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1. PLANEJAMENT VIGENT, ANTECEDENTS, EMPLAÇAMENT I ENTORN
El municipi de Vilabertran es regeix urbanísticament per la Revisió del Pla general d’ordenació aprovada
definitivament en data de 10 de març de 1999 i publicada en el DOGC núm. 2929 de data 13 de juliol de
1999.
En data de 26 de juliol de 2007 es publica el Text refós de la normativa del Pla general d’ordenació, que
recull el planejament modificat i derivat aprovat fins a les hores.
Amb posterioritat a aquest Text refós s’aproven definitivament les modificacions puntuals del Pla general
d’ordenació números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 20 publicades en el DOGC
respectivament en dates de 14 de novembre de 2008, 18 de novembre de 2008, 2 de juny de 2009, 14
d’octubre de 2008, 30 de novembre de 2010, 3 de novembre de 2009, 7 de maig de 2012, 25 de juny de
2014, 17 d’abril de 2013, ---, 28 de setembre de 2015, 5 de novembre de 2015,--- i ---.
La present Modificació puntual del Pla general d’ordenació té per objecte la reordenació urbanística en la
parcelꞏla situada al carrer de Pau Casals, 6 (referència cadastral 8413361DG9881S0001HY) Les
disposicions que es pretenen modificar incideixen en l’ordenació, regulació del sòl, qualificació i condicions
urbanístiques de la referida finca.
El planejament vigent preveu en la referida parcelꞏla una ordenació amb la clau “a.1.3”, d’una fondària
màxima de 14m, que correspon a planta baixa més dues plantes pis.
La present Modificació puntual té per objectiu disposar d’un espai públic per a la realització d’actes
d’interès social, cultural, lúdic,... ; essent la parcelꞏla adequada per a aquests tipus d’activitats i permetre
una extensió de l’espai públic en ser contigua i/o complementària a la plaça dels Hortolans.
El canvi de clau i d’ordenació és coherent amb l’ordenació dels volums existents i previstos pel
planejament vigent.
La present Modificació puntual del Pla general d’ordenació comporta, per tant, la delimitació d’un polígon
d’actuació urbanística d’una part de la parcelꞏla (677,83 m2) tot mantenint la superfície restant amb
l’ordenació actual. Aquesta delimitació geomètricament es recolza, d’una banda en la prolongació del
límit a migdia de la finca veïna situada la carrer Pau Casals,4 (parcelꞏla de referència cadastral
8413309DG9881S0001OY) i el perímetre restant amb accés a la plaça dels Hortolans i als carrers de
Sant Ferriol i Pau Casals.
2. NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA. ALTERNATIVES CONSIDERADES I
OBJECTIUS I CRITERIS URBANÍSTICS, AMBIENTALS O SOCIALS QUE JUSTIFIQUEN L’ELECCIÓ
DE LA PROPOSTA
La plaça dels Hortolans ha esdevingut el cor de la vila pel que fa als actes socials i festius. La present
Modificació puntual té per objectiu disposar d’un espai públic amb una superfície entre 600 i 700 m2 per a
la realització d’actes d’interès social, cultural o lúdic en relació directe a la plaça.
Les dues finques lliures d’edificació que compleixen aquests requisits són la parcelꞏla situada al carrer de
Pau Casals, 6 (referència cadastral 8413361DG9881S0001HY) i la parcelꞏla situada al carrer de Pau
Casals, 8 (parcelꞏla de referència cadastral 8413356DG9881S0001ZY).
Després d’analitzar les dues alternatives, si bé ambdues parcelꞏles permeten una extensió de l’espai públic
en ser contigües a la plaça dels Hortolans, el front de façana que presenta la parcelꞏla situada al carrer de
Pau Casals, 6 i la seva orientació a migdia la fan més adequada per a aquests tipus d’activitats.
Aquesta parcelꞏla té una superfície de 894,50 m2. La present Modificació puntual del Pla general
d’ordenació comporta, per tant, la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística d’una part de la
pàrcelꞏla (677,83 m2) tot mantenint la superfície restant amb l’ordenació actual. Aquesta delimitació
geomètricament es recolza, d’una banda en la prolongació del límit a migdia de la finca veïna situada la
carrer Pau Casals, 4 (parcelꞏla de referència cadastral 8413309DG9881S0001OY) i el perímetre restant
amb accés a la plaça dels Hortolans i als carrers de Sant Ferriol i Pau Casals.
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3. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ
La present modificació puntual proposa la modificació de l’ordenació, regulació del sòl, qualificació i
condicions urbanístiques de la finca situada al carrer de Pau Casals, 6 (referència cadastral
8413361DG9881S0001HY) per a destinar-hi un sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social.
En el plànol núm.3 Planejament modificat. Ordenació i alineacions Sòl urbà E.1:1.000 es defineix la
proposta: Sobre la referida parcelꞏla, de superfície de 894,50 m2, es delimita un polígon d’actuació
urbanística d’una part de la parcelꞏla (677,83 m2) tot mantenint la superfície restant amb l’ordenació
actual. Aquesta delimitació geomètricament es recolza, d’una banda en la prolongació del límit a migdia
de la finca veïna situada la carrer Pau Casals, 4 (parcelꞏla de referència cadastral
8413309DG9881S0001OY) i el perímetre restant amb accés a la plaça dels Hortolans i als carrers de
Sant Ferriol i Pau Casals.
L’àmbit delimitat com a PAU 10 es destina a sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social,
amb la clau 6.a.(C), amb un sostre edificable màxim de 1292,97 m2, que correspon al sostre que el
planejament vigent atorga actualment a aquest àmbit delimitat de la parcelꞏla. La proposta, per tant, no
augmenta l’edificabilitat del planejament vigent.
Així mateix, s’indiquen com a condicions urbanístiques que el projecte d’execució situarà l’edificabilitat en
el límit amb la mitgera de les finques situades a nord, alliberant els espais més oberts (porxos o terrassa)
a la façana de migdia amb la voluntat de qualificar la plaça dels Hortolans. L’accés rodat es preveurà a
partir dos carrers adjacents per tal d’afavorir l’accés de vianants des de la plaça.
4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I IDENTITAT DELS PROPIETÀRIS (ARTICLE 99.1 DEL TRLU)
3.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit objecte de la present modificació puntual el constitueix la finca situada al carrer de Pau Casals, 6
(referència cadastral 8413361DG9881S0001HY)
Aquest àmbit queda delimitat en el plànol núm.1 Àmbit d’actuació. e.1:1.000.
3.2. IDENTITAT DELS PROPIETÀRIS. ARTICLE 99.1 DEL TRLU
La modificació puntual té per objecte un ús de caràcter públic. No es dona cap dels supòsits de l’article
99.1 del TRLU, per la qual cosa no es considera necessari acompanyar documentació referent a la
titularitat de la propietat.
5. SITUACIÓ ACTUAL I PROPOSTA
5.1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
5.1.1. Situació actual
El planejament vigent, en el plànol Ordenació i alineacions Sòl urbà E.1:1.000 (plànol núm.2 del
present document) preveu en la referida parcelꞏla l’ordenació de l’edificabilitat principal amb la clau
“a.1.3”, i una fondària acotada i definida gràficament, que correspon a planta baixa més dues plantes pis;
i l’ordenació de l’espai lliure privat i l’edificabilitat auxiliar amb la clau “a.0.1” que correspon a una
ocupació en planta baixa del 10% de la superfície.
5.1.2. Proposta
La present Modificació Puntual en el plànol núm.3 Planejament modificat. Ordenació i alineacions Sòl
urbà E.1:1.000 proposa sobre la referida parcelꞏla, de superfície de 894,50 m2, la delimitació d’una part
de la parcelꞏla (677,83 m2) com a polígon d’actuació urbanística número 10, tot mantenint la superfície
restant (216,67 m2) amb l’ordenació actual (clau “a.1.3” i clau “a.0.1”)
Aquesta delimitació geomètricament es recolza, d’una banda en la prolongació del límit a migdia de la
finca veïna situada la carrer Pau Casals, 4 (parcelꞏla de referència cadastral 8413309DG9881S0001OY) i
el perímetre restant amb accés a la plaça dels Hortolans i als carrers de Sant Ferriol i Pau Casals.
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L’àmbit delimitat com a PAU 10 es destina a sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social,
amb la clau 6.a.(C).
5.2. NORMATIVA URBANÍSTICA
5.2.1. Situació actual
En el planejament vigent les Normes urbanístiques regulen:
-

El sistema d’equipaments i dotacions en el seu article 33 i concordants.
Les unitats d’actuació en sòl urbà en el seu article 41 i concordants.

Després de l’aprovació definitiva de les modificacions puntuals números 17 i 20, els referits articles 33 i
41 presenten els redactats següents:
Art. 33. Sistemes d’equipaments i dotacions (6)
1.-

Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, culturals,
recreatius i d'espectacles, esportius, comercial en mercats públics, i d'oficines en dependències de
l'Administració, que constitueixen serveis necessaris als ciutadans, la distribució especial dels
quals és convenient mantenir i millorar.

2.-

S'inclouen en el Sistema d'Equipaments i Dotacions les àrees que es grafien i s'identifiquen com a
tal en els plànols d'aquest Pla General, els que amb aquesta destinació es preveien en Plans
Parcials anteriors no modificats expressament pel Pla i els que siguin resultants del
desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General.

3.-

El sòl que conté equipaments existents i ha estat qualificat d'Equipaments (6) pel Pla General
podrà destinar-se a qualsevol dels usos que s'admeten per aquesta qualificació.
Quan la substitució d'un ús existent en una zona, per un altre, comporta la necessitat de
substitució de l'edificació existent o l'augment del sostre construït en més d'un 20%, es requerirà
l'aprovació prèvia d'un Pla Especial que determini les condicions i característiques
arquitectòniques i financeres del nou ús.

4.-

El sòl classificat d'equipaments, per a equipaments de nova creació haurà de ser de titularitat
pública, i en conseqüència, haurà de ser adquirit per l'Administració per compra, expropiació,
cessió gratuïta o qualsevol altre títol, a tenor de les circumstàncies de l'actuació.
Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l'espai ni del seu nivell
de servei als ciutadans, l'Ajuntament podrà autoritzar l'establiment d'equipaments privats de nova
creació en sòl classificat d'equipaments. L'autorització comportarà la presentació d'un Pla Especial
que concreti l'ús, edificis i instalꞏlacions necessàries, i les condicions de la seva implantació i
desenvolupament.

5.-

S'admeten tots els usos colꞏlectius, i els Terciaris de caràcter Públic, segons la definició que
d'aquest caràcter es fa en Annex d'aquestes Normes i complementàriament l’ús residencial quan
els residents siguin persones directament relacionades amb la gestió de l'equipament i sempre que
el sostre destinat no excedeixi del 10% del total del sostre edificable en la parcelꞏla on es localitza
l'equipament.
Les àrees qualificades d'equipaments de nova creació, podran destinar-se a aparcament en règim
d'explotació privada, en tant que no estigui prevista la seva adquisició per l'Administració actuant.
Així mateix podran autoritzar-se en aquestes àrees construccions sobre o sota rasant amb
destinació a aparcament, amb les condicions que fixi en cada cas l'Ajuntament en funció de les
necessitats i previsions de subsanació dels dèficits d'equipament en els diferents sectors urbans.
Quan es tracti de sòl d'equipament en sòl no urbanitzable, les àrees qualificades d'equipament, de
conformitat amb l’article 47.4 a) del TRLLU, podran destinar-se a 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. A tal efecte es fixen els
paràmetres urbanístics següents:
Edificabilitat neta :
0,2 m2 sostre / m2 de sòl de parcelꞏla
Ocupació màxima : 20 %
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Altura màxima:

7 metres, excepte justificació puntual per a instalꞏlacions imprescindibles per
a l'ús de què es tracti
No obstant això, mitjançant un Pla Especial es podrà proposar una ordenació de l'edificació amb
altres paràmetres que justifiqui la seva idoneïtat.
6.-

L'edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents
equipaments, respecte als valors ambientals i paisatgístics, a no perjudicar als habitatges i altres
usos colindants i a la integració tipològica a les característiques del sector en què s'ubiquen.
Complirà a més les següents condicions :
a)

En sòl urbà : Sense perjudici de les condicions i paràmetres fixats per a les àrees de sòl
urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, es regiran per les
condicions d'edificació i tipus d'ordenació fixades per aquestes Normes per a les zones
contigües. Quan el sòl d'equipaments sigui contigu a diferents zones d'ordenació i pugui
haver-hi dubtes pel que es refereix a la seva pertinença sota criteris de morfologia urbana a
una o altra zona, l'edificació no depassarà els valors màxims, ni incomplirà les condicions
mínimes que aquestes Normes fixen per a cadascuna de les zones contigües a l'àrea
d'equipament.
Quan l'ordenació de la zona a la què s'adscriu l'àrea d'equipament no sigui adequada per al
desenvolupament de l'edificació a causa de les seves exigències funcionals, podrà realitzarse un "Estudi de Detall", que respectant els criteris exposats al principi d'aquest apartat,
proposi l'ordenació adequada a les finalitats que es persegueixen.
Quan el sòl urbà hagi estat objecte d'ordenació mitjançant Plans Parcials, que precisin
l'edificació a desenvolupar en les àrees d' equipament, aquesta es durà a terme segons les
determinacions contingudes en els citats plans parcials.

b)

7.-

En sòl urbanitzable, l'edificació es desenvoluparà d'acord amb les normes que en cada cas
determini el Pla Parcial, quan es tracti d'equipaments inclosos en sectors de
desenvolupament ordenats mitjançant el corresponent Pla Parcial.

En les àrees de sòl urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, on les
claus 6.a. van seguides de la clau d’ús (A,...), amb independència del que s’exposa en els punts
d’aquest article, regiran les condicions d’edificació, els tipus d’ordenació, l’ús i els paràmetres
urbanístics definits expressament per a la referida clau d’ús. En aquest sentit es distingeix la
següent qualificació:
a)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A)
Ús : Educatiu
Edificabilitat màxima : 1 m2 de sostre / m2 de sòl de parcelꞏla
Ocupació màxima : 50 %
Altura reguladora màxima (sobre forjat) : 8m.
Altura màxima (sobre coberta) : 10m.
Separació de les edificacions (a límits de veïns) : 3m.
Separació de les edificacions (a vialitat local) : 0m.
L’edificació es situarà fora del Sistema hídric.
L’edificació i els seus accessos es situaran per sobre de la cota de làmina d’aigua de
l’avinguda de 500 anys de període de retorn (cota mitjana 19,00m.s.n.m.) i la solució
constructiva de l’edifici es projectarà tenint en compte la hipòtesi d’inundació dels terrenys i la
reducció de la seva capacitat portant.
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions:
- Limitar al mínim imprescindible l’afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus
sempervirens) situats al nord de l’àmbit.
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de
Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica
complementaria SP-120
- 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, de conformitat
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de
l’Edificació (secció 5)
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- Dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) no hi poden haver arbres
o plantes que puguin produir alꞏlèrgies als usuaris. Els cupressus, classificats amb grau
d’alꞏlergenicitat alt per la XAC (Xarxa Aerobiològica de Catalunya), no poden situar-se, per
tant, dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A)
- El projecte d’urbanització o, en el seu defecte, el d’edificació contemplaran mesures
d’integració per a l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) per tal
d’assegurar una bona imatge del nou front perifèric.
- El projecte d’urbanització, la definició de l’alineació de la tanca i/o de l’edifici de
l’equipament docent tindran en compte la concreció de la previsió de 30 places
d’aparcament de bicicletes proposat en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la
modificació puntual núm.17, justificant el correcte funcionament i el compliment de les
normatives d’accessibilitat. Tot això, sens perjudici d’una proposta d’ordenació alternativa
que no disminueixi la capacitat fixada en el referit estudi.
d)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús docent i usos compatibles 6.a.(D)
Ús: docent, sanitari-assistencial, administratiu-proveïment i cultural-social-religiós.
Condicions de l’edificació:
Clau 6.a.(D-12): Les fixades en la clau de zona contigua (clau a.12)
Clau 6.a.(D-01): Les fixades en la clau de zona contigua (clau a.01)

e)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús administratiu-proveïment i usos compatibles 6.a.(E)
Ús: administratiu-proveïment, emmagatzematge i cultural-social-religiós.
Condicions de l’edificació:
Clau 6.a.E:
Altura reguladora: 7,90m
Número màxim de plantes: PB+P1
Ocupació: 100%
Clau 6.a.E.02:
Altura reguladora: 3,50m
Número màxim de plantes: PB
Ocupació: 20%
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions:
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de
Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica
complementaria SP-120
- 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, de conformitat
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de
l’Edificació (secció 5)
El projecte arquitectònic, prèvia consulta a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni, justificarà la seva composició de façanes i coberta, així com la seva integració
volumètrica en el context per tal de reduir l’alçada reguladora màxima.

8.-

Quan per causa del seu desenvolupament, un equipament privat, existent amb anterioritat a
l'aprovació del Pla General, tingués necessitat de més gran superfície de sòl o edificació que les que
resultin de la seva situació i qualificació i existís la iniciativa de traslladar-lo a un altre lloc, i renovar
les seves instalꞏlacions per a un millor servei ciutadà, serà congruent amb les finalitats d'aquest Pla
General, la tramitació d'una modificació del mateix, de la que resulti l'assignació al sòl qualificat
d'equipament, d'unes condicions d'edificació i ús similars a les de les seves zones colindants,
sempre que això sigui condició necessària i suficient per a la materialització de l'equipament
traslladat a la seva nova localització.

Art. 41. Unitats d’actuació i Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà.
Delimitació: Comprèn les àrees representades en el plànol d’ordenació.
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Objectius: L’objectiu general és completar l’ordenament previst per aquestes zones mitjançant la
distribució equitativa de càrregues i beneficis, alhora que completar degudament la urbanització dels
sistemes compresos dins l’àmbit.
Qualificacions: Les qualificacions previstes són les especificades en els plànols d’ordenació.
Relació:
Urbanització d’UA i PERI
Denominació

sup.urb.

UA1 Comuners Oest
Resolució del conseller de PTOP de 9/02/2000
(DOGC Núm. 3110 – 30.3.2000)
“Ajustar la volumetria edificatòria dels terrenys
compresos dins la UA1 tal com es delimita en
el plànol adjunt”

UA2 Conxa Oest(1.098m2)
UA3.1 Conxa Est 1 (5.710m2)
UA3.2 Conxa Est 2 (670m2)
UA4 Peralada Oest(5.981m2)
UA5 Peralada Est(1.609m2)

260
1.489
137
1.698
399,13

Modificació del PGO a la UA5 Peralada Est
(Acord de la CTU de Girona de 24/01/2003)
(DOGC Núm. 3857 – 3.4.2003)
clau de zona: a.3.2.

UA6 Entorn Monestir (6.162m2)

2.165

UA7 Torrijos Est (1.763 m2)

327

PAU8 Figueres Oest(1.943m2)
Sistema d’actuació:
Reparcelꞏlació modalitat cooperació
Desenvolupament:
Projecte de reparcelꞏlació i d’urbanització
Cessions d’aprofitament:
Les previstes a l’art.43 del TRLU

543

PERI a61 El Llac(7.888m2)
vialitat

1.380

PAU9 Sistema d’ús educatiu (5.860m2)
Vialitat
631
Sistema d’actuació:
Execució directa
Objectius:
Consolidar l’àmbit com a sòl urbà
Completar la urbanització de l’accés al sistema d’ús educatiu 6.a.(A) des del carrer de
Figueres, assegurant les actuacions necessàries per tal de reduir el risc d’inundació per tal de
donar compliment a les observacions de l’ACA i Ensenyament validades en els informes de la
Modificació puntual núm. 17 del PGO de Vilabertran, i d’acord amb les condicions establertes
per al Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A), regulades a l’article 33.7.a).
Mecanisme d’obtenció dels terrenys:
La totalitat dels terrenys compresos dins l’àmbit del PAU 9 són de propietat de l’Ajuntament de
Vilabertran: Les parcelꞏles de referència cadastral núm. 211, 212 i 213 del polígon 2 de
Vilabertran han estat adquirides per compra en escriptura pública (a l’apartat 4.Àmbits
d’actuació i identitat de les persones propietàries (certificacions del registre de la propietat.
article 99.1 del TRLU), queda adjuntada una còpia de la referida escriptura pública. La
superfície restant de l’àmbit del PAU 9 correspon a camins de titularitat pública.
8
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Sistema d’actuació: D’entre els sistemes d’actuació previstos per la llei, es fixa com a sistema d’actuació
per a l’execució de les presents unitats d’actuació, el sistema de compensació. La UA 6 (Entorn
Monestir) es troba desenvolupada i executada. Pel que fa al PAU8 (Figueres Oest) i PAU9 (Sistema d’ús
educatiu) el sistema d’actuació és el que es descriu en la mateixa relació.
Programa d’actuació: Atès el que es defineix en l’ordenació de la Modificació puntual 17 del PGO en
relació al PAU8 i al PAU 9 i, atès que es precisa executar alhora el vial d’accés compartit entre el PAU 8 i
el PAU 9, s’especifica la previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini de 2
anys per a l’execució de les obres d’urbanització del referit vial d’accés.
5.2.2. Proposta
Dins l’àmbit d’actuació (parcelꞏla de referència cadastral 8413361DG9881S0001HY) es modifica la part
de la parcelꞏla (677,83 m2) que es destina a sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social,
amb la clau 6.a.(C) delimitant-la com a polígon d’actuació urbanística número 10, i es manté la superfície
restant (216,67 m2) amb l’ordenació actual (clau “a.1.3” i clau “a.0.1”)
Així, pel que fa a la Normativa urbanística, la proposta incorpora la clau 6.a.(C), que correspon a sistema
d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social, i incorpora el polígon d’actuació urbanística número 10,
comportant respectivament la modificació de l’article 33. Sistemes d’equipaments i dotacions (6) i la
modificació de l’article 41. Unitats d’actuació i Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà.
L’article 33, que modifica el seu punt 7 amb la incorporació de l’apartat c), i l’article 41, que incorpora el
polígon d’actuació número 10 (PAU 10), queden amb els redactats següents:
Art. 33. Sistemes d’equipaments i dotacions (6)
1.-

Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, culturals,
recreatius i d'espectacles, esportius, comercial en mercats públics, i d'oficines en dependències de
l'Administració, que constitueixen serveis necessaris als ciutadans, la distribució especial dels
quals és convenient mantenir i millorar.

2.-

S'inclouen en el Sistema d'Equipaments i Dotacions les àrees que es grafien i s'identifiquen com a
tal en els plànols d'aquest Pla General, els que amb aquesta destinació es preveien en Plans
Parcials anteriors no modificats expressament pel Pla i els que siguin resultants del
desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General.

3.-

El sòl que conté equipaments existents i ha estat qualificat d'Equipaments (6) pel Pla General
podrà destinar-se a qualsevol dels usos que s'admeten per aquesta qualificació.
Quan la substitució d'un ús existent en una zona, per un altre, comporta la necessitat de
substitució de l'edificació existent o l'augment del sostre construït en més d'un 20%, es requerirà
l'aprovació prèvia d'un Pla Especial que determini les condicions i característiques
arquitectòniques i financeres del nou ús.

4.-

El sòl classificat d'equipaments, per a equipaments de nova creació haurà de ser de titularitat
pública, i en conseqüència, haurà de ser adquirit per l'Administració per compra, expropiació,
cessió gratuïta o qualsevol altre títol, a tenor de les circumstàncies de l'actuació.
Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l'espai ni del seu nivell
de servei als ciutadans, l'Ajuntament podrà autoritzar l'establiment d'equipaments privats de nova
creació en sòl classificat d'equipaments. L'autorització comportarà la presentació d'un Pla Especial
que concreti l'ús, edificis i instalꞏlacions necessàries, i les condicions de la seva implantació i
desenvolupament.

5.-

S'admeten tots els usos colꞏlectius, i els Terciaris de caràcter Públic, segons la definició que
d'aquest caràcter es fa en Annex d'aquestes Normes i complementàriament l’ús residencial quan
els residents siguin persones directament relacionades amb la gestió de l'equipament i sempre que
el sostre destinat no excedeixi del 10% del total del sostre edificable en la parcelꞏla on es localitza
l'equipament.
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Les àrees qualificades d'equipaments de nova creació, podran destinar-se a aparcament en règim
d'explotació privada, en tant que no estigui prevista la seva adquisició per l'Administració actuant.
Així mateix podran autoritzar-se en aquestes àrees construccions sobre o sota rasant amb
destinació a aparcament, amb les condicions que fixi en cada cas l'Ajuntament en funció de les
necessitats i previsions de subsanació dels dèficits d'equipament en els diferents sectors urbans.
Quan es tracti de sòl d'equipament en sòl no urbanitzable, les àrees qualificades d'equipament, de
conformitat amb l’article 47.4 a) del TRLLU, podran destinar-se a 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. A tal efecte es fixen els
paràmetres urbanístics següents:
Edificabilitat neta :
0,2 m2 sostre / m2 de sòl de parcelꞏla
Ocupació màxima : 20 %
Altura màxima:
7 metres, excepte justificació puntual per a instalꞏlacions imprescindibles per
a l'ús de què es tracti
No obstant això, mitjançant un Pla Especial es podrà proposar una ordenació de l'edificació amb
altres paràmetres que justifiqui la seva idoneïtat.
6.-

L'edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents
equipaments, respecte als valors ambientals i paisatgístics, a no perjudicar als habitatges i altres
usos colindants i a la integració tipològica a les característiques del sector en què s'ubiquen.
Complirà a més les següents condicions :
a)

En sòl urbà : Sense perjudici de les condicions i paràmetres fixats per a les àrees de sòl
urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, es regiran per les
condicions d'edificació i tipus d'ordenació fixades per aquestes Normes per a les zones
contigües. Quan el sòl d'equipaments sigui contigu a diferents zones d'ordenació i pugui
haver-hi dubtes pel que es refereix a la seva pertinença sota criteris de morfologia urbana a
una o altra zona, l'edificació no depassarà els valors màxims, ni incomplirà les condicions
mínimes que aquestes Normes fixen per a cadascuna de les zones contigües a l'àrea
d'equipament.
Quan l'ordenació de la zona a la què s'adscriu l'àrea d'equipament no sigui adequada per al
desenvolupament de l'edificació a causa de les seves exigències funcionals, podrà realitzarse un "Estudi de Detall", que respectant els criteris exposats al principi d'aquest apartat,
proposi l'ordenació adequada a les finalitats que es persegueixen.
Quan el sòl urbà hagi estat objecte d'ordenació mitjançant Plans Parcials, que precisin
l'edificació a desenvolupar en les àrees d' equipament, aquesta es durà a terme segons les
determinacions contingudes en els citats plans parcials.

b)

7.-

En sòl urbanitzable, l'edificació es desenvoluparà d'acord amb les normes que en cada cas
determini el Pla Parcial, quan es tracti d'equipaments inclosos en sectors de
desenvolupament ordenats mitjançant el corresponent Pla Parcial.

En les àrees de sòl urbà qualificades de sistema d’equipament i dotacions amb clau d’ús, on les
claus 6.a. van seguides de la clau d’ús (A,...), amb independència del que s’exposa en els punts
d’aquest article, regiran les condicions d’edificació, els tipus d’ordenació, l’ús i els paràmetres
urbanístics definits expressament per a la referida clau d’ús. En aquest sentit es distingeix la
següent qualificació:
a)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A)
Ús : Educatiu
Edificabilitat màxima : 1 m2 de sostre / m2 de sòl de parcelꞏla
Ocupació màxima : 50 %
Altura reguladora màxima (sobre forjat) : 8m.
Altura màxima (sobre coberta) : 10m.
Separació de les edificacions (a límits de veïns) : 3m.
Separació de les edificacions (a vialitat local) : 0m.
L’edificació es situarà fora del Sistema hídric.
L’edificació i els seus accessos es situaran per sobre de la cota de làmina d’aigua de
l’avinguda de 500 anys de període de retorn (cota mitjana 19,00m.s.n.m.) i la solució
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constructiva de l’edifici es projectarà tenint en compte la hipòtesi d’inundació dels terrenys i la
reducció de la seva capacitat portant.
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions:
- Limitar al mínim imprescindible l’afectació de la plantació lineal de xiprers (Cupressus
sempervirens) situats al nord de l’àmbit.
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de
Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica
complementaria SP-120
- 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, de conformitat
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de
l’Edificació (secció 5)
- Dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) no hi poden haver arbres
o plantes que puguin produir alꞏlèrgies als usuaris. Els cupressus, classificats amb grau
d’alꞏlergenicitat alt per la XAC (Xarxa Aerobiològica de Catalunya), no poden situar-se, per
tant, dins l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A)
- El projecte d’urbanització o, en el seu defecte, el d’edificació contemplaran mesures
d’integració per a l’àmbit qualificat de sistema d’equipament d’ús educatiu 6.a.(A) per tal
d’assegurar una bona imatge del nou front perifèric.
- El projecte d’urbanització, la definició de l’alineació de la tanca i/o de l’edifici de
l’equipament docent tindran en compte la concreció de la previsió de 30 places
d’aparcament de bicicletes proposat en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la
modificació puntual núm.17, justificant el correcte funcionament i el compliment de les
normatives d’accessibilitat. Tot això, sens perjudici d’una proposta d’ordenació alternativa
que no disminueixi la capacitat fixada en el referit estudi.
c)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social 6.a.(C)
Ús: cultural i/o social.
Condicions de l’edificació:
Clau 6.a.(C):
Les condicions d’aquesta clau són d’aplicació per a aquesta parcelꞏla en concret que
prové de la modificació puntual número 18 i pretenen recollir els paràmetres
urbanístics fixats per a la clau anterior (“a.1.3” i “a.01”) com a gàlibs màxims, dins
els que es pugui projectar lliurement l’equipament amb la finalitat d’aconseguir
resoldre mitjançant el projecte arquitectònic les diferents qüestions urbanístiques
(mitgeres, accessos, volumetria del conjunt i façana davant la plaça dels
Hortolans)
Altura reguladora màxima: 9,85 m
Número màxim de plantes: PB+2
Edificabilitat total: 1292,97 m2 de sostre
Ocupació: 100%
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions:
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de
Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica
complementaria SP-120
- 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, de conformitat
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de
l’Edificació (secció 5)
El projecte arquitectònic, prèvia consulta a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni, justificarà la seva composició de façanes i coberta, així com la seva integració
volumètrica en el context.

d)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús docent i usos compatibles 6.a.(D)
Ús: docent, sanitari-assistencial, administratiu-proveïment i cultural-social-religiós.
Condicions de l’edificació:
Clau 6.a.(D-12): Les fixades en la clau de zona contigua (clau a.12)
Clau 6.a.(D-01): Les fixades en la clau de zona contigua (clau a.01)
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e)

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús administratiu-proveïment i usos compatibles 6.a.(E)
Ús: administratiu-proveïment, emmagatzematge i cultural-social-religiós.
Condicions de l’edificació:
Clau 6.a.E:
Altura reguladora: 7,90m
Número màxim de plantes: PB+P1
Ocupació: 100%
Clau 6.a.E.02:
Altura reguladora: 3,50m
Número màxim de plantes: PB
Ocupació: 20%
La urbanització de l’espai tindrà en compte les següents condicions:
- Disposar d’hidrants d’incendis de conformitat amb el que disposa el Document Basic de
Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de l’Edificació (secció 4) i la Instrucció Tècnica
complementaria SP-120
- 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, de conformitat
amb el que disposa el Document Basic de Seguretat en cas d’Incendi del Codi Tècnic de
l’Edificació (secció 5)
El projecte arquitectònic, prèvia consulta a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni, justificarà la seva composició de façanes i coberta, així com la seva integració
volumètrica en el context per tal de reduir l’alçada reguladora màxima.

8.-

Quan per causa del seu desenvolupament, un equipament privat, existent amb anterioritat a
l'aprovació del Pla General, tingués necessitat de més gran superfície de sòl o edificació que les que
resultin de la seva situació i qualificació i existís la iniciativa de traslladar-lo a un altre lloc, i renovar
les seves instalꞏlacions per a un millor servei ciutadà, serà congruent amb les finalitats d'aquest Pla
General, la tramitació d'una modificació del mateix, de la que resulti l'assignació al sòl qualificat
d'equipament, d'unes condicions d'edificació i ús similars a les de les seves zones colindants,
sempre que això sigui condició necessària i suficient per a la materialització de l'equipament
traslladat a la seva nova localització.

Art. 41. Unitats d’actuació i Polígons d’actuació urbanística en sòl urbà.
Delimitació: Comprèn les àrees representades en el plànol d’ordenació.
Objectius: L’objectiu general és completar l’ordenament previst per aquestes zones mitjançant la
distribució equitativa de càrregues i beneficis, alhora que completar degudament la urbanització dels
sistemes compresos dins l’àmbit.
Qualificacions: Les qualificacions previstes són les especificades en els plànols d’ordenació.
Relació:
Urbanització d’UA i PERI
Denominació

sup.urb.

UA1 Comuners Oest
Resolució del conseller de PTOP de 9/02/2000
(DOGC Núm. 3110 – 30.3.2000)
“Ajustar la volumetria edificatòria dels terrenys
compresos dins la UA1 tal com es delimita en
el plànol adjunt”

UA2 Conxa Oest(1.098m2)
UA3.1 Conxa Est 1 (5.710m2)

260
1.489
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UA3.2 Conxa Est 2 (670m2)
UA4 Peralada Oest(5.981m2)
UA5 Peralada Est(1.609m2)

137
1.698
399,13

Modificació del PGO a la UA5 Peralada Est
(Acord de la CTU de Girona de 24/01/2003)
(DOGC Núm. 3857 – 3.4.2003)
clau de zona: a.3.2.

UA6 Entorn Monestir (6.162m2)

2.165

UA7 Torrijos Est (1.763 m2)

327

PAU8 Figueres Oest(1.943m2)
Sistema d’actuació:
Reparcelꞏlació modalitat cooperació
Desenvolupament:
Projecte de reparcelꞏlació i d’urbanització
Cessions d’aprofitament:
Les previstes a l’art.43 del TRLU

543

PERI a61 El Llac(7.888m2)
vialitat

1.380

PAU9 Sistema d’ús educatiu (5.860m2)
Vialitat
631
Sistema d’actuació:
Execució directa
Objectius:
Consolidar l’àmbit com a sòl urbà
Completar la urbanització de l’accés al sistema d’ús educatiu 6.a.(A) des del carrer de
Figueres, assegurant les actuacions necessàries per tal de reduir el risc d’inundació per tal de
donar compliment a les observacions de l’ACA i Ensenyament validades en els informes de la
Modificació puntual núm. 17 del PGO de Vilabertran, i d’acord amb les condicions establertes
per al Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A), regulades a l’article 33.7.a).
Mecanisme d’obtenció dels terrenys:
La totalitat dels terrenys compresos dins l’àmbit del PAU 9 són de propietat de l’Ajuntament de
Vilabertran: Les parcelꞏles de referència cadastral núm. 211, 212 i 213 del polígon 2 de
Vilabertran han estat adquirides per compra en escriptura pública (a l’apartat 4.Àmbits
d’actuació i identitat de les persones propietàries (certificacions del registre de la propietat.
article 99.1 del TRLU), queda adjuntada una còpia de la referida escriptura pública. La
superfície restant de l’àmbit del PAU 9 correspon a camins de titularitat pública.
PAU 10 Sistema d’ús cultural i/o social (677,83m2)
Sistema d’actuació:
Expropiació
Objectius:
Adquisició de la superfície de 677,83m2 objecte de la modificació puntual número 18 per a
destinar-la als usos previstos.
Sistema d’actuació: D’entre els sistemes d’actuació previstos per la llei, es fixa com a sistema d’actuació
per a l’execució de les presents unitats d’actuació, el sistema de compensació. La UA 6 (Entorn
Monestir) es troba desenvolupada i executada. Pel que fa al PAU8 (Figueres Oest), PAU9 (Sistema d’ús
educatiu) i PAU10, el sistema d’actuació és el que es descriu en la mateixa relació.
Programa d’actuació: Atès el que es defineix en l’ordenació de la Modificació puntual 17 del PGO en
relació al PAU8 i al PAU 9 i, atès que es precisa executar alhora el vial d’accés compartit entre el PAU 8 i
el PAU 9, s’especifica la previsió de l’execució immediata del planejament i l’establiment del termini de 2
anys per a l’execució de les obres d’urbanització del referit vial d’accés. Atès que l’ordenació definida en
la Modificació puntual 18 no precisa l’execució d’obra d’urbanització, pel que fa al PAU10, s’estableix el
termini de 4 per a l’execució del planejament.
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7. JUSTIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DELS ESTÀNDARDS URBANÍSTICS
Per a l’àmbit objecte de la present modificació puntual, conformat per la la parcelꞏla de titularitat pública
amb referència cadastral 8413361DG9881S0001HY, situada al carrer de Pau Casals, àmbit delimitat en el
plànol núm.1 Àmbit d’actuació E.1:1.000 del present document, en resulten els següents quadres
comparatius:
5.1. SITUACIÓ ACTUAL
En el plànol núm. 4 del PGO: Ordenació del sòl urbà (plànol núm.3 del present document) el planejament
vigent estableix la classificació i ordenació del sòl en l’àmbit objecte de la present modificació puntual. De
l’ordenació del planejament vigent en resulten les següents superfícies de zona:
SUPERFÍCIES DE ZONA
Sup. “zona d’ordenació de l’edificació per definició volumètrica (a.1.3)”: 602,96 m2
Sup. “zona d’espai lliure privat (a.0.0)”: 81,00 m2
Sup. “zona d’espai lliure privat (a.0.1)”: 197,25 m2
TOTAL Sup. ÀMBIT: 894,50 m2
EDIFICABILITAT
Edificabilitat “zona d’ordenació de l’edificació per definició volumètrica (a.1.3)”: 1808,88 m2 de sostre
Edificabilitat “zona d’espai lliure privat (a.0.0)”: 0,00 m2 de sostre
Edificabilitat “zona d’espai lliure privat (a.0.1)”: 19,72 m2 de sostre
TOTAL Edificabilitat ÀMBIT: 1828,60 m2 de sostre
5.2. PROPOSTA
En el plànol núm.3 Planejament modificat. Ordenació i alineacions Sòl urbà E.1:1.000, es proposa la
modificació de l’ordenació i alineacions del sòl en l’àmbit objecte de la present modificació puntual. De
l’ordenació la present modificació puntual en resulten les següents superfícies de zona i de sistema:
SUPERFÍCIES DE ZONA
Sup. “zona d’ordenació de l’edificació per definició volumètrica (a.1.3)”: 177,23 m2
Sup. “zona d’espai lliure privat (a.0.0)”: 00,00 m2
Sup. “zona d’espai lliure privat (a.0.1)”: 39,44 m2
TOTAL Sup. ZONA: 216,67 m2
EDIFICABILITAT DE ZONA
Edificabilitat “zona d’ordenació de l’edificació per definició volumètrica (a.1.3)”: 531,69 m2 de sostre
Edificabilitat “zona d’espai lliure privat (a.0.0)”: 0,00 m2 de sostre
Edificabilitat “zona d’espai lliure privat (a.0.1)”: 3,94 m2 de sostre
TOTAL Edificabilitat ZONA: 535,63 m2 de sostre
SUPERFÍCIES DE SISTEMA
Sup. “sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social 6.a.(C)”: 677,83 m2
EDIFICABILITAT DE SISTEMA
Edificabilitat “sistema d’equipaments i dotacions d’ús cultural i/o social 6.a.(C)”: 1292,97 m2 de sostre
TOTAL Sup. ÀMBIT (ZONA + SISTEMA): 894,50 m2
La present Modificació incorpora 677,83 m2 de superfície de sòl destinada a sistema d’equipaments i
dotacions d’ús cultural i/o social 6.a.(C), augmentant, per tant, la superfície total de sòl destinada a
sistema d’equipaments i dotacions en 677,83 m2
TOTAL Edificabilitat ÀMBIT (ZONA+ SISTEMA): 1828,60 m2 de sostre
El sostre edificable màxim resultant, de 1828,60 m2, correspon al sostre que el planejament vigent
atorga actualment a aquest àmbit delimitat de la parcelꞏla. La proposta, per tant, no augmenta
l’edificabilitat prevista pel planejament vigent.
Conclusió:
La superfície de sòl destinada sistema d’equipaments i dotacions augmenta en 677,83 m2.
La present modificació puntual núm.17 no incideix en la resta de sistemes ni estàndards urbanístics.
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8. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
8.1.1. Valor d’adquisició de la finca (àmbit PAU10):
Superfície de solar: 677,83 m2
Edificabilitat: 1292,97 m2 de sostre
Nombre màxim de parcelꞏles possibles: 3
Nombre màxim d’habitatges possibles: 6
Valor de repercussió: 135,00 €/m2 sostre
Valor del sòl: 175.000,00 €
8.1.2. Cost d’execució per a completar la urbanització:
No es precisa completar la urbanització
8.1.3. Finançament
L’adquisició de la finca objecte d’expropiació es farà en la forma de gestió indiferenciada (article 155.a
de la Llei d’Urbanisme) a càrrec del capítol VI (inversions reals) del pressupost municipal.
8.1.4. Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació
Atès que no hi ha benefici econòmic privat, no es precisa justificar la referida avaluació econòmica.

Vilabertran, abril de 2018
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