ferrer.

AL∙LEGACIÓ:
Manifesta que la parcel.la cadastral nº 6247301E00664N0001YT en els document de POUM
queda classificada com a sòl d’espais lliures públics i ha de ser verd privat.

INFORME:
Fet una anàlisi es constata que es un error material i es corregirà en el document definitiu que
aprovi provisionalment l’ajuntament.

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 391/ 17‐10‐13, presentada per Sra. Pilar Ferran Font.

AL∙LEGACIÓ:
Al∙lega que la finca de la parcel.la 207 del polígon nº 5 de rústega no sigui classificada d’espais
lliures públics i passi a titularitat pròpia.

INFORME:
La finca que te una superfície de 1.798 m² està situada entre l’antiga carretera de Viladamat a
Figueres i el Camí del Rei. És un part de finca que va quedar segregada ja fa anys quan es va
obrir la carretera de la Bisbal a Figueres passant per les afores del poble.
En aquest paratge juntament amb altres finques de titularitat municipal, s’hi ha instal∙lat fora
del terreny objecte d’al∙legació un equipament de lleure per activitat ICAT Salut i està dins el
marc de recorreguts per a tot tipus de persones per tal d’evitar el sedentarisme sobre tot de la
gent gran.
El fet que sigui classificat d’espais lliures no comporta l’obligació de perdre la titularitat pot
seguir tal com s’ha fet fins a dia d’avui. L’ajuntament pot subscriure amb el propietari un
conveni el manteniment i conservació i la gent de Viladamat el podrà utilitzar.
Atès que el valor cadastral és de 5,11 € es pot convenir un apreuament de mutu acord que no
suposi un demèrit per la propietat ni un sobre valor per l’administració.
Per tot qui subscriu proposa que redactar un conveni amb el titular del sòl per tal d’arribar a
un acord.

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL i PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 401/ 24‐10‐13, presentada per Kankakee, representat pel
Sr. Juan Antonio Torres Arrabal.

AL∙LEGACIÓ:
Es demana que el POUM modifiqui la qualificació urbanística i el regim urbanístic que se li
atribueix a la finca per la qual es va autoritzar l’activitat de Paintball, perquè consideren
necessari poder ampliar l’activitat i així podrien homologar‐la a les de circuit europeus.
Demanen que la clau urbanística Zona de Protecció especial ( clau N3), sigui substituïda per la
de Zona de Protecció Preventiva (clau N1). Reconeixen que el PTPCGI així ho estableix i
esmenten que el POUMs poden precisar‐ne els límits, articles 2.3.3 i 2.4.1 de les Normes del
PTPCGI. Si així s’accepta d’acord amb l’article 146.1 h de la Normativa del POUM seria possible
l’ampliació de l’activitat autoritzada.
Es demana la supressió de la limitació de sostre màxim edificable de 150 m² que en el seu dia
va establir com a condició per l’autorització la CTU de Girona.

INFORME:
L’autorització de la llicència municipal de l’activitat de paint‐ball va ser concedida per
l’ajuntament de Viladamat amb el vist i plau de la CTU de GI en que va aprovar definitivament
el 29 de setembre de 2010, de conformitat amb l’art. 48 del D.L.1/2005 de 26 de juliol el referit
projecte amb la condició que l’edificació no superaria els 150 m².
El POUM recull les llicències atorgades com activitats autoritzades en sòl no urbanitzable, el
document no reglamenta cap de les determinacions que estableix la llicència.
Per tal de poder ampliar les instal∙lacions existents a les necessitats del mercat europeu, cal
que els titulars de l’explotació tramitin una nova petició de llicència justificat al que determina
l’article 47 i concordants de la LUC ,3/ 2012.
En referencia a la petició de modificar la qualificació de sòl clau N3 a clau N1 d’acord amb
l’informe emès pels redactors de l’informe de sostenibilitat ambiental l’activitat està
autoritzada en clau N3 i modificar‐ho a clau N1 és contradictori als criteris establerts en la
classificació del sòl no urbanitzable.

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 401/ 24‐10‐13, presentada per Isaac Moya Bofill.

AL∙LEGACIÓ:
Demana que es corregeixi un error material de l’agenda de desenvolupament del Pla, confusió
entre els PA‐06 i pa‐07, PA‐06 no és carretera de Figueras sinó Palau Borrell.
Que el POUM estableixi que la redacció i execució del projecte d’urbanització conjunt dels tres
PA de camí Palau Borrell, PA‐04;PA‐05 i PA‐06, sigui pel sistema de cooperació per tal de poder
determinar correctament que correspon a cada polígon.
Que el projecte d’urbanització valorat genèricament en l’estudi econòmic del POUM,
contempli la preexistència dels serveis existents als efectes de descomptar‐los.
INFORME:
L’error material de nomenclatura de l’agenda d’avaluació econòmica es corregirà el document
a aprovar provisionalment.
La millor garantia d’execució del projecte d’urbanització conjunt és fer‐ho per cooperació i així
es proposa que ho aprovi l’ajuntament en el document a aprovar provisionalment.
El projecte d’urbanització que es redacti contemplarà tots els serveis existents i la seva
adequació al que exigeix la normativa vigent, especialment les companyies de
subministrament de serveis.
PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 403/ 24‐10‐13, presentada per Sra. Elena, Marta i Núria
Casadevall Castelló.

AL∙LEGACIÓ:
Demana que es corregeixi un error material de l’agenda de desenvolupament del Pla, confusió
entre els PA‐06 i pa‐07, PA‐06 no és carretera de Figueras sinó Palau Borrell.
Que el POUM estableixi que la redacció i execució del projecte d’urbanització conjunt dels tres
PA de camí Palau Borrell, PA‐04;PA‐05 i PA‐06, sigui pel sistema de cooperació per tal de poder
determinar correctament que correspon a cada polígon.
Que el projecte d’urbanització valorat genèricament en l’estudi econòmic del POUM,
contempli la preexistència dels serveis existents als efectes de descomptar‐los.

INFORME:
És una al∙legació igual a l’anterior nº 402 de 24 / 10 / 2013 per tant la contesta és la mateixa.

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 407/ 28‐10‐13, presentada per Dipòsit de Runa Terra
Negra S.L. representat pel Sr. Francesc Rebled i Sarrà.

AL∙LEGACIÓ:
Manifesta: que no comparteixen els argument jurídics pel quals es desestima les al∙legacions
presentades en l’avanç de POUM
Al∙leguen: la vigència de la modificació puntual de POUM de 2006 publicada en data
19/07/2011 en base a l’article 64 de la Llei 30 /1992, la nul∙litat d’un acte no implicarà la dels
successius en el procediment que siguin independents del primer. Manifesta que les
administracions públiques competents intervinents en el procediment d’aprovació no ha
revocat ni anul∙lat la vigència de l’acte administratiu publicat el 19/07/2011.
Es posa de manifest que hi ha un trencament del principi de protecció de la confiança mútua
perquè existeix una llinda de confiança en que l’estabilitat de l’ordre jurídic es justifica per
raons d’interès públic i que el canvis que es produeixin han d’intentar sempre que sigui
possible, fer compatibles els interessos públics i privats en joc mitjançant la futura previsió. Si
la conducte dels serveis públics és supressiva i no esperada és exigible la reparació del
perjudici econòmic injustificat que es pugui produir.
En base l’article 35.c9 del D.L.2/2008 de 20 de juliol, demana com a indemnització per la
denegació de d’implantació d’un Mono dipòsit de Classe II en concepte de lucre cessat la
quantitat de 500.000€.
Demana: que es corregeixi l’errada material del nom de la societat mercantil “terre Negra S.L.”
pel de “Dipòsit de Runa Terra Negra, S.L.”

INFORME:
Deixant de banda que la resposta a les al∙legacions a l’avanç de pla efectuades per Dipòsit de
Runa Terra Negra , S.L. són plenament vigents respecte a les actuals al∙legacions i que per tant
es donen per reproduïdes, val la pena fer les següents consideracions:
1er.‐ Sobre la suposada vigència de la modificació del POUM anterior afectant la zona de
referència.
Si el POUM fou anul∙lat per no ser ajustat a dret, per Sentència ferma, evidentment NO POT
MANTENIR‐SE QUE ESTIGUI EN VIGOR UNA MODIFICACIÓ d’un planejament nul, i, per tant,
sense existència legal. Ens remetem al que dèiem en l’anterior informe, que transcrivim per
facilitar‐ne la lectura:
1er.‐ EFECTES DE LA SENTÈNCIA Nº 391 DE 17 MAIG 2.011 DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA
EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (QUE

VA ANUL∙LAR L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DE VILADAMAT), RESPECTE DEL
MATEIX POUM, DE LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS I EL PLANEJAMENT DERIVAT.
En base al raonament de que els acords d’aprovació de les modificacions del POUM i del
planejament derivat, NO han estat impugnades, alguna de les al∙legacions manté la validesa i
plena vigència d’aquestes.
La Sentència, QUE ÉS FERMA, declara que “SON DISCONFORMES A DERECHO Y NULOS”,
“La Resolución recurrida (acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 27.VII.2006 que va
aprovar definitivament el POUM de Viladamat i acuerdo del Conseller desestimando el recurso
de alzada interpuesto contra el anterior) Y LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA”.
És a dir, el POUM DE VILADAMAT és nul, i, per tant NO TÉ EXISTÈNCIA LEGAL, i essent així,
INEXISTENT EL POUM, no pot dir‐se que, formalment, puguin ser vàlids i en vigor NI LES
MODIFICACIONS D’UN PLANEJAMENT INEXISTENT ni les figures de PLANEJAMENT DERIVADES
que tenen en aquell planejament inexistent la seva base i fonament.
Per tant, hagin o no estat impugnats, la nul∙litat del POUM determina la de totes les seves
modificacions, i, en concret, d’aquella que fa referència a la qualificació com a SISTEMA DE
SERVEIS TÈCNICS d’un conjunt de parcel∙les conegudes per PEDRERA DE PAIRADES, per ser
destinades a DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ DE RESIDUS TIPUS II (assimilats a urbans).

2on.‐ Sobre el principi de confiança llegítima.
Els al∙legants, que òbviament defensen els seus interessos, no volen acceptar que, com s’ha dit
de manera reiterada, EL CANVI DE QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS DE REFERÈNCIA VE
MOTIVADA PELS NOUS INFORMES QUE ES DISPOSEN, QUE ACONSELLEN NO NOMÉS NO
AUTORITZAR SINÓ PROHIBIR EL DIPÒSITS DE SEGONS QUINS RESIDUS EN LA FINCA DE
REFERÈNCIA.

Recordar que el medi geològic i hidrogeològic era el mateix en ambdós moments i té unes
característiques que no el fan apte per un dipòsit de classe II ni, tampoc, per un dipòsit de
classe I, ja que:


Que la unitat geològica sobre la qual es pretén la implantació del dipòsit de classe II (per a residus no perillosos; entre
els quals s’inclouen els residus sòlids urbans i -també- les bales d’ecopark) és la unitat neògena de graves i sorres
grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i distal– amb la unitat de sorres grogues amb
alguna intercal·lació de graves (NPVs). Aquesta darrera unitat sorrenca està limitada a la base per una tercera unitat

neògena d’argiles margoses i margues de color gris, Margues de Ciurana, (NPm), tal com es reflexa en el capítol 4.1
Medi físic de l’ISAP que recull la definició litològica oficial de l’Institut Geològic de Catalunya i un perfil geològic
elaborat per GEOSERVEI de la sèrie geològica en l'àrea afectada.



Que el conjunt de dues unitats neògenes granulars esmentades –NPVg (Graves i sorres grolleres) i NPVs (Sorres
grogues amb alguna intercal·lació de graves) – constitueixen un aqüífer lliure, el qual es troba limitat a la base per la
unitat neògena impermeable NPm (Argiles margoses i margues de color gris, Margues de Ciurana).



Que segons la informació dels estudis i sondatges que es troben a disposició municipal i que han estat elaborats per la
mateixa empresa promotora del dipòsit de Classe II, el nivell piezomètric (és, a dir, el nivell de l’aigua subterrània no
sotmesa a pressió, o nivell freàtic) d’aquest aqüífer lliure es troba (únicament) entre 2 i 7 m de profunditat per
sota de la cota del fons d’explotació.



Que amb aquesta informació, constatable en documents i en camp, es confirma que l’emplaçament del pretès dipòsit
de Classe II incorre en el supòsit d’exclusió –recollit en l’Annex 3 punt II.2. b) del Decret 1/1997– amb motiu que la
unitat sobre la que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no consolidats tals com
dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc cimentats”.

Els ingressos estimats i despeses derivades de treballs i projectes elaborats parteixen d’una
incorrecta interpretació de la qualitat del medi. Després d’una revisió, fins i tot superficial, del
Mapa Geològic de Catalunya 1:50.000 elaborat per l’Institut Geològic de Catalunya en què es
descriuen les unitats del subsòl com,
unitat neògena de graves i sorres grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i distal–
amb la unitat de sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves (NPVs)‐

que d’acord amb l’Annex 3,

punt II.2.b del Decret 1/1997, se situarien en supòsit d’exclusió amb motiu que la unitat sobre la
que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no consolidats tals com dipòsits al·luvials i
planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials antics poc cimentats”.

s’hauria d’haver desestimat qualsevol pas encaminat a la implantació d’un dipòsit de classe II.
Remetem, també en aquest punt, les següents al∙legacions contingudes en l’informe de
respostes a les al∙legacions de l’Avanç de Pla, i que justifiquen amb escreix el canvi de criteri
PER HAVER CANVIAT ELS FETS QUE ES PODEN CONSTATAR.
Aquest és, al nostre criteri, el veritable desllorigador de la qüestió. No cal preguntar‐se si, en un
nou POUM es pot modificar l’ordenació establerta en l’anterior (hagi estat en vigor, o sigui
jurídicament inexistent); aquesta pregunta té sempre una resposta afirmativa. El que cal
preguntar‐se és quins motius i raons han de determinar que el nou POUM modifiqui el criteri
anterior i en què s’ha de fonamentar aquest canvi de criteri.
I ens referim aquí NOMÉS al cas que ens ocupa: si ha de modificar‐se la classificació d’una finca
com SISTEMA D’EQUIPAMENTS TÈCNICS PER GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, EN QUIN PRINCIPI O
FONAMENT CAL BUSCAR LA MOTIVACIÓ D’AQUEST CANVI DE CRITERI, en que cal tenir en
compte que aquesta classificació és molt recent en el temps, de manera que les circumstàncies,
normatives i antecedents que cal valorar, poc o res poden haver canviat.
Al nostre criteri, la Sentència que va anul∙lar el POUM ens dóna la resposta a aquesta qüestió,
en establir en el seu Fonament de Dret 5:
“Finalmente, este Tribunal debe sentar que sólo a partir de poderse actuar los trámites
indicados que han sido vulnerados (informes de les administraciones minera, ambiental, etc.),

será como procederá, en su caso, adoptar la ordenación debidamente motivada y justificada
con escrupuloso respeto y atención a los requerimientos urbanísticos mineros, ambientales y
en ambos casos con la debida participación ciudadana, sin que sea dable, en el ejercicio de la
potestad discrecional del planeamiento urbanístico, que no corresponde a este Tribunal y cuya
función se limita al control del actuar administrativo que se pudiera prejuzgar y predeterminar,
mucho menos establecer, una concreta ordenación”.
Creiem, per tant, que el que cal fer és, precisament, això que diu la Sentència: INCORPORAR A
L’EXPEDIENT ELS INFORMES PRECEPTIUS I TOTS AQUELLS QUE SIGUIN CONDUENTS A
DETERMINAR LES QUALIFICACIONS I CLASSIFICACIONS ESCAIENTS de les finques incloses en
l’àmbit del planejament, i determinar aquestes, en funció de les necessitats que aquests estudis
determinin.
Cal partir d’un principi, establert com el primer dels PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA de la L.U.C., quant en el seu article 3 diu:
Article 3.‐ Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.
1) El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures”
En aquest cas, i pel concret aspecte de la DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, s’han fet nous
estudis sobre les característiques del terreny afectat; sobre els informes i estudis aportats per
la mateixa societat al∙legant; criteris de l’ACA, de l’Agència Catalana de residus i fins i tot s’ha
analitzat, en profunditat els errors i elements que no han estat valorats en la documentació que
forma part de l’expedient de modificació del POUM en aquest punt concret, havent‐se arribat a
la conclusió que la zona en que es tracta d’establir aquest DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II
és una zona D’ALTA VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA, per ubicar‐se en una FORMACIÓ
LITOLÒGICA SORRENCA NO CONSOLIDADA I POROSA que, en general, no ofereix garanties
D’ESTANQUEÏTAT I CONFINAMENT, sense que en els estudis que recolzaven aquesta
classificació es tinguessin en compte elements essencials com LA RELACIÓ HIDRÀULICA I LA
DIRECCIÓ DEL FLUX SUBTERRANI cap a l’aqüífer del Fluvià (situat a menys d’1 qm) ni el nivell
de la capa freàtica que es troba NOMES a una distancia entre 2 i 7 metres de profunditat per
sota del fons de l’explotació.
Aquests elements, juntament amb el fet d’haver‐se posat a la llum amb les excavacions un
DELTA TIPUS GILBERT (Delta de Viladamat) de gran interès com aflorament geològic, han
determinat que l’equip redactor hagi arribat a la conclusió que UN DIPÒSIT I TRACTAMENT DE
RESIDUS TIPUS II EN LA ZONA, suposa una vulnerabilitat hidrogeològica alta que imposa
PROHIBIR AQUEST TIPUS D’ACTIVITAT EN TOT L’ÀMBIT DE LA ZONA AFECTADA pel risc de
contaminació dels aqüífers.

L’Ajuntament valora aquests estudis i informes, i comparteix els criteris de l’equip redactor i
dels tècnics mediambientals que col∙laboren en la redacció del POUM, i proposen per aquesta
zona una classificació que impedeixi aquest tipus d’instal∙lacions que posen en risc el principi
d’urbanisme sostenible, de l’article abans transcrit.
3er.‐ Sobre el SUPOSAT DRET A UNA INDEMNITZACIÓ.

Aquest és un problema que no s’escau resoldre ara, doncs, en el seu cas, si el planejament
s’aprova en la forma com ha estat aprovat inicialment, serà després d’atorgar‐se l’aprovació
definitiva, que caldrà analitzar, EN CAS DE FORMULAR‐SE PER LA PART AL.LEGANT, la viabilitat
d’una possible reclamació econòmica derivada del canvi de planejament. I això per dues raons:
I.‐ La qualificació atorgada per un planejament anterior anul∙lat, no vincula al
planificador posterior; i,
II.‐ En tot cas, les al∙legants no han patrimonialitzat cap dret a aquests qualificació i
activitat, que pugui donar lloc a indemnitzacions.
En tot cas, però, i per a completar aquest informe, hem d’insistir en el que dèiem en l’anterior
informe. EL CANVI DE QUALIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LA FINCA DE REFERÈNCIA,
FONAMENTAT EN EL FET QUE EL JUSTIFICA, NO HA DE DONAR DRET A CAP TIPUS
D’INDEMNITZACIÓ. Reiterem aquí el que dèiem en l’informe anterior.
2on.‐ EN QUALSEVOL CAS, S’HAGI DE CONSIDERAR ANUL∙LADA O NO DITA MODIFICACIÓ, SI EL
NOU PLANEJAMENT ESTÀ VINCULAT PER LA CLASSIFICACIÓ DE SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS VA
FER‐SE EN LA MATEIXA (o per qualsevol altre determinació del planejament anul∙lat), O SI POT
LEGALMENT CANVIAR‐LA.
En aquest punt, alguna de les al∙legacions fa incidència en que aquesta CLASSIFICACIÓ vincula a
tothom, i l’administració no pot, vàlidament, modificar‐la en tramitar el nou planejament.
Aquest és un tema que ha estat objecte de reiterats estudis i opinions enfrontades, des que l’
urbanisme ha estat recollit en la legislació, fins al punt d’esdevenir un tema “estrella” en
qualsevol modificació de planejament.
Entenem que és clar que el sol fet d’haver‐se aprovat UNA MODIFICACIÓ DEL POUM i classificat
com a serveis tècnics de dipòsit d’acumulació de residus tipus II una determinada finca, NO
VINCULA AL PLANIFICADOR PER MANTENIR O CANVIAR EN DEGUDA FORMA AQUESTA
CLASSIFICACIÓ EN OCASIÓ DE LA REVISIÓ D’UN PLANEJAMENT, amb major motiu en un cas en
que la nova aprovació del planejament ES DEGUDA A L’ANUL∙LACIÓ DEL POUM ANTERIOR.
Entenem que això resulta clarament establert tant en la Legislació Estatal del sol (Ley 8/2007 de
28 de mayo, BOE 29.V.2007), com en la legislació Catalana (LUC aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost i modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer).
LEGISLACIÓ ESTATAL: que per la seva condició de normativa bàsica és aplicable a tot l’Estat, i
que en el seu article 7 estableix:
Artículo 7. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.
1 El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a
concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística.
2.‐ La previsión de edificabilitat por ordenación territorial y urbanística, por si misma, no la
integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la
edificabilidad se produce con su realización efectiva y està condicionada en todo caso al

cumplimiento de los deberes y levantamiento de las cargas própias del régimen que
corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística”.
Per tant, amb la sola aprovació d’una Modificació del POUM i classificació d’una zona com
SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS PER DIPÒSITS DE RUNES CLASSE II, el propietari afectat no ha
adquirit cap dret, ni ha integrat en el seu patrimoni el DRET A UNA CLASSIFICACIÓ
DETERMINADA. Això podria al.legar‐se, només, un cop “FETES LES OBRES I INSTAL∙LACIONS”,
pel que avui per avui, els manca el Pla Especial, Llicència d’obres, Llicència d’activitat, ets.
LEGISLACIÓ CATALANA, constituïda per la Llei d’Urbanisme de Catalunya abans esmentada,
estableix:
“Article 6.‐ Inexistència de dret a exigir indemnitzacions per l’ordenació urbanística de terrenys
i construccions.
L’Ordenació urbanística de l’ús dels terrenys i de les construccions, en tant que implica meres
limitacions i deures que defineixen el contingut urbanístic de la propietat, no confereix a les
persones propietàries el dret d’exigir indemnització, excepte en els supòsits expressament
establerts per aquesta Llei i per la legislació aplicable en matèria de sòl.”
En aquests punt, doncs, al nostre criteri les al∙legacions formulades han de ser desestimades.
3er.‐ SI, MALGRAT SER POSSIBLE MODIFICAR LA CLASSIFICACIÓ DE LA FINCA DE REFERÈNCIA,
PODEN ELS SEUS PROPIETARIS EXIGIR UNA INDEMNITZACIÓ PER AQUESTA MODIFICACIÓ.
En el punt anterior, en part, ja hem avançat que la resposta a aquesta pregunta, en el sentit
NEGATIU (no podem demanat fonamentadament cap indemnització). Però en tot cas, per a la
importància que el tema pot tenir en un municipi com Viladamat, insistirem en el que, al
respecte, diuen la legislació estatal i la catalana.
LEGISLACIÓ ESTATAL: l’Article 30 de la Ley del Suelo (repetim que amb caràcter de bàsica i
aplicable a tot l’Estat), estableix:
Articulo 30. Supuestos indemnizatorios.
Dan lugar en todo caso a derecho de indemnizacion las lesiones en los bienes y derechos que
resulten de los siguientes supuestos:
a)
La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las
condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de ordenación territorial o
urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca
antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución
no se hubiese llevado a efecto por causas imputables a la Administración”.
Evidentment NO ÉS EL CAS d’aquesta zona de SERVEIS TÈCNICS.
LEGISLACIÓ CATALANA, és a dir, la L.U.C. vigent que en el seu article 115.3 estableix:
“Article 115. Valoració del sòl i supòsits indemnitzatoris.

3. Als efectes de les indemnitzacions que preveu la legislació aplicable en el cas de
modificacions o revisions del planejament urbanístic que impedeixin o alterin la facultat de
participar en actuacions de transformació urbanística, cal que els terrenys comptin amb
planejament derivat degudament aprovat i, en tot cas, amb l’aprovació definitiva dels projectes
d’urbanització i de reparcel∙lació, quant sigui aplicable aquest sistema d’actuació.”
Evidentment NO ÉS EL CAS d’aquesta zona de SERVEIS TÈCNICS.

4t.‐ Que en data de febrer 2015 s’ha signat per les parts implicades un conveni que recull les
condicions de desenvolupament urbanístic de la zona de Serveis Tècnics.

Al·legació R.E. 412/ 28‐10‐13, presentada per Biogàs de la Ribera, SLU
representat pel Sr. Josep Mayola Comadira.

AL∙LEGACIÓ:
Al∙legacions: L’anul∙lació del POUM de 2006 per sentència 391/2011 no pot afectar la validesa
de la qualificació com a sistema urbanístic de serveis tècnic del dipòsit controlat de residus no
perillosos al paratge de Pairades. En aplicació de l’art. 66 de la Llei 30 / 1993 la sentència 391 /
2011 no afecta la validesa de l’acord de CTU de GI, de 9 de febrer i 25 de maig de 2011
referent al dipòsit de residus Classe II situat a Pairades, municipi de Viladamat.
No es pot qüestionar la memòria ambiental aprovada per l’ajuntament en que es va
fonamentar la modificació puntual del POUM relativa al dipòsit de residus Classe II. És un acte
independent, mai impugnat i ferm.
Manifesta que en el document de l’ISA pel que fa al dipòsit controlat de runes classe II hi ha
errades i aporta dades e informes presentat en l’expedient de l’avanç de POUM.

INFORME:
Deixant de banda que la resposta a les al∙legacions a l’avanç de pla efectuades per Biogàs de la
Ribera S.L.U. són plenament vigents respecte a les actuals al∙legacions, mereix la pena fer les
següents consideracions:
1er.‐ Sobre la suposada vigència de la modificació del POUM anterior afectant la zona de
referència.
Si el POUM fou anul∙lat per no ser ajustat a dret, per Sentència ferma, evidentment NO POT
MANTENIR‐SE QUE ESTIGUI EN VIGOR UNA MODIFICACIÓ d’un planejament nul, i, per tant,
sense existència legal. Ens remetem al que dèiem en l’anterior informe, que transcrivim per
facilitar‐ne la lectura:
1er.‐ EFECTES DE LA SENTÈNCIA Nº 391 DE 17 MAIG 2.011 DE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA
EL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (QUE
VA ANUL∙LAR L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL POUM DE VILADAMAT), RESPECTE DEL
MATEIX POUM, DE LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS I EL PLANEJAMENT DERIVAT.
En base al raonament de que els acords d’aprovació de les modificacions del POUM i del
planejament derivat, NO han estat impugnades, alguna de les al∙legacions manté la validesa i
plena vigència d’aquestes.
La Sentència, QUE ÉS FERMA, declara que “SON DISCONFORMES A DERECHO Y NULOS”,

“La Resolución recurrida (acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 27.VII.2006 que va
aprovar definitivament el POUM de Viladamat i acuerdo del Conseller desestimando el recurso
de alzada interpuesto contra el anterior) Y LA FIGURA DE PLANEAMIENTO IMPUGNADA”.
És a dir, el POUM DE VILADAMAT és nul, i, per tant NO TÉ EXISTÈNCIA LEGAL, i essent així,
INEXISTENT EL POUM, no pot dir‐se que, formalment, puguin ser vàlids i en vigor NI LES
MODIFICACIONS D’UN PLANEJAMENT INEXISTENT ni les figures de PLANEJAMENT DERIVADES
que tenen en aquell planejament inexistent la seva base i fonament.
Per tant, hagin o no estat impugnats, la nul∙litat del POUM determina la de totes les seves
modificacions, i, en concret, d’aquella que fa referència a la qualificació com a SISTEMA DE
SERVEIS TÈCNICS d’un conjunt de parcel∙les conegudes per PEDRERA DE PAIRADES, per ser
destinades a DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ DE RESIDUS TIPUS II (assimilats a urbans).

Respecte a que no es pot qüestionar la memòria ambiental aprovada per l’ajuntament, dir que
malgrat que,
La documentació ambiental que acompanyava al POUM de l’any 2006 era incompleta d’acord amb el marc
normatiu vigent d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes (Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, etc.)

i que,
Aquesta documentació ambiental incompleta va ser un dels motius pel qual la Sentència 391/2011 va
anul·lar el POUM de l’any 2006 i totes les seves modificacions posteriors o planejaments derivats (d’acord
amb les consideracions legals fetes pel Despatx de Pi i Marquès advocats). Cal fer notar, que va ser la
mateixa empresa Áridos Hermanos Curanta la que va interposar Contenciós administratiu contra el POUM
de Viladamat de l’any 2006.

el nou POUM no es basa en el qüestionament de la informació ambiental que acompanyava el
POUM de 2006, si no que (1) de la informació geològica i hidrogeològica –per altra banda de
qualitat‐ disponible per part de les administracions competents a Catalunya, (2) dels estudis
geològics de detall i sondatges aportats per la part interessada i (3) del treball geològic i
hidrogeològic propi, s’obté un coneixement del medi que fa inevitable valorar com
inadmissible la possible instal∙lació d’un dipòsit de residus de classe II atès que l’emplaçament
previst es troba en un dels supòsits d’exclusió que estableix la normativa vigent: l’Annex 3 punt
II.2. b) del Decret 1/1997.
Les conclusions de l’ISA acollides pel Pla inicialment aprovat són incertes
Les conclusions de tota la documentació generada en l’ISAP, ISA i la resposta a alegacions a
l’Avanç de Pla són concises. En base al coneixement geològic‐hidrogeològic públic reforçat per
la informació de detall aportada per la mateixa part interessada, l’ISA conclou, de forma
concisa i comprovable, que,



En relació amb la proposta d’instal·lació d’un dipòsit controlat de residus classe II (assimilables a
residus urbans) en la ubicació actual de l’activitat extractiva Àridos Hermanos Curanta SA i monodipòsit
controla de terres i runes de Terra Negra, el POUM hi prohibeix aquest tipus de dipòsits atenent als
fets:



Que la unitat geològica sobre la qual es sol·licita la implantació del dipòsit de classe II (per a residus no
perillosos; entre els quals s’inclouen els residus sòlids urbans i -també- les bales d’ecopark) és la unitat
neògena de graves i sorres grolleres (NPVg) que es troba en contacte transicional –en profunditat i
distal- amb la unitat de sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves (NPVs). Aquesta darrera
unitat sorrenca està limitada a la base per una tercera unitat neògena d’argiles margoses i margues de
color gris, Margues de Ciurana, (NPm), tal com es reflexa en l’aparat 4.1 Medi físic que recull la definició
litològica oficial de l’Institut Geològic de Catalunya i un perfil geològic elaborat per GEOSERVEI de la sèrie
geològica en l'àrea afectada.



Que el conjunt de dues unitats neògenes granulars esmentades -NPVg (Graves i sorres grolleres) i NPVs
(Sorres grogues amb alguna intercal·lació de graves)- constitueixen un aqüífer lliure, el qual es troba
limitat a la base per la unitat neògena impermeable NPm (Argiles margoses i margues de color gris,
Margues de Ciurana).



Que segons la informació dels estudis i sondatges que es troben a disposició municipal i que han estat
elaborats per la mateixa empresa promotora del dipòsit de classe II, el nivell piezomètric (és, a dir, el
nivell de l’aigua subterrània no sotmesa a pressió, o nivell freàtic) d’aquest aqüífer lliure es troba
(únicament) entre 2 i 7 m de profunditat per sota de la cota del fons d’explotació.



Que amb aquesta informació, constatable en documents i en camp, es confirma que el pretès dipòsit de
classe II incorre en el supòsit d’exclusió -recollit en l’Annex 3 punt II.2. b) del Decret 1/1997- amb motiu
que la unitat sobre la que es pretén instal·lar està constituïda per “materials porosos no
consolidats tals com dipòsits al·luvials i planes costaneres actuals, terrasses i dipòsits al·luvials
antics poc cimentats”.



En aquesta formació litològica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineix la massa d’aigua subterrània
6-Empordà que, atesa la conformació del vas, té comportament hidràulic d’un aqüífer lliure porós.



L’ACA considera la vulnerabilitat dels aqüífers d’aquesta unitat alta i la massa d’aigua subterrània 6Empordà es considera protegida per abastament ja que es troba en zona vulnerable per a la
contaminació de nitrats.



En aquest sentit, ni el dipòsit de classe I (terres i runes), del qual ja es disposa d’autorització, hauria de
ser-hi admès; atès que, segons la geologia de detall de que s’ha disposat, legalment es trobaria en el
supòsit de l’Annex 2 punt II.2. b) del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de
residus en dipòsits controlats: “Materials porosos no consolidats com dipòsits al·luvials”. Tanmateix aquest
ja compta amb autorització per a monodipòsit de terres i runes.

fet que reconeix i corrobora l’ARC en el seu informe RS‐498/12 de 15 d’octubre de 2012:

Dit l’anterior, refermar que la documentació tècnica aportada per Dipòsit de Runa Terra Negra,
S.L., signada per Manel Barrau, no fa altra cosa que corroborar les conclusions de l’ISA i de
l’ARC en el sentit que l’emplaçament incorre en un dels quatre supòsits d’exclusió de la norma
catalana vigent.
Els al∙legants, que òbviament defensen els seus interessos, no volen acceptar que, com s’ha dit
de manera reiterada, EL CANVI DE QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS DE REFERÈNCIA VE
MOTIVADA PELS NOUS INFORMES QUE ES DISPOSEN, QUE ACONSELLEN NO NOMÉS NO
AUTORITZAR SINÓ PROHIBIR EL DIPÒSITS DE SEGONS QUINS RESIDUS EN LA FINCA DE
REFERÈNCIA.

Remetem, també en aquest punt, les següents al∙legacions contingudes en l’informe de
respostes a les al∙legacions de l’Avanç de Pla, i que justifiquen amb escreix el canvi de criteri
PER HAVER CANVIAT ELS FETS QUE ES PODEN CONSTATAR.
Aquest és, al nostre criteri, el veritable desllorigador de la qüestió. No cal preguntar‐se si, en un
nou POUM es pot modificar l’ordenació establerta en l’anterior (hagi estat en vigor, o sigui
jurídicament inexistent); aquesta pregunta té sempre una resposta afirmativa. El que cal
preguntar‐se és quins motius i raons han de determinar que el nou POUM modifiqui el criteri
anterior i en què s’ha de fonamentar aquest canvi de criteri.
I ens referim aquí NOMÉS al cas que ens ocupa: si ha de modificar‐se la classificació d’una finca
com SISTEMA D’EQUIPAMENTS TÈCNICS PER GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, EN QUIN PRINCIPI O
FONAMENT CAL BUSCAR LA MOTIVACIÓ D’AQUEST CANVI DE CRITERI, en que cal tenir en
compte que aquesta classificació és molt recent en el temps, de manera que les circumstàncies,
normatives i antecedents que cal valorar, poc o res poden haver canviat.
Al nostre criteri, la Sentència que va anul∙lar el POUM ens dóna la resposta a aquesta qüestió,
en establir en el seu Fonament de Dret 5:
“Finalmente, este Tribunal debe sentar que sólo a partir de poderse actuar los trámites
indicados que han sido vulnerados (informes de les administraciones minera, ambiental, etc.),
será como procederá, en su caso, adoptar la ordenación debidamente motivada y justificada
con escrupuloso respeto y atención a los requerimientos urbanísticos mineros, ambientales y
en ambos casos con la debida participación ciudadana, sin que sea dable, en el ejercicio de la
potestad discrecional del planeamiento urbanístico, que no corresponde a este Tribunal y cuya
función se limita al control del actuar administrativo que se pudiera prejuzgar y predeterminar,
mucho menos establecer, una concreta ordenación”.
Creiem, per tant, que el que cal fer és, precisament, això que diu la Sentència: INCORPORAR A
L’EXPEDIENT ELS INFORMES PRECEPTIUS I TOTS AQUELLS QUE SIGUIN CONDUENTS A
DETERMINAR LES QUALIFICACIONS I CLASSIFICACIONS ESCAIENTS de les finques incloses en
l’àmbit del planejament, i determinar aquestes, en funció de les necessitats que aquests estudis
determinin.
Cal partir d’un principi, establert com el primer dels PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ
URBANÍSTICA de la L.U.C., quant en el seu article 3 diu:
Article 3.‐ Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible.
2) El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el
medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la
qualitat de vida de les generacions presents i futures”
En aquest cas, i pel concret aspecte de la DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II, s’han fet nous
estudis sobre les característiques del terreny afectat; sobre els informes i estudis aportats per

la mateixa societat al∙legant; criteris de l’ACA, de l’Agència Catalana de residus i fins i tot s’ha
analitzat, en profunditat els errors i elements que no han estat valorats en la documentació que
forma part de l’expedient de modificació del POUM en aquest punt concret, havent‐se arribat a
la conclusió que la zona en que es tracta d’establir aquest DIPÒSIT I GESTIÓ DE RESIDUS TIPUS II
és una zona D’ALTA VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA, per ubicar‐se en una FORMACIÓ
LITOLÒGICA SORRENCA NO CONSOLIDADA I POROSA que, en general, no ofereix garanties
D’ESTANQUEÏTAT I CONFINAMENT, sense que en els estudis que recolzaven aquesta
classificació es tinguessin en compte elements essencials com LA RELACIÓ HIDRÀULICA I LA
DIRECCIÓ DEL FLUX SUBTERRANI cap a l’aqüífer del Fluvià (situat a menys d’1 qm) ni el nivell
de la capa freàtica que es troba NOMES a una distancia entre 2 i 7 metres de profunditat per
sota del fons de l’explotació.
Aquests elements, juntament amb el fet d’haver‐se posat a la llum amb les excavacions un
DELTA TIPUS GILBERT (Delta de Viladamat) de gran interès com aflorament geològic, han
determinat que l’equip redactor hagi arribat a la conclusió que UN DIPÒSIT I TRACTAMENT DE
RESIDUS TIPUS II EN LA ZONA, suposa una vulnerabilitat hidrogeològica alta que imposa
PROHIBIR AQUEST TIPUS D’ACTIVITAT EN TOT L’ÀMBIT DE LA ZONA AFECTADA pel risc de
contaminació dels aqüífers.

L’Ajuntament valora aquests estudis i informes, i comparteix els criteris de l’equip redactor i
dels tècnics mediambientals que col∙laboren en la redacció del POUM, i proposen per aquesta
zona una classificació que impedeixi aquest tipus d’instal∙lacions que posen en risc el principi
d’urbanisme sostenible, de l’article abans transcrit.
2n.‐ Que en data de febrer 2015 s’ha signat per les parts implicades un conveni que recull les condicions
de desenvolupament urbanístic de la zona de Serveis Tècnics.

Al·legació R.E. 415/ 04‐11‐13, presentada per Teresa Pigem Martinench.

AL∙LEGACIÓ:
Demana que en sòl no urbanitzable al camí d’accés al cementiri si puguin ubicar equipaments
privats per a serveis complementaris al cementiri.
Demana que a la finca de la seva propietat carrer de la creu nº 6 a la zona classificada de verd
privat si pugin edificar 160 m² d’ocupació amb Clau NA.

INFORME:
En la Normativa del POUM es recollirà la possibilitat de que sòl no urbanitzable, en el camí al
cementiri, sigui possible sol∙licitar una autorització en base a l’article 47 de la LUC per activitats
vinculades al cementiri.
En referencia a consolidar els espais lliures considerats verd privat del Nucli urbà atès que en
l’estudi de densitats efectuat en la anàlisis previs a la confecció del POUM es va constatar que
el Nucli antic de Viladamat tenia una densitat molt alta, d’acord amb les directrius convingudes
amb els serveis territorials d’urbanisme es conclou no augmentar en més sostre edificable el
que ja està consolidat, també es proposa que sigui possible traslladar i reformar la disposició
geomètrica dels espais lliures d’edificació en benefici d’obtenir una millor salubritat dels
edificis consolidats traspassant sostre desconstruint el consolidat i obra nova.

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 415/ 04‐11‐13, presentada per Narcís Foxà.

AL∙LEGACIÓ:
Proposa: Configurar un nou polígon d’actuació discontinu que inclogui la parcel.la triangular de
la cantonada del carrer de les Escoles i carrer Cases Noves i les finques propietat dels Srs Foxa
situades en front del carrer de Cinc Claus que comporti la cessió del sòl annex a les escoles
com a sistema general i que en els terrenys de uns 5.000 m² del carrer de Cinc Claus, sigui
possible edificar tres conjunts d’habitatges amb volumetria específica a determinar en el PMU
amb un sostre de 3.000 m²i una densitat de 15 habitatges. Proposa signar un conveni
urbanístic.

INFORME:
Es proposa redactar un conveni urbanístic que contempli d’una part la cessió anticipada del sòl
destinat a sistema general d’equipaments, solar adjacent a les actuals escoles i d’altra part
formalitzar un PMU delimitat únicament per terrenys de titularitat dels Srs. Foxa i amb un
aprofitament de característiques a les que proposen en l’escrit d’al∙legacions. S’adjunta copia
del conveni subscrit com a document integrant del POUM :

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 420/ 04‐11‐13, presentada per Sra. Catalina Font Roura.

AL∙LEGACIÓ:
Demana com a propietària de la finca cadastral nº 17231A002000210000JR, de rústega
parcel.la nº 21 del polígon nº2 que s’exclogui la part de finca que està dins l’àmbit de sòl
urbanitzable no delimitat del sector ponent.

INFORME:
Des de el punt de vista de gestió urbanística és millor excloure la finca donada la poca entitat i
per tant la poca participació en la futura reparcel∙lació ja que no tindrà cap incidència
substancial en la futura urbanització del polígon.
D'acord amb l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de 27 de
novembre de 2014 de valoració territorial i urbanística es redueix i s'ajusta el creixement del
nucli urbà a la superfície d’extensió urbana admissible, segons l'expressió alfanumèrica
orientativa del Pla territorial. Es suprimeix el sector Ponent en Sòl urbanitzable no delimitat,
passant a ser sòl no urbanitzable de protecció preventiva amb clau Na1.
PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL GENER 2015:

Al·legació R.E. 422/ 05‐11‐13, presentada per Sra. Consol Carreras
Barris.

AL∙LEGACIÓ:
Demana com a propietària de la pàrcel.la 175 del polígon nº 5 de rústega, que el PMU ‐02 Camí
de Cinc Claus, es desenvolupi pel sistema de compensació bàsica.
INFORME:
En les fitxes i normativa del POUM aprovat inicialment s’estipula que el sistema d’actuació és
de compensació bàsica, aquesta modalitat del sistema de reparcel∙lació està regulada als arts.
130 i concordants del TRLUC i per l’art. 170 i concordants del RLUC. La millor garantia es el que
estableix la norma del POUM, no n’hi ha cap més.
La compensació bàsica és una modalitat similar a l'antic sistema de compensació, però amb
modificacions substancials que provoquen l'agilització i simplificació de la seva execució.
Bàsicament, la reducció del percentatge de propietat necessari (50 %), i la desaparició de la
necessitat d'expropiació del propietaris no adherits, que amb el nou sistema, queden afectats
per la reparcel∙lació i, malgrat no ser membres de la junta de compensació, tenen l'obligació
de contribuir a les despeses d'urbanització.
PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:

Al·legació R.E. 423/ 05‐11‐13, presentada per Agustín Lletget Sala.

AL∙LEGACIÓ:
Al∙lega que es propietari de la finca situada al carrer Camí de Cinc Claus, parcel.la nº 174 del
polígon 5 de rústega i que el POUM divideix la finca en dos tipus de classificació de sòl, la part
edificada es considera sòl urbà consolidat i la resta passa a formar part del PMU‐02 i en el
polígon PMU‐02 està indicada la traça d’un vial de sistema. S’inclou dins l’àmbit del PMU‐02
una part de la finca de forma triangular adjacent a la casa edificada que demana que sigui
classificat de verd privat i exclòs de l’àmbit del PMU‐02.
INFORME:
la inclusió de l’espai triangular annex a la casa dins el polígon d’actuació del PMU ‐02 al no
estar edificat permetrà en un futur quan s’ordeni el polígon permetrà estructurar l’ordenació
viària en l’enllaç entre el carrer Camí de Cinc Claus i el futur vial de sistema viari que ha previst
de forma indicativa en el polígon PMU ‐02.
No s’escau prescindir d’aquest sòl de forma triangular i el qual forma part de la major finca que
si participa en el desenvolupament del PMU fins que quedi clar com s’estructura
urbanísticament l’enllaç en quan a mobilitat generada per la futura ordenació.
PLÀNOL POUM APROVACIÓ INICIAL:

PLÀNOL POUM APROVACIÓ PROVISIONAL:
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VILADAMAT
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En aquest informe es fa una ressenya del motiu de l’al∙legació presentada i a continuació es fa
un informe puntualitzat dels extrems exposats en cada una de les al∙legacions.
Ates que s’esmenten aspectes jurídics i/o tècnic mediambientals, cal fer referència als
informes complementaris que s’acompanyen que justifiquen els aspectes jurídics o
mediambientals de referència.
La relació respon al nº de registre d’entrada i al titular de l’al∙legació:

Al·legació R.E. 200 / 13‐04‐15, presentada per Hermanos Curanta, SA
representat per Joaquim Roca Pagès.

AL∙LEGACIÓ:
Demana que es corregeixin els errors en les fitxes urbanístiques corresponents als àmbits
d’activitats extractives autoritzades “Pairades A” i “Pairades B”, per actualitzar la remissió als
preceptes reguladors dels paràmetres urbanístics.
INFORME:
Es corregeix l’error en les fitxes urbanístiques corresponents als paràmetres reguladors dels
àmbits d’activitats extractives autoritzades “Pairades A” i “Pairades B”, que remet als articles
153 a 156 en ambdós casos, i particularment a l’article 155.1 (Pairades A) i 155.2 (Pairades B)
de les Normes Urbanístiques del POUM.
Es proposa estimar l’al∙legació.

Al·legació R.E. 201 / 13‐04‐15, presentada Kankakee Oci & Paintball SL
representat per Xavier Nadal Puig.

AL∙LEGACIÓ:
Es demana que el POUM modifiqui la qualificació urbanística de la finca propietat de la
societat “Kankakee Oci & Paintball, SL” situada al camí de Viladamat a Palau Borrell com a
Zona de protecció preventiva i modificar el règim urbanístic atribuït a la finca referida en el
sentit d’excloure la limitació del sostre màxim de l’edificació vinculada a l’activitat de Paintball.

INFORME:
L’autorització de la llicència municipal de l’activitat de paint‐ball va ser concedida per
l’ajuntament de Viladamat amb el vist i plau de la CTU de GI en que va aprovar definitivament
el 29 de setembre de 2010, de conformitat amb l’art. 48 del D.L.1/2005 de 26 de juliol el referit
projecte amb la condició que l’edificació no superaria els 150 m².
Per tal de poder ampliar les instal∙lacions existents a les necessitats del mercat europeu, cal
que els titulars de l’explotació tramitin una nova petició de llicència justificat al que determina
l’article 47 i concordants de la LUC ,3/ 2012.
En referencia a la petició de modificar la qualificació de sòl clau N3 a clau N1:
L’existència de clapes forestals al N i E de l’àmbit i al N de l’equipament APIR han justificat el
creixement dels àmbits de clau N3b cap al N en el POUM aprovat inicialment; la coherència
territorial i de continuïtat del sòl agrícola de protecció de l’àmbit meridional fan recomanable
la transformació de la clapa situada al N del paintball –actualment classificada com de
protecció preventiva N1a‐ a sòl de protecció especial N3a.
Aquesta transformació, coherent en si mateixa i territorialment, no invalida la possibilitat de
créixer de l’activitat al∙legant i garanteix la qualitat del futur creixement a través del tràmit
reglat de la LU.
Es proposa desestimar l’al∙legació.

Al·legació R.E. 220 / 20‐04‐15, presentada Maria Teresa Pigem
Martinench.

AL∙LEGACIÓ:
Exposa que la configuració del nucli antic del municipi de Viladamat respon a un teixit
tradicional i que s’ha anat configurant al llarg dels anys.
Sol∙licita que es permeti un cert coeficient d’edificabilitat, atenent les dimensions i geometria
de les parcel∙les inserides en el cas antic del municipi que actualment no han consolidat en la
seva totalitat el front de façana a carrer, i en concret, els casos que les seves dimensions i
geometria permeten materialitzar un front a carrer edificat compatibles amb l’esponjament en
els interiors d’illa existent, i que d’acord amb la normativa sectorial d’habitabilitat, compleixen
els requisits per garantir una façana a interior d’illa totalment ventilada, complint els mínims
exigits per la concreta normativa de ventilació, il∙luminació i salubritat exigibles.
Que es concreti en els plànols d’ordenació una profunditat edificable en la porció de finca que
confronta amb el carrer Moderna i/o que en la normativa concreta de la qualificació NA Nucli
Antic, i en aquest sentit, es determini que en les finques amb façana a carrer, no consolidada
per edificació, es permeti materialitzar el sostre similar a les finques veïnes i existents en el
nucli antic del municipi, concretant el coeficient de sòl respecte de la totalitat de la finca que
cal preservar d’edificació.
Que es permeti la possibilitat de segregar la part de finca que reuneix les condicions de solar,
per confrontar amb carrer i reunir les condicions de dimensions i geometria per esdevindré
parcel∙la edificable, d’iguals característiques que les finques limítrofs i existents en el nucli
antic.
INFORME:
En referencia a consolidar els espais lliures considerats verd privat del Nucli urbà atès que en
l’estudi de densitats efectuat en la anàlisis previs a la confecció del POUM es va constatar que
el Nucli antic de Viladamat tenia una densitat molt alta, d’acord amb les directrius convingudes
amb els serveis territorials d’urbanisme es conclou no augmentar en més sostre edificable el
que ja està consolidat.
Els patis i jardins existents es mantindran i només s’admet la construcció de porxos adequats a
la tipologia de les construccions existents amb una superfície màxima del 20% de la superfície
del pati o jardí, i una alçada de tres metres.
Segons l’article 80.4 de les normes urbanístiques del POUM és possible compensar, traslladar
el sostre i/o volum consolidat dins els sòl lliure d’edificació en benefici a la salubritat i higiene
dels habitatges, sempre que no comporti un augment de sostre edificable.
Es proposa desestimar l’al∙legació.
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