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1- MEMÒRIA

1- MEMÒRIA :

1.1- OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ.

La present MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, té per objecte l’ajust tant
gràficament com descriptivament d’algunes errades no detectades durant
l’aprovació del mateix, en que es modificaven paràmetres urbanístics vigents
en les anteriors Normes Subsidiàries de Planejament i que no s’havien d’haver
modificat.
Així mateix com alguns altres errors de delimitació en zones agrícoles
indicades com a forestals, d’afectacions de carreteres municipals, de situació
de BCIL sobre una edificació incorrectament o de variacions puntuals
produïdes des de la data d’aprovació del POUM.

També, tant a nivell social com urbanístic es justifica per la necessitat i interès
públic com privat d’esmenar errades materials que permetin la correcta
aplicació de les normes del POUM.

1.2- DELIMITACIÓ DE l’ÀMBIT

Les modificacions es produeixen en els següents zones:
- en tot l’àmbit del municipi pel que fa al sòl agrícola i forestal, això com el
grafiat viari i de límits de municipi (planell O.1 estructura general i regim del sòl)
- en aspectes normatius del nucli de sant Gregori, claus 2, 3a i 4e
- en el veïnat de Taialà pel que fa a canvis de zonificació (planell O.3.5)
- en el veïnat de Constantins pel que fa a canvis de subzona i correcció de
BCIL (planell O.3.8)
- en els veïnats de Cartellà, Sant Medir, Les Cases Noves i Barri de l’església
pel que fa a correccions de BCIL, canvis de subzona i delimitació correcte de
sol urbà (planell O.3.7)
- en el veïnat de l’Arbat pel que fa a delimitació de sol urbà (planell O.3.3)
- en el sòl urbà industrial de la Joeria (planell (O.3.2)

1.3- AUTOR DEL PROJECTE :

L’autor del la present Modificació del POUM de Sant Gregori, és l’arquitecte
JORDI VIDAL I MIR, col·legiat núm. 30.113-2

1.4- PROMOTOR

El promotor és l’ Ajuntament de Sant Gregori amb N.I.F.: P-17.17300-F i
domicili a la Avda. Girona, 33, CP 17150 de Sant Gregori

1.5- MARC LEGAL i PLANEJAMENT VIGENT:

L’actual sistema legal a Catalunya en matèria urbanística està conformat pel la
LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost i pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

La Modificació puntual objecte d'aquest expedient s'efectua en base a l’article
96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme. En aquest article s'estableix que la modificació de qualsevol
dels elements d'una figura de planejament urbanístic queda subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.

La seva tramitació s'ajustarà al procediment establert a l’article 85 del Text
refós de la Llei d’urbanisme, i en general als articles que siguin d'aplicació en el
Capítol II Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic del
Títol Tercer de la mateixa Llei. L’objecte de la Modificació puntual del POUM
s’ajusta a les finalitats expressades en l’article 58 del Text refós de la Llei
d’urbanisme; així com la Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i
programes.

La Modificació puntual del POUM conté les determinacions pròpies de la seva
naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis,
plànols i normes corresponents. Conté la documentació que requereix l’article
59 del Text refós de la Llei d’urbanisme: memòria i estudis justificatius i
complementaris.

En segon ordre, resulta d’aplicació el vigent POUM, aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme de Girona en data de 21 de Març de 2011

1.6- CRITERIS BASE DEL PROJECTE:

Els criteris adoptats per la redacció de la present Modificació Puntual del
POUM, han estat els resultants de la detecció d’errades materials i d’altres
modificacions no detectades en el moment de l’aprovació del POUM a
Desembre de 2010 i que produeixen, o poden produir en un futur, problemes
alhora d’informar les llicencies municipals.

1.7- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. NECESSITAT I CONVENIENCIA

L’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que les propostes de modificació
d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de
la iniciativa, l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i
privats concurrents.

La proposta es justifica, bàsicament per l’interès públic d’actualitzar tota una
sèrie d’errades materials localitzades en el POUM així com el correcte grafiat
en planells normatius de la realitat física d’algun sector o vialitat en que l’actual
documentació no es correspon i pot produir errors de interpretació.

Com que les determinacions del planejament general que s’han de modificar
tenen una vigència inferior a cinc anys, s’adjunta a la present informe de la

Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que en sessió de 23 de juliol de
2013 ha emes informe faborable, als efectes de l’article 99.2a) del Text refós de
la Llei d’Urbanisme (punt 7- INFORMACIÓ ANNEXA).

Per tot això, en cada un dels punts a modificar es detalla i justifica l’interès tant
públic com privat que pot representar el canvi normatiu:

1- Zona de nucli antic (clau 1)

1.1)

Errada material al sector del Barri de l’Església:

Cal indicar en les normes urbanístiques per la zona del Barri de l’església la
qualificació de 1a a més de la de 1b tal i com està grafiat en els planells.
Justificació per l’interès únicament públic per l’error material de no incloure en
memòria el que hi ha grafiat en planells

1.2)

Alçada reguladora en la subclau 1a (nucli històric):

Cal mantenir per la zona de nucli antic, clau 1, en concret per la subzona 1a
(històrica), on s’ha establert en el Poum una alçada general de 7,5mts en
planta baixa + pis, que es continuï respectant la descripció de les anteriors
normes on s’establia en l’art.82 que per a les parcel·les ja edificades dins els
nuclis rurals històrics, les alçades serien el promitg existent entre edificacions
contigües i la coberta seguiria el pendent de les edificacions construïdes amb
una alçada màxima “sobre carener” de 10mts en PB+1+sotacoberta.

Bàsicament, aquesta norma, tot i que la subzona 1a afecta varies zones de
veïnats històrics, nomes seria aplicable a la zona del veïnat de les Cases
Noves, donada la tipologia en aquest sector amb cases de poble adossades i
moltes amb plantes golfes i on amb la normativa actual del Poum algunes
d’aquestes golfes quedarien fora d’ordenació, produint escalonats de teulades
poc estètics. La norma a més només estava prevista per a les edificacions ja
existents i en cap cas per a les noves edificacions, que haurien de respectar
l’alçada de 7,5 mts. En la resta de veïnats al ser les edificacions aïllades ja no
es presenta aquesta problemàtica.

La puntualització per aquests sectors que es feia en les anteriors NNSS tenia la
finalitat de que en les reformes d’aquestes cases entre mitgeres i en terrenys
en pendent no apareguessin en les plantes golfes grans desproporcions entre
uns veïns i els altres. En cap cas es permetia l’augment de plantes sinó el
permetre un ajust menys rígid de la planta golfes quant aquesta ja es existent,
establint una alçada màxima a carener en comptes de una alçada a ràfec.

Cal Justificar la modificació per un interès tant públic com privat de tot el veïnat
de les Cases Noves, pel fet que en les anteriors normes ja s’hi preveia una
diferenciació de l’alçada entre el nucli antic històric i el tradicional i que en el
nou Poum s’ha agrupat per error en una única alçada, que produiria un greuge
per els veïns de les zones afectades, a més de un retrocés en la finalitat
estètica per la qual es va crear l’anterior norma.

1.3) Condicions d’us a Sant Medir, monestir de sta Maria de Cadins
Actualment la qualificació del monestir es de clau 1b corresponent a la subzona
tradicional i en que les condicions d’us estableixen que el 50% del sostre ha de
ser forçosament residencial.
Una actuació residencial del 50% dels sostre del monestir en un entorn rural
petit com el de sant Medir no es viable ni molt menys sostenible.
Per les característiques pròpies del monestir de sta Maria de Cadins cal establir
un ús per aquesta edificació que no hagi de ser forçosament residencial.

És un edifici existent i de grans dimensions amb una tipologia singular, més
pròpia d’un equipament i en que amb anterioritat ja s’hi havien aprovat
actuacions com a equipament privat. Actualment amb el nou Poum no seria
viable per a qualsevol nova actuació que s’hi volgués realitzar l’haver de
destinar el 50% a usos residencials.
Es per això que cal justificar la modificació per un interès tant públic com privat
de tot el veïnat de sant Medir i en concret del mateix Bisbat, per tal d’evitar que
un edifici gran i en desús no pugui ser acondicionat i pugui anar-se deteriorant
sense una possible sortida que ho faci viable.

Donat que la normativa estableix tan sols 2 claus per a la categoria 1, 1a
(subzona històrica) i 1b (subzona tradicional), caldrà establir una nova subclau
dins la zona tradicional:
1b1 (subzona tradicional-monestir de santa Mª de Cadins) en el que es
permetin íntegrament els usos secundaris.

2- Zona d’eixample (clau 2)

2.1) Cossos sortints :
Cal poder permetre els cossos sortints tancats com estava en la normativa
anterior per a tota la Zona 1, en el seu punt 8 de l’art.51 per a les zones d'illa
tancada, donat que en el Poum no es permeten, i amb la finalitat de no
modificar una estètica unitària en les zones on ja s’havien realitzat obres amb
aquest criteri normatiu.
Aquests sector que de zona 1 de les NNSS comprenia tota la part central del
poble entre l’avda de Girona i el carrer de Baix.
La majoria d’edificacions amb tribuna al estar condicionades per l’amplada del
vial estan disposades a les obres de l’avda de Girona i en part del mateix carrer
de Baix.
La modificació d’aquesta norma per part del Poum pot crear una estètica molt
diferenciada en les noves construccions i és per això que es pretén poder
recuperar el manteniment de les tribunes tancades o semitancades en les
noves edificacions amb els mateixos paràmetres reguladors de les anteriors
NNSS.
La modificació no representa cap augment d’edificabilitat i cal justificar-la tan
sols per un interès públic.

3- Zona de cases en filera (clau 3)

3.1) Cossos sortints en la subzona 3a:
Seguint el mateix criteri que en el punt anterior per la zona d’eixampla (clau2),
cal poder permetre els cossos sortints tancats com estava en la normativa

anterior en l’art.61 de condicions de la edificació per a les zones de cases en
filera, per a tota la subzona 3a que compren el costat Nord de l’avda de Girona
i part també del carrer de Baix.
La finalitat es la de igualar les condicions d’us d’aquests cossos a les de l’altre
costat de l’avda de Girona (clau 2 del POUM) seguint el criteri de les anteriors
NNSS i per tal de no modificar una estètica unitària en les zones on ja s’havien
realitzat obres amb aquest criteri normatiu.
La modificació no representa cap augment d’edificabilitat i cal justificar-la tan
sols per un interès públic.

3.2) usos comercials a l’avda de Girona (clau 3a)
Cal permetre els usos compatibles de restauració i altres ja permesos amb les
anteriors NNSS, en la clau 3a (antiga zona 3 de les NNSS) afectant part del
costat Nord de l’avda de Girona i part del carrer de Baix.
Amb el nou POUM s’han eliminat per error part dels usos compatibles ja
permesos amb anterioritat, a la clau 3a, creant un greuge comparatiu entre una
vorera i l’altre de l’avda de Girona i deixant en situació fora de ordenació a
moltes de les activitats ja existents en el costat Nord d’aquesta avda. on el
criteri tant estètic com d’usos s’ha intentat que fos el més unitari als 2 costats.
A més de varies activitats de restauració ja existents en aquest moment hi han
també petits tallers de fusters i serrallers que amb la normativa del POUM
quedarien totalment impossibilitats de poder continuar les seves activitats.

És per això que cal justificar la modificació per un interès tant públic per la
necessitat de que l’avda de Girona sigui un carrer comercial i de serveis de
restauració i altres per el municipi, com privat de totes les activitats vigents
d’aquest costat de carrer que es troben afectades per aquest canvi de norma i
que es trobarien fora d’ordenació i sense possibilitats de renovacions, amb un
greuge comparatiu greu respecte l’altre vorera de la mateixa avda de Girona.

4- Zona de cases unifamiliars aïllades (clau 4)

4.1) Subzona 4e, Sector de la Torre :

Cal indicar en l’apartat “Tipus d’ordenació” que es permet adossar les
edificacions com ja estava previst en la modificació puntual realitzada del PP
del Sector de la Torre aprovada definitivament en data de 18/12/2001 i en el
que es permetia adossar 2 a 2 a la mitgera entre dues parcel·les, essent
construïts ambdós habitatges en el mateix moment en un únic projecte
constructiu i amb els mateixos criteris i acabats exteriors.
En la modificació de Pla Parcial del Sector de la Torre aprovat es justificava
l’agrupament per el millor aprofitament de les parcel·les que van dels 300 als
380 m2 i que en casa aïllada i amb les separacions de 3 mts a llindars feien poc
aprofitables els espais exteriors de jardí.

Es justifica la modificació únicament per un interès públic donat que en la
redacció del Poum es va recopilar la normativa del Pla Parcial sense tenir en
compte la modificació puntual que s’havia realitzat posteriorment, i fent així que
no s’introduís aquesta possibilitat d’habitatge aparellat com s’estava realitzant
fins aleshores, i on inclús algunes de les llicencies concedides que no es van
arribar a finalitzar i han quedat amb l’estructura realitzada en aquest moment
estarien fora d’ordenació per a una futura represa de les obres.

5. Sòl urbà veïnat de Taialà - Urbanització l’Olivet :

5.1) Cal realitzar la modificació de qualificacions en el planell O.3.5 – Sòl Urbà
(veïnats Taialà) en que per error material han quedat grafiats com a residencial
espai que són vialitat o equipament tècnic (dipòsit):

-espai peatonal amb escales al final del carrer de les Oliveres que cal grafiar
com a “V” vialitat i que uneix la zona de equipaments del sector amb el carrer.

-solar on està situat el dipòsit municipal de la urbanització, al final del mateix
carrer de les Oliveres, i que cal grafiar com a equipament “T” serveis tècnics.

Aquests espais actualment ja són espais cedits a l’ajuntament i amb un
manteniment municipal, amb el que el canvi de grafiat en planell no implicarà
cap cost addicional al municipi i la modificació te per tant un interès únicament
públic

5.2) Cal la inclusió dins el sòl urbà d’un espai de vialitat ja existent que ha
quedat fora d’aquest i que produeix que la parcel.la qualificada de 1b a la part
inferior del Castell de Taialà no disposi de la façana mínima exigible a carrer de
12 mts.
Aquest tram de vial ja es existent i correspon a l’inici del vial que uneix aquest
sector amb la GI-531, amb el que no suposa cap canvi d’us dels terrenys, sinó
l’esmena d’una errada material del perímetre viari urbà.

Com la vialitat ja es existent la modificació no representa un cost addicional
municipal ni cap canvi d’us i es justifica la modificació per un interès públic de
esmenar una errada i privat de la propietat afectada per aquesta errada i que
deixaria un solar urbà sense façana i per tant sense possibilitat de autoritzar-hi
cap llicencia d’obra.

5.3) Cal el canvi de subzona de una part de parcel.la del castell de Taialà
colindant amb la zona viaria, qualificada com a 1a i que cal passar a 1b.

Aquesta actuació es justifica per un interès públic per tal d’igualar el criteri de
qualificació al utilitzat dins el mateix nucli per les finques de la zona així com
per donar un tractament més igualitari al front de la crta de Taialà a Sant Medir.
Alhora també hi ha un interès privat de la propietat actual del Castell de Taialà
donat que amb aquesta modificació a clau 1b és mantindria la qualificació
antiga de les NNSS en que es permetia una parcel·lació amb superfícies de
600m2 i 12 mts de façana, i per la que aquesta propietat ja va al·legar no esta
conforme amb el canvi a més de presentar un contenciós contra el canvi de
qualificació que se li ha aplicat en el POUM.

Com que aquesta modificació comporta una canvi de les figures de
planejament urbanístic general que comporta un increment del sostre

edificable, es dona compliment a tots els requisits que estableix l’article 99 del
Text refós de la Llei d’Urbanisme en quan a la identificació de la propietat del
sol (en el punt

7.2-DOCUMENTACIÓ PROPIETAT FINQUES de la

DOCUMENTACIÓ ANNEXA de la present modificació).

6. Servituds en carreteres municipals

Cal la exclusió gràfica en el plànol “0.1.- Estructura general i règim del sòl” de
les servituds indicades erròniament de totes les carreteres municipals:

L’article 81 de les Normes Urbanístiques i annexes normatius del POUM
senyala en l’apartat 2 que la xarxa viaria bàsica esta formada pels carrers i
camins estructurants assenyalats dins del sòl urbà i no urbanitzable, destinats a
comunicar les diferents àrees urbanitzades del municipi, a dotar-lo d’espais
d’aparcament i a comunicar-lo amb els municipis veïns.
També en l’apartat 3 detalla que els terrenys destinats a sistema viari i les
seves franges de protecció no són edificables ni amb caràcter provisional,
grafiant en els plànols d’ordenació les línies d’edificació d’acord amb la
legislació sectorial de la mateixa.
La legislació sectorial regulada per la llei 25/1988 de 29 de Juliol de carreteres
(BOE 182 de 30 de Juliol de 1988) i el seu reglament a nivell estatal i el decret
legislatiu 2/2009 de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
Carreteres (DOGC 5452 de 25 d’Agost de 2009) a nivell autonòmic senyala en
l’article 2.2 (àmbit d’aplicació) d’aquest últim decret, que les vies i els accessos
als nuclis de població que integren la xarxa viaria municipal (sempre que no
tinguin la consideració de tram urbà o de travessera) queden exclosos de
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei
La línia d’edificació que estableix la reglamentació abans nomenada be
determinada a una distancia de 25 mts de l’aresta exterior de la calçada,
mentre que en el sòl no urbanitzable la separació de les construccions als
camins públics es de 10 mts per les edificacions destinades a habitatge
familiar.

En els plànols d’estructura general i regim del sòl del POUM es senyala
aquesta línia edificatòria de 25 mts a totes les carreteres d’àmbit comarcal o
local de titularitat de la Generalitat de Catalunya (GI-531 i GI-532) i de la
Diputació Provincial (GiV 5312 i GiV 5313) així com els camins o carreteres
municipals , en discrepància aquestes últimes amb les condicions d’edificació
admeses en el text escrit i deixant en volum disconforme nombroses
edificacions autoritzades en planejaments anteriors.

Es modifica en els plànols normatius del POUM la línia de protecció i edificació
dels camins i carreteres municipals a la distancia de 10 mts a cada costat de la
calçada i justifica totalment per un interès públic de esmenar una errada de
grafiat.

7. Delimitació del municipi

Cal l’ajust en el mateix plànol “0.1.- Estructura general i règim del sòl” de la
delimitació correcte del municipi d’acord amb les actes de delimitació de termes
signats amb els municipis veïns i la Direcció General d’Administració Local de
la Generalitat de Catalunya.
Es justifica totalment per un interès públic de grafiar correctament les actes
d’agermanament signades amb els diferents municipis veïns.

8. Situació correcte de BCIL

Cal situar correctament en el grafiat de la icona d’alguns BCIL que han quedat
desplaçats i poden donar peu a confusió en la interpretació de quin element es
el protegit.

Ajust dels errors de la situació gràficament dels BCIL:
- de Cartellà nº63(escoles Cartellà), nº58 (Can Gifra) situat sobre cos annexa,
nº3-JA situat sobre una casa quant es tracte d’un jaciment arqueològic fora del
nucli urbà;

- de Sant Medir nº62 (porxo) situat a dins l’església, i de Constantins el nº12
(església de Constantins) situat sobre finca de can Begudà.

Modificació a realitzar en planells:
O.3.7- Sòl urbà, veïnats (Cartellà, Sant Medir, Les cases noves, Barri de
l’Església).
O.3.8- Sòl urbà, veïnats (Casademont SA, Constantins i Ginestar vell)

Es justifica totalment per un interès públic de grafiar correctament errades
materials que poden produir confusió.

Cal la modificació gràfica a realitzar en planells:
O.3.7- Sòl urbà, veïnats (Cartellà, Sant Medir, Les cases noves, Barri de
l’Església).
O.3.8- Sòl urbà, veïnats (Casademont SA, Constantins i Ginestar vell)

9.

Canvi de subzona (clau 1) de una part de l’àrea urbana de

Constantins

Seguint el punt anterior on degut a la situació errònia del BCIL-12 (església de
st Vicenç de Constantins) el qual s’ha situat al damunt de les edificacions de
(Can Begudà, Ca l’escola i can Frou Nou) s’ha establer aquest sector
d’habitatges unifamiliars com qualificació de 1a, quant en realitat hauria de ser
qualificada com a 1b seguint el criteri establert per aquest tipus de nucli històric
i tal i com ja estava previst en les darreres NNSS.

Es justifica per un interès públic de grafiar correctament errades materials, però
alhora per un interès privat de les esmentades propietats donat que aquesta
errada ha produït un greuge en la qualificació de la subzona, i que de no ser
així hauria d’haver-se mantingut com a subzona 1b tal i com estava considerat
en el planejament anterior

Cal la modificació gràfica a realitzar nomes en planell:
O.3.8- Sòl urbà, veïnats (Casademont SA, Constantins i Ginestar vell)

10.

Ajust de delimitació de les “zones de valor agrícola” del

municipi

Cal l’ajust més meticulós d’algunes parts de zona de valor agrícola del municipi
que han quedat grafiades com a zona forestal en el planell “O.1- Estructura
General i regim del sòl”, donat que en zones de camps esta grafiat com a “C”
zona forestal quant hauria de ser qualificat com a “A” zona de valor agrícola.

Es justifica totalment per un interès públic de grafiar correctament errades
materials.

Cal la modificació a realitzar en planell:
O.1- Estructura General i regim del sòl

11. Distancies d’edificacions ramaderes i altres usos en sòl no
urbanitzable.

Cal definir les distancies per a les edificacions ramaderes i de tot tipus a límits
de finca, donat que en aquests moments no esta regulada en el present POUM.

Caldrà seguir com a criteri el mateix establert en l’article 44 del Text Refós del
Pla Especial de Masies i Cases Rurals vigent en que diu:
“No podran aixecar-se edificacions o instal·lacions, les parets exteriors de les
quals estiguin a menys de 10 metres de les partions de parcel·la o camins,
quedant exceptuats els tancats de finques, que es situaran, com a mínim, a 4 m
i 5 m de l’eix dels camins, segons la categoria d’aquests .......”
amb el que caldrà introduir en l’Art. 136 del POUM un nou punt 5 en que
s’estableixin les separacions

Es justifica tan sols per un interès públic davant la necessitat de regulació
normativa

12. Delimitació correcte del perímetre urbà als sector de Cartellà

Cal realitzar la delimitació correcte del perímetre del sòl urbà de Cartellà tal i
com estava grafiat en les anteriors NNSS unint així els 2 polígons discontinus
grafiats a un costat i l’altre de la ctra de Cartellà a sant Medir tal i com estava
grafiat en les anteriors NNSS.
L’actual grafiat del perímetre urbà no ha tingut en compte els límits de parcel.la
i s’ha agafat per error en el punt de unió del sector 4h (al Nord-Est del nucli)
amb la carretera de san Medir, el límit de plantació d’arbust en comptes de
mantenir l’anterior límit real de la parcel.la urbana de les NNSS.

Donat que es poden produir problemes en les llicencies a concedir en les
tanques d’aquest extrem de parcel·les, cal grafiar correctament el perímetre
urbà tal i com estava inicialment.

Es justifica per un interès públic de esmenar una errada material i alhora privat
de la propietat que resulta afectada per aquest traçat del perímetre urbà
diferent al de les anteriors normes i que deixen part dels límits ja existents
d’aquesta parcel.la fora d’ordenació.

Modificació a realitzar en planell:
- Unió dels 2 àmbits de sòl urbà tal i com estava grafiat en les darreres NNSS
sobre plànol O.3.7- sòl urbà, veïnats (Cartellà, st Medir , les cases Noves, Barri
de l’església)

13. Delimitació correcte del límit residencial al sector Arbat

Cal realitzar la delimitació correcte del perímetre del sòl urbà residencial en part
del sector frontal a la ctra GI-531.

L’actual grafiat del perímetre urbà no ha tingut en compte els límits de parcel.la
i s’ha agafat per error el límit de plantació d’arbust en comptes de mantenir el
límit real de la parcel.la urbana d’un extrem del sector.

Donat que es poden produir problemes en les llicencies a concedir en les
tanques d’aquest extrem, cal grafiar correctament el perímetre urbà tal i com es
realment

Es justifica per un interès públic de esmenar una errada material i alhora privat
de la propietat que resulta afectada per aquest traçat del perímetre urbà
diferent al de les anteriors normes i que deixen també part dels límits ja
existents d’aquesta parcel.la fora d’ordenació.

Modificació a realitzar en planell:
- O.3.3- sòl urbà, veïnats (Arbat, .......)

14. Traçat de la modificació del corredor Brugent-Ter

El departament de carreteres de la Generalitat ha presentat una nova proposta
de traçat del corredor Brugent-Ter – ctra C-63, N-141e i Gi-531 tram Amer-Salt,
Donat que el POUM reflexava el traçat previst inicialment i que ara s’elimina
una part d’aquest en que s’unia amb la ctra GI-532 ja que la nova proposta es
desvia just passat el municipi de Bescanó cap a la zona de Montfullà i
Vilablareix, caldria reflectir-ho en la present modificació.

Es justifica tan sols per un interès públic de grafiar el canvi realitzat en el traçat.

Modificació a realitzar en planell:
O.1- Estructura General i regim del sòl

15. usos comercials al sector industrial de la Joeria en front a la
ctra GI-531

Cal permetre els usos compatibles de restauració dins la clau 7b al sector
industrial de la Joeria en tot el front de la ctra GI-531.
Donada les característiques específiques d’aquesta façana a peu de ctra. i la
seva categoria més comercial que en la resta, hi ha la necessitat per part del
sector tant de la zona industrial com amb caràcter general de poder permetre
l’activitat de restauració, tant mateix comú en molts polígons industrials de la
comarca i no previst actualment per aquest sector.

Recentment la implantació d’activitats esportives com el club de Padel de Sant
Gregori en el polígon està generant una necessitat demandada tant per part
dels usuaris com per part del personal i treballadors de les diferents activitats
que hi ha dins el polígon.

Es per això que cal justificar la modificació per un interès bàsicament públic i
que alhora també tindrà un interès privat de tots els solars i naus industrials que
donen façana a la ctra. GI-531.

Com que aquesta modificació comporta una transformació dels usos, es dona
compliment a tots els requisits que estableix l’article 99 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme en quan a la identificació de la propietat del sol (en el punt 7.2DOCUMENTACIÓ PROPIETAT FINQUES de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA
de la present modificació).

16. ajust de la industria existent de Pinsos Ravès dins l’actual SUD
5 del sector de la Joeria Sud

L’article 117 del POUM defineix el Sector urbanitzable delimitat número 5.
Sector Industrial La Joeria sud (SUD-5)
El sector que és d’àmbit discontinu està situat en la major part al sud de l'àrea
industrial del Pla de la Joeria, entre el torrent Garrep, el camí de la Devesa i la
carretera Gi-531. La resta de l’àrea es situa una part al nord-est del barri del
Ginestar i una altra part al costat de les instal·lacions esportives del nucli de
Sant Gregori.
Ja en la seva redacció i davant la dificultat que suposaria la inclusió de l’actual
industria de Pinsos Ravés dins el sector, que faria inviable el manteniment de
l’activitat, es va preveure en l’apartat “d) condicions de desenvolupament” del
mateix art.117 la exclusió d’aquesta en la reparcel.lació:

d) Condicions de desenvolupament
.......
“Amb la finalitat de facilitar la gestió del sector, els terrenys ocupats per les
instal·lacions existents de Pinsos Ravés conformaran un polígon exclòs de la
reparcel·lació respecte la resta de terrenys del pla parcial, al qual se li imputaran, no
obstant, les càrregues d’urbanització del vial fronterer amb la carretera a més del deure
de cessió del 10 % de l’aprofitament urbanístic.”
Per tal de deixar-ho més entenedor i que el desenvolupament del SUD-5 no
afectes la industria existent, es preveu la exclusió d’aquest totalment, amb la
modificació a un polígon d’actuació urbanística, passant a ser el PAU nº 7
sense modificarne els condicionants de desenvolupament :

Polígon d’actuació urbanística n. 7. Joeria Sud – Pinsos Ravès (PAU-7)
La modificació tot i que es justifica amb una finalitat pública per tal de permetre
el correcte desenvolupament del SUD-5 i que la inclusió de la industria existent
no es vegi afectada, també té una justificació privada per afectar a una única
industria.

1.8- JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

D‘acord amb allò que estableix l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en el
cas de les modificacions del planejament general aquests estudis s’han de
incorporar com un document independent, en els casos que la modificació
comporti nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
“Article 3
Àmbit d’aplicació
3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a
document independent, en els instruments d’ordenació territorial i urbanística
següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que
comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu
la implantació de nous usos o activitats.”

La present modificació està inclosa en el supòsit “b”, tot i que la proposta no
comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, sinó alguna modificació
de la subzona existent o d’algun dels paràmetres d’aquestes subzones, i per
tant no tenen incidència en la mobilitat ja analitzada en la redacció del POUM.
Es per això que l’estudi d’avaluació generada no resulta preceptiu en la present
modificació.

1.9- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

L’informe de sostenibilitat econòmica previst a l’article 59.3.d del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, que es refereix a la redacció dels plans d’ordenació urbanística
municipal, per extensió, es pot considerar aplicable a les modificacions
posteriors, quan es produeix la variació d’aquelles determinacions o dels
paràmetres que formen part de dit Informe.

En la modificació de les zonificacions en el veïnat de Taialà es podria
considerar com l’única zona que pogués tenir alguna incidència en el
manteniment municipal, però tant en la zona d’equipaments on hi ha la pista de
tenis (E7), com en la de Serveis Tècnics (T) on hi ha el dipòsit d’aigua
municipal, com en el sistema viari (V), actualment ja tenen un manteniment
municipal i per tant la modificació tant sols pretén grafiar aquesta realitat.

Per això, es conclou que la modificació no té cap tipus d’impacte en les
finances públiques de les administracions responsables i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris, ja que es
tracta d’una modificació puntual que no modifica cap paràmetre que hi tingui
incidència, sinó tan sols el correcte grafiat a la realitat existent o un ajust estètic
ja permès en l’anterior normativa.

Signat
Jordi Vidal i Mir, arquitecte

2- NORMATIVA

NORMATIVA:

1- Zona de nucli antic (clau 1)

1.1)

Errada material al sector del Barri de l’Església:

Cal indicar en les normes urbanístiques per la zona del Barri de l’església la
qualificació de 1a a més de la de 1b tal i com està grafiat en els planells.

Modificació a realitzar:
en la pag. 76 del POUM dins l’art.95 (clau 1)
redacció actual:

Definició i subzones
..........
S’estableixen les següents subzones: 1a, corresponent a la subzona històrica,
de protecció estricta i de manteniment, que s’emplaça en els nuclis de Taialà,
Cartellà, Sant Medir, Les Cases Noves, Ginestar Vell i Constantins i, 1b,
corresponent a la subzona tradicional, que s’emplaça en els nuclis de Taialà,
Cartellà, Cases Noves, barri de Ginestar, barri de l’Església i Constantins.
...................

En la modificació cal dir:

..........
S’estableixen les següents subzones: 1a, corresponent a la subzona històrica,
de protecció estricta i de manteniment, que s’emplaça en els nuclis de Taialà,
Cartellà, Sant Medir, Les Cases Noves, Ginestar Vell, barri de l’Església i
Constantins i, 1b, corresponent a la subzona tradicional, que s’emplaça en els
nuclis de Taialà, Cartellà, Cases Noves, barri de Ginestar, barri de l’Església i
Constantins. ...................
______________________________________________________________

1.2) alçada reguladora en la subclau 1a (nucli històric):
Cal mantenir per la zona de nucli antic, clau 1, en concret per la subzona 1a
(històrica), on s’ha establert en el Poum una alçada general de 7,5mts en
planta baixa + pis, que es continuï respectant la descripció de les anteriors
normes on s’establia en l’art.82 que per a les parcel·les ja edificades dins els
nuclis rurals històrics, les alçades serien el promitg existent entre edificacions
contigües i la coberta seguiria el pendent de les edificacions construïdes amb
una alçada màxima “sobre carener” de 10mts en PB+1+sotacoberta.

Modificació a realitzar:
en la pag. 77 del POUM dins l’art. 95 (clau 1)
redacció actual:

Condicions de l’edificació
....................
Alçada reguladora màxima nombre de plantes: 7,50 m corresponents a planta
baixa mes 1 planta pis per a les edificacions prals i 5 m corresponents a planta
baixa per a les edificacions auxiliars.
...................

En la modificació cal dir:

....................
Alçada reguladora màxima “per a les noves edificacions”: 7,50 m corresponents
a planta baixa mes 1 planta pis per a les edificacions prals i 5 m corresponents
a planta baixa per a les edificacions auxiliars.
Per a les edificacions existents les alçades seran el promitg entre edificacions
contigües amb un màxim de 10mts sobre carener i la coberta seguirà el
pendent de les edificacions construïdes. Dins d’aquesta alçada la distribució en
pisos serà en Planta Baixa + Planta 1ª + Planta Golfes (sotacoberta).
...................

1.3) Condicions d’us a Sant Medir , monestir de sta Maria de Cadins
Donat que la normativa estableix tan sols 2 claus per a la categoria 1, 1a
(subzona històrica) i 1b (subzona tradicional), cal establir una nova subclau
dins la zona tradicional pel Monestir de sta Mª de Cadins:
1b1 (subzona tradicional-monestir de santa Mª de Cadins) en el que es
permetin íntegrament els usos secundaris.

Modificació a realitzar:
en la pag. 80 del POUM dins l’art.95 (clau 1)
redacció actual:
....................
Condicions d’ús
Ús principal: habitatge unifamiliar aïllat o adossat sense superar la densitat neta
d’un habitatge cada 600m2 de parcel.la.
Usos compatibles: Comercial, limitat a un màxim de 100m2, sociocultural,
restauració, docent hoteler, oficina, esportiu, sanitari i taller, només en planta
baixa .
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri.
L’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 50% del sostre.

En la modificació cal dir:
....................
5. Condicions d’ús
Ús principal: habitatge unifamiliar aïllat o adossat sense superar la densitat neta
d’un habitatge cada 600m2 de parcel.la.
Usos compatibles: Comercial, limitat a un màxim de 100m2, sociocultural,
restauració, docent hoteler, oficina, esportiu, sanitari i taller, només en planta
baixa .

En les subzones 1a i 1b la proporció entre ús principal i usos compatibles es
regirà pel següent criteri. L’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 50% del
sostre.
En la subzona 1b1 (monestir de santa Mª de Cadins de sant Medir) s’acceptarà
en la seva totalitat els usos compatibles.

2- Zona d’eixample (clau 2)

2.1) Cossos sortints :
Manteniment de les tribunes tancades o semitancades en les noves
edificacions amb els mateixos paràmetres reguladors de les anteriors NNSS.

Modificació a realitzar:
en la pag. 82 del POUM dins l’art. 96 (clau 2)
redacció actual:

3. Condicions de l’edificació
....................
Cossos sortints: Només s’admeten si són totalment oberts i compleixen les
següents condicions: vol no superior a 20 cm en carrers d’amplada inferior a 4
m, de 45 cms als carrers d’amplada entre 4 i 6m i de 60 cms als carrers
d’amplada superior a 6 m. En els carrer de més de 8 m d’amplada s’admeten
sempre que no sobresurtin més de 1/20 de l’amplada del carrer amb el límit
màxim de 1 m, i sempre inferior a l’amplada de la vorera.

En la modificació cal dir:

....................

Cossos sortints: Només s’admeten si són totalment oberts en carrers inferiors a
8 mts i compleixen les següents condicions: vol no superior a 20 cm en carrers
d’amplada inferior a 4 m, de 45 cms als carrers d’amplada entre 4 i 6m i de 60
cms als carrers d’amplada entre 6 i 8 m. En els carrer de més de 8 m
d’amplada s’admeten oberts, closos o semiclosos, sempre que no sobresurtin
més de 1/20 de l’amplada del carrer amb el límit màxim de 1 m, i sempre
inferior a l’amplada de la vorera. Els cossos sortints closos o semiclosos no
ocuparan en la seva totalitat més de la meitat de la façana, ni cadascun dels
cossos sortints no ultrapassarà l’ampla de 3,60 mts.

3- Zona de cases en filera (clau 3)

3.1) Cossos sortints en la subzona 3a:
Manteniment de les tribunes tancades o semitancades en les noves
edificacions amb els mateixos paràmetres reguladors de les anteriors NNSS.

Modificació a realitzar:
en la pag. 84 del POUM dins l’art. 97 (clau 3)
redacció actual:

3. Condicions de l’edificació
....................
Cossos sortints: En la subzona 3d s’admeten sobre les alineacions anterior i
posterior de l’edificació cossos sortints oberts, amb un vol màxim d’1,25 m

En la modificació cal dir:

....................
Cossos sortints: En la subzona 3a s’admeten si són totalment oberts en carrers
inferiors a 8 mts i compleixen les següents condicions: vol no superior a 20 cm
en carrers d’amplada inferior a 4 m, de 45 cms als carrers d’amplada entre 4 i

6m i de 60 cms als carrers d’amplada entre 6 i 8 m. En els carrer de més de 8
m d’amplada s’admeten oberts, closos o semiclosos, sempre que no
sobresurtin més de 1/20 de l’amplada del carrer amb el límit màxim de 1 m, i
sempre inferior a l’amplada de la vorera. Els cossos sortints closos o
semiclosos no ocuparan en la seva totalitat més de la meitat de la façana, ni
cadascun dels cossos sortints no ultrapassarà l’ampla de 3,60 mts.
En la subzona 3d s’admeten sobre les alineacions anterior i posterior de
l’edificació cossos sortints oberts, amb un vol màxim d’1,25 m.

3.2) usos comercials a l’avda de Girona (clau 3a)

Cal permetre els usos compatibles de restauració i altres ja permesos amb les
anteriors NNSS, en la clau 3a (antiga zona 3 de les NNSS) afectant part del
costat Nord de l’avda de Girona i part del carrer de Baix.

Modificació a realitzar:
en la pag. 84 del POUM dins l’art. 97 (clau 3)
redacció actual:

4 Condicions d’ús
....................
Usos compatibles: Oficines en planta baixa. En la subzona 3a s’admet l’ús
comercial limitat a 250 m2 de superfície i en planta baixa.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri:
l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 70% del sostre de la subzona.
..................

En la modificació cal dir:

4 Condicions d’ús
....................

Usos compatibles: Oficines en planta baixa. En la subzona 3a s’admet l’ús
comercial i en planta baixa limitat a 250 m2 de superfície i en planta baixa,
també els: sociocultural, restauració, docent, hoteler, oficina i sanitari
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri:
l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 50% del sostre de la subzona.
S’admetrà el manteniment dels usos industrials existents en aquesta zona amb
anterioritat a l’aprovació del POUM, sense possibilitat d’ampliació, sempre que
disposin de les preceptives llicències regularment atorgades.
..................

4- Zona de cases unifamiliars aïllades (clau 4)

4.1) Subzona 4e, Sector de la Torre :

Cal indicar en l’apartat “Tipus d’ordenació” que

es permet adossar les

edificacions com ja estava previst en la modificació puntual realitzada del PP
del Sector de la Torre aprovada definitivament en data de 18/12/2001 i en el
que es permetia adossar 2 a 2 a la mitgera entre dues parcel·les, essent
construïts ambdós habitatges en el mateix moment en un únic projecte
constructiu i amb els mateixos criteris i acabats exteriors, i en que es justificava
per el millor aprofitament de les parcel·les que van dels 300 als 380 m2 i que en
casa aïllada i amb les separacions de 3 mts a llindars feien poc aprofitables els
espais exteriors de jardí.

Es justifica la modificació pel fet que en la redacció del Poum es va recopilar la
normativa del Pla Parcial sense tenir en compte la modificació puntual que
s’havia realitzat posteriorment, i fent així que no s’introduís aquest possibilitat
d’habitatge aparellat.

Modificació a realitzar:
en la pag. 84 i 85 del POUM
redacció actual:

Art. 98 - Zona de cases unifamiliars aïllades (clau 4)
...............
3. Condicions de l’edificació
Tipus d’ordenació: Edificació unifamiliar aïllada envoltada de jardí privat. En la
subzona 4h i 4i es permet adossar les edificacions.

en la modificació cal dir:

3. Condicions de l’edificació
Tipus d’ordenació: Edificació unifamiliar aïllada envoltada de jardí privat. En la
subzona 4e, 4h i 4i es permet adossar les edificacions.

5. Sòl urbà veïnat de Taialà - Urbanització l’Olivet :

5.1) Modificació de qualificacions en planell O.3.5 – Sòl Urbà (veïnats Taialà)
en que per error material han quedat grafiats com a residencial espai que són
vialitat o equipament tècnic (dipòsit):

-espai peatonal amb escales al final del carrer de les Oliveres que cal grafiat
com a “V” vialitat i que uneix la zona de equipaments del sector amb el carrer.

-solar on està situat el dipòsit municipal de la urbanització, al final del mateix
carrer de les Oliveres, i que cal grafiar com a equipament “T” serveis tècnics.

5.2) Inclusió dins el sòl urbà d’un espai de vialitat ja existent que ha quedat fora
d’aquest i que produeix que la parcel.la qualificada de 1b a la part inferior del
Castell de Taialà no disposi de la façana mínima exigible a carrer de 12 mts.
Aquest tram de vial ja es existent i correspon a l’inici del vial que uneix aquest
sector amb la GI-531, amb el que no suposa cap canvi d’us dels terrenys, sinó
l’esmena d’una errada material del perímetre viari urbà.

5.3) Canvi de subzona de una part de parcel.la del castell de Taialà colindant
amb la zona viaria, qualificada com a 1a i que cal passar a 1b.
Aquesta actuació es justifica per tal de igualar el criteri de qualificació al utilitzat
dins el mateix nucli per les finques de la zona així com per donar un tractament
més igualitari al front de la crta de Taialà a Sant Medir. Alhora amb aquesta
modificació a clau 1b és mantindria més ajustada la qualificació antiga de les
NNSS, i per la que la propietat ja va presentar un contenciós contra aquest
canvi de qualificació que se li ha aplicat en el POUM.

6. Servituds en carreteres municipals

Cal la exclusió gràfica en el plànol “0.1.- Estructura general i règim del sòl” de
les servituds indicades erròniament de totes les carreteres municipals:

Es modifica en els plànols normatius del POUM la línia de protecció i edificació
dels camins i carreteres municipals a la distancia de 10 mts a cada costat de la
calçada.

7. Delimitació del municipi

Cal l’ajust en el mateix plànol “0.1.- Estructura general i règim del sòl” de la
delimitació correcte del municipi d’acord amb les actes de delimitació de termes
signats amb els municipis veïns i la Direcció General d’Administració Local de
la Generalitat de Catalunya.

8. Situació correcte de BCIL

Cal situar correctament en el grafiat de la icona d’alguns BCIL que han quedat
desplaçats i poden donar peu a confusió en la interpretació de quin element es
el protegit.

Ajust dels errors de la situació gràficament dels BCIL:
- de Cartellà nº63(escoles Cartellà), nº58 (Can Gifra) situat sobre cos annexa,
nº3-JA situat sobre una casa quant es tracte d’un jaciment arqueològic fora del
nucli urbà;

- de Sant Medir nº62 (porxo) situat a dins l’església, i de Constantins el nº12
(església de Constantins) situat sobre finca de can Begudà.

Modificació a realitzar en planells:
O.3.7- Sòl urbà, veïnats (Cartellà, Sant Medir, Les cases noves, Barri de
l’Església).
O.3.8- Sòl urbà, veïnats (Casademont SA, Constantins i Ginestar vell)

9.

Canvi de subzona (clau 1) de una part de l’àrea urbana de

Constantins

Seguint el punt anterior on degut a la situació errònia del BCIL-12 (església de
st Vicenç de Constantins) el qual s’ha situat al damunt de les edificacions de
(Can Begudà, Ca l’escola i can Frou Nou) s’ha establer aquest sector
d’habitatges unifamiliars com qualificació de 1a, quant en realitat hauria de ser
qualificada com a 1b seguint el criteri establert per aquest tipus de nucli històric
i tal i com ja estava previst en les darreres NNSS.

Modificació gràfica a realitzar nomes en planell:
O.3.8- Sòl urbà, veïnats (Casademont SA, Constantins i Ginestar vell)

10. Ajust de delimitació les “zones de valor agrícola” del municipi

Cal l’ajust més meticulós d’algunes parts de zona de valor agrícola del municipi
que han quedat grafiades com a zona forestal en el planell “O.1- Estructura
General i regim del sòl”, donat que en zones de camps esta grafiat com a “C”
zona forestal quant hauria de ser qualificat com a “A” zona de valor agrícola.

Modificació a realitzar en planell:
O.1- Estructura General i regim del sòl

11. Distancies edificacions ramaderes i d’usos d’altres que
l’habitatge en sòl no urbanitzable.

Cal definir les distancies per a les edificacions ramaderes i de tot tipus a límits
de finca, donat que en aquests moments no esta establerta en el present
POUM.

Caldrà seguir el mateix criteri establert en l’article 44 del Text Refós del Pla
Especial de Masies i Cases Rurals vigent en que diu:
“No podran aixecar-se edificacions o instal·lacions, les parets exteriors de les
quals estiguin a menys de 10 metres de les partions de parcel·la o camins,
quedant exceptuats els tancats de finques, que es situaran, com a mínim, a 4 m
i 5 m de l’eix dels camins, segons la categoria d’aquests .......”

amb el que caldrà introduir en l’Art. 136 del POUM un nou punt 5 en que
s’estableixin les separacions

Modificació a realitzar:
en la pag. 125 del POUM

“Art 136- Condicions generals per a les noves edificacions en sòl no
urbanitzable
Les noves edificacions permeses per aquest POUM s’ajustaran a les
següents condicions generals:
...............

5. Separacions
No podran aixecar-se edificacions o instal·lacions, les parets exteriors de les
quals estiguin a menys de 10 metres de les partions de parcel·la o camins,
quedant exceptuats els tancats de finques, que es situaran, com a mínim, a 4 m
i 5 m de l’eix dels camins, segons la categoria d’aquests en el POUM.

12. Delimitació correcte del perímetre urbà als sector de Cartellà

Cal realitzar la delimitació correcte del perímetre del sòl urbà de Cartellà tal i
com estava grafiat en les anteriors NNSS unint així els 2 polígons discontinus
grafiats a un costat i l’altre de la ctra de Cartellà a sant Medir tal i com estava
grafiat en les anteriors NNSS.
L’actual grafiat del perímetre urbà no ha tingut en compte els límits de parcel.la
i s’ha agafat per error en el punt de unió del sector 4h (al Nord-Est del nucli)
amb la carretera de san Medir, el límit de plantació d’arbust en comptes de
mantenir l’anterior límit real de la parcel.la urbana de les NNSS.

Modificació a realitzar en planell:
- Unió dels 2 àmbits de sòl urbà tal i com estava grafiat en les darreres NNSS
sobre plànol O.3.7- sòl urbà, veïnats (Cartellà, st Medir, les cases Noves, Barri
de l’església)

13. Delimitació correcte del límit residencial al sector Arbat

Cal realitzar la delimitació correcte del perímetre del sòl urbà residencial en part
del sector frontal a la ctra GI-531.
L’actual grafiat del perímetre urbà no ha tingut en compte els límits de parcel.la
i s’ha agafat per error el límit de plantació d’arbust en comptes de mantenir el
límit real de la parcel.la urbana d’un extrem del sector.

Donat que es poden produir problemes en les llicencies a concedir en les
tanques d’aquest extrem, cal grafiar correctament el perímetre urbà tal i com es
realment

Modificació a realitzar en planell:
- O.3.3- sòl urbà, veïnats (Arbat, .......)

14. Traçat de la modificació del corredor Brugent-Ter

El departament de carreteres de la Generalitat ha presentat una nova proposta
de traçat del corredor Brugent-Ter – ctra C-63, N-141e i Gi-531 tram Amer-Salt,
Donat que el POUM reflexava el traçat previst inicialment i que ara s’elimina
una part d’aquest en que s’unia amb la ctra GI-532 ja que la nova proposta es
desvia just passat el municipi de Bescanó cap a la zona de Montfullà i
Vilablareix, caldria reflectir-ho en la present modificació.

Modificació a realitzar en planell:
O.1- Estructura General i regim del sòl

15. usos comercials al sector industrial de la Joeria en front a la
ctra GI-531

Cal permetre els usos compatibles de restauració dins la clau 7b al sector
industrial de la Joeria en tot el front de la ctra GI-531.

Modificació a realitzar:
en la pag. 89 del POUM dins l’art.101 (clau 7)
redacció actual:

................

4. Condicions d'ús
Ús principal: magatzems, garatges, tallers, indústries, oficines, culturals i
esportius.
Usos compatibles: S'admet l'ús comercial associat a la indústria ubicada a la
parcel·la. En la subzona 7c s’admeten els usos complementaris o auxiliars a
l’activitat principal.
S’admet un màxim de 4 activitats per superfície de parcel·la mínima, permetentse activitats de com a mínim 200 m2 de superfície.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri:
l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 70% del sostre.
S’admet l’ús d’habitatge per guarda i vigilància de la instal·lació, a raó d’un
habitatge per parcel·la mínima en el cas de que en aquesta s’hi desenvolupi
una sola activitat.
Dotació mínima d’aparcament: Una plaça cada 200 m2st per a totes les
subzones.

En la modificació cal dir:

4 Condicions d’ús
Ús principal: magatzems, garatges, tallers, indústries, oficines, culturals i
esportius.
Usos compatibles: S'admet l'ús comercial associat a la indústria ubicada a la
parcel·la. En la subzona 7c s’admeten els usos complementaris o auxiliars a
l’activitat principal.
En la subzona 7b es permet l’ús de restauració limitat a 300 m2 de superfície
en tota la part frontal a la Ctra GI-531
S’admet un màxim de 4 activitats per superfície de parcel·la mínima, permetentse activitats de com a mínim 200 m2 de superfície.
La proporció entre ús principal i usos compatibles es regirà pel següent criteri:
l’ús principal haurà d’ocupar un mínim del 70% del sostre.

S’admet l’ús d’habitatge per guarda i vigilància de la instal·lació, a raó d’un
habitatge per parcel·la mínima en el cas de que en aquesta s’hi desenvolupi
una sola activitat.
Dotació mínima d’aparcament: Una plaça cada 200 m2st per a totes les
subzones

16. ajust de la industria existent de Pinsos Ravès dins l’actual SUD
5 del sector de la Joeria Sud

Cal l’exclusió de l’actual industria de Pinsos Ravés del SUD-5, amb la
modificació a un polígon d’actuació urbanística, PAU nº 7, sense modificarne
els condicionants de desenvolupament actuals.

Polígon d’actuació urbanística n. 7. Joeria Sud – Pinsos Ravès (PAU-7)
a) Situació
El polígon es troba situat a l’est del municipi, al costat de la carretera Gi-531 en
el Pla de la Joeria.

b) Objecte
Ordenació del terreny industrial de Pinsos Ravès.

c) Superfície i aprofitament
La superfície total és de 14.120 m2
Paràmetres d’aplicació:
Edificabilitat bruta: 0,75 m2sostre/m2sòl
Usos principals: Industrial
Ordenació: Zona industrial, subzona 7b
Obligacions: Se li imputaran les càrregues d’urbanització del vial fronterer amb
la carretera

d) Condicions de desenvolupament
El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat de
cooperació. Cal la redacció d’un projecte de reparcel·lació i del corresponent
projecte d’urbanització.

e) Aprofitament urbanístic
El polígon es troba subjecte a la cessió a l’administració actuant del 10 % de
l’aprofitament urbanístic.

3- AGENDA i AVALUACIÓ ECONÒMICA i FINANCERA DE LES
ACTUACIONS

AGENDA DE LES ACTUACIONS
Per les característiques de la present modificació puntual del POUM, en cap
cas es modifca l’agenda de les actuacions ja previstes en el POUM vigent,
continuant amb els requeriments següents:
“.....
A . OBLIGATORIETAT
El text refòs de la Llei d’Urbanisme, estableix en el seu article 59 que regula la
documentació que han de contenir els plans d’actuació urbanística municipal,
l’obligació d’incorporar l’agenda i l’avaluació econòmica financera de les
actuacions a desenvolupar.

B . OBJECTIUS DE L’AGENDA
Aquesta Agenda d’Actuació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant
Gregori, té com a finalitat l’assenyalament dels objectius que es preveu assolir
en els propers 12 anys (2010/2021), corresponents a dos sexennis 2010-15 i
2016-21.
Aquests objectius són el desenvolupament i execució d’obres, així com el
desenvolupament urbanístic de determinats sectors, i assenyalar les directrius
de preferència o prelació en aquests, sense perjudici que noves circumstàncies
de tipus econòmic, polític o social aconsellin alteracions o ajustos en el seu
desenvolupament.
El conjunt d’actuacions que es programen pels propers 12 anys s’entenen amb
un valor de caràcter general, ja sigui per la seva incorporació com a xarxa
d’infraestructures bàsica, o al sistema general d’equipaments o espais lliures
del municipi, i quin desenvolupament s’ha de completar amb les previsions i
actuacions

sectorials,

de

caràcter

ordinari,

fruit

de

les

successives

programacions anyals de l’Ajuntament de Sant Gregori.

C . PREVISIONS GENERALS
L’Agenda

contempla

per

una

banda

l’assenyalament

de

les

obres

d’infraestructura viària bàsica, de caràcter general, a desenvolupar per
l’Ajuntament i/o altres administracions públiques, així com la coordinació de les
actuacions d’iniciativa privada en els trams en qué aquesta participi, i inclusos

dins els Polígons d’Actuació Urbanística i els àmbits de Plans de Millora
Urbana.
També s’assenyalen les àrees d’equipaments i espais lliures de caràcter
general, previstes per incorporar al poble en els propers anys. Per últim, es
fixen els sectors urbanitzables a desenvolupar en aquest període per tal
d’incorporar-los a la trama urbana de poble. En aquest cas no s’inclouen les
àrees que ja es troben en estat d’execució de l’obra urbanitzadora, fruit de
programacions anteriors.
......”

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS
Les modificacions proposades no suposen cap canvi de l’avaluació econòmica i
financera de POUM vigent en cap dels seus punts que procedim a enumerar:

A . COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
LOCAL
B . LA PROJECCIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS DURANT
ELS PROPERS 6 ANYS
C . OPCIONS BÀSIQUES DE COMPORTAMENT
D . PROJECCIÓ D’INGRESSOS I DESPESES ORDINÀRIES
E . ESTIMACIÓ DELS RECURSOS DISPONIBLES
F . COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
G . COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PRIVAT

Tot i això, per tal de donar compliment als requisita que estableix en l’article 99
del Text refós de la Llei d’urbanisme, es procedeix a realitzar una avaluació
econòmica i financera individualitzada dels punts de la present modificació que
comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial
o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels usos, que són els
següents:

5. Sòl urbà veïnat de Taialà - Urbanització l’Olivet :

5.3) canvi de subzona de una part de parcel·la del castell de Taialà
colindant amb la zona viaria, qualificada com a 1a i que cal passar a 1b.

Tot i que aquesta modificació comporta una canvi de les figures de
planejament urbanístic general que comporta un increment del sostre
edificable, l’avaluació econòmica i financera és nul·la ja que aquest canvi
no suposa cap modificació en les arques municipals donat que es tracta
d’esmenar una qualificació errònia ja permesa en les darreres NNSS i en
una parcel·la de propietat particular.

15. usos comercials al sector industrial de la Joeria en front a la
ctra GI-531

permetre els usos compatibles de restauració dins la clau 7b al sector
industrial de la Joeria en tot el front de la ctra GI-531.

Tot i que aquesta modificació comporta una transformació dels usos,
l’avaluació econòmica i financera és nul·la ja que aquest canvi no suposa
cap modificació en les arques municipals donat que es tracta d’una
actualització dels usos permesos per l’evolució natural del sector en el
conjunt de parcel·les de propietat particular que la composen.

4- MEMÒRIA SOCIAL

MEMÒRIA SOCIAL:

La Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme de Catalunya, va destacar al seu
preàmbul que una de les formes per a racionalitzar el territori i lluitar contra la
pobresa era defensar una política d’habitatge social. D’aquesta manera es va
establir com a primer objectiu el conjugar les necessitats de creixement amb els
imperatius de desenvolupament sostenible.

Posteriorment la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei
2/2002, de 14 de març, per al foment de l’habitatge assequible, de la
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local té com a finalitat fomentar la
disposició de sòl per a la construcció d’habitatges assequibles i establir
mesures perquè els Ajuntaments participin activament en aconseguir aquest
objectiu i en conseqüència regular els mecanismes que permetin als ens locals
intervenir en el mercat immobiliari local amb eines prou potents. Aquestes
regulacions queden ratificades en el Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Aquesta intervenció s’ha de definir en la memòria social del planejament
d’ordenació urbanística del municipi, que s’emmarca en les directrius definides
per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, i el Decret 1/2005 on estableix en
l’article 59, apartat 1-h, que la memòria social haurà de ser un dels documents
que conformin els plans d’ordenació urbanística municipal.

Segons estableix el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme al seu article 69.3, la memòria social del pla
d’ordenació urbanística municipal és el document d’avaluació i justificació de
les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a
l’habitatge (habitatge social, habitatge de protecció pública, habitatge protegit,
habitatge dotacional, equipaments comunitaris,...)

El document de la Memòria Social del Pla General d’Ordenació Urbanística
Municipal de Sant Gregori, avalua i dona justificació a les referides
determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge.

La modificació puntual proposada, no té incidència en les referides
determinacions atès que no afecta a sòl apte per a la construcció d’habitatge de
protecció pública.

Pel tot el descrita anteriorment i seguint els principis generals de cohesió social
i integració propugnats per la mateixa Llei 2/2002 d’urbanisme i ampliats per la
modificació d’aquesta en la Llei 10/2004, i d’acord amb el que disposa l’article
59 del text refós de la Llei d’urbanisme, la present modificació del POUM de
Sant Gregori no altera la memòria social amb la definició dels objectius
d’obtenció de sòl per habitatge de protecció pública, habitatge assequible i
habitatge dotacional públic, així com la justificació d’aquest habitatge.

5- AVALUCACIÓ AMBIENTAL

AVALUCACIÓ AMBIENTAL:

A nivell de justificació mediambiental, cal remarcar que la referida actuació és
promoguda bàsicament pel municipi a efectes d’actualització d’errades
materials i de petits ajustos i canvis normatius que no alteren l’estudi
d’avaluació ambiental del mateix POUM, pel que aquesta modificació es pot
considerar que no te cap impacte mediambiental.

Per tot l’expressat, s’entén que l’impacte ambiental de la modificació un cop
acabats tots els tràmits serà inexistent en l’entorn.

6- PLÀNOLS:

6.1- PLANOLS POUM VIGENT

6.2- MODIFICACIONS A REALITZAR

6.3- PLANOLS MODIFICATS

7- INFORMACIÓ ANNEXA

7.1- INFORME COMISSIÓ TERRITORIAL URBANISME

7.2- DOCUMENTACIÓ PROPIETATS

