
 
 

Página 1 de 26 

 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES 

SECTOR “Paratge de Can Vinardell” veïnat de Puigpalter  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promou:  AJUNTAMENT DE BANYOLES 
 

Banyoles, gener de 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 

ARESTA, ESTUDI D’ARQUITECTURA I URBANISME S.L.P 



 

Página 2 de 26 

Índex  
 
MEMÒRIA 
 

1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
1.1.  PROMOCIÓ I ESTRUCTURA DE PROPIETAT 
1.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
1.3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ  
1.4. ANTECEDENTS 
1.5. MARC LEGAL  
1.6. PLANEJAMENT VIGENT 
1.7.  EL TERRITORI 

 
2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

2.1.  ANÀLISIS DE LES ALTERNATIVES D'EMPLAÇAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA 
OPCIÓ ESCOLLIDA 

2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. NECESSITAT I CONVENIÈNCIA 
2.3.  MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT APLICABLE 
2.4.  JUSTIFICACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
2.5.  INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 
 
MEMÒRIA SOCIAL 
 
ESTUDI ECONÒMIC 
 
INFORME AVALUACIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
ANNEXES 
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

‐ 1.1 - Plànol de Situació E: 1/25.000 

‐ 1.2 - Plànol d’Emplaçament E: 1/5.000 

‐ 1.3 - Ortofotomapa E: 1/2.000 

‐ 1.4 - Àmbit modificació sobre Pla Director E: 1/25.000 

‐ 2.1 - Implantació General sobre PGOU - Estat Actual E: 1/20.000  

‐ 2.2 - Implantació Detallada sobre PGOU - Estat Actual i Proposta E: 1/5.000 

‐ 3.1 - Implantació General sobre PGOU - Proposta E: 1/20.000  

‐ 3.2 - Implantació Detallada sobre PGOU - Proposta E: 1/2.000 

 
 
 
 
 
 



 

Página 3 de 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
 
 



 

Página 4 de 26 

1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 

1.1. PROMOCIÓ I ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
 
La promoció de la present  Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
del municipi de Banyoles és de l' Ajuntament de Banyoles, amb NIF P1701600G i 
direcció al Passeig de la Indústria, 25 de la mateixa població. 

El propietari de la finca objecte de la present modificació és el Sr. FERRAN VILA VILA, 
amb núm. de DNI 40.252.283-Y i domicili al carrer Puig de la Bellacasa núm. 2, de la 
població de Banyoles, comarca del Pla de l’Estany (Girona). 

Les dades Registrals de la finca son les següents: Tom 1075, Llibre 50 de Banyoles, 
Foli 222, Finca 1718, Inscripció 5ª. 

 

1.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Modificació Puntual del PGOU és la finca situada en la 
parcel·la 20 del polígon 4 i la parcel·la DS Afores, al Paratge Can Vinardell s/n, veïnat 
de Puigpalter, dins el terme municipal de Banyoles, amb una superfície total de 
parcel·la de 13.672 m2. 

Les referències cadastrals de les parcel·les són:  

PARCEL·LA POLIGON REFERENCIA CADASTRAL 
20 4 17016A004000200000EW 
DS AFORES 001800900DG86C0001LG 

 
 

1.3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 
La present MODIFICACIÓ PUNTUAL del PGOU del municipi de Banyoles té per 
objecte la qualificació com a Sistema d'Ínfraestructures ( Art.39 ) els terrenys situats 
al Paratge de Can Vinardell de Banyoles; concretament les parcel·les 20 polígon 4 i la 
parcel·la DS Afores, que actualment es troben en sòl no urbanitzable en zona rústica 
NU7, segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació Municipal vigent. 

Es redacta la present modificació per tal que en aquests terrenys, tot i continuar sent 
sòl no urbanitzable, permeti la implantació d’usos d’interès públic, com a Sistema d' 
Infraestructures (S), segons el què disposa l'Art. 39 i que diu:  

... 

art. 39.  Sistema d'Infraestructures. 

39.1.  El Sistema General d'Infraestructures comprèn els serveis d'abastament 
  d'aigua, centrals, transformadors i xarxes de subministrament d'energia 
  elèctrica, centrals de telèfon i comunicacions, parcs mòbils de  
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  maquinària, plantes incineradores i abocadors de deixalles i  
  escombraries i altres serveis de caràcter semblant. 

39.2.  El sistema General d'Infraestructures compren, a més, la xarxa de 
  clavegueres de desguàs, amb els seus elements col·lectors principals, 
  pous i registres, estacions depuradores i altres elements similars. 

39.3.  El Pla General delimita en els seus plànols d'ordenació "d'Estructura 
  General i Orgànica del Territori" i "d'Infraestructures, Equipament i 
  Espais Lliures" a E:1/2.000, les reserves de sòl pels esmentats serveis, 
  si bé per la seva execució serà necessària la redacció dels  
  corresponents Plans Parcials o Especials. 

39.4.  La xarxa de clavegueres menors, fins a la seva escomesa als  
  col·lectors, la de distribució i elèctrica i telefònica, transformadors i 
  depuradores de zona, instal·lació d'enllumenat públic i fonts públiques 
  d'aigua potable, constitueixen els Sistemes Locals d'Infraestructures. 

... 

Amb la present modificació puntal dels terrenys, passaran a ser qualificats com a 
Sistema d' Infraestructures (S), i que amb la posterior redacció del Pla Especial 
permetran la implantació d’una Planta de Transferència de residus no perillosos, 
segons l’article 48 TRLU com actuació específica d’interès públic. 
 
 

1.4. ANTECEDENTS 
 
Actualment a la parcel·la DS Afores, s’hi realitza una activitat de taller i magatzem dels 
vehicles utilitzats per a la recollida d’escombraries dels municipis del Pla de l’Estany i 
altres serveis relacionats.   

Es disposa de les corresponents autoritzacions per l’ampliació de construcció de les 
naus i de l’activitat, per part de l’Ajuntament de Banyoles i per part del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, per obres d’interès públic en sòl no urbanitzable: 

‐ Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 11 de desembre de 
1996, per l’ampliació d’un local industrial al paratge Can Vinardell 

‐ Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 11 de Juliol de 2001, per 
l’ampliació d’un local industrial al paratge Can Vinardell 

‐ Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 10 de Desembre de 
2008, per l’ampliació d’una nau per l’emmagatzematge i aparcament de 
camions i vehicles per a la recollida de residus al paratge Can Vinardell 

‐ Acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 12 de Març de 2010, en 
relació a la instal·lació d’un sistema de depuració d’aigües residuals procedents 
del rentat de camions i vehicles al paratge Can Vinardell 

Amb l’ interès de la propietat d’implantar en aquestes parcel·les una planta de 
transferència de residus no perillosos, es va iniciar la tramitació presentant a 
l’ajuntament de Banyoles un Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una Planta 
de Transferència de residus al Paratge de Can Vinardell de Banyoles.  
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Cronologia: 

‐ El 29/11/2013 es presenta a l’ajuntament de Banyoles Pla Especial Urbanístic, 
Estudi Impacte i Integració Paisatgístic i Informe Ambiental Preliminar. 

‐ En data 17/02/2014 segons informe de l’ajuntament de Banyoles, es requereix 
la presentació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) per l’aprovació 
inicial de l’expedient. 

‐ El 20/02/2014 es presenta al Departament de Territori i Sostenibilitat còpia del 
PEU, EIIP i IAP per tal de poder redactar ISA. 

‐ En data 08/05/2014 es rep document de referència del Departament de Territori 
i Sostenibilitat amb informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
Agència de Residus, Consell Comarcal del Pla de l’Estany i de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental. 

‐ En data 20/05/2014 es rep informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona. 

Segons informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre l’Avanç del Pla 
Especial Urbanístic, en sessió de 6 de maig de 2014, al tractar-se d’una infraestructura 
no prevista pel planejament general i que té la consideració de sistema general, cal 
tramitar una Modificació Puntual del PGOU de Banyoles que contempli el canvi de 
qualificació dels terrenys per a sistema de Sistema d' Infraestructures (S). Un cop 
aprovada la modificació, es podrà iniciar la tramitació del corresponent Pla Especial de 
l’expedient per l’article 48 TRL, com a actuació específica d’interès públic. 

1.5. MARC LEGAL 
 
L’actual sistema legal a Catalunya en matèria urbanística està conformat per 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 PGPU 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 PGOU conté les determinacions pròpies de la seva 
naturalesa i finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i 
normes corresponents, així com la documentació que es requereix a l’article 59 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
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1.6. PLANEJAMENT VIGENT 
 

FIGURES DE PLANEJAMENT I DE GESTIÓ VIGENTS  
 

‐ Planejament territorial:  

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, data d’aprovació 14 de 
Setembre de 2010 

Catàleg de paisatge de les Comarques de Girona, aprovat definitivament en 
data de 30 de Novembre de 2010 

‐ Planejament general: 

Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles, aprovat definitivament en data 
de 18 de Gener de 1984 

Text refós del Pla general d’ordenació urbana de Banyoles, aprovat en data 18 
de desembre de 2001 

Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany, data d’aprovació 12 d’Abril de 2010 

CONDICIONS URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT  
 
Actualment el Pla General classifica els terrenys continguts dins l’àmbit de la present 
modificació com a Sòl No Urbanitzable, zona rústica NU7. 

Classificació del sòl: NU Sòl No Urbanitzable 
Qualificació del sòl: NU7 Rústica 

 

Els OBJECTIUS ambientals generals del Pla Director, a complir en aquest àmbit, es 
concreten en els següents punts:  

1) Protegir els espais naturals de valor i garantir la seva connexió territorial i 
ecològica 

2) Preservar els sòls agrícoles pel seu valor agronòmic, natural, paisatgístic i 
ambiental 

3) Conservar i promoure la singularitat i l’excel·lència dels paisatges del Pla de 
l’Estany 

4) Protegir les zones actives en el cicle de l’aigua i els recursos hídrics 
5) Establir un model d’implantació que contingui el consum del sòl i minimitzi la 

dispersió i la fragmentació territorial 
6) Minimitzar la dispersió de les edificacions i instal·lacions en sòl no urbanitzable 
7) Deixar lliures d’ocupació les àrees que presentin un risc natural més gran 
8) Establir les condicions necessàries per augmentar l’auto-contenció comarcal i 

frenar el creixement de les necessitats de mobilitat obligada 
9) Establir les condicions necessàries que afavoreixin la implantació de modes de 

transport més eficient i minimitzar les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle i el consum d’energia 

La REGULACIÓ dels sòls no urbanitzables es fa d’acord amb el que s’estableix a:  

1) Els articles 47 a 51 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
2) Els articles 46 a 60 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
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3) El que disposa el Pla Director del Urbanístic del Pla de l’Estany en els articles: 
article 41. Disposicions generals de regulació de les construccions 
article 48. Edificacions i instal·lacions d’interès públic 
article 55. Mesures de control dels residus 

1.7. EL TERRITORI 
 
La finca objecte de la present proposta de modificació del PGOU de Banyoles està 
situada en la parcel·la 20 del polígon 4 i la parcel·la DS Afores, en una zona rústica, 
denominada Paratge de Can Vinardell del veïnat de Puigpalter, dins el terme municipal 
de Banyoles.   

L’accés a la finca es realitza per un camí actualment asfaltat que es desvia de la 
carretera GIV-5136 i que dóna accés al veïnat de Puigpalter. Just a tocar de la present 
activitat, es troba la Deixalleria Comarcal i el Dipòsit Controlat de Residus de la 
comarca del Pla de l’Estany, gestionada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.   

Topogràficament la finca objecte del present Pla, presenta dues plataformes situades a 
dos nivells diferenciats amb una diferència de cota de 1,10 m. El camí d’accés té un 
important pendent fins arribar a la plataforma on actualment s’hi dur a terme l’activitat, 
amb un desnivell aproximat d’uns 5,00 m. Ocupa una superfície de 13.672 m2, 
diferenciada en dos nivells.  

Queda exclòs del present modificació la parcel·la 21 polígon 4, que es troba en la part 
interior i amb més pendent de la finca, i que manté la seva qualitat paisatgística. 
L’accés en aquesta part es realitza a través d’un camí existent a partir del qual 
s’accedeix actualment també a la zona de depuració d’aigües existent a la finca. Tant 
el camí com la zona de depuració es troba dintre de l'àmbit de la modificació. 
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Font Google Earth (Març 2013) 

2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. ANÀLISIS DE LES ALTERNATIVES D'EMPLAÇAMENT I 
 JUSTIFICACIÓ DE LA OPCIÓ ESCOLLIDA 

ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ 

En la redacció de la modificació puntual de POUM  es planteja el canvi de qualificació 
del sòl d’agrícola a Sistema d' Infraestructures (S) per a la futura ubicació d’una 
planta de tractament de residus no perillosos en les parcel·les propietat del Sr.Ferran 
Vila Vila ubicades al costat del Dipòsit Comarcal del Pla de l’Estany. La propietat té 
tres parcel·les juntes i actualment una d’elles ja disposa de llicència per al 
desenvolupament de l’activitat de recollida d’escombraries municipal i 
d’emmagatzematge i aparcament dels vehicles (concretament parcel·la nº 2). 

S'han plantejat tres possibles alternatives d’ordenació, i en cada una d’elles s’ha 
valorat la possible repercussió que tindria a nivell territorial i ambiental. Les alternatives 
són: 

• Alternativa 0 

Aquesta alternativa suposa la no modificació de la situació actual i per tant no fer un 
canvi de qualificació del sòl i continuar amb un ús agrícola. Aquest fet no permetria 
l’autosuficiència del municipi i de la comarca en la gestió dels seus residus i la 
reducció del cost de transport i gestió actuals. 

• Alternativa 1 

Aquesta alternativa planteja la qualificació com a serveis tècnics de la parcel·la nº3 
(per a la futura ubicació d’una planta de tractament de residus no perillosos). Des del 
punt de vista d’ordenació territorial es tracta de sòl no urbanitzable zona rústica 
agrícola igual que les altres dues parcel·les.  Aquesta parcel·la no disposa d’accés 
directe per a vehicles ni de serveis (aigua, llum, telecomunicacions). La realitat física 
actual d’aquesta parcel·la configura un espai naturalitzat. 
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• Alternativa 2 

Aquesta alternativa planteja la qualificació com a serveis tècnics de les parcel·les nº1 i 
2 (per a la futura ubicació d’una planta de tractament de residus no perillosos). Es 
proposa el canvi de qualificació d’agrícola a serveis tècnics de dues parcel·les. En una 
d’elles, la parcel·la núm. 2 ja hi ha ubicada una activitat autoritzada de tractament de 
residus. La proposta suposa oferir en una zona que ja es troba destinada al tractament 
de residus una ampliació dels serveis en la gestió de diferents tipologies de residus al 
municipi i comarca. Les dues parcel·les disposen actualment de tots els serveis 
necessaris per a l’exercici d’una activitat (accessos, llum, aigua, telecomunicacions, 
...).  

 

 

 Justificació de la opció escollida: 

L’alternativa escollida per la ubicació de la planta de residus no perillosos i, per tant, de 
la modificació de la qualificació del sòl per la seva implantació és l'alternativa 2. 
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El canvi de qualificació de les parcel·les núm.1 i núm.2 d’agrícola a serveis tècnics per 
a la ubicació d’una futura planta de tractament de residus no perillosos, s’ha plantejat 
des d’una vessant pràctica i molt raonable amb les instal·lacions actuals i la proximitat 
del Dipòsit controlat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Aquesta zona ja ha estat 
avaluada anteriorment per a la ubicació de les instal·lacions relacionades amb la 
recollida de residus i en el seu moment la valoració va ser favorable ( veure informes 
annexats dels diferents departaments ), veient adequada l’activitat de tractament de 
residus en aquesta zona de sòl no urbanitzable zona rústica. 

El Pla Director Urbanístic del Pla de l'Estany qualifica la totalitat del sòl on és proposa 
la modificació puntual del PGOU de Banyoles per la implantació de la planta com a 
terrenys de protecció preventiva. La previsió de transformació del PDU del Pla de 
l'Estany permet la modificació proposada i coincideix amb la localització en la 
conurbació central de la comarca. 
 
 

2.2. 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 de qualificació dels terrenys del Paratge de Can Vinardell a Sistema d' 
Infraestructures (S) es justifica, tant per la necessitat i interès públic com privat, per 
tal de poder-hi implantar una Planta de Transferència de residus no perillosos, una 
mancança que presenta la comarca del Pla de l’Estany.  

Actualment en aquesta finca s’hi realitzar una activitat de taller i magatzem de vehicles 
per a la recollida de residus municipals i comarcals. 

La finca, tot i estar en sòl no urbanitzable, està molt a prop del nucli urbà, amb un 
accés immillorable a la variant de Banyoles, i a tocar de la Deixalleria i Dipòsit 
comarcal (Consell Comarcal del Pla de l’Estany), pel que la seva ubicació és molt 
adequada. La implantació d’una nova planta de transferència de residus no estaria 
vinculada a la deixalleria i dipòsit comarcal, però es crearien sinèrgies importants entre 
elles. Cal tenir en compte que la implantació d’un centre com el que es proposa 
facilitaria que s’hi poguessin dur els residus recepcionats en la recollida comarcal i 
municipal, abaratint els costos de transport i gestió de forma directe. Indirectament, 
també s’afavoriria l’amortització dels vehicles de transport de residus Comarcal i 
Municipals doncs no caldria dur els residus a poblacions situades a més distància i, 
per tant, es disminuiria considerablement els costos afegits al servei. 

La implantació d’una activitat d’aquestes característiques aportaria noves oportunitats 
de gestió i transferència de residus a la comarca, i eliminaria la dependència actual de 
gestors de residus externs, situats a altres comarques (Girona i Barcelona).  

Gràcies a aquest nou servei, la comarca podria encaminar-se cap a l’autosuficiència a 
nivell de gestió de residus, duent a terme una correcte separació i triatge del residu per 
la seva posterior transferència. Es tracta d’unes instal·lacions necessàries, ja que a dia 
d’avui no existeixen alternatives assequibles a la pròpia comarca en matèria de 
residus. 

No es considera que hi pugui haver risc per les zones adjacents a les noves 
instal·lacions. Es tracta d’instal·lacions de tractament de residus no especials que no 
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afectarien als valors agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics. L’actual ubicació del 
dipòsit comarcal, així com de la deixalleria, redueix l’impacte paisatgístic, ja que les 
noves instal·lacions s’integraran en l’entorn més proper. 

Les actuals polítiques mediambientals i l’actual model urbanístic fan necessari la 
implantació de plantes de tractament de residus properes a les fonts d’origen de 
residus. Alhora, l’actual context econòmic fa que el cost de transport dels residus sigui 
un greuge per les empreses i els ciutadans que els produeixen. La possibilitat d’ubicar 
una planta de transferència en aquests terrenys és l’òptima ja que està propera al 
municipi, disposa d’una accessibilitat a menys de 700 m de la C-66 i disposa de tots 
els serveis necessaris per dur a terme l’activitat; a més de trobar-se davant de la 
deixalleria i abocador del Consell Comarcal del Pla de l'Estany. 

Les activitats que es volen desenvolupar es troben classificades segons CCAE-93 i 
CNAE-09: 

NOU ÚS CCAE-93 CNAE-09 
planta de transferència de residus no perillosos 51572 4677 

planta de transferència de residus de la construcció 37100-37200 3831-3832
planta de restes vegetals 01410 0161-8130

 

2.3. MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT APLICABLE 

El planejament vigent, segons Text Refós del Pla General d’Ordenació Municipal 
vigent del municipi de Banyoles, defineix que la finca, parcel·les 20 i 21 del polígon 4 i 
la parcel·la DS Afores, està situada en sòl no urbanitzable en una zona rústica N1 
(codi municipal NU7), i que les edificacions han d’assegurar el respecte a les 
condicions naturals i paisatgístiques de l’entorn tot garantint una adequada integració a 
l’entorn i al seu cromatisme.  

L’àmbit de la Modificació Puntual del PGOU és la finca situada en la parcel·la 20 del 
polígon 4 i la parcel·la DS Afores, amb una superfície total de parcel·la de 13.672 m2. 
La parcel·la 21 polígon 4, queda exclosa de la Modificació Puntual, per tant mantindrà 
les seves característiques rústiques actuals N1. 

 

La Modificació Puntual del PGOU proposa el canvi de qualificació dels terrenys a 
SISTEMA D' INFRAESTRUCTURES (S), permetent així la implantació d’usos d’interès 
públic pel tractament i gestió de residus.  

 

SUP. ÀMBIT MODIFICACIÓ 13.672 M2 
Qualificació Actual SNU Rústic N1 (NU7) 
Qualificació Proposta Sistema d' Infraestructures (S) 

 

 

La present modificació no pretén canviar la tipologia de sòl no urbanitzable, només 
pretén canviar la qualificació per tal de permetre la implantació de plantes de 
tractament i gestió de residus. Un cop aprovada la modificació puntual del PGOU, es 
sol·licitarà l’autorització d’usos i aprofitaments de la finca per a una activitat de planta 
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de transferència de residus no perillosos, residus de la construcció i de restes 
vegetals, com a actuacions específiques d’interès públic, de conformitat amb el que 
disposa l’article 47.4 i 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refòs de la LLei d’Urbanisme. Igualment, es redactarà el corresponent Pla 
Especial Urbanístic per definir les característiques, construccions i infraestructures que 
comprenen la planta de transferència per tal d'ordenar-les fixant els seus paràmetres 
urbanístics.   

2.4. 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 plantejament general aquests estudis s’han d’incorporar com un 
document independent, en els casos que la modificació comporti nova classificació de 
sòl urbà o urbanitzable. 

La proposta no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable i, en 
conseqüència, l’estudi d’avaluació generada no resulta preceptiu. 

 

2.5. 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. 

Es conclou que la modificació no té cap tipus d’impacte en les finances públiques de 
les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels servis necessaris, ja que es tracta 
d’una modificació puntual que no modifica cap paràmetre que hi tingui incidència. 
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MEMORIA SOCIAL  
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MEMORIA SOCIAL  

 
Atesa la naturalesa de la modificació no es requereix de l’elaboració d’una memòria 

social tal com es determina a l’article 59 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, ja que no es objecte d’aquesta 

modificació la producció d’habitatge protegit, ni cap tipus d’habitatge assequible dels 

que determina la llei. 
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ESTUDI ECONÒMIC  
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ESTUDI ECONÒMIC  

 
Donat el caràcter de la modificació puntual resta innecessari el càlcul d’un estudi 

econòmic, ja que la modificació no suposa un augment de cap càrrega de les que es 

detallen a l’article 59 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
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AVALUACIÓ MEDIAMBIENTAL
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INFORME AVALUACIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
1. OBJECTE 

L’objectiu d’aquest informe d’avaluació mediambiental és el d’analitzar i valorar l’impacte 
paisatgístic i ambiental a l’entorn i al medi natural, com a conseqüència de la Modificació 
Puntual del Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Banyoles.  

El principal objectiu de la present modificació del PGOU és la modificació de la qualificació 
del sòl no urbanitzable NU7 a Sistema d' Infraestructures (S).  

Un cop aprovada la modificació, es podrà iniciar la tramitació per la sol·licitud d’usos i 
aprofitaments de la finca per a una activitat de planta de transferència de residus no 
perillosos, residus de la construcció i de restes vegetals, com a actuacions específiques 
d’interès públic, de conformitat amb el que disposa l’article 47.4 i 48 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refòs de la LLei d’Urbanisme, que serà 
objecte d’un altre expedient, per tant, no s’inclou en la present avaluació mediambiental. 

La planta compleix amb les prescripcions i recomanacions del PROGROC (Decret 89/2010), 
així com la Ponència pels Criteris per a la implantació d’activitats de gestió de residus de la 
construcció en sòl no urbanitzable de Maig del 2014; en quan a les estratègies d'integració 
paisatgístiques, l' inserció en el lloc, l'ordenació del conjunt i els accessos i serveis. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES 

2.1.   Àmbit Territorial 

Banyoles està situada a l’extrem nord oriental dels Països Catalans i és la capital de la 
comarca del Pla de l’Estany. Es troba a mig camí de la Costa Brava i dels Pirineus. La ciutat 
de Banyoles està ubicada a la riba oriental de l’Estany, sobre la cota de 175 metres sobre el 
nivell del mar. Està situada al límit més oriental del Sistema Transversal Català, al mig d’una 
depressió natural que té el seu origen en la conca lacustre. Banyoles queda rodejada al nord 
pels blocs abruptes de la Mare de Déu del Món i a ponent per la serra de Rocacorba. La 
plana està envoltada de serralades, excepte pel sud que s’obre la plana de Cornellà del Terri 
en direcció a Girona ciutat. 

L’àmbit d’actuació del present Modificació es situa en el sector més oriental del terme 
municipal de Banyoles, i concretament en la parcel·la 20 del polígon 4 i la parcel·la DS 
Afores, en una zona rústica, denominada Paratge de Can Vinardell del veïnat de Puigpalter, 
dins el terme municipal de Banyoles. S’exclou del present Pla especial la parcel·la 21 
polígon 4. 

2.2.   Classificació i qualificació del sòl, segons planejament vigent 

Els terrenys que s’inclouen en l’àmbit del Pla especial estan classificats com a sòl no 
urbanitzable en una zona rústica NU7, segons el Text Refós del Pla General d’Ordenació 
Municipal vigent. La modificació proposa incloure la parcel·la 20 i la parcel·la DS Afores en 
el sistema de Serveis Tècnics. 
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2.3.   Usos actuals 

Actualment, a la parcel·la DS Afores s’hi realitza una activitat legalitzada corresponent a  
emmagatzematge, taller i aparcament de vehicles utilitzats per a la recollida de residus dels 
municipis del Pla de l’Estany i altres serveis relacionats. La resta dels terrenys es mantenen 
lliures d’activitat. 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DEL PAISATGE  

La característica predominant a l’àmbit és la seva gran qualitat paisatgística, amb la 
singularitat de l’estany de Banyoles en primer terme. 

El Pla de l’Estany es caracteritza per la distribució de masos i veïnats en un entorn agrícola 
també de gran qualitat, connectats per una àmplia xarxa de camins rurals. 

L’àrea inclosa dins la Modificació del PGOU es situa al sector més oriental del terme 
municipal de Banyoles. Es correspon en una zona rústica, principalment agrícola. Les 
parcel·les estan situades en una zona de camps de cultius amb alternança amb zones de 
bosquines en la qual s’aprecia un mosaic de parcel·les de colors diversos segons 
l’estacionalitat degut a les èpoques de cultius.  

La zona on es troben les parcel·les es situen en una zona de sòl de protecció territorial 
d’interès paisatgístic i agrícola, al costat d’una zona industrial caracteritzada per la presència 
de l’abocador comarcal. Tanmateix, la seva situació no es troba en cap àrea d’espais 
especials d’interès agrícola, ni tampoc es correspon en cap zona d’alt valor agrari. 

El terme municipal de Banyoles es troba dins l’espai natural de l’Estany de Banyoles, 
tanmateix es comprova que l’àmbit de la modificació es troba fora de les zones delimitades 
pel PEIN.  Així mateix, l’àmbit de la modificació no es troba en cap zona delimitada per la 
Xarxa Natura 2000. 

L’àmbit de la modificació no afecta jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.  

Les parcel·les objectes de modificació de PGOU no es troben incloses al perímetre delimitat 
pel Decret 328/1988, respecte el qual són d’aplicació les normes especials de protecció dels 
aqüífers classificats. 

4. CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA  

En aquest apartat s’analitzaran els diferents impactes que el desenvolupament d’aquesta 
Modificació puntual del PGOU tindrà, així com la seva afectació sobre l’entorn. 

L’impacte d’aquest sobre el paisatge no serà prou significatiu en el sentit que les actuacions 
proposades no afecten al paisatge en l’entorn de la modificació proposada, donat que 
qualifiquen sense cap tipus d’actuació física sobre el Medi. 

El tipus de modificació proposada no ha de comportar canvis en l’entorn de manera que 
l’afectació sobre el paisatge té una part positiva en quan a correcte qualificació del sòl. 

Si ens referim a la qualitat primària del paisatge, és a dir, l’impacte visual que pot comportar 
l’actuació prevista sobre la conca visual, no ha de representar cap canvi respecte la situació 
actual. Així l’impacte en la qualitat primària es valora com a COMPATIBLE. 
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Pel que fa a la qualitat secundària del paisatge, o la qualitat pròpiament del paisatge, no hi 
haurà una pèrdua de qualitat respecte a la situació actual. Així tenim que la valoració de 
l’impacte previst sobre la qualitat secundària el valorem com a COMPATIBLE. 

Pel que fa la qualitat terciària del paisatge, que fa referència a al fragilitat paisatgística o la 
capacitat de l’entorn d’acceptar els canvis que es proposen, són perfectament compatibles, 
de manera que l’impacte previst es valora com a COMPATIBLE. 

Així doncs, tenint en compte tots aquests aspectes, en el global l’actuació proposada, la 
present Avaluació Ambiental resol que l’impacte paisatgístic que genera la Modificació del 
PGOU es valora com a COMPATIBLE. 

Geologia i sòls. Sense actuació: COMPATIBLE 

Hidreologia. Sense actuació: COMPATIBLE 

Medi Atmosfèria. Sense actuació: COMPATIBLE 

Explotació de recursos naturals. Sense actuació: COMPATIBLE 

Vegetació. Sense actuació: COMPATIBLE 

Fauna i població animal. Sense actuació: COMPATIBLE 

Agricultura i usos del sòl. Amb la modificació de la qualificació del sòl aprovada no hi haurà 
cap canvi en els usos del sòl actual, ja que l’ús continuarà sent el mateix. Per tant, no hi 
haurà afectació sobre usos del sòl destacable i per tant no tindrà un impacte negatiu pel 
sector agrari del municipi, ni tampoc per l’economia municipal, de manera que valorem 
l’impacte com a COMPATIBLE.  

Impacte sonor. Sense actuació: COMPATIBLE. 

Infraestructures i vies de comunicació. No es preveu cap afectació directa ni indirecta sobre 
les infraestructures i comunicacions municipals pel desenvolupament de la modificació. Per 
això, es considera l’impacte com a COMPATIBLE. 

Medi socioeconòmic. Davant de tots aquests elements d’anàlisi s’ha valorat l’impacte sobre 
el medi socioeconòmic com a POSITIU donat que la modificació de la qualificació permetrà 
poder iniciar la tramitació d’una activitat vinculada a la gestió de residus, actuació específica 
d’interès públic. Això permetrà donar noves oportunitats de gestió i transferència dels 
residus de la comarca, i s’aconseguirà una autosuficiència comarcal a nivell de gestió de 
residus. 

Patrimoni arqueològic i arquitectònic. Sense actuació: COMPATIBLE. 

Residus. Sense actuació: COMPATIBLE. 

Coherència mediambiental. Sense actuació: COMPATIBLE. 
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5. CONCLUSIONS 

El desenvolupament de la present  Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
del municipi de Banyoles ha de garantir la conservació de la vegetació forestal arbrada, 
plantada o espontània, que s'estén pels límits oest, nord i est de la parcel·la. 
 
En el mateix sentit, els projectes que desenvolupin la Modificació Puntual del P.G.O.U i en 
concret el  Pla Especial, sol·licitarà el corresponent informe favorable  d'impacte paisatgístic 
en el que s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la correcta inserció en el 
paisatge amb l'objecte de la protecció de l'entorn rural on s'inseriran les noves instal·lacions.  
 

 

Banyoles,  gener del 2018 
 
 
 
 

Jordi Vidal i Mir, Arquitecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 23 de 26 

 
 

ANNEXES 
 

 



 

Página 24 de 26 

LLISTAT DE DOCUMENTS ANNEXES 
 

‐ Fitxes cadastrals de les parcel·les 

‐ Còpia de l’escriptura de propietat 

‐ Autoritzacions d’obres d’interès públic en sòl no urbanitzable 

‐ Informes previs rebuts en la tramitació inicial de l’Avanç del Pla Especial Urbanístic: 

 Resolució Municipal núm. 1458, en data 5 de maig de 2015  

 Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 
de 6 de maig de 2014 

 Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat 



































































 
 
 
 
 
 

Pl. de Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00 
http://www.gencat.cat/territori 

  
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓ 
TES/  /2017, per la qual s’emet l’informe ambiental estratègic de la Modificació del text refós 
del Pla general d’ordenació urbana al sector Paratge de Can Vinardell, veïnat de Puigpalter, 
al terme municipal de Banyoles (exp. OTAAGI20170194). 
 
 
Fets 
 
En data 23 d’agost de 2017 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació 
ambiental estratègica simplificada de la Modificació del text refós del Pla general d’ordenació 
urbana al sector “Paratge de Can Vinardell”, veïnat de Puigpalter, presentada per 
l’Ajuntament de Banyoles. 
 
L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de 10 
d’octubre de 2017, proposa no sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica 
ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes 
efectuades i els criteris definits en l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació 
ambiental de plans i programes. 
 
La Modificació té per objecte canviar la qualificació urbanística d’uns terrenys situats en la 
parcel·la 20 del polígon 4 i la parcel·la DS, en una zona rústica, denominada paratge de Can 
Vinardell del veïnat de Puigpalter. 
 
Aquests terrenys tenen una superfície d’1,36 ha. El planejament vigent els qualifica de zona 
rústica NU7 i la proposta de la Modificació és canviar la qualificació a sistema 
d’infraestructures (S) dins del règim del sòl no urbanitzable. 
 
S’accedeix a la finca per un camí actualment asfaltat que es desvia de la carretera GIV-5136 
i que dona accés al veïnat de Puigpalter. Just a tocar de la present activitat, hi ha la 
deixalleria comarcal i el dipòsit controlat de residus de la comarca del Pla de l’Estany, 
gestionada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
 
En aquests terrenys es duu a terme una activitat de taller i magatzem de vehicles per a la 
recollida de residus municipals i comarcals i la Modificació ha de permetre la construcció 
d’una planta de transferència de residus no perillosos no vinculada directament a la 
deixalleria i el dipòsit controlat comarcal, però amb les quals es preveu crear sinergies en la 
recollida i la gestió dels residus municipals de la comarca. 
 
S’han analitzat dues alternatives d’ubicació, a banda de l’alternativa 0, i s’ha descartat 
l’alternativa 1, que preveu efectuar el canvi de qualificació en els terrenys de conreu situats 
al nord de les instal·lacions actuals (parcel·la 21), i a una cota sensiblement inferior (prop de 
14 m de desnivell). 
 



Els terrenys objecte del canvi de qualificació urbanística a sistema de serveis tècnics són 
uns terrenys transformats per les instal·lacions descrites i adjacents a les instal·lacions de 
tractament de residus comarcals, el dipòsit controlat de residus de Puigpalter i la deixalleria 
comarcal.  
 
Estan situats en un entorn agrícola i forestal i estan separats uns 70 m del rec de la Ribera, 
tributari del Garrumbert i, aigües avall, del Terri. 
 
No estan ubicats dins de cap espai natural protegit inclòs al Pla d’espais d’interès natural, la 
xarxa Natura 2000 o en zones humides, àrees d’interès faunístic o florístic o espais d’interès 
geològic. Tampoc es troben inclosos dins d’espais d’interès connector reconeguts al Pla 
territorial parcial de les Comarques Gironines.  
 
El municipi de Banyoles està tipificat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
 
La nova qualificació amplia la ja existent al planejament general que inclou el dipòsit 
controlat comarcal, amb una superfície d’unes 27 ha. Com s’ha esmentat, són terrenys ja 
transformats per a una activitat de taller i magatzem de vehicles de recollida de residus 
d’una empresa privada i que ja consten així des de l’any 2006 d’acord amb les imatges de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La ubicació comparteix l’accés existent amb les 
instal·lacions de deixalleria comarcal i dipòsit controlat comarcal, amb les quals confronta. 
 
Per tant, des de l’òptica ambiental es valora favorablement l’alternativa adoptada, atès que 
compacta usos vinculats al tractament de residus i n’evita la seva dispersió.  
 
El canvi de qualificació permetrà la instal·lació d’una activitat similar a la que ja es duu a 
terme a l’entorn de les naus existents raó per la qual, en aquest entorn d’infraestructures de 
residus i atès que no s’ocupen nous terrenys no transformats, no es considera que la 
Modificació comporti nous impactes ambientals apreciables.  
 
Les instal·lacions de transferència de residus de la construcció i no perillosos no resten 
sotmeses a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’acord amb els annexes de la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
En tot cas, i per tal de garantir la protecció del paisatge rural on s’insereixen els nous 
sistemes, caldrà preveure que el desenvolupament de la Modificació garanteixi la 
conservació de la vegetació forestal arbrada, plantada o espontània, que s’estén pels límits 
oest, nord i nord-est de la parcel·la. 
 
En el mateix sentit, els projectes que desenvolupin la Modificació hauran d’adoptar les 
mesures necessàries per garantir la correcta inserció en el paisatge amb l’objecte de la 
protecció de l’entorn rural on s’inseriran les noves instal·lacions. 
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S’han consultat l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Cultura, Protecció Civil, el 
Servei Territorial d’Urbanisme, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, el Servei 
de Coordinació d’Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació i l’Associació de Naturalistes de Girona. S’han rebut les respostes següents: 
 
El Departament de Cultura considera que des del punt de vista del patrimoni cultural no és 
necessari dur a terme una avaluació ambiental estratègica ordinària. Indica que en l’àmbit 
del Pla no consta cap element del patrimoni arqueològic, paleontològic o arquitectònic que 
pugui resultar afectat per la qual cosa no és necessari incorporar cap mesura preventiva o 
correctora específica ni sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
 
Fonaments de dret 
 
La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d’aquesta Llei a les comunitats 
autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la 
disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans 
l’avaluació ambiental estratègica dels quals s’iniciï a partir de la seva entrada en vigor.  
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme 
l’adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, a la 
normativa bàsica continguda a la Llei de l’Estat 21/2013, de 9 de desembre, s’han d’aplicar 
les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb 
les regles contingudes en la mateixa disposició. 
 
L’apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, determina que són objecte 
d’avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que 
són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions 
fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però 
que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 
 
Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, 
regulen el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l’informe 
ambiental estratègic. 
 
L’article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, estableix que l’òrgan ambiental en relació amb 
tots els plans i els programes objecte d’aquesta Llei és el departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria de medi ambient. 
 



L’article 103 del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a 
òrgan ambiental en matèria d’avaluació ambiental de plans i programes. 
 
El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de 
la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones 
titulars de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis 
territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’avaluació ambiental 
estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l’article 31 de 
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, atribueix a l’òrgan ambiental en 
els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les 
relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de 
planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d’un servei 
territorial. 
 
D’acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment, 
 
 
Resolc: 
 
—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació del text refós del Pla 
general d'ordenació urbana de Banyoles al sector Paratge de Can Vinardell, veïnat de 
Puigpalter, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té 
efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents: 
 
a) El desenvolupament de la Modificació ha de garantir la conservació de la vegetació 
forestal arbrada, plantada o espontània, que s'estén pels límits oest, nord i est de la 
parcel·la. 
 
b) En el mateix sentit, els projectes que desenvolupin la Modificació hauran d'adoptar les 
mesures necessàries per garantir la correcta inserció en el paisatge amb l'objecte de la 
protecció de l'entorn rural on s'inseriran les noves instal·lacions. 
 
—2 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Banyoles i publicar-la al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin 
procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la 
Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l’acte 
d’aprovació de la Modificació, de conformitat amb l’article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre. 
 



 
 
 
 
 
 

Pl. de Pompeu Fabra, 1  
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00 
http://www.gencat.cat/territori 

  
 
 
 

 
 

D’acord amb l’esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l’informe ambiental 
estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s’ha aprovat la Modificació en 
el termini màxim de quatre anys des que es publiqui. 
 
 
Girona,  
 
P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) 
 
 
 
 
 
 
Pere Saló i Manera 
Director dels Serveis Territorials a Girona  
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PLÀNOLS 
 

‐ 1.1 - Plànol de Situació E: 1/25.000 

‐ 1.2 - Plànol d’Emplaçament E: 1/5.000 

‐ 1.3 - Ortofotomapa E: 1/2.000 

‐ 1.4 - Àmbit modificació sobre Pla Director E: 1/25.000 

‐ 2.1 - Implantació General sobre PGOU - Estat Actual E: 1/20.000  

‐ 2.2 - Implantació Detallada sobre PGOU - Estat Actual i Proposta E: 1/5.000 

‐ 3.1 - Implantació General sobre PGOU - Proposta E: 1/20.000  

‐ 3.2 - Implantació Detallada sobre PGOU - Proposta E: 1/2.000 
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