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MI   MEMÒRIA INFORMACIÓ 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
L’objecte d’aquesta modificació del POUM és ajustar l’àmbit construït del casc antic 

de Sant Esteve de Guialbes a la realitat física. Aquesta modificació és possible 

perquè el tram de la carretera GIV-5142 que discorre pel nucli urbà de Sant Esteve 

de Guialbes ha estat cedida per part de la Diputació de Girona a l’Ajuntament de 

Vilademuls, i per tant, en el tram urbà, no li és d’aplicació la Llei de Carreteres. Amb 

aquesta modificació es potencia el casc antic ja que parts d’edificis que formen el 

casc antic estaven en fora d’ordenació ja que tenien part del seu volum en el 

sistema destinat a vialitat. 

L’edifici de Cal Mestre, dintre el sistema d’equipaments, se li assigna un usos 

determinats, concretament el E2, sanitari-assistencial, E3, administratiu/proveïment, i 

el E4, cultural-social-religiós. 

I finalment es grafia com a edificació principal un edifici existent que reuneix les 

característiques per ser inclòs com edificació principal del casc antic. 

 

1.2. AGENTS DEL PROJECTE 
 

Promotor 

Nom:   Ajuntament de Vilademuls 

CIF:  P1723200J 

Adreça: Plaça Major, 10, 17468 de Vilademuls 

 

Tècnic autor de la modificació puntual del POUM 

Nom:   Jordi Camps Costa, arquitecte. 

NIF:   77.914.067-A 

Nº col·legiat:   38.242/6 (COAC). 

 

Nom:   Estudi d’Arquitectura ÀUREA SLP. 

CIF:   B-17967332 

Adreça física:   C/ Coromina nº12, baixos, Banyoles (17820). 

Adreça electrònica:   aurea@aureaarq.com 

Telèfon:   972 58 49 11 
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2. LOCALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
La modificació es localitza a Sant Esteve de Guialbes:  

 
Localització Sant Esteve de Guialbes.  Font: Google Earth. Març 2022 

Sant Esteve de Guialbes és un nucli situat més o menys en la zona central del municipi 

de Vilademuls, sobre un petit pujol anomenat antigament Puig Blanquer. 

Està situat a uns 185 m sobre el nivell del mar i a la dreta de la riera de Siriana, quasi al 

cim que separa les valls d'aquesta riera, afluent de la de la Farga, i de la mateixa riera 

de la Farga, a 20 km de Girona. L’any 1993 tenia 102 habitants empadronats. 

Actualment, la carretera GIV-5142 travessa per l’interior de Sant Esteve de Guialbes, de 

Oest a Est.  

En la imatge inferior s’observa la localització de les modificacions, que es situen en la 

zona urbana de St Esteve de Guialbes: 

 
Sant Esteve de Guialbes. Font: Google Earth. Març 2022 
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3. PLANS I PLANEJAMENT VIGENT I SITUACIÓ URBANÍSTICA 
A continuació es llisten els plans i planejament que afecten l’àmbit d’actuació. La 

justificació del seu compliment queda descrita a tota la memòria i en especial a 

l’apartat 4.5 Justificació del compliment dels plans i planejament: 

3.1. Pla Territorial de les Comarques de Girona (PTCG) 

El Pla Territorial de les Comarques de Girona (PTCG), aprovat definitivament en data 14 

de setembre de 2010, pel Govern de Catalunya i publicat al DOGC núm. 5735 de 15 

d'octubre de 2010.  

L’actuació afecte només sól urbà. No hi ha cap condicionant del Pla Territorial de les 

Comarques de Girona (PTCG) que afecti a la proposta de modificació puntual. 

 
Font: Plànol O.10 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Pla de 
l’Estany - TSJC 173/2014 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures 
- Pla de l’Estany. Modificat TSJC 173/2014 
 

3.2. Pla Director del Pla de l’Estany 

El Pla Director del Pla de l’Estany (PDPE), aprovat definitivament en el 12 d’Abril de 2010 

i publicat el 22 d’Abril del mateix any (DOGC 5.613). 

L’actuació afecte només sól urbà. No hi ha cap condicionant del Pla Director del Pla de 

l’Estany (PDPE) que afecti a la proposta de modificació puntual. 

 

 
Font: Plànol PO02 Directrius d’Ordenació i Gestió 
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3.3. Planejament municipal 

El planejament vigent de referència és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

de Vilademuls, aprovat definitivament el 2 de Març de 2017 i publicat al DOGC 7.368 de 

12 de Maig de 2017.  

També li és d’aplicació el planejament derivat que s’ha aprovat definitivament i que es 

troba publicat. 

  

3.4. Àmbit i Situació urbanística 

3.4.1.Sant Esteve de Guialbes 

La primera modificació és la de canviar en el plànol d’ordenació detallada la 

qualificació de uns edificis existents que estaven afectats per carretera GIV-5142, i per 

tant per DL 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de carreteres 

i el Reglament que el desenvolupa, però al ser cedida el tram urbà per part de la 

Diputació de Girona a l’Ajuntament de Vilademuls, no li és d’aplicació la Llei de 

Carreteres. Hi ha dos edificisis, que part d’ells passaran de sistema viari (clau X) a zona 

de conservació de l’ordenació dels nuclis tradicionals (clau 1), concretament a la 

subzona de nucli compacte (clau 1.b.1) i subzona nucli obert (clau 1c). I ha un tercer 

edifici, que també forma part del nucli històric, que part de l’edifici passarà de sistema 

viari (clau X) a zona a sistema d’equipaments (clau E), com la resta de l’edifici.  

Aquesta modificació és necessària perquè es potencia el casc antic recuperant els 

edificis que formen el casc antic i que estaven en fora d’ordenació ja que tenien part 

del seu volum en el sistema destinat a vialitat. 

 

La segona modificació és canviar l´us del sistema d’equipaments, que en l’actualitat és 

reserva / sense ús assignat (clau E.7) a sanitari – assistencial, administratiu / proveïment, i 

cultural – social - religios (clau E.2, E.3, i E.4). Aquesta modificació és necessària perquè 

l’Ajuntament preveu destinar l’edifici a habitatges dotacionals i a un local polivalent, i 

segons l’article 172 del POUM, en el punt 18 determina que l'assistència i cobertura de 

les necessitats de la població, com els allotjaments comunitaris, en aquest cas habitatge 

dotacional estan inclosos en el subgrup sanitari-assistencial (clau E.2). Pel local polivalent 

se li assignen e lusos administratiu/proveïment (clau E3) i cultural-social-religiós (clau E4). 

 

La tercera modificació consisteix en grafià com edificació principal, que en el plànol 

d’ordenació detallada està grafiat com a edificació auxiliar en pati de parcel.la, una 

edifiació existent del nucli hístòric que compleix les determinacions del POUM per ser 

edificació principal. 
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Per tant, els àmbits afectats són els següents:  

 
Plànol O2 Ordenació del nucli de St Esteve de Guialbes, localització dels àmbits en el sòl urbà de 

Sant Esteve de Guialbes 

  

  Pàgina 8 



M.P.  POUM Nº3 VILADEMULS  APROVACIÓ INICIAL 
 MARÇ 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA ORDENACIÓ MO 

  Pàgina 9 



M.P.  POUM Nº3 VILADEMULS  APROVACIÓ INICIAL 
 MARÇ 2022 

 
 

MO   MEMÒRIA ORDENACIÓ 

4. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ 

4.1. Descripció de la modificació 

La modificació compren les següents actuacions:  

 Requalificació de sistema viari a sistema d’equipaments i zona de nculi históric, la 

part dels edificis afectats pel sistema viàri, que formen part del nucli històric, per tal 

que deixin d’estar en fora d’ordenació. 

 Canviar l´us del sistema d’equipaments, que en l’actualitat és reserva / sense ús 

assignat (clau E.7) a sanitari – assistencial, administratiu / proveïment, i cultural – 

social - religios (clau E.2, E.3, i E.4). 

 Grafià com edificació principal, que en el plànol d’ordenació detallada està grafiat 

com a edificació auxiliar en pati de parcel.la, una edifiació existent del nucli hístòric 

que compleix les determinacions del POUM per ser edificació principal. 

A continuació, es procedeix a descriure les actuacions proposades:  

4.1.1. Requalificació de sistema viari a sistema d’equipaments i zona de nucli históric  

Es vol que els edificis històrics del casc antic no estiguin en fora d’ordenació per una 

antiga afectació de la carretera GIV-5132, actualment en tram urbà que té la 

consideració de carrer. 

Concretament, hi ha dos edificis, que part d’ells passaran de sistema viari (clau X) a zona 

de conservació de l’ordenació dels nuclis tradicionals (clau 1), concretament a la 

subzona de nucli compacte (clau 1.b.1), i a la subzona de nucli obert (clau 1.c). I ha un 

tercer edifici de titularitat pública, que també forma part del nucli històric, que una part 

de l’edifici passarà de sistema viari (clau X) a zona a sistema d’equipaments (clau E).  

Àmbit 

L’àmbit on actualment hi ha les edificacións es troba en sòl urbà consolidat, i forma part 

del nucli hístòric.  Aquest àmbit quedarà de la següent forma:  

Planejament vigent Planejament proposat 

   
S’observa que es requalifica del sistema viarí a sistema d’equipament i zona de nucli 

históric la part que afectava els edificis histórics. 
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Els tres edificis afectats. El primer es qualifica com a Sub-zona nucli obert (clau 1c), el 

segon com a sub- zona nucli compacte (Clau 1.b.2), i el tercer com equipaments (clau 

E). 

Aquesta modificació no aporta edificabilitat nova d’aprofitament privat, doncs la 

modificació reconeix els volums existents. La normativa que será d’aplicació amb la 

nova qualifiació, article 259, condicions de la Sub- zona nucli compacte (Clau 1.b) i 

article 260, condicions de la Sub- zona nucli obert (Clau 1.c), i els dos articles reconeixen 

l’edificabilitat existent. 

Per tant, no comporta un increment del sostre edificable, un augment de la densitat ni 

proposa una transformació d’usos. En aquest cas, no s’ha de justificar l’art. 99 i 100 del 

TRLU.  

Quadre resum i superfícies 

VIGENT PROPOSAT 
Class 
Sòl* 

Qualificació m2 Class 
Sòl* 

Qualificació m2 

SUC Sistema 
viàri 

X 29,50 SUC Zona nucli 
tradicional 

1.b.2. Sub-zona nucli compacte  29,50 

SUC Sistema 
viàri 

X 48,60 SUC Zona nucli 
tradicional 

1.c. Sub-zona nucli obert  48,60 

SUC Sistema 
viàri 

X 46,33 SUC Sistema 
d’equipaments 

E2 sanitari – assistencial 
E3 administratiu / proveïment 
E4 cultural – social - religios 

46,33 

*Classificació del sòl: SUC: Sòl urbà consolidat  

De la taula es desprèn que la superfície destinada a sistemes augmenta en 46,33 m2,  i 

la superficie destinada a zones en 68,10 m2. Aquest augment de superficie de zona no 

comporta increment d’edificabilitat, doncs són edificis existents, que la normativa del 

POUM estableix que no poden augmentar de superficie construïda. 

 

4.1.2. Assignar usos al sistema d’equipaments 

La segona modificació és canviar l´us del sistema d’equipaments, que en l’actualitat 

és reserva / sense ús assignat (clau E.7) a sanitari – assistencial, administratiu / 

proveïment, i cultural – social - religios (clau E.2, E.3, i E.4).  

Aquesta modificació és necessària perquè l’Ajuntament preveu destinar l’edifici de 

Cal Mestre a habitatges dotacionals i a un local polivalent, i segons l’article 172 del 

POUM, en el punt 18 determina que l'assistència i cobertura de les necessitats de la 
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població, com els allotjaments comunitaris, en aquest cas habitatge dotacional, 

estan inclosos en el subgrup sanitari-assistencial (clau E.2). Pel local polivalent se li 

assignen e lusos administratiu/proveïment (clau E3) i cultural-social-religiós (clau E4). 

 

  

Planejament vigent Planejament proposat 

   
S’observa que ha canviat els usos assignats. L’augment de superficie es detalla en el 

punt prèvi. 

 

4.1.3. Correcció edificació principal  

La tercera modificació consisteix en grafià com edificació principal, que en el plànol 

d’ordenació detallada està grafiat com a edificació auxiliar en pati de parcel.la, una 

edifiació existent del nucli hístòric que compleix les determinacions del POUM per ser 

edificació principal. 

Es tracte d’un edifici de planta baixa a nivel de carrer, i planta baixa i primera pel 

darrera, adapta-se a la topografía existent. De volumétia senzilla i coberta a dos aigues 

amb teula àrab. Conserva partes de pedra en el primer nivel, i algunes en el segon. 

Actualment té un ús de forn de pa. 

Aquesta correcció no comporta increment d’edificabilitat, doncs són edificis existents, 

que la normativa del POUM estableix que no poden augmentar de superficie construïda, 

ni alçada. Són edificis que s’han de preservar. 
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4.2. Abast de la modificació 

Aquesta modificació: 

Implica No implica 

 Modificacions ens sòl urbà. 

 Modificació de sistemes 

d’equipaments i de vials.  

 Modificació de zones 

d’aprofitament privat.  

 Requalificacions de sistemes i 

zones. 

 Modificació dels plànols 

d’ordenació.  

 Reclassificació de sòl urbà, urbanitzable 

o no urbanitzable. 

 Modificacions en sòl urbanitzable o no 

urbanitzable.  

 Modificacions de sistemes d’espais lliures 

i equipaments esportius.  

 Augment de l’aprofitament privat, pel 

que fa a densitat, edificabilitat o 

transformació d’usos.  

 

4.3. Modificacions en el contingut documental del planejament 

Pel que fa a la documentació gràfica es modifiquen els següents plànols:  

 O-02 Ordenació del Nucli de Sant Esteve de Guialbes 

4.4. Justificació del compliment dels plans i planejaments vigents 

Les modificacions proposades compleixen amb la legislació, els plans i planejament que 

li és d’aplicació. 

No hi ha cap condicionant del Pla Territorial de les Comarques de Girona (PTCG) que 

afecti a la proposta de modificació puntual, ja que només afecte només sól urbà. 

No hi ha cap condicionant del Pla Director del Pla de l’Estany (PDPE) que afecti a la 

proposta de modificació puntual, que només afecte només sól urbà. 

 

 

5. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 
Pel que fa a la modificació referent a requalificació de sistema viari a sistema 

d’equipaments i zona de nculi históric, la part dels edificis afectats pel sistema viàri, que 

formen part del nucli històric, per tal que deixin d’estar en fora d’ordenació, la 

conveniència rau en la necessitat de protegir el nucli hístòric de Sant Esteve de Guialbes, 

ja que la part dels edificis que es troben fora d’ordenació s’haurien d’enderrocar. 

 

Pel que fa a la modificació referent a canviar l´us del sistema d’equipaments, que en 

l’actualitat és reserva / sense ús assignat (clau E.7) a sanitari – assistencial, administratiu 

/ proveïment, i cultural – social - religios (clau E.2, E.3, i E.4), la conveniència rau en la 
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necessitat de donar els usos necessaris dintre el sistema d’equipaments, per tal que 

l’edifici pugui entrar en servei, i donar servei a la població. 

 

Pel que fa a la modificació referent a grafià com edificació principal, que en el plànol 

d’ordenació detallada està grafiat com a edificació auxiliar en pati de parcel.la, la 

conveniència rau en la necessitat protegir els edificis històrics del nucli antic, ja que 

l’edifiació existent que compleix les determinacions del POUM per ser edificació 

principal. 

 

 

6. FONAMENTS JURÍDICS 

6.1. Legislació vigent 

La legislació urbanística vigent és la següent:  

- TRLU_Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 de 22 de 

Febrer.  

- RU_Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el 

règim jurídic dels habitatge per fer efectiu el dret de reallotjament (RLU).  

- D64/2014_Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la 

protecció de la legalitat urbanística. 

- RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl. 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,  la Llei 6/2009, del 28 d’abril, 

d’avaluació ambiental de plans i programes i la Directiva 2001/42/CE, relativa a 

l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

- Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

6.2. Determinacions 

Aquesta modificació s’emmarca en el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 febrer, de 

modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. La modificació en tràmit no es pot 

considerar com una revisió del planejament general ja que no suposa cap canvi dels 

criteris d’estructura general i orgànica que van fixar les normes de planejament vigent. 

 

L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme permet la modificació de les figures de 
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planejament urbanístic tot seguint les mateixes disposicions que en regulen la seva 

formulació.  

 

D’acord amb l’art 97 del TRLU, aquesta proposta raona i justifica la necessitat, la 

iniciativa i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 

concurrents, tal i com s’ha explicat al llarg del document i específicament, a l’apartat 

5. Conveniència i oportunitat.  

En aquest sentit, la proposta:  

a) No comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 

de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment. 

b) És coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament urbanístic general 

vigent ni entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 

sostenible. 

c) No comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament territorial. 

d) Hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

 

En aquest cas, com que es modifiquen el sistemes urbanístics, i per tal que es pugui 

apreciar que hi ha una projecció adequada dels interessos públics, es compleixen els 

següents requisits:  

a) No es redueix, en un àmbit d'actuació urbanística, la superfície dels sòls qualificats de 

sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels 

estàndards mínims legals. De fet, s’augmenta la superfície de sistemes d’equipaments 

públics.  

La present modificació no afecta les determinacions del POUM vers els sistemes 

urbanístics d’espais lliures, zones verdes i equipaments esportius, i per tant, no s’ha de 

justificar el compliment de l’art 98 del TRLU.  

A més, no comporta un increment del sostre edificable, un augment de la densitat ni 

proposa una transformació d’usos. En aquest cas, no s’ha de justificar l’art. 99 i 100 del 

TRLU.  

 

D’acord amb l’art. 118 del DL 305/2006, “Determinacions i documentació de les 

modificacions dels instruments de planejament urbanístic”, les modificacions dels plans 

urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, 

d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que 

s’introdueixen. 
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b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les 

normes urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, 

les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les 

precedents. 

No escau justificar el compliment de l’increment de les reserves de sòl per a espais lliures 

públics i equipaments públics exigits.  

 

6.3. Contingut documental 

D’acord amb l’art 118.4 del RLU, les modificacions dels plans urbanístics han d’estar 

integrades per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la 

modificació.  

 

D’acord amb l’art. 59 del TRLU i 69 a 74 del RLU, que regulen la documentació pròpia 

dels POUM, la modificació hauria de contenir genèricament:  

1. Memòria descriptiva i justificativa amb els estudis complementaris que escaiguin:  

a. El programa de participació ciutadana.  

b. La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic 

sostenible.  

c. Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment del desenvolupament 

urbanístic sostenible.  

d. L’informe de sostenibilitat econòmica. 

2. Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori.  

3. L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.  

4. La documentació mediambiental adequada, i com a mínim, l’informe medi 

ambiental. 

5. La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 

d’habitatge protegit.  

6. El document comprensiu previst a l’art. 8.5 del TRLU. 

7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada  

 

En aquest sentit, cal dir:  

 General. Atès que la finalitat no altera cap de les determinacions bàsiques del POUM, 

sinó que únicament introdueix com a modificació un ajustament a la realitat 

construïda, segueixen essent vigents les justificacions i documents del POUM respecte:  

- L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.  
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- Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el 

municipi.  

- L’informe de sostenibilitat econòmica.  

- La memòria social.  

- L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.  

 Programa de participació ciutadana. Aquest queda garantit mitjançant la tramitació 

que donarà compliment a les determinacions en relació a la informació pública, tant 

les de caràcter general com les consultes individualitzades als organismes afectats. 

 Avaluació de la mobilitat. D’acord amb l’art. 3.1.b del Decret 344/2006, de 19 de 

setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, únicament 

cal incorporar aquest estudi si la modificació comporta nova classificació de sòl urbà 

o urbanitzable, que no és la finalitat de la present modificació. 

 Avaluació ambiental. Aquesta modificació puntual del POUM no té efectes 

significatius sobre el medi ambient perquè no constitueix variacions fonamentals de 

llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i no produeix diferències en els 

efectes previstos o en la zona d’influència.  

Per tant, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015, del 21 de 

juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat 

i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, no serà 

necessària l’avaluació ambiental.  

 Necessitat de la iniciativa i oportunitat i conveniència. Per altra banda, tractant-se 

d’una modificació de planejament, segons l’art. 97.1 TRLU, s’ha de raonar i justificar 

la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i conveniència amb la relació dels  

interessos públics i privats concurrents. Tot això queda degudament explicat i justificat 

a l’apartat “6. Conveniència i oportunitat d’aquesta mateixa memòria”.   

 

6.4. Formulació, competències i tramitació 

L’art. 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura 

del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la 

formació, amb les excepcions que s’estableixin reglamentàriament i les particularitat 

establertes al mateix article. D’acord amb aquestes determinacions, la formulació i 

promoció de la modificació correspon a l’Ajuntament de Vilademuls.  

Segons l’art. 85 del TRLU, pertoca a l’Ajuntament l’aprovació inicial i provisional del 

document. L’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona. 
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La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els art. 85.1, 85.4 

i 85.5 del TRLU, en relació a l’art. 96, segons els quals la modificació de qualsevol dels 

elements d’una figura de planejament urbanístic se subjectarà a les mateixes 

disposicions que en regeixen la seva formació, amb unes  excepcions establertes per 

reglament i unes particularitats segons les característiques de la modificació. 
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PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT PA 
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PA   PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT 

 

7. PLÀNOLS 
Planejament vigent   

P.01 O.2 Ordenació del Nucli de Sant Esteve de Guialbes DIN A3 1/2.000 

DIN A1 1/1.000 

Planejament proposat   

P.02 O.2 Ordenació del Nucli de Sant Esteve de Guialbes DIN A3 1/2.000 

DIN A1 1/1.000 

    

    

 

Jordi Camps Costa 

Arquitecte  
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