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1. INTRODUCCIÓ
En la informació pública de l'instrument de planejament urbanístic s'ha de donar
compliment al que estableix l'article 8.5.a. del TRLU, que determina que en la
informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament
amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:
▪

Primer. Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i
de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de
l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

▪

Segon. Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti
de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol
d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent
i resum de l'abast d'aquesta alteració.

Aquest document té l’objectiu de donar compliment al punt segon.

2. ÀMBIT SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Les modificacions es troben localitzades en els àmbits de Sant Esteve de Guialbes i
Galliners.

3. DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ
3.1. 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:

3.1.1.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.
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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

Planejament proposat

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

Aquest àmbit quedarà de la següent forma:

Planejament vigent

Planejament proposat

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.
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Planejament proposat

Quadre resum i superfícies
VIGENT
Class
Sòl*
SUC

PROPOSAT

Qualificació
Sistema

T1. Sistema de
serveis tècnics i
ambientals.
Aigua

m2
53,09

Class
Sòl*
SUC

Qualificació
Sistema

m2

E1.
Equipaments.
Docent

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

SNU

230,85
834,23

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.

3.1.2.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).
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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.
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’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.
Aquest àmbit queda de la següent forma:

Planejament vigent
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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.

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.

3.1.3.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 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.
Així mateix, s’incorpora que l’espai per a aquests serveis queda indicat en el plànol
O02 d’Ordenació del Sòl Urbà.

3.1.4.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.
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3.1.5.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.

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.

3.2. Situació urbanística proposada
3.2.1.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.
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▪ 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

SUNC

PROPOSAT
Qualificació
Sistema

T1. Sistema de
serveis tècnics i
ambientals.
Aigua
T2. Sistema de
serveis tècnics i
ambientals.
Energia
X. Vialitat
PMU Sant Esteve de
Guialbes Sector Centre

m2
53,09

Class
Sòl*
SUC

5,80

6,95
-

SNU

SUNC

Qualificació

m2

Sistema

E1.
Equipaments.
Docent

53,09

Zona

1c. Nucli obert

12,75

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
Class Sòl*
Sistema

Zona

PROPOSAT
Qualificació
T1. Sistema de serveis
tècnics i ambientals. Aigua
T2. Sistema de serveis
tècnics
i
ambientals.
Energia
E1. Equipaments. Docent
X. Vialitat
1c. Nucli obert
20a. Rústic comú. Forestal
comú.
20c. Rústic comú. Rústic o
erm comú.
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SUC

m2
53,09

SUC

5,80

DIFERÈNCIA
m2
834,23

+781,14

SUNC

35,00

+29,20

-

SUC

53,09

+53,09

SUC
SUC
SNU

6,95
131,77

SNU

+355,67

SNU

362,62
12,75
-

SNU

1.065,08

SNU

-

-1.065,08

-

Class Sòl*
SNU

m2

+12,75
-131,77
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*Classificació del sòl: SU: Sòl urbà / SUC: Sòl urbà consolidat / SUNC: Sòl urbà no consolidat / SNU:
Sòl no urbanitzable.

3.2.2.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

m2

1b1.

Nucli

372,61

Class
Sòl*
SUC

Qualificació
Sistema

m2

X. Vialitat

372,61

Compacte

3.3. 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.

3.4. 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”.

3.5. Justificació del compliment dels plans i planejament vigents
Les modificacions proposades compleixen amb la legislació, els plans i planejament
que li és d’aplicació.
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3.6. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT
La conveniència i oportunitat, ve donada en primer lloc per donar solucions a les
problemàtiques exposades, que són:
3.6.1.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.

3.6.2.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.

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Pàgina

11

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

APROVACIÓ INICIAL
AGOST 2020

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.

3.7. PLÀNOLS
Plànols D-01, D-02 i D-03 – Identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada
altera la vigent.

ISABEL
GRANELL
SIMEON

Digitally signed by ISABEL
GRANELL SIMEON
Date: 2020.08.06 17:40:14
+02'00'

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Pàgina

12

6b4

6c

1c

P.A.U. 1
SECTOR NORD-EST
6e
V

6c
6b3

1c

P.M.U.u
6a

6b2

6b3

1c

6a

V

P20

E4

1b1

T1
6b2

T2

E7

1b1

V

5a

V *1
*2

P.M.U. SANT ESTEVE DE GUIALBES

6b3

1b1

1b2

E1

P24

SECTOR CENTRE
5a

P.A.U. 2
SECTOR CENTRE

*1 E7

1b1
V

1b2

5a

E1

6e
1c

T5

P23

T2
6b2

1b1

P.A.U. 3
SECTOR SUD

1c

6d

St. ESTEVE DE GUIALBES

LLEGENDA

Identificació dels àmbits en els que
l'ordenació proposada altera la vigent.

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE VILADEMULS

MODIFICACIÓ DEL POUM Nº1
Modificació puntual en sòl urbà i sòl no urbanitzable
St Esteve de Guialbes i Galliners
DOCUMENT COMPRENSIU
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ST - E 1760-VI

ESCALES
DOCUMENT COMPRENSIU

A1 1/1.000
A3 1/2.000

D-01

IPAC 15851

IPAC 4741

LLEGENDA

Identificació dels àmbits en els que
l'ordenació proposada altera la vigent.

IPAC 18967

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE VILADEMULS

MODIFICACIÓ DEL POUM Nº1
Modificació puntual en sòl urbà i sòl no urbanitzable
St Esteve de Guialbes i Galliners
DOCUMENT COMPRENSIU

L'ARQUITECTE

DATA

AGOST 2020
ST - E 1760-VI

ESCALES
DOCUMENT COMPRENSIU

A1 1/1.000
A3 1/2.000

D-02

6c
1c

1b1

V
1b1
1b1

1b1

E6

E4
1b1
1b1

Pe6

1b1
T2
1b1

1c

1b1
1b1
1c
6c
1c

1b1
Pe9

8.a

1c
Pe8

E4

LLEGENDA

Identificació dels àmbits en els que
l'ordenació proposada altera la vigent.

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE VILADEMULS

MODIFICACIÓ DEL POUM Nº1
Modificació puntual en sòl urbà i sòl no urbanitzable
St Esteve de Guialbes i Galliners
DOCUMENT COMPRENSIU

L'ARQUITECTE

DATA

AGOST 2020
ST - E 1760-VI

ESCALES
DOCUMENT COMPRENSIU

A1 1/1.000
A3 1/2.000

D-03

