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AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
2ª MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

MARÇ DE 2018

1- MEMÒRIA :
1.1- OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ.
La present 2º MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, té per objecte l’ajust
normatiu dels paràmetres edificatoris en dues claus (5a i 5d), donat que en el
traspàs entre les NNSS de planejament anteriors i el nou POUM no es va
apreciar que algunes de les modificacions fan totalment inviable l’edificació en
algunes parcelꞏles amb aquesta qualificació.
També es pretén donar viabilitat a l’activitat d’hípica existent al municipi i que
per motius de localització, a tocar de sols urbans des de fa molts anys, no te
una reglamentació que ho permeti des de l’entrada en vigor del POUM.

1.2- DELIMITACIÓ DE l’ÀMBIT
Les modificacions es produeixen en els següents zones:
- claus (5a i 5d)
La clau 5a compren 4 zones de la part inferior del “carrer de baix”, mentre que
la clau 5d correspon a 2 sectors, un situat al costat de la zona esportiva
municipal provinent de la finca actual de cal Gall i l’altre que corresponia al
sector urbà del Pla Parcial de “la Torre”, concretament en les parcelꞏles
qualificades com a edificació aparellada i que eren de titularitat municipal.
La hípica afectada es troba a tocar de la Joeria Nord a peu de la ctra. de
Cartellà.

1.3- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. NECESSITAT I CONVENIENCIA
La proposta es justifica, bàsicament per l’interès públic d’actualitzar errades
materials localitzades en el POUM i que permeti donar sortida normativa per a
algunes parcelꞏles actualment poc viables o inviables del tot en algun cas.

Mod. 1:
La proposta en la clau 5 no pretén dotar de més edificabilitat en cap cas
el sector que regulen, sinó que es limita a modificar el paràmetre edificatori
seguint el criteri que ja tenia en les anteriors NNSS de planejament i el
corresponent Pla Parcial del Sector de la Torre.
Es qualificava el sector com a “cases aparellades – ciutat jardí” en el
capítol III del Pla Parcial de l’any 1993 i es definia la volumetria per el gàlib en
plànol de zonificació quedant grafiada l’amplada i fondàries.
En el POUM dins l’art.99, han quedat introduïdes com a clau 5 – “zona
de cases unifamiliars aparellades”, dins la subzona 5d, definint unes
separacions a laterals de 3mts que en les parcelꞏles ja existents d’entre 5,5 i
7mts de façana són totalment inviables.
L’edificabilitat actual del sector de 2.180m2 totals de sòl, permet un
màxim de 1.360m2 de sostre donat que es possible la divisió del sector amb un
màxim de 8 parcelꞏles i amb una edificabilitat màxima per parcelꞏla de 170m2.
Amb la normativa anterior, que es vol recuperar, l’edificabilitat definida
per el gàlib era de 1.218 m2 (609m2 de planta x 2), per tant inferior a la permesa
actualment.
Per això caldrà definir una part del sector de la Torre on hi ha aquestes
parcelꞏles amb una subzona nova “5h” que es reguli amb els paràmetres del pla
parcial inicial.

Mod. 2:
Pel que fa a la Subzona 5a, corresponent al nucli de sant Gregori, cal
poder ajustar la ocupació edificable en les parcelꞏles en percentatge en
comptes de definir un màxim d’ocupació, donat que en el POUM esta pensat
per parcelꞏles de 260m2 mínimes i en la realitat n’hi han d’entre 600 i 900m2
que la ocupació de 85m2 màxima implica ser poc viable l’edificació en algunes
d’elles. Aquest sector en les anteriors NNSS estava qualificat dins la clau 4 edificacions aïllades - subzona 4i, on es permetia una ocupació en tota la
parcelꞏla complint amb les separacions de 3mts a façana i veïns.
Per tant cal la eliminació de la ocupació màxima de 85m2 i definir-la a un
màxim del 40% seguint el d’altres sectors del municipi.
Mod. 3:
Pel que fa a la hípica. El desenvolupament de la mateixa per les seva
ubicació estratègica a tocar de l’accés centre de Girona i el constant creixement
d’usuaris que han experimentat en els darrers temps, fa que necessiti anar
reformant i ampliant instalꞏlacions per adaptar-se.
En l’art. 143 “Edificacions i instalꞏlacions d’utilitat pública i/o interès social“
s’indica que les noves edificacions han d’estar a més de 250mts de sòls urbans
o urbanitzables delimitats.
Cal indicar com a excepció d’aquesta norma les activitats existents i
implantades legalment que no es trobin a més de 250mts per poder ampliar les
seves instalꞏlacions.

1.8- JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
La present modificació 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
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.

2- NORMATIVA

Modificació ART. 99 (clau 5) :
redacció actual:

Art.99 - Zona de cases unifamiliars aparellades (clau 5)
Definició i subzones
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar aparellada en forma de ciutat jardí
segons diferents densitats.
S’estableixen les subzones següents: 5a, corresponent al nucli de Sant
Gregori, 5b, corresponent al sector Can Simon, 5c, corresponent al sector
Ponent, 5d, corresponent al sector La Torre, 5e, corresponent al sector Sud, 5f
corresponent al polígon de Can Simon Est i 5g corresponent al sector del Pla
d’en Serra.
Condicions de la parcelꞏlació
Superfície mínima: 260 m2 a les subzones 5a, 5d i 5e, 240 m2 a la subzona 5b i
230 m2 a la subzona 5c, 300 m2 a la subzona 5f i 600 m2 a la subzona 5g.
Front mínim: 11m a les subzones 5a, 5b i 5e; 9m a la subzona 5c i 5d, 12m a la
subzona 5f i 20m a la subzona 5g.
Condicions de l'edificació
Tipus d’ordenació: Edificació unifamiliar aparellada. També s’admet l’edificació
unifamiliar aïllada.
Densitat màxima: 1 habitatge per parcelꞏla per les subzones 5a, 5b, 5c, 5d, 5e i
5f i 2 habitatges aparellats a la subzona 5g.
Edificabilitat màxima: 170 m2 totals per parcelꞏla en la subzona 5a i 5d, 140 m2
totals a la subzona 5b, 0,60 m2st/m2s a la subzona 5c, 5f i 5g i 190 m2 totals a
la subzona 5e.
Ocupació màxima: 85 m2 totals per parcelꞏla a la subzona 5a i 5d, 70 m2 totals
a la subzona 5b, 50 % a la subzona 5c, 40 % a les subzones 5e i 5g i 30 % a la
subzona 5f.
Nombre màxim de plantes: Planta baixa més una planta pis.
Alçada reguladora màxima: 7 m.

Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: D’acord amb la definició dels
paràmetres referits a l’edificació aïllada.
Coberta: Pendent màxima 30%.
Separacions mínimes. S’admeten les existents en el cas que siguin inferiors a
les mínimes sempre i quan estiguin emparades en una llicència urbanística. En
cas de nova edificació caldrà respectar una distància mínima a carrer, laterals i
fons de parcelꞏla de: 3m-3m-10m a les subzones 5a i 5c; 3m a carrer a la
subzona 5b; 6m-3m-6m a la subzona 5d, 5m-3m-3m a la subzona 5e, 3m-3m4m a la subzona 5f i 4m, 3m i 8m a la subzona 5g.
Ocupació planta soterrani: No pot sobrepassar l'ocupació de la planta baixa,
excepte les rampes d'accés.
Construcció auxiliar: Únicament s'admet a la subzona 5b en una superfície
màxima de 15% del pati de la parcelꞏla lliure d'edificació i a la subzona 5c i 5f
en una superfície del 4%. L'edificació de planta baixa tindrà una alçada màxima
de 3,30 m i es construirà adossada a l’edificació principal.
Tanques: Alçada màxima 1,80 m dels quals 1,00 m podran ser massissos i la
resta vegetal, o amb elements calats.
Espai lliure de parcelꞏla. La superfície lliure d’edificació passarà a tenir la
consideració de verd privat. El tractament d’aquests espais s’haurà de fer amb
espècies autòctones de la zona.
Condicions d'ús
Ús principal: habitatge unifamiliar.
Dotació mínima d’aparcament: 2 places/habitatge.

En la modificació cal dir:

Art.99 - Zona de cases unifamiliars aparellades (clau 5)
Definició i subzones
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar aparellada en forma de ciutat jardí
segons diferents densitats.

S’estableixen les subzones següents: 5a, corresponent al nucli de Sant
Gregori, 5b, corresponent al sector Can Simon, 5c, corresponent al sector
Ponent, 5d, corresponent al sector de cal Gall, 5e, corresponent al sector Sud,
5f corresponent al polígon de Can Simon Est i 5g corresponent al sector del Pla
d’en Serra, 5h, corresponent al sector La Torre.
Condicions de la parcelꞏlació
Superfície mínima: 260 m2 a les subzones 5a, 5d i 5e, 240 m2 a la subzona 5b i
230 m2 a la subzona 5c, 300 m2 a la subzona 5f i 600 m2 a la subzona 5g, i
180m2 a la subzona 5h.
Front mínim: 11 m a les subzones 5a, 5b i 5e; 9 m a la subzona 5c i 5d, 12 m a
la subzona 5f , 20 m a la subzona 5g, i l’assenyalada en el plànol d’ordenació
per la subzona 5h.
Condicions de l'edificació
Tipus d’ordenació: Edificació unifamiliar aparellada. També s’admet l’edificació
unifamiliar aïllada.
Densitat màxima: 1 habitatge per parcelꞏla per les subzones 5a, 5b, 5c, 5d, 5e,
5f i 5h i 2 habitatges aparellats a la subzona 5g.
Edificabilitat màxima: 170 m2 totals per parcelꞏla en la subzona 5a i 5d, 140 m2
totals a la subzona 5b, 0,60 m2st/m2s a la subzona 5c, 5f i 5g i 190 m2 totals a
la subzona 5e. I l’assenyalada en el plànol d’ordenació per la subzona 5h.
Ocupació màxima: 40% a les subzones 5a i 5d, 5e i 5g, 70 m2 totals a la
subzona 5b, 50% a la subzona 5c, i 30 % a la subzona 5f. I l’assenyalada en el
plànol d’ordenació per la subzona 5h.
Nombre màxim de plantes: Planta baixa més una planta pis.
Alçada reguladora màxima: 7 m.
Punt d’aplicació de l’alçada reguladora: D’acord amb la definició dels
paràmetres referits a l’edificació aïllada.
Coberta: Pendent màxima 30%.

Separacions mínimes. S’admeten les existents en el cas que siguin inferiors a
les mínimes sempre i quan estiguin emparades en una llicència urbanística. En
cas de nova edificació caldrà respectar una distància mínima a carrer, laterals i
fons de parcelꞏla de: 3m-3m-10m a les subzones 5a i 5c; 3m a carrer a la
subzona 5b; 6m-3m-6m a la subzona 5d, 5m-3m-3m a la subzona 5e, 3m-3m4m a la subzona 5f i 4m, 3m i 8m a la subzona 5g. I l’assenyalada en el plànol
d’ordenació per la subzona 5h.
Ocupació planta soterrani: No pot sobrepassar l'ocupació de la planta baixa,
excepte les rampes d'accés.
Construcció auxiliar: Únicament s'admet a la subzona 5b en una superfície
màxima de 15 % del pati de la parcelꞏla lliure d'edificació i a la subzona 5c i 5f
en una superfície del 4 %. L'edificació de planta baixa tindrà una alçada
màxima de 3,30 m i es construirà adossada a l’edificació principal.
Tanques: Alçada màxima 1,80 m dels quals 1,00 m podran ser massissos i la
resta vegetal, o amb elements calats.
Espai lliure de parcelꞏla. La superfície lliure d’edificació passarà a tenir la
consideració de verd privat. El tractament d’aquests espais s’haurà de fer amb
espècies autòctones de la zona.
Condicions d'ús
Ús principal: habitatge unifamiliar.
Dotació mínima d’aparcament: 2 places/habitatge.

Modificació ART.143 :
redacció actual:

Art. 143 - Edificacions i instalꞏlacions d’utilitat pública i/o interès
social
El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès públic segons
l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol :
a) Les activitats colꞏlectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el
lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i
instalꞏlacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
c) Les infraestructures d’accessibilitat.
d) Les instalꞏlacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i
de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts
renovables i les altres instalꞏlacions ambientals d’interès públic.
L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix
l’apartat anterior ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està
sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per
raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les
actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la
permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la connectivitat
territorial.
Les construccions seran preferentment de planta baixa amb una alçada
màxima de 6 metres.
La distància als límits de la finca serà de 15 metres.
Les noves construccions se situaran a una distància mínima de 250 metres del
sòl urbà o urbanitzable delimitat.

En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les
edificacions, arbres autòctons, a l’objecte de minimitzar l’impacte visual de la
construcció.
Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats i uns
colors que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de
l’entorn, segons l’article que regula les condicions generals.

En la modificació cal dir:

Art. 143 - Edificacions i instalꞏlacions d’utilitat pública i/o interès
social
El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a
destinar-lo a les activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin
d’emplaçar en el medi rural. A aquest efecte, són d’interès públic segons
l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol :
e) Les activitats colꞏlectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el
lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i
instalꞏlacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti.
f) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
g) Les infraestructures d’accessibilitat.
h) Les instalꞏlacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua i
de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de fonts
renovables i les altres instalꞏlacions ambientals d’interès públic.
L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix
l’apartat anterior ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està
sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per
raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a
limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les
actuacions que s’autoritzin no han de disminuir de manera significativa la

permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la connectivitat
territorial.
Les construccions seran preferentment de planta baixa amb una alçada
màxima de 6 metres.
La distància als límits de la finca serà de 15 metres.
Les noves construccions se situaran a una distància mínima de 250 metres del
sòl urbà o urbanitzable delimitat, excepte les compreses dins activitats ja
existents i legalment implantades.
En els llocs on sigui freqüent l’arbrat, es projectarà i plantarà al llarg de les
edificacions, arbres autòctons, a l’objecte de minimitzar l’impacte visual de la
construcció.
Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats i uns
colors que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de
l’entorn, segons l’article que regula les condicions generals.

3- MEMÒRIA SOCIAL:
Per les característiques de la present modificació del POUM, aquest apartat
queda fora de compliment.

4- 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.

Signat a Sant Gregori , Març de 2018
Jordi Vidal i Mir, arquitecte
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