MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DE TRACTAMENT
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE LA COMARCA DEL PLA DE
L'ESTANY
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY
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ANTECEDENTS

El Pla especial de tractament de residus sòlids urbans del Pla de l'Estany va ser aprovat
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona en sessió de data 11 de febrer de
1998 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 11 de maig del mateix
any.
El Pla especial es va redactar a l'empara de l'article 29.2 del Decret legislatiu 1/90, de 12 de
juliol, que preveia l'existència de Plans especials per a l'execució directa d'obres
corresponents a la infraestructura del territori. El Pla fixa com a objectiu la concreció de la
reserva de terreny per a possibilitar l'emplaçament de la planta de residus i la definició de
les característiques del sistema i de les normes a les quals s'han d'ajustar el projecte tècnic
corresponent.
L'àmbit del Pla especial ocupa una superfície total de 264.812 m2 distribuïda entre els
municipis de Banyoles (112.630 m2), Cornellà del Terri (8.764 m2) i Porqueres (143.418
m2).
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OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

En l'àmbit del Pla especial, dins el terme municipal de Banyoles, s'emplacen les
instal·lacions de les gosseres comarcals. Aquestes instal·lacions es van realitzar l'any 1991 i
han donat servei fins a data d'avui a tots els municipis del Pla de l'Estany. Els plànols
d'informació i d'ordenació del Pla especial reflecteixen aquestes instal·lacions, però la
memòria i la normativa del Pla no fan esment ni regulen el seu ús.
L'objecte de la present modificació és corregir aquesta mancança, introduint l'ordenació i
regulació d'aquestes instal·lacions, per tal de normalitzar la situació urbanística.
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MARC LEGAL URBANÍSTIC


Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme (TRLU).
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Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme.



Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany (PDUPE), aprovat definitivament pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 12/04/2010.



Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles, aprovat
definitivament per la CTU de Girona en data 18/12/2001.



Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Cornellà del
Terri aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona segons acord
de 25/05/2011.



Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Porqueres
aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Girona segons acord de
21/03/2013.

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT

L'article 27 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, encomana als
municipis o bé als consells comarcals en el cas que els municipis hagin cedit les
competències, entre d'altres la funció de recollir i controlar els animals de companyia
abandonats o perduts i els animals salvatges urbans. El Decret 243/1994, de 13 de
setembre, estableix els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de
companyia abandonats. Per altre part la demanda de la ciutadania d'aquestes instal·lacions
és creixent, i per tant és convenient disposar dels mecanismes adequats per respondre-hi de
manera satisfactòria.
Actualment hi ha la necessitat d'ampliació de les instal·lacions per tal de poder allotjar un
major número d'animals en condicions adequades, i per disposar de les zones d'aïllament
que estableix el Decret 243/1994. Per la qual cosa és oportú realitzar la modificació
prèviament a la possible redacció d'un projecte d'ampliació i millora de les instal·lacions
existents.
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FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

L'article 78 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme (TRLU) (modificat per la Llei 2/2012) especifica que la formulació del
plans especials urbanístics autònoms correspon a l'administració que tingui a càrrec
l'execució directa de les obres corresponents a les infraestructures que ordenen. En el cas de
la gestió de residus sòlids urbans de la comarca del Pla de l'Estany correspon al Consell
Comarcal.

L'article 96 del mateix decret (TRLU) especifica que la modificació de les figures de
planejament derivat se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació,
amb la particularitat de les modificacions dels plans urbanístics plurimunicipals la
incidència territorial de les quals quedi limitada a un únic terme municipal. En aquests
casos correspon a l'Ajuntament afectat per la modificació d'acordar-ne l'aprovació inicial i
l'aprovació provisional.
La present modificació puntual la formula el Consell Comarcal del Pla de l'Estany com a
administració encarregada de la gestió dels residus a la comarca. Correspon a l'Ajuntament
de Banyoles l'aprovació inicial i l'aprovació provisional donat que la modificació queda
limitada a aquest terme municipal, on s'emplacen les instal·lacions de les gosseres.
L'aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (article
80 del TRLU).
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MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN

Es proposa introduir un nou punt (5.6) a l'apartat número 5 de la Memòria del Pla especial
de tractament de residus sòlids urbans del Pla de l'Estany, que permeti la implantació
d'aquestes instal·lacions (gosseres), i reguli els paràmetres urbanístics bàsics.
Així mateix es modifiquen el plànol número 3 (planta general) del Pla especial de manera
que quedi especificat i acotat l'espai físic de l'àmbit on es podran emplaçar les instal·lacions
de les gosseres.
La redacció del nou punt 5.6 seria la següent:

5.6:

ALTRES USOS PREEXISTENTS

Es permet l'ús preexistent de gosseres comarcals, i les adaptacions i ampliacions
necessàries de les instal·lacions per a la correcta prestació d'aquest servei en
compliment de la normativa sectorial que ho regula.
L'àmbit on es permet l'emplaçament de les instal·lacions és l'especificat en el plànol
número 3 (ordenació - planta general), del terme municipal de Banyoles, que ocupa
una superfície de 3.282 m2.
La superfície màxima destinada a edifici de serveis serà de 84,20 m2 de sostre que
correspon a dues vegades la superfície existent actualment (actualment hi ha un
edifici de serveis de 42,10 m2 en planta baixa). L'alçada màxima reguladora serà de
3,20 m. L'edifici de serveis s'emplaçarà més enllà de la línia d'edificació
especificada a l'article 40 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres.

La superfície màxima destinada a gàbies serà de 666 m2 que correspon a tres
vegades la superfície existent actualment (actualment hi han 20 gàbies ocupant 222
m2).
La resta de l'àrea grafiada es podrà destinar a zona d'esbarjo dels gossos allotjats.
Les tanques perimetrals seran diàfanes i tindran una alçada màxima de 2,30 m.

La zona modificada del plànol número 3 quedaria de la següent manera:

Banyoles, 27 de març de 2017.

Josep Alemany i Masgrau
Enginyer de camins, canals i ports
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
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ANNEX 1:

PLANEJAMENT VIGENT

ANNEX 2:

PLANEJAMENT PROPOSAT

5.6.- Altres usos preexistents
Es permet l'ús preexistent de gosseres comarcals, i les adaptacions i ampliacions
necessàries de les instal·lacions per a la correcta prestació d'aquest servei en compliment
de la normativa sectorial que ho regula.
L'àmbit on es permet l'emplaçament de les instal·lacions és l'especificat en el plànol
número 3 (ordenació - planta general), del terme municipal de Banyoles, que ocupa una
superfície de 3.282 m2.
La superfície màxima destinada a edifici de serveis serà de 84,20 m2 de sostre que
correspon a dues vegades la superfície existent actualment (actualment hi ha un edifici de
serveis de 42,10 m2 en planta baixa). L'alçada màxima reguladora serà de 3,20 m. L'edifici
de serveis s'emplaçarà més enllà de la línia d'edificació especificada a l'article 40 del
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
carreteres.
La superfície màxima destinada a gàbies serà de 666 m2 que correspon a tres vegades la
superfície existent actualment (actualment hi han 20 gàbies ocupant 222 m2).
La resta de l'àrea grafiada es podrà destinar a zona d'esbarjo dels gossos allotjats.
Les tanques perimetrals seran diàfanes i tindran una alçada màxima de 2,30 m.

