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1 MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

1.1 Introducció, antecedents i motivació 

El municipi de Vall-Llobrega, en la comarca del Baix Empordà, té una extensió de 5,5 km² i està situat 
a una alçada de 49 metres sobre el nivell del mar. Limita al nord amb Vulpellac i Mont-ras, a l’est amb 
Palamós i Mont-ras i al sud amb Palamós i a l’oest amb Palamós i Vulpellac. El municipi de Vall-
Llobrega està creuat pel seu costat est, en direcció nord sud, per la via interurbana C-31. Des 
d’aquesta via es produeixen dos accessos al municipi, un doble en ambdós sentits de la marxa, a 
extrem sud de la zona industrial i un altre, en direcció a Calonge, per la zona nord-est, en el sector de 
Costa Brava Centre. 

Històricament el territori es va desenvolupar mitjançant assentaments disseminats, amb tipologia de 
masia rural o petits veïnats rurals, i el nucli urbà, anomenat “Raval de Baix” o “Raval de Mar”, està 
situat en una vall que dona nom al municipi. També es desenvolupà en el municipi l’explotació 
ramadera, industrial i activitats econòmiques sobre tot a prop de la carretera C-31 que comunica amb 
Palamós i Palafrugell.  

En la dècada dels anys 80, en una primera fase, i a finals del segle XX, en una segona fase, es va 
consolidar una zona industrial situada al llarg de la carretera C-31 amb la finalitat d’aprofitar la seva 
fàcil accessibilitat per a ubicar-hi bàsicament indústries i magatzems de serveis. Més al nord d’aquesta 
zona, al nord del càmping castell Park, va néixer una zona de serveis en sòl no urbanitzable on 
s’ubiquen un conjunt d’activitats comercials i de serveis de tipus terciari i industrial com són 
l’associació d’hostaleria i restauració del Costa Brava Centre, el Xidors, l’Aula Gastronòmica, La Tina, 
Mas Vins ...) i que el POUM va incloure dins del sector urbanitzable PPU 3 Costa Brava Centre amb 
l’objecte de regular i ordenar aquest sòl i les edificacions existents i futures. El sector porta en nom 
del “Costa Brava Centre”, que és un petit “clúster” d'activitats comercials dedicat a l'activitat 
gastronòmica que s’emplaça en la part més al nord d’aquest àmbit que es situa a la part nord-est del 
municipi i a tocar la C-31. 

Els terrenys del sector de sòl urbanitzable PPU 3 “Costa Brava Centre” que va delimitar el POUM amb 
una superfície de 50.035m², es troben dins del sistema d’espais oberts del Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines (PTPCG), part en sòl de protecció preventiva i part en sòl de protecció 
especial i d’especial valor connector. 

Tot i que el POUM va justificar la seva adequació al PTPCG en els apartats 6 i 11 de la memòria 
d’ordenació, per sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) número 0365/6621/2020 de 14 de juliol de 2020, es declarà la nul·litat del sector 
PPU-3 “Costa Brava Centre” del POUM Vall-Llobrega per haver-se excedit en la superfície de 
creixement residencial permès per PTPCG. 

Així doncs, la motivació de la present modificació és la de donar compliment a la sentència i alhora 
adaptar l’àmbit del sector PPU 3 a les determinacions del PTPCG al sòl de protecció preventiva, 
desclassificant el sòl de protecció especial i així mantenir la continuïtat de l’àmbit d’especial valor 
connector. 
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1.2 Iniciativa, promoció i redacció 

La present  modificació puntual del POUM de Vall-Llobrega a l’àmbit del PPU-3 “Costa Brava Centre”, 
és d’iniciativa i promoció de l’Ajuntament de Vall-Llobrega, amb domicili Plaça de la Vila, 3, 17253 de 
Vall-Llobrega. 

La redacció del present document ha estat realitzada per l'arquitecte José María Blázquez Boya, amb 
número de col·legiat 25882-2, tècnic competent per a la seva redacció en virtut del que disposa la 
disposició addicional tretzena del TRLUC, amb la col·laboració tècnica de Julián Blázquez Lizán, 
graduat superior en projectes d’edificació. 

1.3 Marc urbanístic i Legal 

El marc legal ve donat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (TRLUC), 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i financeres (Llei 
2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l’11 de març; Llei 5/2017, del 28 de març) i la Llei 1672015 
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. 

El reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (RLUC) i el Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

Aquest projecte de modificació puntual del POUM de Vall-Llobrega s’emmarca en les previsions de 
l’article 59, 96 i concordants del TRLUC i els articles 117 i 118 del RLUC. 

El Planejament vigent a Vall-Llobrega és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 22 de juliol de 
2014, verificat en la sessió de data 2 de juny de 2015, i publicat al DOGC 6917 de data 21/07/2015. 

Pel que fa al POUM, les modificacions de planejament general venen estipulades en l’article 10 del 
text normatiu. 

La planificació Territorial és la que es desprèn del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 
de 14 de setembre de 2010 i la seves modificacions per ACORD GOV/167/2014 (TSJC 173/2014), 
on l’àmbit de la modificació es troba dins del Sistema d’Espais Oberts del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines (PTPCG), part en sòl de protecció especial i d’especial valor connector, i part 
en sòl de protecció preventiva. 

1.4 Contingut documental i determinacions 

La present Modificació es redacta conforme al que disposa la legislació urbanística a Catalunya, tant 
pel que fa a les seves determinacions com pel que fa a la seva documentació. 

L’art. 96 del TRLUC determina que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura del 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 

Les determinacions i documentació que han de contenir la modificació dels instruments de 
planejament urbanístic ve regulada per l’establert als articles 118.1 i 118.4 del RLUC. 
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En aquest sentit, les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades a llur finalitat específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en 
qualsevol cas, han de: 

a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s'introdueixen. 

b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes 
urbanístiques objecte de modificació. 

c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació corresponents, les 
determinacions que s'introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents. 

d) Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl per a espais lliures 
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei 
d'urbanisme. A aquests efectes, en cas de concurrència de diversos usos, és d'aplicació el què 
estableix l'article 81.4 d'aquest Reglament i, en els casos de reordenació general d'un àmbit de 
sòl urbà previstos en l'article 94.4 de la Llei d'urbanisme, tant si comporten com si no increment 
d'edificabilitat, són d'aplicació les reserves que estableix l'esmentat article 94.4. 

Les modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental 
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles 
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

Així doncs, atès que la naturalesa de la present modificació és la de donar compliment a la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) número 0365/6621/2020 de 28 de desembre 
de 2020, on es declara la nul·litat del sector PPU-3 “Costa Brava Centre” del POUM Vall-Llobrega per 
haver-se excedit en la superfície de creixement residencial permès per PTPCG, i que afecta 
únicament a la delimitació del sector PPU-3 “Costa Brava Centre” continguda en els plànols normatius 
corresponents i a la fitxa de sector, els aspectes de la mobilitat generada, del programa d’actuació, 
de l’avaluació ambiental, l’Inventari del catàleg de bens i la memòria social no es veuran afectats en 
relació a les previsions del POUM vigent, i per tant no s’inclouen com a documentació d’aquesta 
modificació. Atès que tampoc comporta un increment de l’edificabilitat, de la transformació d’usos, ni 
de la reordenació general d'un àmbit de sòl urbà, tampoc s’inclourà la justificació de l’increment de 
reserves de sòl per a espais lliures públics i equipaments públics. 

Al tractar-se d’una modificació de iniciativa pública tampoc s’escau la documentació específica de 
l’article 102 del TRLUC. 

Pel que fa al programa de Participació Ciutadana, es cenyirà al que disposa el TRLUC per a la 
tramitació de les figures de planejament general, complementada per les disposicions de la Llei de 
procediment administratiu. 

D’acord amb tot això, la present modificació conté la següent documentació: 

I.- MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ I L’ORDENACIÓ, que conté l’informe ambiental justificatiu 

II.- AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

III.- NORMES URBANÍSTIQUES PROPOSADES 
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IV.- PLÀNOLS 

1.5 Tramitació 

La Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya, recull, al punt 6. b) de la disposició addicional vuitena, les figures de 
planejament que són objecte d’Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) simplificada. En el punt tercer 
s’estableix que s’hauran de sotmetre a AAE simplificada: “les modificacions dels plans urbanístics 
dels apartats primer i segon que no constitueixen 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”. 

En el cas que ens ocupa, atès que es tracta d’una modificació puntual que té per objecte la reducció 
puntual del sòl urbanitzable per deixar la part dels terrenys de sòl de protecció especial en sòl no 
urbanitzable de Valor natural i d’especial valor connector, no constitueix una modificació substancial 
de les estratègies ni de les directrius del POUM, i no produeix diferències apreciables en les 
característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, en tant que el manteniment de 
classificació de la part de terreny en sòl urbanitzable no comportarà repercussions sobre el medi 
ambient que no hagin estat avaluades anteriorment. Els terrenys que es desclassifiquen passant a 
sòl no urbanitzable no patiran cap modificació des del punt de vista físic de l’estat natural en el que 
es troben en l’actualitat, atès que el nou marc urbanístic no preveu que en aquests es dugui a terme 
cap transformació ni alteració des del punt de vista urbanístic. Resumin, els terrenys classificats com 
a sòl no urbanitzable mantindran en els mateixes característiques físiques i naturals actuals, i els que 
es mantenen amb la classificació de sòl urbanitzable són els que ja es varen preveure en el POUM 
vigent, per la qual cosa no resulta necessària sotmetre aquesta modificació al procediment d’avaluació 
ambiental. 

Per tant, la tramitació de l’expedient queda regulada per l’article 85 i 98 del TRLUC, on l’aprovació 
inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal que afecten el territori d’un 
únic municipi pertoquen a l’ajuntament corresponent. 

Un cop valorada favorablement pels SSTTMM de l’Ajuntament, la modificació del POUM es portarà 
al Ple de Vall-Llobrega per a l’assumpció de la iniciativa i la seva aprovació inicial. 

Un cop s’hagi acordat l’aprovació inicial per part del Ple de l’Ajuntament, s’ha de posar a informació 
pública per un termini d’un mes i sol·licitar els informes que corresponguin als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials. D’acord amb els punts 1 i 2 de l’article 73 del TRLUC, 
l’aprovació inicial de la present modificació puntual, obligarà a l’ajuntament a acordar la suspensió de 
llicències de l’àmbit sotmès a modificació. 

Per últim, la modificació puntual es portarà al Ple de l’ajuntament per a la seva aprovació provisional 
i, tot seguit, s’enviarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a que, si s’escau, l’aprovi 
definitivament. Un cop aprovada definitivament serà publicada al DOGC per a la seva executivitat. 

1.6 Àmbit i situació física del terrenys 

L’àmbit dels terrenys de la modificació coincideix amb la del sector PPU 3 “Costa Brava Centre” que 
s’assenyalen als plànols d’ordenació del POUM on existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús 
industrial, terciari i comercial: Xidors, La Tina, Costa Brava Centre, Mas Vins i Adneho, i la resta es 
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tracta de sòls forestals sense transformar.  

Els terrenys es situen la part més al nord-est del terme municipal i limiten al nord pel camí del Solei, 
a l’est per la carretera C-31, al sud mitjançant carretera interior amb el Càmping Castell Park i a l’oest 
per terrenys erms, la major part d’ells de tipus forestal.  

Els terrenys que engloben l’àmbit de la present modificació tenen una superfície, amidada digitalment 
amb una base topogràfica recentment aixecada, de 50.035,00 m². 

 
Ortofoto amb la delimitació de l’àmbit de la modificació 

Reportatge fotogràfic de l’interior del sector:   

   
Accés des de la C-31-Xidors 
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Carretera pararlel·la al Camping Castell-Park. Restaurant la Tina  

 
Mas Vins-Adneho 

 
Costa Brava Centre 

   
Camí del Solei                                      Costa Brava Centre 
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Vial connexió Xidors-La Tina ,amb Costa Brava Centre 

 
Xidors, part del darrera 

1.7 Determinacions del planejament vigent 

La planificació Territorial que afecta a l’àmbit dels terrenys objecte de la modificació és la que es 
desprèn del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat i publicat el 14 
de setembre de 2010. 

L’àmbit de la modificació es troba dins del Sistema d’Espais, part en sòl de protecció especial i part 
en sòl de protecció preventiva (plànol O7-Baix_Emporda_50), i també afectat, en la part nord per sòl 
d’especial valor connector (plànol O5-Estructura_sistema_espais_oberts150) 

   
                        O7-Baix_Emporda_50    O5-Estructura_sistema_espais_oberts150 
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Àmbit de la modificació damunt del plànol O7-Baix_Emporda_50)  

El PTCG la estableix pel municipi de Vall-Llobrega una estratègia de creixement moderat, i en l’apartat 
5.5 de la memòria del POUM es justifica la superfície màxima de creixement de l’extensió urbana 
admissible d’ús dominant de residencia de 6,42Ha 

Respecte a la regulació de les categories de sòl previstes en l’àmbit de la modificació, cal tenir en 
compte que: 

- El sòl de protecció especial és aquell que integra la xarxa continua d’espais obertes per 
garantir la biodiversitat dels seus valors naturals i ha de mantenir la condició d’espai no 
urbanitzat. Aquest sòl es troba regulat als articles 2.6 i 2.7 de les NNUU del PTPCG. 

- El sòl de protecció preventiva comprèn aquells sòls que no han estat considerats ni de 
protecció especial ni territorial i que en principi cal mantenir en el sòl no urbanitzable, sens 
perjudici que el POUM pugui delimitar àrees urbanitzades i edificades, i d’entre d’elles les d’una 
peça aïllada que, per interès general, consideri que sigui necessari mantenir la continuïtat de 
les activitats existents. Aquest sòl es troba regulat als articles 2.10, 2.11 i 2.15, apartat 6, de 
les NNUU del PTPCG. 

- Els àmbits d’interès especial per a la connectivitat comprèn aquells sectors del territori amb 
unes característiques morfològiques, una estructura d’hàbitats i una localització que 
afavoreixen la continuïtat dels fluxos biològics i ecològics, com és el de facilitar els moviments 
d’un ampli ventall d’espècies a través del territori i mantenir la continuïtat de determinats 
processos ecològics. Aquest sòl es troba regulat en l’article 2.22 de les NNUU del PTPCG. 

Respecte a la precisió dels límits, cal tenir en compte el que el PTPCG estableix en l’apartat 4 de 
l’article 1.8, apartats 1 i 2 de l’article 2.4 i en l’apartat 5 de l’article 2.11, que es reprodueixen a 
continuació atès que s’han tingut en compte alhora de dur a terme la delimitació del sòl de protecció 
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preventiva que determina el PTPCG: 
Article 1.8. Vinculació normativa de les determinacions 

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

4. Els plànols d’ordenació assoleixen el grau de detall propi de l’escala 1/50.000 i per tant les 
determinacions gràfiques del Pla han d’ésser interpretades amb el nivell de precisió que aquesta 
escala permet, i amb el benentès que seran els instruments urbanístics i els projectes 
d’infraestructures, d’acord amb les prescripcions de la normativa sectorial, els que concretaran de 
manera precisa la configuració i l’abast físic real de les línies i àrees proposades pel Pla. 

Article 2.4. Precisió i modificació de límits 

1. Els plànols del Pla assenyalen a escala 1/50.000 els límits dels diferents tipus de sòl que componen 
el sistema d’espais oberts. Aquests límits poden ser concretats pels instruments de planejament 
urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més detallades, sempre que no hi hagi augments 
substancials de superfície de sòl de menor protecció en perjudici del de major protecció, sense 
perjudici del que s’estableix l’apartat 2 d’aquest article i a l’apartat 5 de l’article 2.9, i de la possibilitat, 
prevista i regulada en el Pla, de classificar nou sòl urbà o urbanitzable, mitjançant el planejament 
urbanístic, en el sòl de protecció preventiva. En tot cas, s’han de justificar les variacions de forma de 
la delimitació que hi calgui introduir. 

2. La línia de delimitació entre el sòl de protecció especial no procedent de la normativa sectorial o de 
protecció territorial i les àrees urbanes, en les quals el Pla defineix estratègies que permeten una 
extensió limitada de l’ocupació urbana d’acord amb les determinacions del títol III, pot variar com a 
resultat del planejament urbanístic que determini l’abast de l’extensió i el traçat detallat d’aquesta línia. 
En tot cas, la línia no pot variar en aquelles parts on s’especifiqui en el plànol la condició de “límit 
específic del creixement urbà”, d’acord amb el que preveu l’article 3.16. La determinació de les àrees 
d’extensió ha de justificar l’ocupació de sòl de protecció especial o territorial si hi ha possibilitat 
d’ocupar només sòl de protecció preventiva. 

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

Article 2.11. Sòl de protecció preventiva: regulació 

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

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable les peces 
de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les 
opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les 
estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla, tenint present els valors 
naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons d’interès general, fos necessària la 
classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als 
criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 

5. El Pla determina alguns espais de sòl de protecció preventiva a l’entorn d’activitats 
econòmiques existents aïllades en els municipis de Cervià de Ter, Sant Gregori i Vall-Llobrega, 
que, atenent els arguments expressats en la informació pública, el Pla considera que cal 
facilitar-ne la continuïtat, i l’ampliació si és necessària, mitjançant el procediment urbanístic 
pertinent en cada cas. El planejament urbanístic municipal ha d’establir, si s’escau, les condicions 
de la transformació d’aquest sòl evitant la parcel·lació per a usos aliens a l’activitat implantada o a les 
finalitats específiques assenyalades en el Pla. 

D’aquesta manera, la present modificació haurà d’aplicar els criteris de precisió dels límits previstos 
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en la regulació del PTPCG amb la topografia de major detall aixecada per la redacció del Pla parcial 
urbanístic 3 Costa Brava Centre per a determinar els sòl de protecció preventiva de l’entorn de les 
activitats econòmiques a les que el Pla Territorial hi fa referència expressa  en el punt cinquè de 
l’article 2.11. 

El planejament urbanístic general vigent a Vall-Llobrega és el POUM, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 22 de juliol de 2014, verificat en la 
sessió de data 2 de juny de 2015, i publicat al DOGC 6917 de data 21/07/2015.. 

En la memòria d’ordenació del POUM es proposa el reconeixement de diverses indústries o serveis 
terciaris existents que actualment s’ubiquen en sòl no urbanitzable (apartat 5.4), i també regularitzar 
els usos de terciari i/o industrials que existeixen en sòl no urbanitzable al nord del càmping amb la 
delimitació en sòl urbanitzable delimitat del sector PPU 3 “Costa Brava Centre”. 

En l’apartat d’activitat econòmica (apartat 6.1.7) es justifiquen els motius de la delimitació del sector: 
A la zona situada al nord del càmping “El Castell” a on existeixen un conjunt d’activitats industrials, terciàries i 
comercials: “La Tina” (restauració) “Xidors” (elaboració i venda de pastisseria), “Mas Vins” (elaboració i venda 
de vi), “Costa Brava Centre” (entitat gremial sense ànim de lucre, que treballa per a la defensa dels interessos 
de les empreses del sector de l'hostaleria i el turisme, que en l'actualitat agrupa prop de 450 empreses, 
principalment, de la comarca del Baix Empordà)i l’empresa “ADNEHO” (cuina centralitzada i distribució 
d'aliments preparats per a restauració i càtering), es preveu delimitar un sector de sòl urbanitzable SUD-3 amb 
la finalitat de poder mantenir i, fins i tot ampliar, dins uns cert límits, la seva activitat per tal de mantenir i 
incrementar el l’activitat i els llocs de treball en aquesta zona. Tot i ser conscients que el PTCG qualifica part 
d’aquesta zona com a sòl de protecció especial i part de protecció preventiva es procura en la proposta 
presentada fer compatible les activitats proposades amb els criteris que defineixen el sòl de protecció especial. 
Amb aquesta finalitat es proposa mantenir el connector ecològic mitjançant una franja de, coma mínim, 60 
metres d’amplada entre edificacions a on s’obliga el manteniment i conservació de l’arbrat i la vegetació 
existent. 

En la documentació ambiental s’estableix, com a mesura específica per aquest sector, que per tal que 
el sector delimitat no representés una barrera del connector ecològic del sòl de protecció especial del 
Pla territorial calia l’establiment d’una franja de 60 metres d'amplada mínima entre la part nord i sud, 
obligant a mantenir la vegetació per  garantir la funcionalitat del connector. 

La normativa escrita del POUM directament aplicable al l’àmbit del PPU 3 “COSTA BRAVA CENTRE” 
és la que determina la fitxa del sector en l’article 124 de les NNUU:  

Article 124. Sector PPU 3 “COSTA BRAVA CENTRE” 

1.  Objectius 

En aquesta zona existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús industrial, terciari i comercial: Xidors, 
La Tina, Costa Brava Centre, Mas Vins i Adneho. L’objectiu del pla parcial urbanístic és ordenar 
urbanísticament aquest sector i preveure ampliacions de les activitats existents o noves àrees de 
creixement lligades a aquest ús, tenint en compte el conveni signat entre l’Ajuntament de Vall-Llobrega 
i l’empresa Adneho. 

2.  Àmbit 

Comprèn els terrenys situats al nord-est del terme municipal, limitant pel sud amb el càmping “El 
Castell” i per l’est amb la xarxa viària interurbana. 
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3.  Superfície 

50.035,00 m² 

4.  Cessions 48,62% 

Sòl d’aprofitament privat 51,38% 

Les cessions de sòl per espais lliures que s’assenyala amb la lletra “V” en el plànol “O.5 Ordenació 
del sòl urbanitzable” és vinculant. S’assenyala amb línia continua la xarxa viària a la que s’haurà 
d’adaptar el planejament derivat. 

5.  Edificabilitat bruta 

Terciari-Comercial-Industrial-Hoteler: 0,31 m²st/m²s. Sostre existent 6.047,95 m²st (es descompten 
1.088 m²st de Mas Vins) 

6.  Condicions d’ordenació, urbanització, parcel·lació i edificació 

Sistema d’ordenació és el d’edificació aïllada amb volumetria flexible. L’alçada màxima serà de PB+2. 

El PPU haurà de preveure les places d’aparcament per a cotxes i bicicletes d’acord amb la legislació 
vigent. 

En cas de realitzar-se ponts, passos, obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de qualsevol curs 
d’aigua, el projecte constructiu haurà d’incloure el seu dimensionat pel cabal Q500, seguint les 
recomanacions tècniques del ACA. 

El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les característiques d’un terreny 
forestal que, no obstant això, pot ésser objecte de les actuacions de silvicultura de prevenció d’incendis 
i de manteniment d’un estat forestal adient. 

El pla parcial urbanístic que desenvolupi aquest sector s’haurà de remetre a l’Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental  de Girona per l’emissió del corresponent informe. 

7.  Condicions d’ús 

Ús global industrial, terciari, hoteler i comercial. S’admet un habitatge per a cada edificació només pel 
servei d’aquesta. 

8.  Condicions de gestió 

Sistema de actuació: reparcel·lació per cooperació. 

Caldrà subscriure Conveni de sanejament entre els propietaris i l’ACA, segons determina l’apartat 6.4 
del PSARU 2005. 

9.  Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic 

Els propietaris o propietàries del sector han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, el sòl 
corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic. 

10.  Fitxa de característiques 
FITXA DE CARACTERÍSTIQUES - PPU 3 COSTA BRAVA 
CENTRE 
  SUP % 
ÀMBIT (m2) 50,035.00 100.00% 
Sistemes (m2) 
Viari 5,066.00 10.12% 
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Espais lliures-equipament 19,260.00 38.49% 
Total cessions 24,326.00 48.62% 
Zones (m2) 
Aprofitament privat (m2) 25,709.00 51.38% 
Zona terciari, industrial i comercial 25,709.00 51.38% 
Edificabilitat bruta 0.31 
Sostre màxim (m2) 15,568.95 

El plànols del POUM vigent que es troben afectats per la proposta de la Modificació puntual del POUM 
on surt delimitat el sector PPU 3 “Costa Brava Centre” són els següents:  

- o.1.0. Classificació del sòl,  
- o.2.0. Estructura general i orgànica del territori,  
- o.2.1. Estructura general i orgànica del territori,  
- o.4.0. Sòl no urbanitzable,  
- o.4.2. Sòl no urbanitzable,  
- o.4.3. Sòl no urbanitzable,  
- o.5.0. Sòl urbanitzable delimitat. 
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2 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

2.1 Justificació dels motius i de l’objecte de la proposta de modificació puntual  

La principal motivació per la redacció de la present modificació és el de donar compliment a la 
sentència de la sala Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya número 0365/6621/2020, de data 14 de juliol de 2020, en el sentit d’ajustar 
la delimitació del sòl urbanitzable delimitat del sector PPU 3 Costa Brava Centre del POUM de 
Vall-Llobrega amb les determinacions del sòl de protecció preventiva i protecció especial que 
s’estableix gràficament al plànol O6-Alt Empordà del PTPCG.  

En sessió de data 26 d’abril de 2021, la CTUG va acordar donar-se per assabentada per 
l’esmentada sentencia de la nul·litat de la classificació i delimitació del sòl del sector PPU-3 Costa 
Brava Centre del POUM de Vall-Llobrega, i, donar trasllat a l’Ajuntament de Vall-Llobrega, a la 
Secció Tercera de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i al Servei de recursos i reclamacions de la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori del 
Departament de TES. Així mateix es va inserir una diligència sobre dit acord en els plànols 
d’ordenació del POUM penjats al RPUC. 

La primera conseqüència de dita sentencia en els terrenys de l’àmbit del PPU 3 es que la seva 
regulació deixava de tenir vigència en el marc de la normativa del POUM, i per tant calia seguir 
aplicant la normativa de les anteriors Normes Subsidiàries, amb la inseguretat jurídica que això 
pot comportar per a les activitats en funcionament sobre tot quan requereixen actuacions per 
adequar les seves instal·lacions als processos de producció.  

Per altre banda, per a l’ajuntament de Vall-Llobrega resulta preocupant tant l’anul·lació de la 
possibilitat de desenvolupar el sòl d’activitat econòmica existent i previst al POUM, com que una 
part del territori del seu terme municipal no s’ajusti a les categories dels sòl que preveu el PTPCG, 
a pesar que el POUM preveia deixar una franja de 60 metres d’amplada lliure de transformació per 
tal de mantenir la protecció del corredor ecològic del sòl de protecció especial, separant la part 
nord de la part sud que si eren objecte de transformació urbanística.  

Així doncs, davant d’aquests fets, el principal objecte de la modificació puntual del POUM de Vall-
Llobrega que promou l’ajuntament és el d’adaptar la classificació i delimitació dels terrenys del 
sector PPU 3 Costa Brava Centre a les determinacions del PTPCG, pel que fa a la delimitació de 
les categories de sòl dels sistemes dels espais oberts de protecció preventiva i de protecció 
especial, tot respectant l’àmbit del sòl d’especial valor connector i, en conseqüència, deixar de tenir 
una part important dels terrenys del municipi destinats a activitat econòmica sense regulació 
urbanística. Alhora, i com no podia ser d’una altre manera, donar compliment a la sentencia judicial 
abans esmentada que afecta exclusivament al sector PPU-3 Costa Brava Centre del POUM. 

Els criteris que s’han seguit son, per una banda, els que resulten de l’aplicació de la normativa del 
PTPCG pel que fa a la precisió i adaptació dels límits en els instruments urbanístics de major 
escala de definició, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 4 de l’article 1.8, apartats 1 i 2 de 
l’article 2.4 i en l’apartat 5 de l’article 2.11, i per una altre banda, els de mantenir les previsions i 
propostes del POUM pel que fa al reconeixement de diverses indústries o serveis terciaris existents 
que actualment s’ubiquen en sòl no urbanitzable, permeten així el desenvolupament urbanístic del 
sòl en protecció preventiva existent de les parts nord i sud de l’actual sector PPU 3 “Costa Brava 
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Centre”. 

2.2 Descripció resumida de la Sentencia del TSJC 

Resum de la sentència de la sala 3a de la Sala Contenciosa del TSJC 0365/6621/2020 

La sentència de nul·litat número 0365/6621/2020 estima el recurs presentat contra l’aprovació 
definitiva del POUM pel que fa als següents aspectes relacionats amb el sector PPU 3 Costa Brava 
Centre: 

- En el sector de sòl urbanitzable s’inclouen terrenys dels espais oberts de protecció 
preventiva i de protecció especial, 

- Que el sòl de protecció especial ha de mantenir-se com a sòl no urbanitzat.(Art. 2.7 del 
PTPCG) 

- El sòl de protecció preventiva pot qualificar-se de sòl urbanitzable. (Art. 2.10 del PTPCG) 

En l’apartat de fonaments de dret de la sentència es conclou que: 

Per tot l’exposat, procedeix estimar el recurs contenciós-administratiu i declarar la nul·litat de 
la classificació del sector PPU-3, Costa Brava, com a urbanitzable, així com la nul·litat de la 
seva delimitació, disposant que per les administracions competents per a la tramitació i 
aprovació del planejament urbanístic general s’aprovi la classificació i qualificació del sòl 
d’aquest sector que procedeixi per raó de la seva inclusió en el sistema d’espais oberts de 
protecció especial, i la que es consideri mes adequada en els terrenys de protecció 
preventiva, amb determinació respecte aquests últims, en el cas de classificar-los en tot o en 
part com a sòl urbanitzable, de la ordenació i paràmetres urbanístics que s’estimin més 
adequats a l’estratègia prevista en el planejament territorial per els assentaments en Vall-
Llobrega.  

I en conseqüència la Sala decideix: 

...................DECLARAR LANULITAT DE PLE DRET de la classificació del sòl del sector 
PPU-3, Costa Brava, i de la delimitació d’aquest sector, i ORDENAR que per l’Ajuntament 
de Vall-Llobrega, sense més tramitació, s’aprovi, en el termini de dos mesos a comptar des 
del següent dia al de la notificació d’aquesta sentencia a la seva representació, la 
classificació i qualificació que correspongui als terrenys inclosos en l’expressat 
sector, així com, de classificar-se el sòl de protecció preventiva com a urbanitzable, en tot o 
en part, la ordenació i paràmetres urbanístics que s’estimin més adequats a l’estratègia 
prevista en el planejament territorial per als assentaments en aquest municipi, i, verificat, es 
remeti dit acord amb la documentació que correspongui a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona per a que adopti l’acord que al respecte procedeixi, amb l’aprovació definitiva del 
planejament de dit sector, amb o sense prescripcions, en el termini de dos mesos a comptar 
de la recepció de la documentació municipal en los Servicios de urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya. 

Resum dels dictàmens pericials referits en la sentencia 

En la sentencia es fa referència a dos dictàmens pericials on, en el dictamen del perit designat pel 
tribunal, de l’arquitecte Sr.M.C.L, es conclou que el sòl del sector PPU-3 Costa Brava Centre es 
troba inclòs en el sistema d’espais oberts del PTPCG, en part com a sòl de protecció especial i en 
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part com a sòl de protecció preventiva, apareixen també dit sector travessat -plànol O.5 del Pla 
Territorial- per una franja d’especial valor connector. El sòl de protecció especial, segons la 
regulació de l’article 2.7, s’ha de mantenir com a espai no urbanitzat. El sòl de protecció preventiva, 
segons la regulació de l’article 2.10, podria classificar-se com a urbanitzable. 

En el dictamen pericial aportat amb la demanda, de l’arquitecte Sr. R.B.A, se inclou una 
aproximació de la superfície de sòl de dit sector inclòs com a sistema d’espais oberts indicant que 
el sòl de protecció preventiva abastaria una superfície d’uns 18.570m² (37%), i per tant quedaria 
com a sòl de protecció especial una superfície de 31.465m² (63%), obtingut per la diferència 
matemàtica amb la superfície del sector de 50.053m² que figura en la seva fitxa normativa. Que 
en no complir amb les previsions gràfiques del PTPCG obligaria a anular la classificació de la 
totalitat del sector i que les administracions competents determinin la classificació de sòl 
urbanitzable, en tot o en part, més adequada pel sòl de protecció preventiva, els usos admesos, 
la ordenació i les condicions. En relació a la determinació de la superfície aproximada s’escau tenir 
present que en aquest informe es mesura la superfície de sòl de protecció preventiva sobre el 
plànol en pdf del plànol del PTPCG. 

 
Extracte del document 3 del dictamen, on s’ha dut a terme el mesurament de la  

zona preventiva del PTPCG. 

En aquest dictamen s’afegeix també, i que tot i que en la decisió Sala no es pronuncia 
expressament es considera que cal tenir-la en compte en la present modificació, que les amplades 
de 15 metres de la línia d’edificació del POUM no s’ajusten al que s’estableix en la llei de carreteres 
de 50 metres en sòl no urbanitzable, o reduïda a 25 metres en els casos que contempla la Llei. 

2.3 Descripció de la modificació proposada 

En primer lloc, el PTPCG preveu en la seva normativa la definició i regulació del sòl de protecció 
especial, de protecció preventiva i dels àmbits d’especial valor connector. 

El sòl de protecció especial es troba regulat als articles 2.6 i 2.7: 
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Article 2.6. Sòl de protecció especial: definició 

1. Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en 
el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua 
d’espais  oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori, 
que tenen diferents caràcters i funcions. 

2. El sòl de protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa 
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. 

Article 2.7. Sòl de protecció especial: regulació 

1. El sòl de protecció especial ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat, sens perjudici de la 
precisió de límits que es regula en l’apartat 2 de l’article 2.4. Amb aquesta finalitat ha de ser 
classificat com a sòl no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal llevat que, 
excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en sectors o polígons 
per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert mitjançant la cessió i la 
incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés de gestió urbanística corresponent. 
Quan es doni aquesta situació, el tractament del sòl haurà de garantir la preservació dels valors 
que han motivat la seva inclusió en la categoria de protecció especial. En els sòls de protecció 
especial determinats pel Pla s’ha d’aplicar el règim que estableix aquest article. 

2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 
apartats 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, i dels articles concordants del Reglament aprovat pel Decret 305/2006, 
s’entén que el sòl de protecció especial està sotmès a un règim especial de protecció al qual fa 
referència l’apartat 5 de l’article esmentat i que són incompatibles totes aquelles actuacions 
d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la 
protecció especial. 

3. En el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar les següents edificacions de nova planta 
o ampliació de les existents: 

a)  Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de protecció o la 
millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla, la qual 
cosa comporta el compliment de les especificacions que s’assenyalen a l’apartat 7 del present 
article. Aquestes edificacions corresponen al tipus A de l’article 2.5. 

b)  Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix l’article 
47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es compleixin les 
condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present article per tal de 
garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial. 

4. En el sòl classificat com de protecció especial que es destini a activitats agràries, s’entén com a 
edificacions motivades per la millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel obert 
i la ramaderia extensiva, tal com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per 
al bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 a) i b) 
de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i els articles 
concordants del Reglament (Decret 305/2006). 

5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, com 
també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables considerades del tipus B en 
l’apartat 3 de l’article 2.5 requereixen, per a ser autoritzades, la incorporació a l’Estudi d’impacte i 
integració paisatgística, que és preceptiu d’acord amb el que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les 
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Directrius de Paisatge per tractar-se d’edificacions aïllades, d’un capítol que analitzi els efectes de 
la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació 
dels valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl, sense perjudici del que s’assenyala a 
l’apartat 8. 

6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció 
especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions 
que minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors 
hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i 
espais d’interès geològic) i cultural. Quan el sòl de protecció especial es destini a activitats 
agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a les explotacions agràries i les 
seves infraestructures. L’estudi d’impacte ambiental quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra 
ha de tenir en compte la circumstància de la seva ubicació en sòl de protecció especial. Quan no 
es requereixi l’estudi d’impacte ambiental és preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i 
integració paisatgística que disposen els articles 4.1 i 4.2 de les Directrius de Paisatge, d’una 
valoració de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de 
les condicions esmentades sense perjudici del que s’assenyala a l’apartat 8. 

7. L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial ha de 
demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten de forma substancial els 
valors de l’àrea de sòl de protecció especial on s’ubicarien. L’estudi ha de considerar les següents 
variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i el possible impacte 
de l’activitat. 

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 

b) Fauna de l’entorn 

c) Valor edafològic 

d) Funcions de connector biològic 

e) Estabilitat del sòl 

f) Funcions hidrològiques 

g) Connectivitat territorial 

h) Gestió dels residus 

i) Accessibilitat i necessitat de serveis 

j) Increment de la freqüentació 

k) Patrimoni cultural i històric 

l) Patrimoni geològic 

m) Zones humides 

n) Paisatge 

o) Qualitat atmosfèrica 

p) Millora esperada de l’espai protegit 

q) Valor productiu agrari 

En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,...- seran determinants en la 
valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial. 
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8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –plans directors urbanístics, plans d’ordenació 
urbanística– i d’altres instruments de planificació sectorial, es poden, en el marc de les regulacions 
d’ordre  general que s’expressen en aquestes normes, desenvolupar de forma detallada les 
condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix l’apartat 5, com també 
les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures necessàries. Quan hi hagi 
aquestes regulacions, no és necessari analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es 
fa referència, amb caràcter general, en aquest article, sense perjudici de: 

a) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a determinades 
actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió. 

b) Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de Catalunya per als 
espais compresos en el pla d’espais d’interès natural. 

c) Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que formen part 
de la Xarxa Natura 2000, en especial el compliment de l’article 6 de la Directiva 92/43/CEE, de 
21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres. 

9. Als espais de protecció especial destinats a la producció agrària s’ha d’afavorir l’ambientalització 
de les activitats agrícoles i ramaderes, principalment pel que fa al manteniment i millora de les 
taques de vegetació natural (reticles, tanques verdes, illes de vegetació, mosaics i altres) i a la 
incorporació de mesures agroambientals, d’acord amb les polítiques agràries i els instruments de 
suport i finançament existents. Els departaments competents han de definir projectes de 
restauració i de foment amb aquests objectius per tal que les reposicions no gravin 
significativament l’activitat agrària 

10. Les activitats extractives que tinguin lloc en el sòl de protecció especial es regeixen per allò 
establert a l’article 2.18. 

El sòl de protecció preventiva es troba regulat als articles 2.10 i 2.11: 

Article 2.10. Sòl de protecció preventiva: definició 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament  urbanístic 
que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla considera que cal 
protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació 
urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, 
es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau. 

També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es 
puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de valor estratègic 
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina en l’article 
1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa. 

Article 1.14 Actuacions d’interès territorial no previstes pel Pla 

1. Sense perjudici de les modificacions del Pla a què fa referència l’article 1.13, no es consideren 
modificacions aquelles actuacions que, tot i no haver estat previstes específicament o emparades 
directament pel marc normatiu del Pla, se’ls reconeix, d’acord amb el que estableix aquest article, 
un elevat interès per al desenvolupament del territori en coherència amb els objectius adoptats 
pel Pla. 
........................................ 
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2. En tot cas, les actuacions excepcionals a què fa referència aquest article han de complir les 
següents condicions per a què puguin ser reconegudes com d’interès territorial: 
a) Han de tenir una dimensió i requeriments funcionals que justifiquin una localització que no 

segueix les pautes d’extensió de les àrees urbanes establertes pel Pla. 
b) Els motius per a fonamentar l’interès territorial de l’actuació són les millores que pot 

representar per al territori en termes d’equipament, medi ambient, desenvolupament 
econòmic, projecció internacional, cohesió social o qualitat de vida. 

c) L’actuació ha de proposar solucions ambientals satisfactòries a les necessitats d’accés, en 
funció dels fluxos previsibles i de provisió de serveis d’aigua, energia, telecomunicacions i 
eliminació de residus, com també respecte les altres variables ambientals regulades per 
disposicions sectorials. Així mateix, l’actuació ha de proposar solucions ambientals 
adequades per al manteniment o la restauració de la funcionalitat ecològica global de l’entorn 
en el qual es desenvolupi i respectarà les disposicions d’obligat compliment relatives a la 
prevenció de riscos. 

d) L’actuació ha de complir les exigències d’ordenació, arquitectura, materials, colors i 
complements de vegetació que assegurin una acceptable integració en la morfologia del 
territori i el paisatge d’acord amb els criteris que estableixen aquestes normes i, en concret, 
les directrius del paisatge. L’avantprojecte de l’actuació que se sotmeti a la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya ha d’incloure les especificacions amb aquestes finalitats que 
siguin necessàries. 

e) Les actuacions han d’excloure l’ús d’habitatge, llevat d’aquells pocs casos que s’haguessin 
de destinar a guardes permanents de les instal·lacions, si bé es pot admetre en casos 
excepcionals per motius d’urgència i d’especial interès públic, sempre que quedi garantida la 
satisfactòria integració de la nova implantació en el sistema d’assentaments urbans del 
territori. 

Article 2.11. Sòl de protecció preventiva: regulació 

1. El sòl de protecció preventiva està subjecte a les limitacions que la legislació urbanística estableix 
per al règim de sòl no urbanitzable i que s’assenyalen bàsicament a l’article 47 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu1/2005). 

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable les peces 
de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en funció de les 
opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti d’acord amb les 
estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla, tenint present els valors 
naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons d’interès general, fos necessària la 
classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als 
criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 

3. El sòl de protecció preventiva que mantingui la classificació de sòl no urbanitzable continua 
subjecte a les limitacions pròpies d’aquest règim de sòl, amb les especificacions que estableixi en 
cada cas el Pla d’ordenació urbanística municipal i altres instruments de planejament urbanístic, 
si escau. Sense perjudici de les restriccions específiques per a determinades àrees establertes en 
el Pla d’ordenació urbanística municipal o altres instruments urbanístics, cal considerar, en 
general, el sòl de protecció preventiva com una opció preferent davant de la del sòl de protecció 
territorial per a implantacions admeses en sòl no urbanitzable. 

4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de 
protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del Pla d’ordenació urbanística municipal de 
precisar, d’acord amb el Pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable del terme municipal. 
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El Pla estableix a l’article 2.13 d’aquestes normes, recomanacions per a una adequada ordenació 
del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i, en el seu títol sisè, així com en les 
disposicions transitòries, condicions d’integració paisatgística en els espais oberts. 

5. El Pla determina alguns espais de sòl de protecció preventiva a l’entorn d’activitats econòmiques 
existents aïllades en els municipis de Cervià de Ter, Sant Gregori i Vall-Llobrega, que, atenent els 
arguments expressats en la informació pública, el Pla considera que cal facilitar-ne la continuïtat, 
i l’ampliació si és necessària, mitjançant el procediment urbanístic pertinent en cada cas. El 
planejament urbanístic municipal ha d’establir, si s’escau, les condicions de la transformació 
d’aquest sòl evitant la parcel·lació per a usos aliens a l’activitat implantada o a les finalitats 
específiques assenyalades en el Pla. 

6. La formalització del connector, previst en sòl de protecció preventiva, entre els espais de la Xarxa 
Natura 2000 del riu Ter i Les Gavarres, que es localitza al nord de Montjuïc, al municipi de Girona, 
ha de tenir una amplada suficient per garantir-ne la funcionalitat i assolit el màxim perímetre de 
contacte amb l’espai de Les Gavarres. 

Així doncs, el sòl de protecció especial es classificarà com a sòl no urbanitzable amb la mateixa 
qualificació dels terrenys confrontants de Valor Natural i Connexió (clau 9) i el sòl de protecció 
preventiva es qualificarà, tot o en part, de sòl urbanitzable delimitat per a activitats econòmiques 
d’usos industrials i terciari en l’àmbit discontinu del sector PPU-3 “Costa Brava Centre”.  

En segon lloc, pel que fa a la delimitació i quantificació del sòl de protecció preventiva del plànol 
O7-Baix_Emporda_50 del PTPCG, atès a la imprecisió que comporta fer la delimitació i 
l’amidament en el plànol pdf normatiu a escala 1/50.000, s’ha procedit a fer la descarrega dels 
plànols de les cobertures cartogràfiques del sistema dels espais oberts, d’assentaments, 
d’infraestructures i de cobertes en format dwg de la web de Territori                                      
(https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorial
s_nou/territorials_parcials/ptp_de_les_comarques_gironines/). 

A tal efecte, s’han seguit els criteris del PTPCG respecte a la precisió de límits que s’estableix en 
els articles 1.8, 2.4 i 2.11, tenint en compte que: 

- Es disposa de la cartografia a escala 1/5.000 i la topografia aixecada del sector PPU-3 a 
escala 1/500 per ajustar la proposta. 

- No es produeixin augments substancials de superfície de sòl de menor protecció en perjudici 
del de major protecció, i justificar, si s’escau, les variacions de forma de la delimitació que 
hi calgui introduir. 

- El que es determina a l’apartat 5 de l’article 2.11 del Pla territorial respecte al sòl de protecció 
preventiva a l’entorn d’activitats econòmiques existents aïllades en el municipi de Vall-
Llobrega. 

- L’objectiu proposat pel POUM on, atenent els arguments expressats en la informació 
pública, cal facilitar-ne la continuïtat i l’ampliació si és necessària, mitjançant el procediment 
urbanístic pertinent en cada cas.  

- S’ha de mantenir del sòl d’especial valor connector existent i necessari sense que 
s’estableixi cap més intervenció de transformació urbanística, per tal de donar compliment 
amb l’objectiu de garantir al màxim la permeabilitat ecològica entre les àrees d’interès 
natural del PEIN de “Les Gavarres” i zona “Xarxa Natura 2.000”, amb el PEIN “Muntanyes 
de Begur”. 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_les_comarques_gironines/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_les_comarques_gironines/
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D’acord amb els criteris abans exposats, la delimitació del sòl de protecció preventiva de la 
cartografia descarregada dona un resultat total mesurat digitalment de 27.660,23m² dividit 
en dues àrees, una al nord de 7.420,06m² i l’altre al sud de 20.244,33m². 

 
Àmbit del sòl de protecció preventiva del PTPCG sobre la cartografia a 1/5.000 

 
Àmbit del sòl de protecció preventiva del PTPCG sobre l’ortofoto 
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En tercer lloc, pel que fa al compliment de l’estratègia de desenvolupament, es justifica en el 
POUM el compliment del creixement moderat previst establert pel PTPCG. El càlcul aplicant el 
mètode de l’article 3.7 dona com a resultat una àrea d’extensió urbana de 6,42Ha que és el que 
s’ha materialitzat en els nous creixements de sòl residencial. 

El sector PPU-3 Costa Brava Centre és un sector d’activitats econòmiques d’us industrial, terciari, 
hoteler i comercial, no residencial, separat del nucli i amb tot una sèrie d’edificacions i instal·lacions 
existents en funcionament que conté, dins del sòl de protecció preventiva, sòl amb capacitat 
d’acollir noves edificacions. Respecte aquest sòl procedeix aplicar el previst a l’apartat 5 de l’article 
3.7, podent-se augmentar en un 25% el sòl del creixement previst amb destinació a àrea específica 
d’activitat econòmica. Per tant el sòl a augmentar seria de : 6,42Ha x 25% = 1,605ha (16.050m²)  

En quart lloc, tenint en compte amb tot l’exposat i l’objecte de la present modificació puntual 
d’adaptar la classificació i delimitació dels terrenys del sector PPU 3 Costa Brava Centre a les 
determinacions del PTPCG respecte les categories de sòl dels sistemes dels espais oberts, així 
com també del compliment de la sentència de la sala Tercera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 0365/6621/2020 en data 14 
de juliol de 2020, s’ha procedit a delimitar el sòl de protecció preventiva amb els següents ajustos 
gràfics: 

1. Eliminar la part sòl que es troba dins del sòl d’infraestructures de la carretera C-31. 
2. Cenyir-se al sòl mínim i necessari de les indústries i activitats existents reduint la seva 

superfície tenint en compte l’aixecament topogràfic de detall. 
3. Reduir la part de sòl nord que afecta al sòl d’especial valor connector. 
4. Ajustar la superfície de l’àmbit sud per tal de no superar el 25% del creixement que 

s’estableix al punt cinquè de l’article 3.7 respecte el creixement moderat 
5. Mantenir la superfície mínima imprescindible de l’àmbit nord al sòl edificat i transformat, 

tot acollint-nos a la possibilitat prevista a l’article 2.10 de la definició del sòl de protecció 
preventiva en el sentit d’admetre en aquest el reconeixement la instal·lació del Centre 
Costa Brava com a sòl d’activitats o instal·lacions amb especial interès per al territori, per 
tractar-se d’una entitat gremial, en funcionament des de fa més de 25 anys, sense ànim 
de lucre que està conformada per la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa 
Brava Centre, que engloba les Associacions d'hotels, de restaurants i de bars de la 
comarca del Baix Empordà, i agrupa prop de 400 empreses del sector de l'hostaleria i el 
turisme. Tenint en compte que es tracta únicament del manteniment de l’edificació i les 
instal·lacions existents, no caldrà aplicar el  procediment que el Pla determina en l’article 
1.14 per a nous projecte a implantar-se al territori.  

Aplicant aquests ajustos dona el següent resultat numèric: 

i. Sòl de protecció preventiva, part discontinua sud del sector PPU-3 Costa Brava 
Centre: 16.038m². (Donant compliment al càlcul de creixement moderat) 

ii. Sòl de protecció preventiva, part discontinua nord del sector PPU-3 Costa Brava 
Centre: 4.579,42m². (Com a sòl d’activitats o instal·lacions amb especial interès per 
al territori) 

D’aquesta manera, el sòl total de protecció preventiva que engloba els terrenys del sector 
PPU-3 Costa Brava Centre previst tindrà una superfície total de 20.617,34m², reduint-se en 
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7.042,89m² la superfície de sòl delimitada pel PTPCG. 

La resta del sòl del sector PPU-3 Costa Brava Centre es classificarà de sòl no urbanitzable 
i es qualificarà de Valor Natural i Connexió (clau 9), i aquest sòl formarà part del sòl 
d’especial valor connector entre les àrees d’interès natural del PEIN de “Les Gavarres” i 
zona “Xarxa Natura 2.000”, amb el PEIN “Muntanyes de Begur” 

 
Àmbit del sòl de protecció preventiva proposada sobre la topografia a 1/1.000 i la cartografia a 1/5.000 

 
Àmbit del sòl de protecció preventiva proposada sobre la ortofoto 
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En la següent imatge es pot comprovar de forma comparativa amb l’àmbit del sòl de protecció 
preventiva del plànol del PTPCG descarregat vectorialment, respecte a l’àmbit proposat en la 
modificació delimitat amb la cartografia de l’ICC a escala 1/5.000 i la topografia detallada del sector 
PPU-3 a escala 1/500. 

 

En els plànols corresponents també s’han adaptat les amplades de la línia d’edificació en l’àmbit 
de la modificació al que s’estableix en la llei de carreteres de 50 metres en el sòl no urbanitzable i 
de 25 metres dins del sòl urbanitzable, fins al seu ajust definitiu en el corresponent Pla parcial 
urbanístic que desenvolupi el sector, sempre d’acord amb les conclusions de l’informe del Servei 
de Carreteres de la Generalitat. 

En cinquè lloc, s’ha procedit a adaptar la fitxa normativa del sector d’acord amb la proposta de 
la nova delimitació gràfica. S’ha adaptat l’edificabilitat bruta a 0,45m²st/m²sòl, calculant-se a partir 
del sostre existent on, partint del sostre de les edificacions existents segons les fitxes cadastrals 
de 6.763m², s’ha considerat un increment del 35% sobre aquest resultant un total de sostre 
potencial, comptant amb l’existent, de 9.130,05m². En aquest sentit s’escau recordar que el sostre 
del PPU-3 vigent era de 15.568,95m², i s’ha produït una reducció de 6.438,90m² de sostre. 

La nova fitxa modificada quedaria de la següent manera: (En blau els canvis de la normativa) 

Article 124. Sector PPU 3 “COSTA BRAVA CENTRE” 

1.  Objectius 

En aquesta zona existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús industrial, terciari i 
comercial: Xidors, La Tina, Costa Brava Centre, Mas Vins i Adneho. L’objectiu del pla 
parcial urbanístic és ordenar urbanísticament aquest sector i preveure ampliacions de les 
activitats existents o noves àrees de creixement lligades a aquest ús, tenint en compte el 
conveni signat entre l’Ajuntament de Vall-Llobrega i l’empresa Adneho. 
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2.  Àmbit 

Es tracta d’un sector discontinu al nord-est del municipi i limitant per l’est amb la carretera 
C-31 que comprèn una part de terrenys discontinua al nord on s’emplacen les 
instal·lacions de Costa brava centre, i una part de terrenys discontinua al sud on 
s’emplacen les edificacions i instal·lacions del Xidors, La Tina, Mas Vins i Adneho.  

3.  Superfície 

20.617,34 m² 

4.  Cessions  

Les establertes per la llei d’urbanisme. 

5. Edificabilitat bruta 

Terciari-Comercial-Industrial-Hoteler: 0,45 m²st/m²s. (Sostre existent 6.763 m²st) 

6.  Condicions d’ordenació, urbanització, parcel·lació i edificació 

Sistema d’ordenació és el d’edificació aïllada amb volumetria flexible. L’alçada màxima 
serà de PB+2. 

El PPU haurà de preveure les places d’aparcament per a cotxes i bicicletes d’acord amb 
la legislació vigent. 

En cas de realitzar-se ponts, passos, obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de 
qualsevol curs d’aigua, el projecte constructiu haurà d’incloure el seu dimensionat pel 
cabal Q500, seguint les recomanacions tècniques del ACA. 

El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les característiques dels 
terrenys del seu entorn. 

El projecte d’urbanització haurà d’adoptar aquelles mesures d’estalvi energètic que millorin 
el seu desenvolupament sostenible respecte als impactes dels moviments de terrenys, 
sorolls i estalvi d’aigua que comporti una reducció de l’emissió de CO2 a l’ambient. També 
pel que fa a la plantació d’espècies vegetals autòctones i de baix consum d’aigua, així com 
el sistema automatitzat del reg. 

El pla parcial urbanístic que desenvolupi aquest sector s’haurà de remetre a l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental  de Girona per l’emissió del corresponent informe. 

7.  Condicions d’ús 

Ús global industrial, terciari, hoteler i comercial. S’admet un habitatge per a cada edificació 
només pel servei d’aquesta. 

8.  Condicions de gestió 

Sistema de actuació: reparcel·lació per cooperació. 

Caldrà subscriure Conveni de sanejament entre els propietaris i l’ACA, segons determina 
l’apartat 6.4 del PSARU 2005. 

9.  Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic 
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Els propietaris o propietàries del sector han de cedir a l’administració actuant, 
gratuïtament, el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic. 

10.  Fitxa de característiques: La resultant del Pla parcial urbanístic 
 

2.4 Quadre de superfícies comparativa 

El quadre comparatiu resultant de la modificació és el següent: 
Classificació del sòl POUM Vigent POUM Proposat 

SUD PPU-3 Costa Brava Centre 50.035,00 m² 20.617,42 m² 

SNU  Valor Natural i Connexió (Clau 9)     29.417,58 m² 

SUPERFÍCIE TOTAL 50.035,00 m² 50.035,00 m² 

 

Comparatiu sostre potencial POUM Vigent POUM Proposat 

PPU-3 Costa Brava Centre 15.568,95 m² 9.130,05 m² 

 

2.5 Justificació de la modificació en relació als interessos públics i privats 

Tal i com s’estableix en l’article 97.1 del TRLUC, en aquest punt s’exposaran, raonaran i justificaran 
el motius de la necessitat de la iniciativa, de l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, degudament enumerades i objectivades, i alhora també la 
justificació que no es troba en cap del supòsits de l’article 97.2, atès que comportaria directament 
fer-ne una valoració negativa. 

Tenint en compte la justificació dels objectius i la descripció de la proposta abans exposada, pel 
que fa a la concurrència dels interessos públics i privats de la present modificació puntual, i d’acord 
amb l’establert a l'article 97.1 del TRLUC, es consideren els següents: 

a. Donar compliment a la sentència de la sala Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 0365/6621/2020, en data 14 de 
juliol de 2020. 

b. Adaptar la classificació i delimitació dels terrenys del sector PPU 3 Costa Brava Centre a 
les determinacions del PTPCG pel que fa a la delimitació de les categories de sòl dels 
sistemes dels espais oberts de protecció preventiva i de protecció especial, tot respectant 
l’àmbit del sòl d’especial valor connector 

c. La classificació de sòl no urbanitzable de 29.417,58m² de “sòl de protecció especial del 
PTPCG” trobant-se en part dins de l’àmbit d’especial valor connector, alliberant-se de cap 
tipus de transformació urbanística. 

d. Facilitar urbanísticament el desenvolupament d’una part important dels terrenys del 
municipi destinats a activitat econòmica. 

e. Que es finalitzi la urbanització del sector de forma adequada, com la resta del municipi, i 
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es cedeixi amb el sòl corresponent de zones verdes i equipaments en favor de 
l’ajuntament. 

f. Que l’ajuntament obtingui el 15 % de cessió de l’aprofitament lliure de càrregues. 

g. Mantenir els criteris i objectius del POUM pel que fa a aquests terrenys industrials. 

Per últim, cal recordar que en l’apartat primer de l’article 97 del TRLUC estableix que: 

“Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la 
justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la”. 

I l’apartat segon del mateix article, s’estableixen els casos en els quals cal fer-ne una valoració 
negativa si: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat  els usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit que el 
planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública on s’hagi 
adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els cinc anys 
anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin 
circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament 
urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic 
sostenible. 

c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les normes 
d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. Es considera que 
no hi ha una projecció adequada dels interessos públics, entre altres, en els supòsits següents: 

Primer. Quan no es dona un compliment adequat a les exigències que estableix l'article 98.1 
amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones 
verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 
urbanístics generals o locals. 

Segon. Quan en un àmbit d'actuació urbanística es redueix la superfície dels sòls qualificats de 
sistema d'espais lliures públics o de sistema d'equipaments públics en compliment dels 
estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d'equipament se substitueixi per 
la d'habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta llei. 

Tercer. Quan es redueix, a nivell de l'àmbit del Pla, la superfície dels sòls qualificats 
d'equipaments de titularitat pública sense que quedi acreditada la suficiència dels equipaments 
previstos o existents, ni la concurrència d'un interès públic prevalent de destinar els sòls a un 
altre sistema urbanístic públic. 

Quart. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de titularitat 
pública mitjançant la qualificació com a equipaments de sòls de pitjor qualitat o funcionalitat per 
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a la implantació dels usos propis d'aquesta qualificació. 

Cinquè. Quan es pretén compensar la supressió de la qualificació d'equipament de sòls que ja 
són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d'altres sòls de titularitat 
privada, sense que la modificació garanteixi la titularitat pública dels sòls abans que la 
modificació sigui executiva. 

De la simple lectura d’aquest apartat veiem que la modificació proposada no es correspon a cap 
d’aquests supòsits de valoració negativa, ja que no comporten cap increment o transformació 
global dels usos previstos, no altera el model d’ordenació, ni representa una actuació excepcional, 
ni tampoc es dona cap dels supòsits del subapartat 4, ja que no s’afecten les superfícies i 
funcionalitat dels espais lliures previstos, sinó que la contrari s’incrementen considerablement els 
terrenys destinats a zona verda i equipaments públics i per tant, d’acord amb la valoració 
exposada, es justifica la concurrència dels interessos públics i privats de l’article 97.1 del TRLUC.  

Atès que la modificació de les zones verdes es considera substancial, s’afegeix com annex la 
corresponent justificació qualitativa i quantitativa de la modificació dels espais lliures i zones verdes 
que s’estableix a l’article 98.1 del TRLUC. 

2.6 Memòria Social 

Tenint en compte que es tracta d’una modificació puntual del POUM que afecta a uns terrenys de 
sòl d’activitat econòmica (industrial, terciari, hoteler i comercial) i que no preveu cap increment 
d’aprofitament urbanístic, no s’escau la justificació de compliment de la memòria social del POUM 
respecte a l’habitatge protegit. 

2.7 Sistema d’Actuació 

Entre els sistemes d’actuació previstos per la llei es fixa com a sistema d’actuació el de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació i l’Administració Actuant serà l’Ajuntament de Vall-
Llobrega. 

Els sistemes de cessió obligatòria de vialitat, aparcament, d’espais lliures i equipaments pendents 
de cessió, així com la part del 15% de l’aprofitament urbanístic en favor de l’Ajuntament de Vall-
Llobrega, urbanitzats i lliure de càrregues. 

Per a l’execució de les obres d’urbanització caldrà tramitar i aprovar el corresponent projecte 
d’urbanització i el projecte de reparcel·lació, on es quantificaran i materialitzaran les cessions en 
favor de l’ajuntament. 

2.8 Programa de participació ciutadana 

El procés de formulació s’inicia amb la comunicació del trasllat de l’acord de la CTUG en sessió 
de data 26 d’abril de 2021 de donar-se per assabentada per l’esmentada sentencia de la nul·litat 
de la classificació i delimitació del sòl del sector PPU-3 Costa Brava Centre en el POUM de Vall-
Llobrega.     
El procés de publicitat i participació ciutadana s’iniciarà amb la tramitació de la modificació amb la 
sol·licitud de l’informe a la OTAAA sobre la necessitat de sotmetre la modificació a avaluació 
ambiental. A continuació, amb l’aprovació inicial s’exposarà al públic pel termini de 30 dies, o 45 
en el cas que s’hagués de sotmetre a avaluació ambiental ordinària. Durant aquest temps la 
modificació aprovada es podrà consultar en la pàgina web municipal i, si el consistori ho considera 
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convenient, convocarà els veïns a una reunió explicativa. 
En aquest període es podran presentar les al·legacions que es creguin oportunes.  
Finalitzat aquest termini es portarà al Ple de l’ajuntament per a la seva aprovació provisional i 
corresponent tramesa a la CTUG per a la seva aprovació definitiva.  
2.9 Desenvolupament urbanístic sostenible 

La proposta de modificació puntual del POUM preveu reduir la previsió de sòl urbanitzable en la 
zona del PPU-3 Costa Brava Centre i qualificar una part important d’aquests en sòl no urbanitzable,  
i per tant no comporta cap modificació significativa de les condicions de sostenibilitat ja avaluades 
pel POUM vigent, ni tampoc respecte l’estudi medi ambiental i socioeconòmic que s’integra en el 
mateix. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que amb la present modificació no es classifiquen 
de sòl urbanitzable terrenys que no s’hagin previst ja amb el POUM vigent. 

En qualsevol cas, el projecte d’urbanització necessari pel desenvolupament del nou sector PPU-3 
Costa Brava Centre haurà d’adoptar aquelles mesures d’estalvi energètic que millorin el seu 
desenvolupament sostenible respecte als impactes dels moviments de terrenys, sorolls i estalvi 
d’aigua que comporti una reducció de l’emissió de CO2 a l’ambient. També pel que fa a la plantació 
d’espècies vegetals autòctones i de baix consum d’aigua, així com el sistema automatitzat del reg.  

Així doncs, a proposta de modificació de l’ordenament urbanístic no comporta cap modificació 
significativa de les condicions de sostenibilitat del planejament municipal i representarà una millora 
en el paisatge del sector previst en l’anterior sector en termes de qualitat de vida, tant pels habitants 
actuals i dels seu entorn com per les generacions futures. 

2.10 Informe ambiental 

1. Objecte 

El present informe mediambiental s’elabora per donar compliment a allò que estableix els articles 
3 i 59.1f. del TRLU i l’article 118.4 del RLU, referent al desenvolupament urbanístic sostenible i a 
la documentació dels Plans generals que contindran la documentació mediambiental adequada i 
com a mínim l’informe mediambiental. Únicament se sotmeten a avaluació ambiental les 
modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no urbanitzable 
o que n’alterin la qualificació si aquesta comporta l’admissió de nous usos o de més intensitat, i 
que no és el nostre cas, sinó que al contrari. 

La present proposta de modificació puntual del POUM de Vall-Llobrega a l’àmbit del sector PPU-
3 Costa Brava Centre a la desclassificació de sòl urbanitzable dels sols del sistema d’espais oberts 
de protecció especial i en part dins de l’àmbit del sòl d’especial valor connector i la delimitació com 
a sòl urbanitzable el sòl necessari i imprescindible de protecció preventiva per finalitzar 
urbanísticament d’aquest sector PPU-3. Els terreny que mantenen la classificació de sòl 
urbanitzable previst en el POUM són els terrenys en la major part edificats per edificacions 
industrials, hoteleres i d’activitats del sector terciari, i parcialment urbanitzats. 

Així doncs, en la present modificació no es classifiquen de sòl urbanitzable terrenys que no s’hagin 
previst ja amb el POUM vigent i avaluats ambientalment, i el que si que es fa és desclassificar 
29.417,58m² de sòl i qualificar-los de Valor Natural i Connexió (Clau 9)      

2. Anàlisi mediambiental i criteris d’integració paisatgística en la urbanització dels espais 
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Tot i que el sector ha estat anul·lat per sentencia judicial, cal tenir en compte que el sector va ser 
avaluat ambientalment i es varen incloure en la seva fitxa les mesures encaminades al 
manteniment dels terrenys inclosos en sòl de protecció especial, amb les característiques  d’un 
terreny forestal que, no obstant això, pot ésser objecte de les actuacions de silvicultura de 
prevenció d’incendis i de manteniment d’un estat forestal adient.  

A partir d’això es considera convenient fer un breu resum de mesures i criteris, també paisatgístics, 
a tenir en compta alhora de redactar el Pla parcial urbanístic pel desenvolupament del sector: 

a) Tractament de l’espai públic i l’espai privat 
- Eficàcia i estalvi energètic 
- Evitar la contaminació lumínica 
- Fomentar la protecció dels cursos hídrics 
- El reciclatge i l’ús d’energies renovables en la urbanització i edificació tant de l’espai 

públic com privat 
- Els espais privats en frontera amb l’espai públic, sempre que sigui possible es tractaran 

amb pedra de la zona i amb arbrat i enjardinats amb espècies autòctones de la zona. 
- Mirar d’utilitzar paviments tous i amb gran capacitat de drenatge natural. 

b) Condicions estètiques i paisatgístiques 
- En els espais de sòl lliure d’edificació es procurarà que siguin arbrats i enjardinats amb 

espècies autòctones i si és possible de l’entorn d’acord amb les establertes a l’ISA del 
POUM. 

c) Adaptació topogràfica del terreny 
- Caldrà procurar una bona i adequada adaptació topogràfica al terreny de les noves 

edificacions. 
d) Energies renovables 

- Sempre que sigui possible es preveuran espais i condicions tècniques per a la ubicació 
d’instal·lacions receptores d’energia solar o altres energies alternatives. 

e) Mobilitat sostenible 
- Es recomana que els vials es desenvolupin en una topografia i morfologia adequada 

aprofitant el traçat dels camins existents. 

3. Conclusió 

La conclusió d’aquest informe ambiental es que la proposta de les modificació puntual proposada, 
respecte al sòl de protecció preventiva que es qualifica de sòl urbanitzable dins del PPU-3, no 
altera la situació mediambiental del terrenys afectats en relació a les previsions del POUM vigent 
i de la seva memòria ambiental, i no comporten cap nou impacte ambiental sinó que, ans el 
contrari, atès a la desclassificació d’una superfície de terrenys important que deixaran d’incloure’s 
dins d’un àmbit subjecte a transformació urbanística, permetent-se mantenir així inalterats dins de 
l’àmbit del sòl d’especial valor connector entre les àrees d’interès natural del PEIN de “Les 
Gavarres” i zona “Xarxa Natura 2.000”, amb el PEIN “Muntanyes de Begur” 

Per aquest motiu es considera que la proposta de modificació es compatible amb els objectius 
ambientals del POUM i no afecta l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible a que fa 
referència l’art. 3 del TRLU i, per tant, aquesta modificació no comporta cap modificació de les 
condicions ambientals de l’àmbit ni del seu entorn pel que fa als residus generats, xarxes 
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d’abastament de serveis i impactes ambientals, els quals s’hauran de justificar convenientment en 
el Pla parcial urbanístic que es redacti.  

Per tant, d’acord amb l’exposat en considera que la present modificació puntual del POUM 
no té impactes ambientals a considerar, i no s’ha de sotmetre al procediment d’Avaluació 
Ambiental. Tot i això, s’estarà al corresponent informe de la OTAAA de la Generalitat per tal 
que l’informin convenientment. 
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1.   Agenda de les actuacions (pla d’etapes) 

L’agenda del POUM vigent preveu el desenvolupament del sector PPU-3 Costa Brava Centre en dues 
etapes de 2 anys, i amb un horitzó de 4 anys, i que es proposa mantenir en aquesta modificació 
puntual. 

2.   Avaluació econòmica financera 

La present modificació puntual del POUM incorpora l’avaluació econòmica i financera de l’actuació, 
en els termes exigits per l’article 59 TRLUC, el qual conté l’estudi i la justificació de la viabilitat 
econòmica de l’actuació i un informe de sostenibilitat econòmica que pondera l’impacte de les 
actuacions previstes en les finances públiques de l’Ajuntament de Vall-Llobrega i el manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i de la prestació dels serveis necessaris. 

2.1 Estudi de la viabilitat econòmica   

El present apartat estableix les bases tècniques i econòmiques per desenvolupar aquesta modificació 
puntual. L’anàlisi de la vialitat econòmica i financera viabilitat de la modificació puntual que es preveu 
desenvolupar es centra en quantificar els recursos econòmics necessaris per a la seva execució i les 
aportacions que ha de realitzar del sector privat en relació als ingressos que comportarà.  

En aquest anàlisi, de caràcter estimatiu, s’utilitzen criteris de prudència econòmica, preus i costos de 
mercat, i incloent-hi els possibles costos financers, de gestió i promoció de tota la operació de 
desenvolupament urbanístic.  

L’estudi i justificació de la viabilitat econòmica d’un sector tracta d’avaluar de forma aproximada, els 
costos de desenvolupament d’un sector en relació als ingressos previstos per la seva venda en base 
als preus vigents en el mercat sobre els diferents productes immobiliaris que seran objecte de la 
promoció prevista executar.  

2.1.1 Quantificació dels ingressos  

La previsió pel que als ingressos provindrà del valor en venda dels diferents aprofitaments urbanístics 
que es corresponen a les edificabilitats dels diferents usos. El valor en venda dels ingressos s’avalua 
segons la hipòtesi de valors en venda dels diferents usos, tenint en compte l’edificabilitat assignada.  

El càlcul de l’aprofitament del sector es calcula amb el valor unitari del sòl mig de sòl industrial i terciari 
a un preu de 150€/m² de sòl.  

Amb la hipòtesi que el sostre potencial és 9.130,05m² els ingressos que comportarà la transformació 
d’usos d’aquesta actuació atribuït al valor de les parcel·les resultants, un cop descomptat el 15% de 
l’administració actuant serien de 1.164.081,38€.  

2.1.2 Quantificació de les despeses de desenvolupament 

Les despeses necessàries a tenir en compte de desenvolupament urbanístic de la modificació que es 
proposa són les següents:  

a) L’estimació dels costos d’urbanització pel planejament proposat. 

L’estimació dels costos d’urbanització es concreta en el cost aproximat de les obres d’urbanització 
que habitualment es pot determinar segons el mètode d’estimació del MSV (metres quadrats de 
superfície de vial), mètode que estableix el cost de les obres en base a l’obtenció d’un cost unitari el 
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qual s’aplica a la superfície total de vials o diferents sistemes a realitzar. Aquest valor unitari inclou el 
moviment de terres, la pavimentació de vials, les xarxes bàsiques de clavegueram, de baixa tensió, 
d’abastament d’aigua i telefònica, així com l’enllumenat públic, tractament de les zones verdes i 
d’altres costos a repercutir.  

En el cas que ens ocupa, en tractar-se d’un sector industrial, el cost d’MSV que s’adoptarien serien: 

- Vialitat principal = 140€/m² 
- Zones verdes = 90€/m² 
- Un 10% de l’obra principal per les connexions de xarxes externes, imprevistos.   

Aplicat als metres quadrats de superfície de terrenys així qualificats per la modificació puntual 
comporta que el resultat de l’execució de les obres d’urbanització s’estima en 609.000€  

b) Els costos de gestió pel seu desenvolupament. 

També s’han de quantificar els costos de gestió necessaris pel desenvolupament del sector calculats 
en funció del cost de les obres d’urbanització o dels treballs a realitzar, i que s’estimen en el 18% de 
les obres d’urbanització essent un total de 109.620€ 

El cost total de les despeses d’urbanització i gestió serà la suma del cost de les despeses 
d’urbanització més el de les despeses de gestió, resultant un total de 718.620€. 

2.2 Justificació la viabilitat econòmica de la modificació proposada 

La vialitat econòmica i financera de la modificació proposada serà la diferencia entre els ingressos i 
les despeses, sense tenir en compte les despeses de la construcció de l’edificació en tant que es 
tracta imports inherents a les parcel·les un cop urbanitzades. 

Tenint en compte això, la diferencia entre els ingressos i les despeses que comportaria, la proposta 
de transformació d’usos es quantifica en valor de 445.461,38€ (1.164.081,38€- 718.620€), valor que 
inclou el valor residual del sòl. 

Així doncs, i fins a la seva materialització i comprovació en el projecte de reparcel·lació on es 
quantificarà el cost financer pel càlcul del valor residual del sòl, es pot concloure que la proposta 
de la present modificació puntual del POUM és viable econòmicament, sense que suposi una 
alteració de l’equilibri socioeconòmic del POUM, i que pot ser afrontada econòmicament pels 
propietaris de les parcel·les resultants del sector. 

3.   Informe de sostenibilitat econòmica 

3.1 Objectiu 

L’objectiu de l’informe es determinar l’impacte de les actuacions urbanístiques en les finances 
municipals, i en altres administracions si es donés el cas, que resultin responsables de la inversió i 
funcionament de les infraestructures necessàries de l’ordenació d’aquesta modificació puntual.  

3.2 Textos legals de referència 

L’article 22.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl i rehabilitació urbana estableix que: 

La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions  de transformació urbanística ha 
d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica en el qual es ponderi, en particular, 
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l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques afectades per la implantació i el manteniment de les 
infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la 
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

L’article 59.3 d) del TRLUC, pel que fa a la  documentació, estableix que ha d’incloure: 

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació 
del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les 
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

I l’Article 3.1 del Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei de Sòl. 

D’acord amb el que disposa l’article 15.4 del text refós de la Llei del sòl, la documentació dels 
instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització ha d’incloure un informe o memòria de 
sostenibilitat econòmica, en el qual s’ha de ponderar en particular l’impacte en les hisendes públiques 
afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en 
marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació del sòl destinat a usos  
productius. 

Específicament i en relació amb l’impacte econòmic per a la hisenda local, s’han de quantificar els 
costos de manteniment per la posada en marxa i la prestació dels serveis públics necessaris per 
atendre el creixement urbà que preveu l’instrument d’ordenació, i s’ha d’estimar l’import dels ingressos 
municipals derivats dels principals tributs locals, en funció de l’edificació i població potencial previstes, 
avaluats en funció dels escenaris socioeconòmics previsibles fins que estiguin acabades les 
edificacions que l’actuació comporta. 

3.3 Punts bàsics als quals dona resposta aquest informe 

En l’àmbit del PPU-3 es fa una valoració de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de 
l’Ajuntament de Vall-Llobrega, com a responsable del manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació de serveis necessaris, atès que és la Hisenda pública afectada. 

3.4 Despeses d’implantació i manteniment de les infraestructures necessàries. 

Criteris generals aplicats 

Es considera que l’execució i gestió de les obres d’urbanització no té cap incidència en les finances 
municipals perquè aniran a càrrec dels propietaris de sòl del sector. La valoració de les despeses per 
manteniment i les de prestació de serveis es fan a partir de les dades habitualment emprades en 
aquest tipus d’estudis. 

Criteris específics de cada infraestructura 

c) Xarxa viària. 

Els materials a utilitzar pel paviment, senyalitzacions i vegetació són els exigits habitualment per 
l’Ajuntament de Vall-Llobrega. No es consideren despeses d’implantació atès que correspon 
l’execució als propietaris del sector. 

El manteniment de la xarxa viària té un rati anual aproximat d’1€/m², el que suposa: 
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Vialitat aproximada Cost manteniment anual Total  

PPU-3 3.000 m² 1,00 €/m² 3.000 € 

d) Xarxa de subministrament d’energia elèctrica. 

No té despeses d’implantació ni manteniment directe, que dependran de l’empresa Fecsa -Endesa i 
dels usuaris del subministrament. 

e) Xarxa d’enllumenat públic. 

Les despeses derivades de l’enllumenat públic estan incloses dins de la partida del manteniment de 
la xarxa viària, i per tant ja estan contemplades en el cost anterior. 

f) Xarxa de telecomunicacions. 

No té despeses d’implantació ni manteniment directe, que dependran de l’empresa de 
telecomunicacions que ho gestioni i dels usuaris del subministrament. 

g) Xarxa d’aigua potable. 

La xarxa es projecta seguint les indicacions de l’empresa concessionària. No existeixen despeses 
directes d’implantació i manteniment, que es consideren unes despeses entre l’empresa 
concessionària i l’usuari. 

h) Xarxa de sanejament. Aigües pluvials i residuals. 

No tenen despeses d’implantació. Les derivades del manteniment estan incloses dins el rati de 
manteniment de la xarxa viària. 

Per tant, l’impacte total de l’actuació en la hisenda pública és de 3.000€ anuals. 

3.5 Impacte de l’actuació en la hisenda pública afectada per al posada en marxa dels serveis 
resultants 

Es considera que no és necessari establir cap servei resultant de l’actuació, excepte els derivats del 
manteniment de les infraestructures segons els serveis ja existents. 

3.6 Suficiència i adequació  del sòl destinat a usos productius 

El sòl destinat a edificació d’ús industrial ho és d’acord amb les determinacions que s’estableixen al 
POUM. 

3.7 Ingressos municipals generats per l’actuació proposada 

La localització del sostre que preveu la modificació puntual del POUM suposarà uns ingressos que 
permetran la sostenibilitat de l’actuació proposada. Aquests seran de quatre tipus: 

i) Cessions per l’increment d’aprofitament. 

El valor econòmic del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, dels ingressos lliure de 
càrregues d’urbanització, s’estimen en 174.612,15€, el qual restarà pendent de concretar-se en el 
projecte de reparcel·lació. 

j) Impostos extraordinaris: llicències i taxes de construcció.  
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No es considera aquest ingrés, ja que és extraordinari. 

k) Impost de béns immobles (IBI) 

Els valors promig de l’IBI s’estimen en  

- Import quota anual sostre industrial = 6,0 €/m² edificat x 9.130,05m² st = 54.780,30€ 

l) Impost d’activitats econòmiques (IAE): 

No es pot determinar en aquest moment, ja que hi influeixen paràmetres de temps i superfície encara 
indeterminats. 

Així doncs, el total d’ingressos municipals generats per l’actuació proposada seria de 54.780,30€ 
anual, durant els primers 10 anys de funcionament 

3.8 Conclusions de l’informe de sostenibilitat econòmica 

Ingressos anuals derivats de l'actuació 54.780,30 € anuals 

Despeses anuals derivades de l'actuació 3.000,00 € anuals 

Saldo resultant 51.780,30 € anuals 

S’estima que l’actuació urbanística planejada generarà un impacte positiu en el pressupost corrent a 
l’Ajuntament de Vall-Llobrega de 51.780,30€ anuals, al qual caldrà afegir l’import del 15% de 
l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues d’urbanització que s’estima en 174.612,15€, per la qual 
cosa es garanteix la sostenibilitat econòmica de l’actuació urbanística plantejada. 

Cal tenir en compte que el present informe s’ha redactat amb criteris de prudència, adoptant dades 
comuns a municipis similars al que ens ocupa, i no contemplant altres ingressos, com els derivats de 
l’impost de circulació (de vehicles vinculats a l’explotació comercial) i d’activitats econòmiques. 

Així doncs, pel que fa a l’avaluació econòmica financera del PPU-3 cal concloure que amb la 
present modificació no s’alteren els compromisos i participació del sector privat pel 
desenvolupament del sector, ni s’alteren els de participació del sector públic ja previst al 
POUM vigent, i per tant son sostenibles econòmicament i no se’n deriven conseqüències que 
de forma negativa puguin afectar a l’ajuntament. 

Per altre banda, aquesta modificació puntual tampoc comporta cap impacte de les actuacions 
urbanístiques en les finances municipals relatiu als nous ingressos i despeses de capital 
(inversions) de caràcter extraordinari, ni als ingressos i despeses corrents o de caràcter 
ordinari que es derivarà de l’ús, manteniment i reposició de les mateixes. 
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Per al desenvolupament de la present modificació puntual del POUM de Vall-Llobrega a l’àmbit del 
sector PPU-3 “COSTA BRAVA CENTRE” es necessari adaptar l’article 124 de la SECCIÓ 2a 
SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT, del Capítol IV REGULACIÓ DEL SÒL 
URBANITZABLE que forma part del Títol II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL,  amb el següent contingut: 
(Les modificacions s’assenyalen en color blau). 

Article 1. Modificació puntual l’article 124 Sector PPU 3 “COSTA BRAVA CENTRE” de la 
SECCIÓ 2a SECTORS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT, del Capítol IV REGULACIÓ DEL 
SÒL URBANITZABLE que forma part del Títol II RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL de les NNUU del 
POUM de Vall-Llobrega 

Es modifica l’article 124 Sector PPU 3 “COSTA BRAVA CENTRE” de les Normes Urbanístiques del 
POUM de Vall-Llobrega, quedant de la següent manera: 

Article 124. Sector PPU 3 “COSTA BRAVA CENTRE” 

1.  Objectius 

En aquesta zona existeixen un conjunt d’activitats lligades a l’ús industrial, terciari i comercial: 
Xidors, La Tina, Costa Brava Centre, Mas Vins i Adneho. L’objectiu del pla parcial urbanístic 
és ordenar urbanísticament aquest sector i preveure ampliacions de les activitats existents o 
noves àrees de creixement lligades a aquest ús, tenint en compte el conveni signat entre 
l’Ajuntament de Vall-Llobrega i l’empresa Adneho. 

2.  Àmbit 

Es tracta d’un sector discontinu al nord-est del municipi i limitant per l’est amb la carretera C-
31 que comprèn una part de terrenys discontinua al nord on s’emplacen les instal·lacions de 
Costa brava centre, i una part de terrenys discontinua al sud on s’emplacen les edificacions i 
instal·lacions del Xidors, La Tina, Mas Vins i Adneho.  

3.  Superfície 

20.617,34 m² 

4.  Cessions  

Les establertes per la llei d’urbanisme. 

5. Edificabilitat bruta 

Terciari-Comercial-Industrial-Hoteler: 0,45 m²st/m²s. (Sostre existent 6.763 m²st) 

6.  Condicions d’ordenació, urbanització, parcel·lació i edificació 

Sistema d’ordenació és el d’edificació aïllada amb volumetria flexible. L’alçada màxima serà 
de PB+2. 

El PPU haurà de preveure les places d’aparcament per a cotxes i bicicletes d’acord amb la 
legislació vigent. 

En cas de realitzar-se ponts, passos, obres de fàbrica que es projectin sobre la llera de 
qualsevol curs d’aigua, el projecte constructiu haurà d’incloure el seu dimensionat pel cabal 
Q500, seguint les recomanacions tècniques del ACA. 
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El tractament i gestió dels espais lliures públics ha de mantenir les característiques dels 
terrenys del seu entorn. 

El projecte d’urbanització haurà d’adoptar aquelles mesures d’estalvi energètic que millorin el 
seu desenvolupament sostenible respecte als impactes dels moviments de terrenys, sorolls i 
estalvi d’aigua que comporti una reducció de l’emissió de CO2 a l’ambient. També pel que fa 
a la plantació d’espècies vegetals autòctones i de baix consum d’aigua, així com el sistema 
automatitzat del reg. 

El pla parcial urbanístic que desenvolupi aquest sector s’haurà de remetre a l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental  de Girona per l’emissió del corresponent informe. 

7.  Condicions d’ús 

Ús global industrial, terciari, hoteler i comercial. S’admet un habitatge per a cada edificació 
només pel servei d’aquesta. 

8.  Condicions de gestió 

Sistema de actuació: reparcel·lació per cooperació. 

Caldrà subscriure Conveni de sanejament entre els propietaris i l’ACA, segons determina 
l’apartat 6.4 del PSARU 2005. 

9.  Cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic 

Els propietaris o propietàries del sector han de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, 
el sòl corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic. 

10.  Fitxa de característiques: La resultant del Pla parcial urbanístic 
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PLÀNOLS 

01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  S/E 

02. ORTOFOTO I TOPOGRÀFIC  E: 1/2.000 

03. PLA TERRITORIAL PARCIAL COMARQUES GIRONINES  S/E 

04a. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL VIGENT (O-1) S/E 

04b. ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI VIGENT (O-2) S/E 

04c. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI VIGENT (O-2.1) S/E 

04d. SÒL NO URBANITZABLE VIGENT (plànol identificador) (O-4) S/E 

04e. SÒL NO URBANITZABLE VIGENT (O-4.2) S/E 

04f. SÒL NO URBANITZABLE VIGENT (O-4.3) S/E 

04g. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT VIGENT (O-5) S/E 

05a. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL PROPOSAT (O-1) E: 1/15.000 

05b. ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI PROPOSAT (O-2) E: 1/15.000 

05c. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI PROPOSAT (O-2.1) E: 1/10.000 

05d. SÒL NO URBANITZABLE PROPOSAT (plànol identificador) (O-4) E: 1/15.000 

05e. SÒL NO URBANITZABLE PROPOSAT (O-4.2) E: 1/10.000 

05f. SÒL NO URBANITZABLE PROPOSAT (O-4.3) E: 1/10.000 

05g. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT PROPOSAT (O-5) E: 1/5.000 

05. SUPERPOSICIÓ ÀMBIT PROPOSTA MODIFICACIÓ SOBRE PTPCG S/E 
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	04f. SÒL NO URBANITZABLE VIGENT (O-4.3) S/E
	04g. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT VIGENT (O-5) S/E
	05a. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL PROPOSAT (O-1) E: 1/15.000
	05b. ESTRUCTURA GENERAL I ORGÀNICA DEL TERRITORI PROPOSAT (O-2) E: 1/15.000
	05c. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI PROPOSAT (O-2.1) E: 1/10.000
	05d. SÒL NO URBANITZABLE PROPOSAT (plànol identificador) (O-4) E: 1/15.000
	05e. SÒL NO URBANITZABLE PROPOSAT (O-4.2) E: 1/10.000
	05f. SÒL NO URBANITZABLE PROPOSAT (O-4.3) E: 1/10.000
	05g. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT PROPOSAT (O-5) E: 1/5.000
	05. SUPERPOSICIÓ ÀMBIT PROPOSTA MODIFICACIÓ SOBRE PTPCG S/E
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