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1- MEMÒRIA :

1.1- OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
El Text Refòs de la present modificació numero 1 del POUM en una 2ª fase, te
per objecte la incorporació de tots els condicionants dels informes sectorials
rebuts i de les esmenes de l’informe de la CTUG de 10 de maig de 2018.
La modificació reflexa l’ajust tant gràfic com descriptiu d’algunes errades no
detectades durant l’aprovació del mateix i d'altres necessitats que s'han anat
estimant oportunes durant aquests primers anys de vigència del POUM
Es va considerar convenient dividir la modificació del POUM en dues fases,
donat que alguns dels ajustos requerien d’informes previs de l’OTAA i altres
d’una documentació més extensa seguint les especificacions que determinen
els art 99.1, 43.1 i 100.4 de la Llei d’urbanisme.

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, (planell O.1
estructura general i regim del sòl)
- en el sòl urbà industrial de la Joeria (planell (O.3.2)

1.3- AUTOR DEL PROJECTE :
L’autor de la 1ª Modificació del POUM en 2ª fase de Sant Gregori, és
l’arquitecte JORDI VIDAL I MIR, colꞏlegiat núm. 30.113-2

1.4- PROMOTOR
El promotor és l’Ajuntament de Sant Gregori amb N.I.F.: P-1717300-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 2ª fase de Modificació Puntual del
POUM, han estat els resultants de la detecció d’errades materials 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 CONVENIÈNCIA
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.
Tot i això en cada un dels punts a modificar es detalla i justifica l’interès tant
públic com privat que pot representar el canvi normatiu:

(es segueix la numeració ja iniciada en la primera tramitació de les modificacions)

5. Sòl urbà veïnat de Taialà - Urbanització l’Olivet :
5.3 –Es manté la subzona del castell de Taialà colindant amb la zona viaria
com 1a segons ja estableix el POUM i amb referencia a la sentencia número
264/2016 (recurs ordinari núm 272/2011)

5.4 - Inclusió com a BCIL del mas "el Castell de Taialà" ,donat que actualment
ha quedat descatalogat degut a la sentència núm. 264/2016 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sobre el contenciós interposat per la
propietat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i a l'Ajuntament de Sant Gregori.

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 i que condicionen els usos admesos al ser zones de camps i estar
grafiades com a zona de bosc.
Cal la modificació a realitzar en planell:
O.1- Estructura General i regim del sòl

12. Delimitació del perímetre urbà als sector de Cartellà
Amb la recomanació de incorporar el vial d’accés als habitatges del sector de
Cartellà, cal la modificació del mateix per tal de complir amb el CTE i la
instrucció ITC SP-113. Donat que aquesta modificació necessitarà d’un anàlisis

mes extens del sector, es mantindrà el perímetre actual del POUM sense
modificar fins a poder realitzar-ho amb més detall.

16. Ajust de la industria existent de La Gironina (Pinsos Ravés) dins
l’actual SUD 5 del sector de la Joeria Sud
Es manté el sector de Pinsos Ravés dins el SUD 5 donat que la parcel.la no
reuneix les condicions de solar d’acord el que disposa l’article 29 de la Llei de
urbanisme

17. Modificació del PAU-1 JOERIA SUD
Seguint la resolució del contenciós interposat per la propietat OFIDE SA al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al
Ajuntament de St. Gregori, en la sentència núm. 787/2015, cal regularitzar el
PAU-1 inicialment previst com un sòl polígon d'actuació en 2 de independents.
PAU-1 a i PAU-1 b
Es manté la zona de cessions de zona verda en forma de L, justificat per que
dona protecció a l’habitatge existent dins el polígon i alhora, en el futur
desenvolupament de la resta de polígon industrial SUD-5 pot servir de transició
peatonal.
La modificació no fa variar l’ambit de sòl inicial i per el seu desenvolupament
caldrà preveure igualment la possible afectació sobre el patrimoni arqueològic
en l’ambit del sector sud de la Joeria atès que limita pel nord amb el jaciment
de Jueria centre, declarat Espai de Protecció Arqueològica per resolució del
Conseller del Departament de Cultura R.08.09.2003. Modificació de l’EPA
R.13.04.2004 i que no és un jaciment delimitat.
Modificació a realitzar en memòria i planell O.3.2- sòl urbà industrial (La Joeria).

18. Inscripció en el POUM dels BCILs
Cal la inclusió en el POUM de tots els Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)
declarats per el Consell Comarcal del Gironès i inscrits al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català. Alhora s’incorpora el “Pla d’en Serra”, declarat Espai de
Protecció Arqueològica per resolució del Conseller del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació de 27 de maig de 2008 i els altres jaciments
arqueològics del terme municipal.

19. Modificació d'alçades per a les instalꞏlacions ramaderes en sòl no
urbanitzable
Degut a la necessitat d'ampliacions de granges de vaques al municipi, s'ha
detectat que l'alçada prevista en el POUM de 5 mts com a màxim, és inferior a
les ja realitzades per algunes granges existents i no viable per a les futures
explotacions o ampliacions, donat que per qüestions de ventilació calen
alçades superiors a les previstes i que haurien de estar compreses entre 6 i 7
mts.
Donat que en l’article 138, s’estableix ja una alçada de 7 mts per a
construccions agrícoles, es pretén igualar l’alçada de les instalꞏlacions
ramaderes a aquesta mateixa.
L’alçada màxima de 7mts serà mesurada al carener de la nova construcció.
La modificació es justifica amb una finalitat pública i privada del sector ramader
per tal de permetre el correcte desenvolupament del sector i establint una
alçada màxima més unitària.
Modificació a realitzar en normativa: article 140

20. Modificació de l'article 123. Àrees de connectivitat ecològica
Cal definir d'una forma més concreta els tipus d'activitats no permeses en
aquesta zona de connectivitat ecològica, donat que activitats ja existents com la
hípica o relacionades amb els cavalls i poden quedar excloses.
La modificació es justifica amb una la finalitat de no perjudicar instalꞏlacions ja
existents en aquesta zona destinades a cavalls, i per tant es definirà la
possibilitat d’ampliar les instalꞏlacions existents, legalment implantades amb
anterioritat a l’aprovació del POUM, destinades a activitats exclusivament de
cavalls i permetre el creixement d’aquestes activitats sempre que estiguin
incloses dins el recinte ja tancat actualment.
Una vegada cessi l’activitat caldrà el desmantellament de la instalꞏlació i les
construccions i de restitució del sòl al seu estat originari.
Modificació a realitzar en normativa: article 123

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.
Respecta la modificació num 17 per la divisió del PAU-1 en dues subzones a i
b, no es varia l’avaluació econòmica i financera prevista donat que es mantè
l’ambit i les superficies de cessions per vialitat, zones verdes i equipaments.

2- NORMATIVA

5. Sòl urbà veïnat de Taialà - Urbanització l’Olivet :
5.4- Inclusió del Castell de Taialà com a BCIL, núm. 21

10. Ajust de delimitació les “zones de valor agrícola” del municipi
Ajust d’algunes parts de zona de valor agrícola “A” del municipi que estaven
grafiades com a “C” zona forestal
Modificació realitzada en planell:
O.1- Estructura General i regim del sòl

17. Modificació del PAU-1 JOERIA SUD
Seguint la resolució del contenciós interposat per la propietat OFIDE SA al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al
Ajuntament de St Gregori, en la sentencia núm. 787/2015, es regularitza el
PAU-1 inicialment previst com un sòl polígon d'actuació en 2 de independents.
PAU-1 a i PAU-1 b

Modificació a realitzar:
en la pag. 92 del POUM dins l’art.103
redacció actual:
Article 103. Polígon d’actuació urbanística núm. 1. Joeria Sud (PAU-1)
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 dels terrenys industrials.
c) Superfície i aprofitament
La superfície total és de 17.675 m2
Paràmetres d’aplicació:
Edificabilitat bruta: 0,75 m2sostre/m2sòl
Usos principals: Industrial
Cessions mínimes: Les grafiades en els plànols corresponents al 25,56 % de la
superfície total, amb destí a vialitat (2.048 m2), espais lliures (1.551 m2) i
equipaments (919 m2).
Ordenació: Zona industrial, subzona 7b
Obligacions: Cessió i urbanització de les superfícies públiques (vialitat i espais
lliures)
d) Condicions de desenvolupament
El sistema d’actuació previst és el de reparcelꞏlació en la modalitat de
cooperació. Cal la redacció d’un projecte de reparcelꞏlació 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.

En la modificació cal dir:
Article 103. Polígon d’actuació urbanística núm. 1. Joeria Sud (PAU-1)
(PAU-1a)
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 dels terrenys industrials.
c) Superfície i aprofitament
La superfície total és de 6.844 m2
Paràmetres d’aplicació:
Edificabilitat bruta: 0,75 m2sostre/m2sòl
Usos principals: Industrial
Cessions mínimes: corresponents al 25,56 % de la superfície total del PAU-1, i
que seran dins el PAU-1a amb destí a vialitat (294 m2), i equipaments (919
m2).
Ordenació: Zona industrial, subzona 7b
Obligacions: Cessió i urbanització de les superfícies públiques (vialitat i
equipaments)
d) Condicions de desenvolupament
El sistema d’actuació previst és el de reparcelꞏlació en la modalitat de
cooperació. Cal la redacció d’un projecte de reparcelꞏlació i del corresponent
projecte d’urbanització.
Per el seu desenvolupament caldrà preveure la possible afectació sobre el
patrimoni arqueològic en l’ambit del sector sud de la Joeria atès que limita pel
nord amb el jaciment de Jueria centre, declarat Espai de Protecció
Arqueològica per resolució del Conseller del Departament de Cultura
R.08.09.2003. Modificació de l’EPA R.13.04.2004 i que no és un jaciment
delimitat.
e) Aprofitament urbanístic
El polígon es troba subjecte a la cessió a l’administració actuant del 10 % de
l’aprofitament urbanístic.

(PAU-1b)
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 dels terrenys industrials.
c) Superfície i aprofitament
La superfície total és de 10.831 m2
Paràmetres d’aplicació:
Edificabilitat bruta: 0,75 m2sostre/m2sòl
Usos principals: Industrial
Cessions mínimes: corresponents al 25,56 % de la superfície total del PAU-1, i
que seran dins el PAU-1b amb destí a vialitat (1.754 m2), i espais lliures (1.551
m2)
Ordenació: Zona industrial, subzona 7b
Obligacions: Cessió i urbanització de les superfícies públiques (vialitat i espais
lliures)
d) Condicions de desenvolupament
El sistema d’actuació previst és el de reparcelꞏlació en la modalitat de
cooperació. Cal la redacció d’un projecte de reparcelꞏlació i del corresponent
projecte d’urbanització.
Per el seu desenvolupament caldrà preveure la possible afectació sobre el
patrimoni arqueològic en l’ambit del sector sud de la Joeria atès que limita pel
nord amb el jaciment de Jueria centre, declarat Espai de Protecció
Arqueològica per resolució del Conseller del Departament de Cultura
R.08.09.2003. Modificació de l’EPA R.13.04.2004 i que no és un jaciment
delimitat.
e) Aprofitament urbanístic
El polígon es troba subjecte a la cessió a l’administració actuant del 10 % de
l’aprofitament urbanístic.

-

Modificació a realitzar també en planell O.3.2- sòl urbà industrial (La
Joeria)

18. Inscripció en el POUM dels BCILs
Cal la inclusió en el POUM de tots els Béns Culturals d’Interès Local (BCIL)
declarats per el Consell Comarcal del Gironès i inscrits al Catàleg del Patrimoni
Cultural Català, essent els següents en el llistat adjunt.

També s’inclou com a BCIL el sector del “Pla den Serra”, declarat Espai de
Protecció Arqueològica per resolució del Conseller del Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació de 27 de maig de 2008 i els altres jaciments
arqueològics del terme municipal.

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
1A. Jaciment de la Joeria centre (Declarat Espai de protecció arqueològica, R.
8/9/2003)
2A. Jaciment del Camp d’en Casellas
3A. Jaciment de Cartellà (Declarat BCIN, R. I-51.6072)
4A. Jaciment del Castell de Tudela (Declarat BCIN, D. 22/4/1949)
5A. Jaciment del nucli urbà de Domeny
6A. Jaciment del Pont de la Barca
7A. Jaciment de Sant Bartolomeu de Segalars
8A. Jaciment de Sant Grau
9A. Jaciment de Sant Medir
10A. Jaciment de Sant Medir II
-

Espai de Protecció Arqueològica del “Pla d’en Serra”

19. Modificació alçades en construccions ramaderes

Modificació a realitzar:
en la pag. 129 del POUM dins l’art.140, punt 5
redacció actual:
........................

5. Les construccions seran de planta baixa amb una alçària màxima de 5,00
metres al carener, respecte de la cota natural del terreny, excepte les
instalꞏlacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major
alçària. ......................

En la modificació cal dir:

5. Les construccions seran de planta baixa amb una alçària màxima de 7,00
metres a carener, respecte de la cota natural del terreny, excepte les
instalꞏlacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major
alçària. ......................

20. Modificació de l'article 123. Àrees de connectivitat ecològica
Modificació a realitzar:
en la pag. 112 del POUM dins l’art.123
redacció actual:
........................
1. Es consideren incompatibles els següents usos:
-

Instalꞏlació d’abocadors, monodipòsits de runes i deixalleries.

-

Instalꞏlació de subestacions transformadores d’energia elèctrica.

-

Instalꞏlació d’antenes emissores de telecomunicacions.

-

Implantació de carreteres i infraestructures viàries de caràcter no local.

-

Instalꞏlació de nous centres d’animals (tipus gosseres, centres de recuperació,
etc).

-

Instalꞏlació de camps de golf, “pitch and putt” o similars.

-

Instalꞏlació d’horts o parcs fotovoltaics i parcs eòlics.

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

En la modificació cal dir:
2. Es consideren incompatibles els següents usos:
-

Instalꞏlació d’abocadors, monodipòsits de runes i deixalleries.

-

Instalꞏlació de subestacions transformadores d’energia elèctrica.

-

Instalꞏlació d’antenes emissores de telecomunicacions.

-

Implantació de carreteres i infraestructures viàries de caràcter no local.

-

Instalꞏlació de nous centres d’animals (tipus gosseres, centres de recuperació,
etc), tot i que es permetra l’ampliació dins el mateix recinte, de les activitats
legalment implantades amb anterioritat a l’aprovació del POUM destinades a
hípica o pupilꞏlatge de cavalls.
Una vegada cessi l’activitat caldrà el desmantellament de la instal.lació i les
construccions i de restitució del sòl al seu estat originari, d’acord al que disposa
l’article 59 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

-

Instalꞏlació de camps de golf, “pitch and putt” o similars.

-

Instalꞏlació d’horts o parcs fotovoltaics i parcs eòlics.

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

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

4- AVALUACIÓ 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.

5- COMPLIMENT DELS INFORMES SECTORIALS
Caldrà donar compliment a les condicions dels següents informes sectorials:
Segons informe de la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i
Salvaments de 18 de Desembre de 2018:
Per tal de definir els condicionants a tenir en compte a l’hora de dissenyar el
planejament urbanístic municipal, s’han de complir els requeriments normatius
següents referits a les següents mesures de prevenció d’incendis:

a) Disponibilitat d’hidrants per a incendi
-

L’article 2.e) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures

de

prevenció

d’incendis

forestals,

estableix

que

les

urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama
urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys
forestals han de disposar d’una xarxa d’hidrants d’incendi de 100 mm de
diàmetre, d’acord amb l’article 1 de l’Annex del Decret 241/1994.
-

L’article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana, estableix que la xarxa d’hidrants
homologats per a l’extinció d’incendis ha de complir els requeriments
establerts pel Decret 241/1994.

-

Per a usos no industrials, la Secció 4 del Document Bàsic Seguretat en
cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), estableix la necessitat de
disposar d’hidrants d’incendi a les edificacions destinades a usos no
industrials en funció de la seva alçada d’evacuació, de la seva ocupació i
de la seva superfície.

-

L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, que modifica la Llei 5/2003
(Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instalꞏlacions en terrenys forestals), estableix que les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instalꞏlacions
situades en terrenys forestals han de disposar d’una xarxa d’hidrants
homologats per a l’extinció d’incendis que compleixin les característiques
establertes per Decret.

-

La Instrucció Tècnica Complementària SP-120 defineix la necessitat i les
condicions tècniques de la xarxa d’hidrants.

b) Condicions d’entorn i d’accesibilitat per a bombers
-

Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en
cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i
correccions, estableix les condicions d’aproximació i entorn dels edificis
(amplada mínima dels vials de circulació, la seva alçada mínima lliure, la
capacitat portant, els radis dels trams corbats), així com l’accessibilitat
per façana, per tal de garantir-hi la intervenció dels bombers. També es
determina que en zones limítrofes o interiors a àrees forestals, s’ha de
disposar de dues vies d’accés alternatives als edificis; alternativament
permet disposar d’una única via d’accés que finalitzi en un cul de sac
circular de 12,5 metres de radi

-

Per a usos industrials, l’Annex II del Reglament de seguretat contra
incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret
2267/2004, de 3 de desembre, estableix que tant el planejament
urbanístic com les condicions de disseny i construcció dels edificis, en
particular el seu entorn immediat, i els seus accessos, han de possibilitar
i facilitar la intervenció dels serveis d’extinció d’incendis. El punt 10 de
l’Annex II, obliga a disposar de dues vies d’accés alternatives a aquells
establiments industrials que limitin amb zones forestals; alternativament
permet disposar d’una única via d’accés que finalitzi en un cul de sac
circular de 12,5 metres de radi.

c) Franja de protecció respecte de la forest
La necessitat de mantenir aquesta franja de protecció respecte de la massa
forestal s’estableix en:
- L’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures

de

prevenció

d’incendis

forestals,

estableix

que

les

urbanitzacions que no tinguin una continuïtat immediata amb la trama
urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys
forestals han de disposar d’una zona de seguretat de 25 metres
d’amplada, a comptar des del seu perímetre exterior.
-

L’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana, especifica que les noves urbanitzacions
que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis. El mateix
article 6, així com l’Annex 2 del Decret, fixen les condicions d’aquestes
franges de protecció.

-

Per a usos no industrials, la Secció 5 del Document Bàsic Seguretat en
cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i posteriors modificacions i
correccions, determina que en zones limítrofes o interiors a àrees
forestals, s’ha de disposar d’una franja de 25 metres d’amplada separant
la zona edificada de la forestal, lliure d’arbustos o vegetació que pugui
propagar un incendi de l’àrea forestal així com un camí perimetral de 5
metres, que podrà incloure’s a la mateixa franja.

-

Per a usos industrials, l’apartat 10 de l’Annex II del Reglament de
seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, estableix que els
establiments de risc mig i alt ubicats propers a una massa forestal, han
de

mantenir

una

franja

perimetral

de

25

metres

d’amplada

permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa
forestal aclarida i les branques baixes esporgades.
-

L’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, que modifica la Llei 5/2003
(Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instalꞏlacions en terrenys forestals), estableix que les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instalꞏlacions
situades en terrenys forestals han d’assegurar l’existència d’una franja
exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant,
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. A instàncies de
les administracions competents es pot incrementar l’amplada de la franja
de protecció o modificar-ne les característiques sempre que es disposi
d’un informe tècnic forestal que ho justifiqui.

c) Ubicacions no permeses per a establiments industrials i d’emmagatzematge.

Cal

considerar

les

restriccions

per

a

edificacions

d’ús

industrial

i

d’emmagatzematge en relació a ubicacions no permeses de sectors d’incendis
amb activitats industrials i d’emmagatzematge que determina l’apartat 1 de
l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments
industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre.

Segons informe de la Xarxa Viaria Local de la Diputació de Girona de 12
de Novembre de 2018:
1- Totes les actuacions que afectin la zona d’influencia de la carretera ( a
menys de 30 metres de l’aresta exterior de l’explanació), s’ha de realitzar
d’acord amb el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’Agost , pel qual
s’aprova el text refós de la llei de carreteres i el Reglament que el
desenvolupa.
2- La línia d’edificació s’ha de situar a 25 metres de l’aresta exterior de la
calçada en tot el sòl que actualment no és urbà consolidat. En la zona
compresa entre la línia i la carretera es prohibeix qualsevol tipus d’obra
de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat de les que siguin
imprescindibles per a la conservació i manteniment de les edificacions
existents.
3- D’acord amb l’article 189 de la llei 33/2003, de Patrimoni de les
Administracions Públiques, l’aprovació inicial, la provisional i la definitiva
d’instruments de planejament urbanístic que afectin béns de titularitat
pública hauran de notificar-se a l’Administració titular dels mateixos.
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