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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla va ser aprovat per la sessió de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 10 de desembre i publicat en data 4
de març de 2009.

El nucli antic de Vilamalla està travessat per diferents carreteres de comunicació entre
nuclis, la GIV-6229 entre Vilamalla i Borrassà, GIV-6228 entre el Pont del Princep i
Vilamalla, GIV-6227 entre Vilamalla i Garrigàs, i una carretera municipal entre Vilamalla
i Fortià.

Aquesta confluència de vies i la pròpia problemàtica de l’estructura viaria del nucli, amb
carrers estrets i canvis de gir a 90 graus, sumat a la intensa activitat agrària i ramadera
de la zona generen greus problemes de mobilitat viària.

Un altre tema que genera puntualment problemes es deu a que Vilamalla té dos
polígons industrials de gran magnitud i per tant amb molta fluència de vehicles pesats
que per error s’introdueixen en el nucli i tenen veritables problemes per sortir.

Aquests problemes fan plantejar l’opció de millorar la mobilitat interior del nucli.
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Aquesta millora passa per eixamplar passos estrets en els vials interns. El planejament
vigent va respectar en gran mesura les edificacions existents en el nucli de Vilamalla,
ara s’obre la possibilitat real d’afectar una edificació amb l’objectiu d’aconseguir
eliminar un dels passos estrets existents.

Informació Annex.

1.1Dades dels aforaments de la Intensitat mitjana diària (IMD) de les vies que afecten
al nucli de Vilamalla. (Dades obtingudes de la Diputació de Girona 2015)

El nucli de Vilamalla està afectat per les carreteres GIV-6229, GIV-6219, GIV-6227 i
GIV-6228, totes elles propietat de la Diputació de Girona, també per la carretera de
Vilamalla a Fortià, que actualment està inclosa en el Pla Zonal de carreteres locals de
les comarques gironines, tot i que, encara està pendent d’aprovació definitiva.

Les dades IMD del 2015 són les següents:

- GIV-6228 Tram 1 Pont del Princep- rotonda Poligon 5.144
2,38 % (pesants)

- GIV-6228 Tram 2 Rotonda Poligon-Vilamalla 2.839
0,92 % (pesants)

- GIV-6227 Vilamalla – Garrigàs, per Tonyà
442 5,24 % (pesants)

- GIV-6229 N-2 - Vilamalla 171
1,77 % (pesants)

- GIV-6219 Tram 1 C-31 - Siurana 396
9,15 % (pesants)

- GIV-6219 Tram 2 Siurana - GIV-6227 305
4,70 % (pesants)

- Carretera de Vilamalla a Fortià, no tenim dades però donat que
connecta Vilamalla amb la C-31 i amb el Polígon internacional,
hem de suposar unes dades assimilable a 3.000

2,00 % (pesants)

Aquestes dades demostren l’alta densitat de vehicles que circulen diàriament per el
nucli de Vilamalla, de les 5 carreteres ( GIV-6228, GIV-6227, GIV-62,29, GIV-6219 i
Carretera de Fortiá), una està amb una IMD > de 5.000, dos amb 2.000 < IMD < 5.000
i les altres dos, IMD < 500.

La dada de vehicles pesants, tot i no ser importantíssima si que és significativa, entre
aquests vehicles pesants hi trobem camions de gran tonatge, bus de serveis de línia o
escolars i transport ramader o agrícola.

1.2Dades dels recorreguts dels vehicles.

Transport públic
Servies Bus de línia. Transports públics de la Generalitat. Línia Figueres – Garrigàs –
Camallera – Ordis – Figueres; travessa el nucli de Vilamalla en més de 7 vegades.
Línia Barcelona Bus; Passa per la rotonda del Poligon Pont del Princep.

Transport públic escolar:
Itinerari 40R1. Dos desplaçaments d’estudiants a l’INS Ramon Muntaner ( Anada al
matí i tornada a la tarda)
Itinerari 17R2. Dos desplaçaments d’estudiants a l’INS Monturiol. (Anada matí i tornada
tarda )
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Transport agrícola i ramader:

El nucli de Vilamalla està envoltat de nombrosos camps de conreu i de 6 o 7 granges;
tan per el transport agrícola com per el ramader s’utilitza el nucli de Vilamalla ja que es
troba en la confluència de carreteres per accedir des de les granges a les carreteres
comarcals i nacionals.

Transport particular escolar.

Les escoles de Vilamalla es troben a la part sud del nucli i la majoria d’alumnes estan
residint al Polígon Pont del Princep, situat al nord del nucli i a una distància de 1.400
metres que provoca que els 130 nens del CEIP siguin transportats en vehicles
particulars i aquests forçosament han de travessar el nucli. Aquests col·lapse es
estacionari en les hores d’entrada i sortida de l’escola, es a dir, 4 vegades al dia.

Vehicles privats. Els desplaçaments per treball a Figueres o a la inversa des de Figueres
i la comarca fins els polígons industrials del municipi també és un factor molt important
que col·lapsa el transit interior del nucli.

1.3 Estructura dels vials interiors del nucli de Vilamalla

L’estructura viaria del nucli, molt típica dels pobles amb un nucli antic de més de mil
anys, amb carrers estrets i canvis de gir a 90 graus, travessar el nucli en direcció nord-
sud i viceversa nomes es pot realitzar a través dels carrers Figueres i carrer Major, el
primer té un tram de 60 metres amb una amplada mitja de 4,00 metres i algun punt de
3,80 metres d’amplada mínima; el segon també té un tram de 60 metres amb una
amplada mitja de 4,50 metres i algun punt de 3,60 metres d’amplada mínima. Aquestes
amplades podrien ser suficients per una correcta funció viària dels vehicles propis del
nucli però totalment insuficients per cobrir les necessitats expressades en els punts
anteriors.

L’objectiu d’aquesta modificació serà modificar el tram de 60 metres amb una amplada
mitjana de 4 metres per deixar-lo amb una amplada mínima de 6 metres.
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CAPÍTOL 2. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Les competències per a la formulació d’aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Vilamalla, venen regulades per l’article 96 del Decret Legislatiu
1/2010. D’acord amb aquestes determinacions, la promoció de la modificació correspon
a l’Ajuntament de Vilamalla com a promotor del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
del municipi vigent.

La redacció d’aquest document ha estat realitzada per Jaume Corominas i Blanch,
col·legiat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el número 26757-0, tècnic
competent per a la redacció de documents de planejament urbanístic..

La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen els articles 85.1,
86 bis i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, 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.
La documentació i les determinacions necessaris per la modificació dels instruments de
planejament venen determinades per l’article 117 i 118 del decret 305/2006 de 18 de
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme

En aquest sentit, pertoca a l’Ajuntament l’elaboració del document, la seva aprovació
inicial amb exposició pública i sol·licitud informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, informes que s’hauran d’emetre en el termini d’un mes.

Les competències per a l’aprovació d’aquesta modificació venen regulades per l’article
80.a del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme,
segons el qual, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Girona.

La modificació en tràmit no pot ser considerada com una revisió del planejament
general ja que no suposa cap canvi dels criteris d’estructura general i orgànica que va
fixar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla.

Per tant, la modificació s’emmarca dins les previsions de l’article 5 de la normativa del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla que regula la possibilitat de modificar
el document ja que no s’altera la coherència de les previsions i ordenació que fixa el
planejament aprovat.
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CAPÍTOL 3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ

Tal com s’ha comentat, en els punts anteriors, la proposta de modificació es localitza en
sòl urbà, en un tram del carrer Figueres del nucli de Vilamalla.
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CAPÍTOL 4. PLANEJAMENT VIGENT

Planejament vigent

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilamalla va ser aprovat per la sessió de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 10 de desembre i publicat en data 4
de març de 2009 i posteriors modificacions.

El PAU 4 ja ha estat executat i el PAU 3 s’executarà de forma imminent, pendent
d’execució de les obres d’urbanització.

Un cop els dos polígons executats es sol.luciona un tram molt important del carrer
Figueres.
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Plànol previst un cop executat el PAU3 ( el PAU 4 ja ha estat executat)

Ara, la modificació puntual planteja portar la mateixa secció de sis metres d’amplada de
vial, prevista en la separació d’edificis del PAU 3, en el tram situat al nord del PAU 3 fins
al carrer Nou, en aquest punt el carrer ja s’eixampla; per aconseguir-ho cal afectar uns
dos metres de l’edifici situat al nord del PAU 3. Aquesta afecció és possible perquè es en
un moment en que la propietat de la finca afectada es veia en la necessitat d’assumir
una reforma important en l’edifici, aquest fet i en converses entre Ajuntament i
propietat possibiliten aquest fet.
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Amb aquesta actuació garanteixes al menys que un dels dos carrers importants de
comunicació tinguin una amplada mínima de 6 metres que garanteixi la circulació de
vehicles.
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CAPÍTOL 5. PLANEJAMENT PROPOSAT  
 
Planejament proposat  
 

 
 

Detall de la proposta de modificació del planejament 
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CAPÍTOL 6. REQUERIMENTS ESTABLERTS LLEI D’URBANISME

MEMÒRIA SOCIAL
Aquesta Modificació Puntual del POUM de Vilamalla no afecta en cap cas sostre
residencial existent, ni en genera de nou. L’objectiu que persegueix aquest document
no és el de la modificació de cap dels paràmetres establerts per al sòl o el sostre
residencial.
En conseqüència cal considerar que no és necessària la incorporació de la Memòria
social en aquest document.

INFORME MEDIAMBIENTAL
Aquesta Modificació puntual no qualifica cap àmbit nou de Sòl No Urbanitzable. En
conseqüència NO és d’aplicació el que s’estableix a l’art. 86bis i DT 8a del Text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de l’art. 115 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i als
articles 5, 6, 7 i 8 de la Llei 6/2009, d’Avaluació ambiental de plans i programes, pel
que fa a l’avaluació ambiental de les figures de planejament que preveuen la
requalificació de sòls no urbanitzables.

MOBILITAT SOSTENIBLE
Les actuacions previstes en aquesta Modificació puntual afecten a la vialitat interna de
l`àmbit, en el sentit que millora una amplada de vial, però no genera cap increment de
sostre residencial o industrial que podria modificar els càlculs de desplaçaments
interiors, en tot cas es la proposta és una millora clara de la mobilitat.

CESSIONS ADDICIONALS
Pel que fa referència a l’article 96 cal fer esment que la modificació proposada no
comporta un increment de sostre edificable

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Les modificacions proposades en aquest document no comporten conseqüències
econòmiques o financeres importants que afectin les actuacions a desenvolupar. El
sistema previst d’adquisició dels terrenys seria per expropiació un cop declarat l’interès
públic de la via.

Vilamalla, agost de 2018.

Jaume Corominas i Blanch
Arquitecte, col·legiat número 26.757-0 del COA de Catalunya
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TÍTOL II. PLÀNOLS
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Planejament vigent 
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Planejament modificat 

  
 



25

. Planejament modificat.
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