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1. INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Vilademuls ha encarregat als serveis tècnics del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en els
àmbits de Sant Esteve de Guialbes i Galliners.
Pel que fa al nucli de Sant Esteve de Guialbes, la modificació afecta sòl urbà i
urbanitzable. Per una banda, es proposa el trasllat de dos elements qualificats com a
sistema de serveis tècnics: un dipòsit (T1. Aigua) i un centre de transformació (T2.
Energia). Per altra banda, es reordena el PMU Sant Esteve de Guialbes Centre i s’extreu
la línia de separació de carretera GIV-5142 que transcorre per sòl urbà.
Pel que fa a l’àmbit de Galliners, la modificació tracta de requalificar un espai
d’aprofitament privat per destinar-lo a aparcament públic (sistema de xarxa viaria).
Aquesta modificació no comporta reclassificació de sòl ni la modificació del sistema
d’espais lliures i equipaments esportius. Així mateix, tot i que hi ha un increment de sòl
qualificat com a zona, es considera que no hi ha un augment de l’aprofitament privat
o transformació d’usos.
La modificació Implica la requalificació de sòls de sistemes de xarxa viària (X), serveis
tècnics (T1 i T2), equipaments docents (E1) i de zones en sòl urbà (clau 1.c Nucli obert) i
sòl no urbanitzable (20a i 20c) i també la reordenació d’un àmbit de sòl urbà no
consolidat (PMU).

2. LOCALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
La modificació es localitza a Sant Esteve de Guialbes i Galliners:
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Localització Sant Esteve i Galliners. Font: Google Earth. Març 2020

2.1. Sant Esteve de Guialbes
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 per una banda,
es situen en la zona urbana de St Esteve i per altra, en un àmbit del sòl no urbanitzable
situat a uns 500m a l’oest del centre del poble:

Sant Esteve de Guialbes. Font: Google Earth. Març 2020
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Les referències cadastrals de la zona urbana són varies, ja que les modificacions
afecten gran part del nucli. Pel que fa a l’àmbit en sòl no urbanitzable, les referències
cadastrals afectades són 17232A013000120000ZQ i 17232A013000130000ZP.

2.2. Galliners
Galliners es localitza en la part Nord-Oest del municipi de Vilademuls i té 87 habitants
(1993).
Els documents més antics que citen el poble de Galliners són del segle X,
concretament, del 920, 941 i 956. Fa pensar que els primers habitants del pobles es
dedicaven a la cria d’ocells de l’ordre dels fasianiformes. Dista 25 Km de Girona i està
a 131 metres sobre el nivell del mar.
En

la

imatge

de

l’esquerre

s’observa la localització de la
modificació,

que

es

troba

concentrada en la zona Sud del
poble.
En aquest cas, la modificació
afecta una sola parcel·la, amb
referència

cadastral

9664302DG8696S0001IR.

Aquesta

parcel·la inclou un Bé Catalogat
d’Interès Local (BCIL) anomenat
Pe.9 El Trull. Galliners i inclòs en el
llistat

d’edificis

d’interès

i

històric,

construccions
artístic

i

arquitectònic de l’art. 356 del
Galliners. Font: Google Earth. Març 2020

POUM.

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:
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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.
Pel que fa a l’àmbit en sòl no urbanitzable afectat, situat al costat del nucli de Sant
Esteve de Guialbes, aquest pla li atorga una categoria de Sòl de Protecció Territorial:
Sòl d'interès agrari i/o paisatgístic

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

D’acord amb l’article 2.8 del PTCG, el sòl de protecció territorial és aquell sòl que el Pla
no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial,
però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació
restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla
suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament
urbanístic que s’estableixen a l’article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al
llarg del seu període de vigència.
En aquest cas, es trobaria a dintre dels sòls amb Interès agrari i/o paisatgístic, que
assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial i que alhora
són terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial i també
en terrenys que per estar molt poc contaminats per l’edificació convé mantenir en el
període de vigència del pla com espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació
del territori.
No s’assenyala al plànol corresponent l’existència d’afectacions que, pel fet de tenir
repercussió sobre superfícies significatives del territori, el Pla considera oportú remarcar
com una circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística i
l’edificació de sòl.
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Per altra banda, d’acord amb l’art. 2.5 del PTCG, l’edificació a implantar es trobaria a
dintre del grup C2, d’interès públic d’acord amb la legislació vigent, al tractar-se d’una
infrastructura que han de situar-se en el medi rural, elements d’infrastructures.
En aquest cas, i d’acord amb l’art. 2.9 del PTCG, l’autorització d’una infrastructura tipus
C2 és admissible en Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic. Tot i que, s’ha de tenir una
especial atenció a la integració paisatgística.
Tot i que no és el cas, doncs es tracta d’uns terrenys que no tenen ús agrari, és un
factor favorable si es tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la producció
agrària per ajudar a mantenir l’activitat agrícola del conjunt de la finca i, en el cas de
les plantes solars, si s’ubiquen sobre sòls de secà o baixa productivitat.
Per altra banda, el PTCG també estableix que cal considerar la possibilitat que
aquestes edificacions s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de la
reutilització d’edificacions existents. S’ha de dir que no hi ha sòl amb categoria de
protecció preventiva a prop de Sant Esteve de Guialbes com tampoc existeix cap
tipus d’edificació que sigui susceptible de ser reutilitzada.
El PTCG estableix que s’ha de tenir especial cura pel que fa a la integració en el
paisatge d’aquesta edificació.
A l’art 2.19 es determina que el Pla no afecta les instal·lacions de tractament del cicle
de l’aigua autoritzades d’acord amb els procediments i condicions establers per la
legislació sectorial vigent. Com totes les infraestructures, les ambientals, energètiques i
de telecomunicacions que s’hagind’ubicar necessàriament i en espais de protecció
especial han d’adoptar solucions que minimitzin el seu impacte. En aquest sentit, es
procurarà especialment la racionalització i/o reordenació de les xarxes.

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).
En aquest cas, els sòls son considerats Sòl de Protecció Territorial: Sòl d’Interès
Paisatgístic i Agrícola.
Per altra banda, el sòl de protecció territorial es defineix com a àrees d’activitats
agràrie d’interès per al territori, en aquells terrenys que aporten paisatges significatius o
identitaris de l’àmbit territorial i tmabé terrenys que per estar molt poc contaminats per
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l’edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no
urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.

Font: Plànol PO02 Directrius d’Ordenació i Gestió

D’acord amb l’art. 19, el tipus d’edificació a implantar estaria a dintre del grup C2,
d’interès públic, elements d’infrastructures.
S’admet el tipus d’infrastructura C2 en aquest tipus de sòl. Tot i així, es fan les següents
recomanacions:
▪ Especial atenció a la integració paisatgística.
▪ Factor favorable si es tracta d’activitats complementàries a les pròpies de la
producció agrària per ajudar a mantenir l’activitat agrícola del conjunt de la finca i,
en el cas de les plantes solars, si s’ubiquen sobre sòls de secà o baixa productivitat.
Tot i això, aquest cas no és d’aplicació, doncs es tracta d’uns terrenys que no
tenen ús agrari,
El PDPE a l’article 41 estableix que les intervencions en el sistema d'espais oberts han
d'assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgistiques de l'entorn,
contemplar els imperatius derivats del principi d'us racional dels recursos i complir !es
determinacions relatives a !es condicions d'implantació i limitació en l'edificació i us del
sol que comporten els elements basics del territori definits en aquest Pla director, i les
determinacions especifiques per a cada tipus de sol.
S’autoritzen les actuacions establertes en l’art. 47 del TRLU, que seguiran els
procediments disposats a la legislació.
Així mateix, a l’art. 41.6 6. es disposa que per edificar en un terreny caldra que l'acces
al mateix es faci per un cami ja existent. També es podran realitzar canvis de traçat de
camins existents.
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D’acord amb l’art. 48 del PDPE, cal justificar de forma expressa i motivada, les raons en
què es basa la necessitat de situar la instal·lació en el medi rural, en general i en
l’indret en concret on es proposava la seva situació.
El pla especial o projecte de l’edificació que es desenvoluparà posteriorment, haurà
de complir les següents determinacions:
a. Justificar explícitament la inexistència de riscs per a les zones confrontants pel que fa
als valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics.
b. Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures
correspoentns per tal d’assegurar l’aminorament de l’impacte i la integració
ambiental de les instal·lacions.
c. Especificar l’ocupació màxima de l’edificació, segons el tipus d’instal·lació i la seva
distancia mínima als límits de finca i als camins rurals, que en cap cas podrà ser
inferior a vint metres (20m).
d. Determinar que el sostre edificable serà el que de manera justificada sigui necessari
per al desenvolupament de l’activitat d’interès públic. Ordenar i definir els accessos
necessaris i instal·lacions complementàries que l’eificació i

l’activitat proposada

requereixi, així com les infrastructures i serveis necessris per a la instal·lació i
desenvolupament de l’activitat proposada.
e. En la memòria del pla especial caldrà justificar l’interès públic de les actuacions que
es proposin, la coherència de la sol·licitud amb l’àmbit on se situïn i , d’acord amb
les determinacions d’aquest Pla Director pel tipus de sòl que es tracti, la justificació
de la impossibilitat de la seva implantació en sòl urbà. Així mateix, compendrà un
estudi econòmico-financer acreditatiu de les possibilitats reals d’execució i gestió
de l’edificació i instal·lació proposada.
f. S’exigirà també, si és necessari, l’adequació d’una infrastructura per a extinció
d’incendis i d’altres mesures preventives o correctores en relació a l’entorn, complint
en qualsevol cas sempre la normativa vigent de prevenció d’incendis forestals
respecte la reserva de franges de protecció.
g. Caldrà també incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística que haurà
de tenir el contingut fixat per l’article 19 del Decret 343/2006.
h. Addicionalment, caldrà justifcar la inexistència de riscs geotècnics.
D'acord amb l'a1ticle 47.2 del RLU les actuacions especifiques d'interes public s'han
d'implantar sobre la superficie de sol que requereixi la seva funcionalitat, la qual sera
susceptible de segregació, sempre que no doni Hoc a una resta de finca matriu inferior
a la unitat minima de conreu o forestal.
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En aquells casos en que s'autoritzin edificacions i instal-lacions d'interes public,
I'ajuntament

corresponent

podra

exigir

el

compliment

d'aquelles

condicions

necessaries per a garantir la restituci6 del sol afectat per l'actuaci6, en el suposit que
l'activitat autoritzada finalitzes, d'acord amb l'article 59 del RLU.

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. Àmbits i Situació urbanística
3.4.1.Sant Esteve de Guialbes
En aquest àmbit es requalifica part del sòl urbà i no urbanitzable, es modifica el PMU
Sant Esteve de Guialbes sector centre i també s’elimina la línia d’edificació.
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
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Plànol 5000-n Estructura General i Orgànica del Territori de localització dels àmbits en el sòl no
urbanitzable de Sant Esteve de Guialbes

Pel que fa a la situació urbanística dels àmbits:
Classificació

Nº

Qualificació

Sòl urbà

1

Sistema

Consolidat

T1. Sistema de serveis tècnics i ambientals.
Aigua

Consolidat

2

Sistema

T2. Sistema de serveis tècnics i ambientals.
Energia i X. Sistema de Xarxa Viària

No Consolidat

3

PMU Sant Esteve de Guialbes Sector Centre

Consolidat

4

Varis

5

Zona

Sòl no urbanitzable

20c. Rústic comú. Forestal comú.

La modificació afecta el Pla de Millora Urbana de Sant Esteve de Guialbes Sector
Centre, que queda definit en el plànol d’ordenació O02 i també en l’art. 275 de la
normativa:
Art. 275 PLA DE MILLORA URBANA “SANT ESTEVE DE GUIALBES SECTOR CENTRE”
1. ÀMBIT.
Zona centre del nucli de Sant Esteve de Guiables
Superfície: 9.375,00 m²
Sòl urbà no consolidat.
2. OBJECTIUS
Objectiu genèric
Completar la trama urbana del nucli de Sant Esteve de Guialbes, connectat les dues zones
urbanes consolidades que actualment es comporten com a dos nuclis, a l’est el nucli antic i a
l’oest la zona d’equipaments amb edificacions més modernes.
Objectius específics
La cessió d’equipaments ha de permetre ampliar l’escola.
3. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS.Superfície prevista sòl privat:
4.082,00 m²
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Superfície prevista zona verda:
1.298,00 m²
Superfície prevista equipaments:
2.135,00 m²
Superfície prevista vialitat:
1.860,00 m²
Tipus d'ordenació: Cases agrupades.
(clau 5.a)
Edificabilitat bruta:
0,26 m2/m2
Nombre màxim d'habitatges:
15 habitatges
4. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ.
Cessió dels terrenys destinats a vialitat, espai lliure i equipaments.
Cessió del 10% de l’aprofitament privat d’acord amb l’art. 43 de la Llei d’Urbanisme.
Percentatge mínim de sòl públic: 55%.
Urbanització dels vials i espais lliures.
Sistema d'actuació: reparcel·lació, modalitat de compensació bàsica.
D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 30 de gener de 2015, s’ha de
disposar obligatòriament d’un sistema de depuració propi, sens perjudici que en el tràmit de
comunicació dels projectes d’urbanització respectius per l’Ajuntament, l’ACA 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.
5. REGIM TRANSITORI D’EDIFICACIÓ I USOS
No es permetrà usos diferents dels existents fins al desenvolupament del PMU, excepte els usos
provisionals que permet l’article 53, Usos i obres de caràcter provisional, de la Llei
d’Urbanisme.
No es permetrà la construcció de noves edificacions i només es permetran les obres de
conservació i manteniment, excepte els edificis provisionals que permet l’article 53, Usos i
obres de caràcter provisional, de la Llei d’Urbanisme.
6. ALTRES
Totes les actuacions en que afectin la zona d’influència de les carreteres de referència –a
menys de 30m de l’aresta exterior de l’explanació- s’han de realitzar d’acord amb el 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.
En la zona compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d’obra de
construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles per a la
conservació i manteniment de les edificacions existents.
Cal preveure les mesures adequades per assegurar la visibilitat de qualsevol nou vial de
connexió amb la carretera.
Per a l’execució de qualsevol obra o actuació dins la zona d’influència de la carretera, és
necessari que el promotor sol·liciti i obtingui autorització de la Diputació de Girona i
juntament amb la sol·licitud, haurà d’aportar la documentació corresponent al planejament
derivat o projecte d’urbanització per a garantir el compliment de les prescripcions de
l’informe rebut.

3.4.2.Galliners
En aquest àmbit es modifica només el sòl urbà:
Classificació

Nº

Qualificació

Sòl urbà

6

Zona

Consolidat

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

1b1. Nucli Compacte
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Plànol O4 Ordenació del nucli de Galliners, localització de l’àmbit en el sòl urbà de Galliners.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Pàgina

13

ST-E1760 5 MPOUM Nº1- ST ESTEVE I GALLINERS
VILADEMULS

APROVACIÓ INICIAL
AGOST 2020

MEMÒRIA ORDENACIÓ

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

MO

Pàgina

14

ST-E1760 5 MPOUM Nº1- ST ESTEVE I GALLINERS
VILADEMULS

MO

APROVACIÓ INICIAL
AGOST 2020

MEMÒRIA ORDENACIÓ

4. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ
4.1. Descripció de la modificació
La modificació compren les següents actuacions:
▪

Trasllat del dipòsit d’aigües (T1) de St Esteve de Guialbes, del lloc actual a un espai
en sòl no urbanitzable a prop del nucli.

▪

Trasllat del centre de transformació (sistema T2) de St Esteve de Guialbes, del lloc
actual a l’àmbit inclòs al PMU St Esteve de Guialbes centre.

▪

Reordenació i ajust del PMU St Esteve de Guialbes centre, per tal de que sigui més
fàcil el seu posterior desenvolupament.

▪

Eliminació de la línia d’edificació a l’àmbit classificat com a sòl urbà a dintre de
Sant Esteve de Guialbes.

▪

Creació d’una zona d’aparcament públic en la zona de Galliners.

A continuació, es procedeix a descriure les actuacions proposades:

4.1.1.Sant Esteve de Guialbes: Trasllat del dipòsit d’aigües (T1)
Es vol eliminar el dipòsit d’aigües actual, a l’interior de l’escola en sòl urbà i construir un
de nou en un espai en sòl no urbanitzable, a prop del nucli.
Aquesta modificació comporta requalificar l’àmbit actual per tal de deixar-lo com a
sistema d’equipaments docent (E1) i requalificar l’espai on es trasllada com a sistema
de serveis tècnics ambientals Aigua (T1).
Àmbit d’origen
L’àmbit on actualment hi ha el dipòsit es troba en sòl urbà consolidat, a l’interior de
l’escola. Aquest àmbit quedarà de la següent forma:

Planejament vigent

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Planejament proposat
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S’observa que es requalifica com a sistema equipament docent l’espai on hi havia
situat el dipòsit. Aquesta requalificació és coherent donat que actualment el sòl que
l’envolta ja està qualificat així, el dipòsit es troba completament enmig de la finca i a
més, que no té accés directe per vial públic.
Àmbit destí
El nou espai requalificat on es situarà el dipòsit té més superfície per tal de poder
implantar l’element i les instal·lacions complementaries d’acord amb les necessitats
que hi puguin haver.
Per accedir a aquest espai hi ha actualment un camí privat:

Imatges del camí d’accés a la dipòsit. Febrer 2020. Font: pròpia.

Aquest àmbit quedarà de la següent forma:

Planejament vigent

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Planejament proposat
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Part d’aquest camí es requalificaria com a sistema viari (X), per tal que la zona de
serveis tècnics d’aigua tingui un accés públic i a més, es puguin realitzar les maniobres
amb vehicle corresponents.
S’ha de tenir en compte, a més, que l’àmbit està afectat per la línia d’edificació de la
carretera i per tant hi ha una part on no podrà haver cap edificació o construcció i
que es podrà utilitzar per al gir i maniobra de vehicles.
Tal i com es pot observar en la imatge inferior, es requalificaria com a sistema viari (X)
el tram de camí existent fins arribar al dipòsit i un espai per realitzar maniobra i gir. Així
mateix, s’observa que la línia d’edificació de separació a la carretera GIV-5142 afecta
una part de l’espai requalificat com a serveis tècnics T1.

Planejament proposat

Quadre resum i superfícies
VIGENT
Class
Sòl*
SUC

PROPOSAT

Qualificació
Sistema

T1. Sistema de
serveis tècnics i
ambientals.
Aigua

m2

Qualificació

53,09

Zona
1.196,85 SNU
Sistema
20a.
Rústic
comú.
131,77
X. Viari
Forestal comú.
20c. Rústic comú. Rústic
230,85
X. Viari
o erm comú.
20c. Rústic comú. Rústic
834,23
T1. Sistema de serveis tècnics i
o erm comú.
ambientals. Aigua
*Classificació del sòl: SUC: Sòl urbà consolidat / SNU: Sòl no urbanitzable

1.196,85
131,77

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Sistema

m2

E1.
Equipaments.
Docent

SNU

53,09

Class
Sòl*
SUC

230,85
834,23
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De la taula es desprèn que la superfície destinada a sistemes augmenta en 1.196,85
m2, obtenint una superfície de 362,62 m2 per a sistema viari i 834,23 m2 per a sistema de
serveis tècnics.
L’àmbit que es requalifica com a sistema de serveis tècnics és privat actualment, però
es signarà un conveni entre les parts per tal de que passi a titularitat privada.

4.1.2.Sant Esteve de Guialbes: Trasllat del centre de transformació (T2)
En l’àmbit de sòl urbà de Sant Esteve de Guialbes, es vol eliminar el centre de
transformació actual i crear-ne un de nou en un altre espai.
Aquesta modificació comporta requalificar l’àmbit actual per tal de deixar-lo com a
sistema viari (X) i requalificar l’espai on es trasllada com a sistema de serveis tècnics
ambientals Energia (T2).
Àmbit d’origen
L’àmbit on actualment hi ha el centre de transformació es troba en sòl urbà consolidat,
qualificat amb claus sistema Serveis tècnics ambientals Energia (T2) i Sistema viari (X).
Aquest àmbit quedarà de la següent forma:
Planejament vigent

Planejament proposat

D’acord amb les imatges superiors, aquest àmbit queda requalificat com a zona
d’aprofitament privat 1c. Nucli Obert. La proposta respon a que geomètricament, és
més coherent que l’espai quedi integrat a dintre de la parcel·la d’aprofitament privat
anomenada –finca Can Ginebreda-. Per altra banda, d’acord amb la nota simple de
la finca, aquest espai formava part originalment de la finca Can Ginebreda –Annex I.
Documentació Can Ginebreda-. A més, després de consultar-ho amb l’Ajuntament, no
es té constància de l’adquisició d’aquest espai per part de l’Ajuntament o de la

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
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companyia subministradora. S’adjunta un document entre els propietaris i la
companyia subministradora –Electravellana- on es parla de l’ocupació d’aquest espai,
però en cap cas, de la seva compra –Annex I. Documentació Can Ginebreda-.
En aquest sentit, tot i que s’augmenta la superfície de la finca privada, i per tant,
augmenta el sostre construït admès, no es pot considerar que hi hagi un augment de
l’aprofitament privat, donat que l’espai en qüestió formava part originalment de la
propietat de la finca.
Àmbit destí
El nou espai requalificat com a sistema de serveis tècnics T2 es situa en sòl urbà no
consolidat, a dintre del Pla de Millora Urbana PMU St Esteve de Guialbes Sector Centre.
L’àmbit del centre de transformació té més superfície que l’actual per tal de poder
implantar l’element i les instal·lacions complementaries d’acord amb les necessitats
que hi puguin haver.
L’accés es realitzarà des del vial principal de St Esteve de Guialbes.
La localització i dimensions de l’àmbit quedarà vinculat a la fitxa corresponent del
PMU.
S’ha de tenir en compte, que d’acord amb el punt 4.1.4 d’aquest document, s’elimina
la línia d’edificació de separació de la carretera a dintre del vial, i que per tant, el
centre de transformació no quedarà afectat.
A més, aquest centre de transformació quedarà integrat, doncs actualment hi ha una
diferencia de nivell important entre el vial (nivell inferior) i la parcel·la interior (nivell
superior). D’aquesta manera, existeix un talús on es situaria la construcció, deixant-la
integrada.
Aquest àmbit queda de la següent forma:

Planejament vigent

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Planejament proposat
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Quadre resum i superfícies
VIGENT
Class
Sòl*
SUC

SUNC

PROPOSAT
Qualificació
Sistema

T2. Sistema de
serveis tècnics i
ambientals.
Energia
X. Vialitat
PMU Sant Esteve de
Guialbes Sector Centre

m2
5,80

Class
Sòl*
SUC

6,95
-

SUNC

Qualificació
Zona

1c. Nucli obert

m2
12,75

PMU Sant Esteve de Guialbes
35 m2
Sector Centre. Es modifica.
S’afegeixen 35 m2 qualificats
com a T2. Sistema de serveis
tècnics i ambientals. Energia.
*Classificació del sòl: SU: Sòl urbà / SUC: Sòl urbà consolidat / SUNC: Sòl urbà no consolidat / SNU:
Sòl no urbanitzable.

D’acord amb el quadre superior, hi ha un increment de sòl qualificat com a sistema de
serveis tècnics de 22,25 m2 i de zona d’aprofitament privat de 12,75 m2 i una reducció
de vialitat de 6,95 m2.
L’àmbit que es requalifica com a sistema de serveis tècnics és privat actualment, però
es signarà un conveni entre les parts per tal de que passi a titularitat pública.

4.1.3.Sant Esteve de Guialbes: Modificació de l’ordenació del PMU
Pels motius exposats en el punt anterior, es modifica l’ordenació del PMU, doncs es
decideix afegir, qualificar i fixar un espai per a serveis tècnics ambientals T2 Energia.
Apart d’això, es proposa extreure l’ordenació existent al PMU -deixant-lo amb una
trama ratllada-, indicant així la flexibilitat alhora de realitzar la seva distribució en el
moment que es desenvolupi aquest PMU. Els únics espais que es deixen qualificats i
fixats són el de serveis tècnics T2 i el d’equipaments E7.
En la imatge superior de l’apartat anterior s’observa la proposta d’ordenació per a
l’àmbit del PMU.
En paral·lel a la part gràfica, també es proposa la modificació de la normativa
d’aquest PMU, disposada a l’art. 275 del POUM, ja que s’afegeix l’espai de serveis
tècnics T2. Aquest espai, ocupa 35 m2, que es sumen a l’espai que s’havia de destinar
a equipaments i dona un total de 2.170 m2.
Així mateix, s’incorpora que l’espai per a aquests serveis queda indicat en el plànol
O02 d’Ordenació del Sòl Urbà.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
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4.1.4.Sant Esteve de Guialbes: Eliminació de la línia d’edificació
L’actual carretera GIV-5142 que travessa per l’interior de Sant Esteve de Guialbes, de
Oest a Est passa a ser de gestió municipal.
En aquest sentit, deixa de ser necessària la línia d’edificació de separació a carreteres i
les restriccions i condicions associades, com són, entre d’altres que hi puguin haver:
▪ Totes les actuacions que afectin la zona d’influència de les carreteres de referència
–a menys de 30m de l’aresta exterior de l’explanació- s’han de realitzar d’acord
amb el 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.
▪ En la zona compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d’obra
de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin imprescindibles
per a la conservació i manteniment de les edificacions existents.
▪ Cal preveure les mesures adequades per assegurar la visibilitat de qualsevol nou vial
de connexió amb la carretera.
▪ Per a l’execució de qualsevol obra o actuació dins la zona d’influència de la
carretera, és necessari que el promotor sol·liciti i obtingui autorització de la
Diputació

de

Girona

i

juntament

amb

la

sol·licitud,

haurà

d’aportar

la

documentació corresponent al planejament derivat o projecte d’urbanització per a
garantir el compliment de les prescripcions de l’informe rebut.

4.1.5.Galliners: requalificació com a sistema viari X de sòl d’aprofitament privat
Aquesta modificació es troba molt localitzada, afectant una sola parcel·la de l’àmbit
de Galliners.
En aquest sentit, es proposa requalificar com a sistema viari X 372,61 m2 de sòl
actualment qualificat com a zona d’aprofitament privat amb clau 1b1. Nucli
compacte.
Aquesta parcel·la està parcialment afectada per la línia d’edificació de separació a
la carretera GIV-5132, pel que la creació de l’edificació es complica i tampoc és fàcil
realitzar actuacions en l’espai lliure d’edificació.
La modificació no afecta la situació del BCIL anomenat Pe.9 El Trull. Galliners que
apareix llistat com a Edificis i construccions a l’art. 356 del POUM. De fet, es deixa un
espai d’aprofitament privat, que inclou l’edificació existent i el BCIL Pe.9.
Per tant, aquesta modificació comporta l’increment de sòl de sistema viari en 372,61
m 2.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
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Planejament vigent

Planejament proposat

Pel que fa a la reducció de la parcel·la de sòl d’aprofitament privat i les incidències
respecte els paràmetres de la clau 1b1. Nucli compacte, es comprova que no hi ha
una parcel·la mínima exigida, sinó que es disposa que aquesta ha de coincidir amb les
actualment existents. En aquest sentit, l’àmbit requalificat correspon a una finca
registral en si mateix.
L’àmbit que es requalifica com a sistema de serveis tècnics és privat actualment, però
es signarà un conveni entre les parts per tal de que passi a titularitat pública.

4.2. Situació urbanística proposada
4.2.1.Sant Esteve de Guialbes
Per tal d’aconseguir els objectius anteriors, serà necessari a Sant Esteve de Guialbes:
▪ Requalificar els espais on es localitzaran el nou dipòsit d’aigua i el centre de
transformació com a sistemes de serveis tècnics T1 i T2 respectivament.
▪ Requalificar els espais que deixen de ser serveis tècnics amb la qualificació que
millor escau, que és de zona 1c i equipament docent (E1) respectivament.
▪ Reordenació de l’àmbit del PMU St Esteve per tal que només quedi definit l’espai
del sistema E7 i el nou espai per al centre de transformació T2 i modificar la fitxa
corresponent.
▪ Eliminar la línia d’edificació de separació a la carretera.
A continuació es presenta una taula resum amb els canvis de qualificació de
planejament vigent i proposat:
VIGENT
Class
Sòl*
SUC

PROPOSAT
Qualificació
Sistema

T1. Sistema de
serveis tècnics i
ambientals.
Aigua
T2. Sistema de

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

m2
53,09

5,80

Class
Sòl*
SUC

Qualificació

m2

Sistema

E1.
Equipaments.
Docent

53,09

Zona

1c. Nucli obert

12,75
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6,95
-

SUNC

SNU

PMU Sant Esteve de Guialbes
Sector Centre. Es modifica:
▪ S’afegeix sòl qualificat com
a T2. Sistema de serveis
tècnics
i
ambientals.
Energia.
▪ S’extreu l’ordenació en la
part gràfica
▪ S’extreu
les
restriccions
respecte carreteres.
Sistema
X. Viari

35

Zona
1.196,85 SNU
1.196,85
20a.
Rústic
comú.
131,77
131,77
Forestal comú.
20c. Rústic comú. Rústic
230,85
X. Viari
230,85
o erm comú.
20c. Rústic comú. Rústic
834,23
T1. Sistema de serveis tècnics
834,23
o erm comú.
i ambientals. Aigua
*Classificació del sòl: SU: Sòl urbà / SUC: Sòl urbà consolidat / SUNC: Sòl urbà no consolidat / SNU:
Sòl no urbanitzable.
En aquest sentit:

VIGENT

PROPOSAT

Class Sòl*
Sistema

Qualificació
T1. Sistema de serveis
tècnics i ambientals. Aigua
T2. Sistema de serveis
tècnics
i
ambientals.
Energia
E1. Equipaments. Docent

SUC

m2
53,09

SUC

5,80

-

-

X. Vialitat
SUC
6,95
Zona
1c. Nucli obert
SUC
20a. Rústic comú. Forestal SNU
131,77
comú.
20c. Rústic comú. Rústic o SNU
1.065,08
erm comú.
*Classificació del sòl: SU: Sòl urbà / SUC: Sòl urbà consolidat
Sòl no urbanitzable.

Class Sòl*
SNU

DIFERÈNCIA
m2
834,23

+781,14

SUNC

35,00

+29,20

SUC

53,09

+53,09

SNU

+355,67

SNU

362,62
12,75
-

SNU

-

-1.065,08

m2

+12,75
-131,77

/ SUNC: Sòl urbà no consolidat / SNU:

4.2.2.Galliners
A Galliners, es proposa requalificar la zona d’aprofitament privat de 1b1. Nucli
Compacte a sistema viari (X):
VIGENT
Class
Sòl*
SUC

PROPOSAT
Qualificació
Zona

1b1.

m2
Nucli

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

372,61

Class
Sòl*
SUC

Qualificació
Sistema

X. Vialitat

m2
372,61
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Compacte

4.3. Abast de la modificació
Aquesta modificació:
Implica

No implica

▪ Modificacions ens sòl urbà i sòl no
urbanitzable.
▪ Modificació

▪ Reclassificació de sòl
▪ Modificacions en sòl urbanitzable.

de

sistemes

▪ Modificacions de sistemes d’espais lliures i

d’equipaments de serveis tècnics i
docent i de vials.
▪ Modificació

equipaments esportius.
▪ Augment de l’aprofitament privat, pel

de

zones

d’aprofitament privat.

que

fa

a

densitat,

edificabilitat

o

transformació d’usos.

▪ Requalificacions de sistemes i zones.
▪ Modificació de la normativa i dels
plànols d’ordenació.

4.4. 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

▪

O-04 Ordenació del Nucli de Galliners.

▪

500-N Estructura General i Orgànica del Territori.

En quan a la documentació escrita, es modifica l’art. 275 PLA DE MILLORA URBANA
“SANT ESTEVE DE GUIALBES SECTOR CENTRE”.

4.5. Justificació del compliment dels plans i planejament vigents
Les modificacions proposades compleixen amb la legislació, els plans i planejament
que li és d’aplicació.
Pel que fa a la implantació en sòl no urbanitzable dels serveis tècnics T1, el PTCG i el
PDUPE admeten aquest tipus d’infrastructures (C2) en aquell sòl, classificat com a sòl
de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic.
S’ha de tenir en compte que actualment, aquest sòl no té un ús de cultiu i que de fet,
es troba qualificat com a forestal pel propi POUM.
La proposta dona compliment al PTCG i al PDU, donat que:
▪

No existeixen d’afectacions que, pel fet de tenir repercussió sobre superfícies
significatives del

territori, el

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
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oportú

remarcar com

una

Pàgina

24

ST-E1760 5 MPOUM Nº1- ST ESTEVE I GALLINERS
VILADEMULS

APROVACIÓ INICIAL
AGOST 2020

circumstància que pot impedir o condicionar la transformació urbanística i
l’edificació de sòl.
▪

Es té una especial atenció a la integració paisatgística i és per aquest motiu que,
d’acord amb l’art. 48.3 del PDU, amb el pla especial o el projecte de
desenvolupament de la infrastructura s’haurà de presentar un estudi d’impacte i
integració paisatgística.

▪

El PTCG també estableix que cal considerar la possibilitat que aquestes
edificacions s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la preferència de la
reutilització d’edificacions existents. S’ha de dir que no hi ha sòl amb categoria de
protecció preventiva a prop de Sant Esteve de Guialbes com tampoc existeix cap
tipus d’edificació que sigui susceptible de ser reutilitzada.

▪

Es proposa una superfície per a la infrastructura amb les dimensions necessaries
per al seu desenvolupament, donant compliment al PDUPE i al RLU.

▪

El PDU disposa que per edificar en un terreny caldra que l'acces al mateix es faci
per un cami ja existent. En aquest sentit, es requalifica com a sistema un camí
existent per tal de poder accedir a l’àmbit.

▪

D’acord amb l’art. 48 del PDPE, les raons de localitzar aquesta infrastructura en sòl
rústic són que, pel tipus d’ús és coherent que es situi en el medi rural. El nucli de
Sant Esteve de Guialbes es troba força consolidat i seria complicat localitzar
aquest tipus d’infrastructura allà. Per altra banda, la proposta de localització del
sistema es basa en que hi ha l’existència d’un camí al qual es pot accedir i que a
més, el camp que es troba just al costat està conreat actualment i per tant, es
respecte la continuació d’aquesta activitat agraria.

▪

D’acord amb el PDU, el pla especial o projecte de l’edificació que es
desenvoluparà posteriorment, haurà de complir les següents determinacions:
a. Justificar explícitament la inexistència de riscs per a les zones confrontants pel
que fa als valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics.
b. Definir les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures
correspoentns per tal d’assegurar l’aminorament de l’impacte i la integració
ambiental de les instal·lacions.
c. Especificar l’ocupació màxima de l’edificació, segons el tipus d’instal·lació i la
seva distancia mínima als límits de finca i als camins rurals, que en cap cas
podrà ser inferior a vint metres (20m).
d. Determinar que el sostre edificable serà el que de manera justificada sigui
necessari per al desenvolupament de l’activitat d’interès públic. Ordenar i
definir els accessos necessaris i instal·lacions complementàries que l’eificació i
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l’activitat proposada requereixi, així com les infrastructures i serveis necessris per
a la instal·lació i desenvolupament de l’activitat proposada.
e. En la memòria del pla especial caldrà justificar l’interès públic de les actuacions
que es proposin, la coherència de la sol·licitud amb l’àmbit on se situïn i ,
d’acord amb les determinacions del Pla Director pel tipus de sòl que es tracti, la
justificació de la impossibilitat de la seva implantació en sòl urbà. Així mateix,
compendrà un estudi econòmico-financer acreditatiu de les possibilitats reals
d’execució i gestió de l’edificació i instal·lació proposada.
f.

S’exigirà també, si és necessari, l’adequació d’una infrastructura per a extinció
d’incendis i d’altres mesures preventives o correctores en relació a l’entorn,
complint en qualsevol cas sempre la normativa vigent de prevenció d’incendis
forestals respecte la reserva de franges de protecció.

g. Caldrà també incorporar un estudi d’impacte i integració paisatgística que
haurà de tenir el contingut fixat per l’article 19 del Decret 343/2006.
h. Addicionalment, caldrà justifcar la inexistència de riscs geotècnics.

5. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
La conveniència i oportunitat, ve donada en primer lloc per donar solucions a les
problemàtiques exposades, que són:

5.1. Problemàtica detectada
Es detecten els següents conflictes en la zona de Sant Esteve:
▪ Ineficàcia dels sistemes de serveis tècnics T1 i T2 en Sant Esteve de Guialbes. La
qualificació actual respon a elements existents que no tenen la capacitat,
dimensions i característiques adients per tal de poder donar resposta a les
necessitats actuals, especialment, en cas que es desenvolupi el PMU Sant Esteve de
Guialbes Sector Centre.
De fet, l’actual dipòsit es troba a dintre de l’escola -qualificat com a sistema
d’equipaments docents-, sense accés directe del vial.
▪ Necessitat d’una nova estació transformadora per donar abastament a tot el veïnat.
▪ Necessitat d’una nova estació de depuració d’aigües per donar abastament a tot
el veïnat.
▪ Rigidesa de l’actual ordenació del PMU. El Pla de Millora Urbana apareix definit en
els plànols, i tot i que a la normativa apareix que aquesta ordenació no és
obligatòria, es prefereix disposar un grafisme que deixi una interpretació més
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abstracta. A més, es localitza l’espai per sistema de serveis tècnics T2, que en aquest
cas, es vol que quedi fixat.
▪ Innecessarietat de la línia d’edificació per afectació de vial, donat que aquest vial
ha sigut traspassat a l’Ajuntament, i per tant, és municipal.
Pel que fa a Galliners:
▪ Necessitat d’un espai d’aparcament públic.

5.2. Conveniència i oportunitat
En aquest sentit:
5.2.1.Modificacions en Sant Esteve de Guialbes
Pel que fa a la modificació referent al dipòsit d’aigua, la conveniència rau en la
necessitat de dotar d’aigua al nucli, especialment amb el desenvolupament dels plans
de millora urbana que hi ha previstos. Actualment, l’element que hi ha de dipòsit
d’aigua és precari i a sobre, es troba localitzat a l’interior d’una parcel·la destinada a
l’escola, que no té accés directament des del vial. Aquest element resulta deficient
per a les necessitats actuals i futures de consum i és per aquest motiu que es proposa
un espai més adient per la implantació d’aquest sistema.
En quan a la modificació del servei tècnic d’energia, la conveniència és similar a la del
dipòsit d’aigua. S’ha manifestat la voluntat de desenvolupar el Pla de Millora Urbana
de Sant Esteve de Guialbes centre i s’ha valorat la necessitat de modificar i millorar la
xarxa elèctrica i el centre de transformació, donat que l’espai actual és insuficient.
S’aprofita que l’espai del PMU s’ha de transformar i és viable tècnica i econòmicament
localitzar el centre de transformació a dintre d’aquest àmbit. A més, s’han realitzat
consultes amb la companyia elèctrica que ha verificat la idoneïtat i viabilitat de la
modificació del centre.
Pel que fa a la modificació del Pla de Millora Urbana, s’aprofita la modificació per
acabar d’encaixar les variacions que es proposen, donat que es vol localitzar el centre
de transformació. A més, es deixa clar la flexibilitat en quan a l’ordenació, a excepció
d’aquells elements que realment es volen fixar, que són els sistemes per l’espai de
serveis tècnics i equipaments.
Finalment, pel que fa a l’extracció de la línia de separació de l’edificació a la
carretera, com que s’ha traspassat aquest vial, s’aprofita el desenvolupament
d’aquesta modificació per tal d’actualitzar els plànols i la informació.
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5.2.2.Modificacions en Galliners
Aquesta modificació respon a la necessitat de dotar de places d’aparcament
públiques a aquest nucli, aprofitant un espai que no pot ser edificat degut a
l’afectació de la línia de separació de l’edificació a la carretera.
El nou àmbit d’aparcament es localitza en un punt idoni, doncs es troba ben
connectat amb la carretera i al mateix temps, es situa en la perifèria del nucli, pel que
facilita que s’estacionin allà els cotxes sense necessitat que hagin d’entrar cap a
l’interior.

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.
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L’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme permet la modificació de les figures de
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
6. 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.
b) Com que la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de
titularitat pública (T1 Dipòsit Aigua i T2 Energia Centre de Transformació), es
garanteix que no s’empitjoren les condicions de qualitat i de funcionalitat per a la
implantació dels usos propis d’aquesta qualificació. De fet, els nous espais proposats
tenen més superfície que els actuals, i es troben en una millor localització per tal de
donar subministrament al nucli. La titularitat dels sòls on hi havia el dipòsit i el centre
de transformació és pública, i pel que fa als sòls de destí, la voluntat és que també
passin a ser de titularitat pública.
c) Com que es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls
que ja són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments
d’altres sòls de titularitat privada, es garantirà la titularitat pública dels sòls a través
d’un conveni entre les parts, que anirà en paral·lel a l’executivitat de la modificació.
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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.
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.
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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 una modificació en quan a les rompudes,
segueixen essent vigents les justificacions i documents del POUM respecte:
-

L’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

-

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.
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En qualsevol cas, es sol·licitarà al Departament de Mediambient que es pronunciï
sobre aquest fet, mitjançant el tràmit corresponent.
▪ 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.
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
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PLANEJAMENT VIGENT I PROPOSAT

7. NORMATIVA
TÍTOL V: REGULACIÓ DEL SÒL URBÀ
CAPÍTOL 3: PLANEJAMENT DERIVAT
Art. 275 PLA DE MILLORA URBANA “SANT ESTEVE DE
GUIALBES SECTOR CENTRE”
1. ÀMBIT.
Zona centre del nucli de Sant Esteve de Guiables
Superfície:
9.375,00 m²
Sòl urbà no consolidat.
2. OBJECTIUS
Objectiu genèric
Completar la trama urbana del nucli de Sant
Esteve de Guialbes, connectat les dues zones
urbanes consolidades que actualment es
comporten com a dos nuclis, a l’est el nucli antic i
a l’oest la zona d’equipaments amb edificacions
més modernes.
Objectius específics
La cessió d’equipaments ha de permetre ampliar
l’escola.
3. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Superfície prevista sòl privat:
4.082,00 m²
Superfície
prevista
zona
1.298,00 m²
verda:
Superfície
prevista
2.135,00 m²
equipaments:

Superfície prevista vialitat:

1.860,00 m²

Tipus d'ordenació:

Cases agrupades.
(clau 5.a)
Edificabilitat bruta:
0,26 m2/m2
Nombre màxim d'habitatges
15 habitatges
4. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ.
Cessió dels terrenys destinats a vialitat, espai lliure i
equipaments.
Cessió del 10% de l’aprofitament privat d’acord
amb l’art. 43 de la Llei d’Urbanisme.
Percentatge mínim de sòl públic: 55%.
Urbanització dels vials i espais lliures.
Sistema d'actuació: reparcel·lació, modalitat de
compensació bàsica.
D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua de 30 de gener de 2015, s’ha de disposar
obligatòriament d’un sistema de depuració propi,
sens perjudici que en el tràmit de comunicació
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Art. 275 PLA DE MILLORA URBANA “SANT ESTEVE DE
GUIALBES SECTOR CENTRE”
1. ÀMBIT.
Zona centre del nucli de Sant Esteve de Guiables
Superfície:
9.375,00 m²
Sòl urbà no consolidat.
2. OBJECTIUS
Objectiu genèric
Completar la trama urbana del nucli de Sant
Esteve de Guialbes, connectat les dues zones
urbanes consolidades que actualment es
comporten com a dos nuclis, a l’est el nucli antic i
a l’oest la zona d’equipaments amb edificacions
més modernes.
Objectius específics
La cessió d’equipaments ha de permetre ampliar
l’escola.
3. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Superfície prevista sòl privat:
4.047,00 m²
Superfície
prevista
zona
1.298,00 m²
verda:
Superfície
prevista
2.170,00 m²
equipaments:
Dels quals, 35 m² es destinaran a equipaments de
serveis tècnics T2 Energia i es localitzaran allà on
s’indica en els plànol O02. Ordenació del sòl
urbà.
Superfície prevista vialitat:
1.860,00 m²
(es podrà reduir
justificadament)
Tipus d'ordenació:
Cases agrupades
(clau 5.a)
Edificabilitat bruta:
0,26 m2/m2
Nombre màxim d'habitatges
15 habitatges
4. CONDICIONS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ.
Cessió dels terrenys destinats a vialitat, espai lliure
i equipaments.
Cessió del 10% de l’aprofitament privat d’acord
amb l’art. 43 de la Llei d’Urbanisme.
Percentatge mínim de sòl públic: 55%.
Urbanització dels vials i espais lliures.
Sistema d'actuació: reparcel·lació, modalitat de
compensació bàsica.
D’acord amb l’informe de l’Agència Catalana de
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dels projectes d’urbanització respectius per
l’Ajuntament, l’ACA 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.
5. REGIM TRANSITORI D’EDIFICACIÓ I USOS
No es permetrà usos diferents dels existents fins al
desenvolupament del PMU, excepte els usos
provisionals que permet l’article 53, Usos i obres de
caràcter provisional, de la Llei d’Urbanisme.
No es permetrà la construcció de noves
edificacions i només es permetran les obres de
conservació i manteniment, excepte els edificis
provisionals que permet l’article 53, Usos i obres de
caràcter provisional, de la Llei d’Urbanisme.
6. ALTRES
Totes les actuacions en que afectin la zona
d’influència de les carreteres de referència –a
menys de 30m de l’aresta exterior de
l’explanació- s’han de realitzar d’acord amb el 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.
En la zona compresa entre la línia i la carretera es
prohibeix qualsevol tipus d’obra de construcció,
reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin
imprescindibles
per
a
la
conservació
i
manteniment de les edificacions existents.
Cal preveure les mesures adequades per
assegurar la visibilitat de qualsevol nou vial de
connexió amb la carretera.
Per a l’execució de qualsevol obra o actuació
dins la zona d’influència de la carretera, és
necessari que el promotor sol·liciti i obtingui
autorització de la Diputació de Girona i juntament
amb
la
sol·licitud,
haurà
d’aportar
la
documentació corresponent al planejament
derivat o projecte d’urbanització per a garantir el
compliment de les prescripcions de l’informe
rebut.
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L'ARQUITECTE

E. EQUIPAMENTS
E

E1. Docent
E2. Sanitari - assistencial
E3. Administratiu / proveïment
E4. Cultural - social - religiós
E5. Esportiu
E6. Funerari / cementiri
E7. Reserva / sense ús assignat
E8. Transport
E9. Seguretat i defensa

T. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
T

T1. Aigua
T2. Energia
T3. Depuració
T4. Residus
T5. Comunicacions
T6. Infraestructures de reg
T7. De nova creació / reserves

EDIFICIS I CONJUNTS SUBJECTES A PROTECCIÓ

A1:1/1.000

ST - E 1760-VI

A3:1/2.000

Pe6 ESGLÈSIA DE SANT JULIÀ
Pe8 ANTIGA ESCOLA
Pe9 EL TRULL

DATA

GENER 2020

ESCALA

0

10

20

50

ESCALES
PLANEJAMENT PROPOSAT

80

A1 1/1.000
A3 1/2.000

P-03

ST-E1760 5 MPOUM Nº1- ST ESTEVE I GALLINERS
VILADEMULS

APROVACIÓ INICIAL
AGOST 2020

ANEXOS

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

AN
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APROVACIÓ INICIAL
AGOST 2020

ANNEX I – DOCUMENTACIÓ CAN GINEBREDA

▪

Nota simple del registre de la propietat

▪

Document Ginebreda-Electravellana

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
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