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INFORME RELATIU ALS RESULTATS DEL TRÀMIT D’INFORMACIÓ 
PÚBLICA I INSTITUCIONAL DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL 
SISTEMA URBÀ DE GIRONA 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

La Comissió Territorial d‟urbanisme de Girona, en la sessió de 10 de desembre de 2008, va 
adoptar el següent acord: 

Exp.: 2005 / 018054 / G 

Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, al terme municipal de 
Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, 
Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, 
Vilablareix, Vilobí d’Onyar 

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda: 

.1 Aprovar inicialment el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona, 
amb el corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental, que inclou els 
municipis d'Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, 
Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de 
Ter, Vilablareix i Vilobí d'Onyar, formulat i tramès per la Secretaria per a la 
Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
i tramitat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en virtut del que 
determina l’article 81 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 

legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.  

.2 Exposar l’expedient a informació pública pel termini de tres mesos, a 
comptar de l’endemà de la publicació de la part dispositiva d’aquest acord al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la inserció d’un anunci en dos dels 
diaris de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, a fi que es 
puguin presentar les al·legacions oportunes, d’acord amb allò que disposen els 
articles 81.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 23.1 a) del seu 
Reglament.  

.3 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats següents, per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes: Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Agència 
Catalana de l'Aigua, Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Demarcació de Carreteres del Estado en 
Catalunya, Dirección General de Ferrocarriles i ADIF, en compliment de l’article 
81.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.  

.4 A continuació de la informació pública, d’acord amb l’article 81.2 del Text 
refós esmentat, se sotmetrà l’expedient al tràmit d’informació, pel termini d’un 

mes, als ens locals compresos en l’àmbit territorial del Pla. 
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.5 Suspendre la tramitació d’instruments de planejament derivat pel termini 
d’un any en els àmbits dels municipis de Bescanó, Celrà, Riudellots de la Selva 
i Vilobí d'Onyar que s’assenyalen en el plànol que amb aquesta finalitat forma 

part de l’expedient. 

L‟acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent a aquest Pla director 
urbanístic es va publicar, mitjançant l‟Edicte, el 19 de desembre de 2008 (DOGC núm. 5295 

de 13.01.09. 

En aquesta fase d‟informació pública del procés d‟elaboració del Pla director urbanístic, la 
documentació es va poder examinar a la seu central del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, al Servei Territorial d‟Urbanisme de Girona, a la Delegació Territorial del 
Govern a Girona, i a l‟Institut Català del Sòl. A tots els ens locals de l‟àmbit afectat i les 
principals institucions es va enviar el projecte complet en format digital mitjançant CD-Rom 
per tal que poguessin consultar-lo i posar-lo a disposició dels ciutadans i entitats 
interessades.  

El contingut íntegre del Pla i l‟informe de sostenibilitat ambiental es va publicar a la 
pàgina del web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a partir del 14 de 
gener de 2009, fent-lo així accessible a tota persona interessada. Finalment es va informar, 

mitjançant la Comissió de Política Territorial, a la resta de Departaments de la Generalitat. 

Tant la direcció com el cos tècnic del Programa de Planejament Territorial del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, com els membres de l‟equip 
redactor del Pla van atendre tots els ajuntaments, entitats cíviques i particulars que van 
sol·licitar entrevista per raons informatives o de seguiment dels planejaments derivats del 
PDU. 
 

2. RESULTAT DEL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA I 
INSTITUCIONAL 

Durant el període de consulta pública del Pla director urbanístic i l‟informe de sostenibilitat 
mediambiental, que va finalitzar el 15 d‟abril de 2009 pels particulars i el 15 de juny de 2009 
per als ens locals compresos en l‟àmbit territorial del PDU, institucions, entitats i persones 

físiques o jurídiques, han presentar els seus informes i escrits d‟al·legació.  

Per tal de facilitar l‟exposició i millor comprensió del resultat d‟aquest tràmit d‟informació 
pública, el present informe ordena els informes i al·legacions presentades, i les 
corresponents respostes, en els següents grups: 
 
Grup A  Informes de les administracions de l‟Estat 
Grup B  Informes de les administracions catalanes 
  Subgrup B1 Administracions de la Generalitat de Catalunya 

Subgrup B2 Administracions locals supramunicipals 
Subgrup B3 Administracions locals municipals 

Grup C Organismes i entitats 
Grup D Empreses 
Grup E  Particulars  

La participació en el procés de consulta pública del Pla ha comportat la presentació de: 
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- dos informes de l‟administració de l‟Estat 
- quatre informes de l‟administració de la Generalitat de Catalunya 
- quatre al·legacions de diferents administracions supramunicipals 
- disset al·legacions de diferents administracions locals 
- tretze al·legacions d‟organismes i entitats 
- vint-i-tres al·legacions d‟empreses 

- tres-centes trenta-quatre al·legacions de particulars  

No s‟han exclòs del seu estudi i consideració els suggeriments i al·legacions que han arribat 

amb posterioritat a la data de termini del període d‟informació pública. 

 

3. RELACIÓ DELS INFORMES I AL·LEGACIONS PRESENTADES 

La relació dels informes i al·legacions presentades és la següent: 

3.1 GRUP A  
ADMINISTRACIONS DE L’ESTAT: 

 
A1 Ministerio de Fomento 

Dirección general de ferrocarriles. 
RE. 1074 de 09.04.09 

 
A2 ADIF 

RE. 1495 de 14.05.09 
 
3.2 GRUP B  

ADMINISTRACIONS CATALANES 
 

3.2.1 B1  Administracions de la Generalitat: 

 
B1.1 Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Direcció General del Transport Terrestre. 
Comunicat Intern 

 
B1.2 Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Secretaria per a la Mobilitat. 
RE. 785 de 13.03.09 

 
B1.3  Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
RE. 21439 de 28.05.09 

 
B1.4 Departament d‟Agricultura, Alimentació i Acció rural 

   Serveis Territorials de Girona 
   RE. 2191 de 28.07.09 

 
3.2.2. B2  Administracions locals supramunicipals  

 
B2.1 Diputació de Girona 

Servei de Xarxa Viària Local. 
   RE.927 de 30.03.09 
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B2.2 Consell Comarcal del Gironès 

RE. 1489 de 13.05.09 
 

B2.3 Diputació de Girona 
Àrea d‟Acció Territorial, Medi Ambient i Territori 

   RE.22093 de 03.06.09 
 

B2.4 Consell Comarcal de La Selva 
RE.1078 de 9.04.09 

 
3.2.3. B3  Administracions locals municipals 

 
B3.1 Ajuntament d’Aiguaviva 

B3.1-1  RE. 1324 de 27.04.09 
B3.1-2  RE. 1585 de 25.05.09 

 
B3.2 Ajuntament de Bescanó 

   No ha presentat escrit d‟al·legació 
 

B3.3 Ajuntament de Celrà 
B3.3-1  RE. 1803 de15.06.09 

 
B3.4 Ajuntament de Fornells de la Selva 

B3.4-1   RE. 1790 de 12.06.09 
 

B3.5 Ajuntament de Girona 

B3.5-1  RE. 1599 de 26.05.09 
 

B3.6 Ajuntament de Llambilles 

B3.6-1  RE. 1478 de 13.05.09 
 

B3.7 Ajuntament de Quart 

B3.7-1  RE. 1483 de 13.05.09 
B3.7-2  RE. 1609 de 27.05.09 

 
B3.8 Ajuntament de Riudellots de la Selva 

B3.8-1  RE. 1792 de 12.06.09 
 

B3.9 Ajuntament de Salt 

B3.9-1  RE. 1603 de 26.05.09 
 

B3.10 Ajuntament de Sant Gregori 

B3.10-1  RE. 1737 de 09.06.09 
   RE. 1795 de 15.06.09 (complementaria) 

 
B3.11 Ajuntament de Sant Julià de Ramis 

B3.11-1  RE. 1491 de 14.05.09 
 

B3.12 Ajuntament de Sarrià de Ter 

B3.12-1  RE.984 de 03.04.09   
 

B3.13 Ajuntament de Vilablareix 

B3.13-1  RE. 1525 de 18.05.09 
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B3.14 Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

B3.14-1  RE. 1514 de 15.05.09 
 

B3. 15 Ajuntament de Campllong 

B3.15-1  RE. 1490 de 13.05.09 
 
 

3.3  GRUP C   ORGANISMES I ENTITATS 
 

C1 ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
RE.5483 de 9.04.09 

 
C2 CONSORCI DE LES GAVARRES 

RE.1076 de 9.04.09 
 

C3 CANDIDATURA D‟UNITAT POPULAR 
RE.1113 de 14.04.09 

 
C4 CANDIDATURA D‟UNITAT POPULAR 

RE.1114 de 14.04.09 
 

C5 COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER JOAN PLANAS I 
CASTANYER,Nº 9 
RE.1136 de 14.04.09 

 
C6 PLATAFORMA CIUTADANA TAV GIRONA 

RE.1139 de 14.04.09 
  

C7 INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS. 
RE.1150/09 de 15.04.09 

 
C8 JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA (JARC) 

RE.1203 de 15.04.09 
 

C9 UNIÓ DE PAGESOS  
RE.1228 de 16.04.09 

 
C10 ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LES HORTES DEL TER DE 

GIRONA 
   RE.13644 de 14.04.09 
 

C11 ASSOCIACIÓ DE NATURISTES DE GIRONA 
RE.13712 de 15.04.09 

 
C12 CAMBRA DE COMERÇ  

RE. 17248 de 15.05.09 
 

C13 ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 
RE. 21799 de 02.06.09 
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3.4. GRUP D   AL·LEGACIONS D’EMPRESES AL PDU 
 

D1 FEMPLANT, SC 
RE. 588 de 26.02.09 

 
D2 S.A.GROBER 

RE.1048 de 8.04.09 
 

D3 INVERGISA,SL. 
RE.1049 de 8.04.09 

 
D4 POLIGON INDUSTRIAL DE GERONA,SA. 

RE.1053 de 8.04.09 
 

D5 CLÍNICA GIRONA,SA. 
RE.1055 de 9.04.09 

 
D6 ESUBRA.SL. 

RE.1057 de 9.04.09 
 

D7 TALLERS N.ROCA SA. 
RE.1061 de 9.04.09 

 
D8 CONSTRUCCIONS BUSQUETS SITJA,SA. 

RE.1062 de 9.04.09 
 

D9 DERIVATS DE LA CONSTRUCCIÓ OLIVERAS, SL. 
RE.1068 de 9.04.09 

 
D10 CAN BUIXÓ, SL. 

RE.1097 de 14.04.09 
 

D11 EXPLOTACIONS BOSCH I TORRENT 
RE.1098 de 14.04.09 

 
D12 DIREMAR, SA.  

RE.1110 de 14.04.09 
 

D13 INDURBA,SA. 
RE.1134 de 14.04.09 

 
D14 CONSTRUCCIONS RUBAU,SA. 

RE.1148 de 14.04.09 
 

D15 CASADEMONT SA. 
RE.1149 de 14.04.09 

 
D16 BARSOINMO,SAL. 

RE.1173 de 14.04.09 
 

D17 FRIGORÍFICOS DEL NORDESTE, SA (NORFRISA) 
RE.1183 de 15.04.09 

 
D18 FRIGORÍFICS COSTA BRAVA,SA. 
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RE.1213 de 16.04.09 
 

D19 ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS,SL. 
RE.1230 de 16.04.09 

 
D20 GONZADAÑO,SA. 

RE.1240 de 17.04.09 
 

D21 FINENTUR,DL. 
RE.1258 de 20.04.09  (igual que Pere Costa i Casellas) 

 
D22 ANIDA DESARROLLOS IMMOBILIARIOS, SL.  

RE. 1633 de 29.05.09 
 

D23 ENDESA GENERACIÓN, SA.  
RE. 1919 de 29.06.09 

 
 

3.5 GRUP E  AL·LEGACIONS DE PARTICULARS AL PDU-SUG 
 
 

3.5.1. E1 - En relació al municipi d’AIGUAVIVA 

 
E1.1 PERE OLIVERAS ANGLADA 

RE.1083 de 14.04.09 
 
E1.2. MARIA DOLORS I CONCEPCIÓ GELI VILALLONGA 

RE.1090 de 14.04.09 
 
E1.3 CARME VILA PELACH, PERE BELLSOLÀ FONALLERAS, RAMON 

CORRETGER RIERA i FRANCESCA MAYNEGRE MASACHS. 
RE.1109 de 14.04.09 

 
E1.4 ISABEL GRUSET i FONT en representació de 100 al·legacions 

annexades 
RE.1130/09 de 14.04.09 

  
E1.5 GRUP DE 24 AL·LEGACIONS 

  RE. 997 de 03.04.09   
 
 1.- Miquel Nogué Prunell  
  RE Ajuntament Aiguaviva 565 de 02.04.09 
 2.- Angelina Llistosella Bayer 
  RE Ajuntament Aiguaviva 566 de 02.04.09 
 3.- Anna Donés Porreta 
  RE Ajuntament Aiguaviva 533 de 30.03.09 
 4.- Epifania Lopez Romero i Luis Brunner Vazquez 
  RE Ajuntament Aiguaviva 537 de 30.03.09 
 5.- Diego Ramos Ramos i Carmen Fuentes Melero 
  RE Ajuntament Aiguaviva 536 de 30.03.09 
 6.- Joan Artola Cot i Rita Ahicart Sansa 
  RE Ajuntament Aiguaviva 535 de 30.03.09 
 7.- Alexandre Agustí Casals i Francesca  Carrillo Pérez 
  RE Ajuntament Aiguaviva 539 de 30.03.09 
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 8.- Carles Pujolar Rigat 
  RE Ajuntament Aiguaviva 532 de 30.03.09 
 9.- Catalina Palomeras Ventós 
  RE Ajuntament Aiguaviva 531 de 30.03.09 
 10.- Jordi Güell Jomé  
  RE Ajuntament Aiguaviva 530 de 30.03.09 
 11.- Raimon Esgleyes Planas 
  RE Ajuntament Aiguaviva 525 de 30.03.09 
 12.- Jesús Debia Fernandez 
  RE Ajuntament Aiguaviva 528 de 30.03.09 
 13.- Anna Jiménez Jiménez 
  RE Ajuntament Aiguaviva 527 de 30.03.09 
 14.- Àngela Osorio Sala 
  RE Ajuntament Aiguaviva 526 de 30.03.09  
 15.- Enric Valldeperas Cervia 
  RE Ajuntament Aiguaviva 525 de 30.03.09 
 16.- Marisa Machuca Castanyeda 
  RE Ajuntament Aiguaviva 529 de 30.03.09 
 17.- Francisco Pérez Giménez 
  RE Ajuntament Aiguaviva 523 de 30.03.09 
 18.- Manuel Rodríguez Benavente 
  RE Ajuntament Aiguaviva 522 de 30.03.09 
 19.- Rafael Hernández Bueno 
  RE Ajuntament Aiguaviva 521 de 30.03.09 
 20.- Manoli Cardenas 
  RE Ajuntament Aiguaviva 520 de 30.03.09 
 21.- Mari Luz Pablos Arcos 
  RE Ajuntament Aiguaviva 519 de 30.03.09 
 22.- Ester Sabria Mestres 
  RE Ajuntament Aiguaviva 518 de 30.03.09 
 23.- Buenaventura Hernández Díaz 
  RE Ajuntament Aiguaviva 538 de 30.03.09 
 24.- Evaristo Rocha – President AAVV Urbanització Can Jordi 
  RE Ajuntament Aiguaviva 517 de 30.03.09 

 
 E1.6 JOSEP POCH VIDAL 

RE.15827 de 04.05.09 
 
  E1.7 MONICA POCH VIDAL 

RE.16818 de 12.05.09 
   

E1.8 DANIEL BARRANQUERO GARCIA 
RE.16819 de 12.05.09 

 
 
 
 
3.5.2. E2 - En relació al municipi de BESCANO 

 
E2.1 IGNASI DE THIÓ FERNANDEZ DE HENESTROSA 

   RE.1187 de 15.04.09 
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3.5.3. E3 - En relació al municipi de CELRÀ 
 

E3.1 LLUÍS CORNELLÀ CALVELL 
RE.1002 de 06.04.09 

 
E3.2 JOAN PLANAS BARTOLÍ 

RE.1084 de 14.04.09 
 

 
3.5.4. E4 - En relació al municipi  de FORNELLS DE LA SELVA 

 
E4.1  NARCÍS Mª NOGUER BURCH i MARIA DEL ROSER NOGUER 

BURCH 
  RE.1186 de 15.04.09 
 

E4.2 LLUÍS TORRES PLA i JOAQUIM TORRES PLA 
  RE.1227 de 16.04.09 
 

E4.3 JOAN BENÍTEZ PORTILLO en representació de NÚRIA TELLES 
FIGUERAS 
RE.1231 de 16.04.09 

 
E4.4 SANTIAGO JUANDO i COROMINA 

RE.15405 de 16.04.09 
 

 
3.5.5. E5 - En relació al municipi de GIRONA  

 
E5.1.  PERE HORNO LLEONART 

RE.1069 de 9.04.09 
 
E5.2 NARCÍS AVELLÍ FONT 

RE.1070 de 9.04.09 
 
E5.3 MARIA CARME ROURA CERVIÀ 

RE.1071 de 9.04.09 
 
E5.4 CARLES CORNEY CUFI 

RE.1072 de 14.04.09 
 
E5.5 MARIA NOGUER PRUJA 

RE 1085 de 14.04.09 
 
E5.6 RITA HERRERO FAYOS 

RE.1086 de 14.04.09 
 
E5.7 JORDI CUSI CASADEMONT 

RE.1087 de 14.04.09 
 
E5.8 JOAN BACH GERMÀ 

RE.1088 de 14.04.09 
 
E5.9 ISABEL FÀBREGA NOGUER 

RE.1089 de 14.04.09 
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E5.10 SILVIA CLAPÉS i CAMPMAJÓ 

RE.1091 de 14.04.09 
 

E5.11 MARIA CARME OLMO MORALES 
RE.1094 de 14.04.09 

 
E5.12 MIQUEL ARTIGAS VILAGRAN 

RE.1095 de 14.04.09 
 
E5.13 XAVIER BADOSA PUJOL 

RE.1096 de 14.04.09 
 
E5.14 NURIA SAQUÉS CASTELLS 

RE.1100 de 14.04.09 
 
E5.15 CARLES MORALES CASADESÚS 

RE.1101 de 14.04.09 
 
E5.16 JOSEP FORTIAN TUCA 

RE.1123 de 14.04.09 
 
E5.17 NEUS JUANOLA PONT 

RE.1124 de 14.04.09 
 
E5.18 FRANCISCO VALEROS LLAMAS 

RE.1125 de 14.04.09 
 
E5.19 DOLORS TOMÀS BATET 

RE.1126 de 14.04.09 
 
E5.20 JOSEP COSTA BLAVI 

RE.1127 de 14.04.09 
 
E5.21 JOSEP TORRENT FERRER 

RE.1128 de 14.04.09 
 
E5.22 JAUME VILA ESTACH 

RE.1129 de 14.04.09 
 
E5.23 CRISTOPHER VALDÉS 

RE.1130 de 14.04.09 
 
E5.24 JOSEFINA SUAREZ LOZANO 

RE.1131 de 14.04.09 
 
E5.25 JORDI PONCE CASTILLONT 

RE.1132 de 14.04.09 
 
E5.26 MARIA HEKENA SEBASTIÀ SINYÉS 

RE.1133 de 14.04.09 
 
E5.27 EIKA VON DER KETTENBURG CALLOL 

RE.1137 de 14.04.09 



 

 13 

 
E5.28 NÚRIA CALLOL RAVENTÓS 

RE.1138 de 14.04.09 
 
E5.29 HANS ZOBL 

RE.1143 de 14.04.09 
 
E5.30 ROGER ZOBL 

RE.1144 de 14.04.09 
 
E5.31 TERESA GONZALEZ VIDAL 

RE.1145 de 14.04.09 
 
E5.32 OLIVER ZOBL GONZÁLEZ 

RE.1146 de 14.04.09 
 
E5.33 MONICA SERRA CANET 

RE.1150 de 14.04.09 
 
E5.34 MAGDA JORDÀ MARTI 

RE.1151 de 14.04.09 
 
E5.35 MARIA JOSE SAMPEDRO PORTAS 

RE.1152 de 14.04.09 
 
E5.36 CARINA NADAL 

RE.1153 de 14.04.09 
 
E5.37 MARTA BONMATÍ VILALLONGA 

RE.1154 de 14.04.09 
 
E5.38 MONTSE BERGA MANZANO 

RE.1155 de 14.04.09 
 
E5.39 ANNA VICH i TORNER 

RE.1156 de 14.04.09 
 
E5.40 BRIGIT NONÓ RIUS 

RE.1157 de 14.04.09 
 
E5.41 RAMONA RIUS COLLELL 

RE.1158 de 14.04.09 
 
E5.42 MARIA CAMEN ESCANDELL 

RE.1159 de 14.04.09 
 
E5.43 JOAN NONÓ RIUS 

RE.1160 de 14.04.09 
 
E5.44 DAVID CORNEY CUFI 

RE.1161 de 14.04.09 
 
E5.45 GEMMA NONÓ RIUS 

RE.1162 de 14.04.09 
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E5.46 CARMEL SERRA JOSÉ 

RE.1163 de 14.04.09 
 
E5.47 JOSEP MARIA PELEGRÍN i LLORET 

RE.1164 de 14.04.09 
 
E5.48 ASSUMPCIÓ LLORET i TRIAS 

RE.1165 de 14.04.09 
 
E5.49 RAMÓN TURRÓ i PLANELLAS 

RE.1166 de 14.04.09 
 
E5.50 REMEI MICALÓ VILAMITJANA 

RE.1167 de 14.04.09 
 
E5.51 JOSEP TURRÓ i ANGULA 

RE.1168 de 14.04.09 
 
E5.52 ANNA PLANELLAS SABARÍ 

RE.1169 de 14.04.09 
 
E5.53 ROSA MARIA PELEGRÍN i LLORET 

RE.1170 de 14.04.09 
 
E5.54 ALFONS PELEGRÍN i GARCIA 

RE.1171 de 14.04.09 
 

 
3.5.6 E6 - En relació al municipi de LLAMBILLES 

 
E6.1.  MANEL NADAL OLLER 

RE.1102 de 14.04.09 
 

 
3.5.7 E7 - En relació al municipi de QUART 

 
E7.1 JORDI RUBAU i SOLES 

RE.1135 de 14.04.09 
 
E7.2 JAUME CUGAT i ADROHER 

RE.1233 de 16.04.09 
 

 
3.5.8 E8 - En relació al municipi de RIUDELLOTS DE LA SELVA 
 

E8.1 CONCEPCIÓ LLEOPART PASCUAL 
RE.735 de 10.03.09 

 
E8.2 CARLES VALLS FERRER 

RE.947 de 1.04.09 
 
E8.3 DOLORS CAMPAÑO BUSQUETS 

RE.1056 de 9.04.09 
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E8.4 JOAQUIM FIGUERAS RUBIROLA 

RE.1058 de 9.04.09 
 
E8.5 DOLORES ROVIRA ALSINA 

RE.1059 de 9.04.09 
 
E8.6 JOSE SARGATAL GENER 

RE.1060 de 9.04.09 
 
E8.7 CECILIO GRANADA YBERN 

RE.1077 de 9.04.09 
 
E8.8 MIQUEL CREHUET i BOADAS 

RE.1093 de 14.04.09 
 
E8.9 JOSÉ LUIS MATEOS YAGÜEZ 

RE.1115 de 14.04.09 
 
E8.10 RAMON QUINTANA RUIZ, en representació de 108 al·legacions 

annexades 
RE.1202 de 15.04.09 

 
E8.11 GRUP DE 91 ESCRITS D‟AL·LEGACIÓ 

recolzant l‟al·legació presentada per l‟ajuntament de  
Riudellots de la Selva (B3.8-1) 
RE. 1792 de 12.06.09 

 
E8.12 GRUP DE 3 AL·LEGACIONS 

RE. 1172 de 14.04.09 
1.- Joaquim Tulsa Capdevila  

  RE Ajuntament Riudelllots de la Selva 1720 de 07.04.09 
 2.- Jaume Bosch Torrent 

RE Ajuntament Riudelllots de la Selva 1696 de 07.04.09 
 3.- Mª Dolores Companyó i altres 

RE Ajuntament Riudellots de la Selva 1653 de 14.04.09 
 

E8.11 GRUP DE 16 ESCRITS D‟AL·LEGACIÓ 
recolzant l‟al·legació presentada per l‟ajuntament de  
Riudellots de la Selva (B3.8-1) 
RE. 1829 de 17.06.09 
 
 
 

3.5.9 E9 -  En relació al municipi de SALT 
 

   No s‟ha presentat  cap al·legació de particulars al PDU  
 
 
3.5.10 E10 - En relació al municipi de SANT GREGORI 

 
        E10.1 XAVIER HORS PRESA, en representació de JOSEP ORIOL SUÑER
    CARBÓ, JOAN SUNYER SERRAT I ANNA SERRAT GUERRRA 

RE.1232 de 16.04.09  
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3.5.11 E11 - En relació al municipi de SAN JULIÀ DE RAMIS 

 
   No s‟ha presentat  cap al·legació de particulars al PDU  

 
 
3.5.12  E12 - En relació al municipi de SARRIÀ DE TER  

 
   No s‟ha presentat  cap al·legació de particulars al PDU  

 
 
3.5.13 E13 - En relació al municipi de VILABLAREIX 

 
E13.1 JOSE LUIS DE LA SANTA BARCO 

RE.1595 de 26.05.09  
 
3.5.14 E14 - En relació al municipi de VILOBÍ D’ONYAR 

 
E14.1 JOSEP COLOM CAROLÀ 

RE. 589 de 26.02.09 
 

        E14.2  MARIA MERCÈ VIDAL PAGÉS 
RE.1112 de 14.04.09  

   

E 14.3 PERE ALAVEDRA RIBOT i GEMMA ALAVEDRA GRANERO 
RE.14037 de 3.04.09     

 
 

3.5.15  E15 - En relació a temes de caràcter general 

 
E15.1 LLUÍS BATLLE GRAGALLO 

RE.942 de 31.02.09 
 
E15.2 LLUÍS BOSCH PUIG 

RE.1132/09 de 14.04.09  
 
 

E15.3 JAUME BOSC TORRENT - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  

 
E15.4 ELVIRA BOUBÉS PLANAGUMA - UNIÓ DE PAGESOS 

RE.1229 de 16.04.09  
 

E15.5 MARIA SALA TURON - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  

 
E15.6  MONTSE RIBAS COMPANYÓ - UNIÓ DE PAGESOS 

RE.1229 de 16.04.09  
 

E15.7 JOAQUIM TULSA CAPDEVILA - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  
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4. CONTINGUTS I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
4.1.  GRUP A - ADMINISTRACIONS DE L’ESTAT 
 
Els informes presentats al tràmit d‟informació pública del PDU-SUG per les administracions 
de l‟estat, han estat: 
 
 
INFORME A-1 

Ministerio de Fomento 
Secretaria General de Infraestructuras. 
Dirección general de ferrocarriles. 
RE. 1074 de 09.04.09 

 
 

Continguts de l‟informe:  
L‟informe exposa una sèrie d‟observacions: 
- de caràcter competencial,  
- indica que les actuacions a desenvolupar sobre la xarxa ferroviària s‟han 

d‟emmarcar  en les previsions i directrius del PEIT 
- remarca que no tenen prevista cap nova actuació 

 
Proposta de resolució:  
Sense observacions a fer. 

 
 
 
INFORME A-2 

ADIF 
RE. 1495 de 14.05.09 

 
Continguts de l‟informe:  
L‟informe exposa una sèrie d‟observacions generals de caràcter competencial i 
normatiu. 
Pel que fa a aspectes concrets: 
a) S‟indica que el PDU no incorpora l‟informe preceptiu i vinculant del Ministerio de 

Fomento pel que fa referència a plans i projectes  d‟ampliació i millora  de les 
línies fèrries. 

b) No es troben delimitades les amplades dels sòls reservats per traçats ferroviaris 
ni els sòls qualificats de sistema ferroviari 

c) Les Normes Urbanístiques no fan referència al “sistema ferroviari” ni a la 
qualificació dels sòls  per a noves infraestructures. 

L‟informe és favorable, condicionat a les modificacions assenyalades. 
 

Proposta de resolució:  
El PDU no classifica ni qualifica sòl essent els planejaments municipals els que 
concreten aquestes determinacions. Per tant la fixació de les reserves de sòl i la seva 
delimitació també correspon als POUM.  
No obstant es proposa afegir un paràgraf d‟aclariment a l‟art.4.2 de la Normativa, 
assenyalant que la qualificació del sòl destinat a infraestructures s‟adequarà a la 
seva destinació.i que la reserva, servituds i afeccions provinents d‟aquestes 
infraestructures, s‟adequaran a l‟establer a la legislació sectorial corresponent. 
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4.2. GRUP B - ADMINISTRACIONS CATALANES 
 
4.2.1 B1 - ADMINISTRACIONS DE LA GENERALITAT  
 
Es varen sol·licitar informes al Departament de Medi Ambient i Habitatge, Departament 
d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Agència Catalana de l'Aigua, Secretaria per a la 
Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
S‟han presentat quatre informes al tràmit d‟informació pública del PDU-SUG per part de les 
administracions de la Generalitat de Catalunya, amb els següents continguts i proposta de 
resolució: 
 
 
INFORME B1-1 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Direcció General del Transport Terrestre. 
Comunicat intern. 
 
Continguts de l‟informe:  
a) En relació a la línia de ferrocarril convencional caldria fe esment a “l‟Estudi previ 

relatiu a l‟enllaç ferroviari amb l‟aeroport de Girona” encarregat per la DG de 
Transport Terrestre 

b) En relació als serveis que han de configurar el sistema de rodalies de Girona, 
indicar que s‟haurà de fer un estudi que desenvolupi la programació prevista al 
pla de Transports de Viatgers 2008-2012 (PTVC) 

c) En relació a l‟estació del TAV a l‟aeroport caldrà indicar que el seu emplaçament 
definitiu ha d‟anar precedit d‟un estudi de viabilitat tècnica de la proposta, i ha de 
garantir una bona coordinació amb el traçat de la línia de tramvia que ha d‟unir 
l‟aeroport amb Girona. 

d) En relació a les propostes de vies específiques per a transport públic, caldria fer 
esment de l‟estudi que preveu endegar el PTVC en aquest sentit. 

e) En referència a les propostes d‟aparcaments de camions, caldria indicar que la 
seva construcció ha d‟anar precedida d‟un estudi de viabilitat de l‟actuació seguint 
els criteris de la DGTT     

 
Proposta de resolució: 
S‟admet recollir les observacions contingudes en l‟infome i traslladar-les a la Memòria 
i Normes del PDU. 

 
 
INFORME B1-2 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Secretaria per a la Mobilitat. 
RE. 785 de 13.03.09 

 
Continguts de l‟informe:  
S‟indica que des del punt de vista de la mobilitat, el PDU no requereix d‟estudi de la 
mobilitat generada, i per tant no necessita informe de la Secretaria per a la Mobilitat. 

 
Proposta de resolució: 
Sense observacions a fer. 
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INFORME B1-3 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 
RE. 21439 de 28.05.09 

 

Continguts de l‟informe:  
 1.- En relació a les propostes del Pla referides al sistema d‟espais oberts 

a) Connectivitat ecològica: 
- ampliar la superfície de l‟espai connector proposat entre els nuclis de Palol 
d‟Onyar i Quart per tal de garantir la connectivitat entre el corredor de l‟Onyar i 
l‟EIN de les Gavarres, i establir mecanismes normatius per tal de garantir la 
integritat física i funcional d‟aquest connector. 

- ampliar la franja connectora de la riera de Xuclà i  Riudelleques 
- s‟haurien de delimitar franges de protecció  en els sòls contigus a cursos 
fluvials que segueixen traces d‟infraestructures. 

- s‟haurien d‟establir directrius per tal d‟afavorir la connectivitat a traves dels 
cursos fluvials o torrents. 

 b) Cursos fluvials: 
- es valora desfavorablement l‟assignació a la llera del Ter de la clau de parc 
fluvial.  
- millorar la delimitació gràfica de la riera de Xuclà i Riudelleques. 

 2.- En relació a les propostes del Pla referides al sistema d‟assentaments 
a) Sòls per a activitats econòmiques 

- incorporar a la normativa les mesures necessàries per tal de minimitzar 
l‟impacta sobre el medi ambient de les infraestructures i instal·lacions que 
acompanyaran el desenvolupament d‟aquests sòls. 

 b) nous assentaments en sòl no urbanitzable actual. 
- es valora negativament les reserves de sòl fetes al sud de Fornells  i al nord 
de l‟enllaç de l‟AP7. Cal mantenir aquest espai dins el SNU donat que afecta a 
la integritat i funcionalitat del corredor ecològic. 
- s‟informa desfavorablement les àrees residencials  proposades al Pla de 
Riba (sector 07 Arbat) del municipi de Sant Gregori que afecten a terrenys 
forestals 
- ampliar la desclassificació de l‟Estanyol Park d‟acord amb el Document de 
referència del POUM 

 c) barreres urbanes 
- es proposa definir separadors per tal d‟evitar els continus urbans entre el 
nucli de Bescanó i els sòls urbans situats a l‟est d‟aquest, i entre el nucli de 
Vilobí i els nous sòls proposats. 

 3.- En relació a les propostes del Pla referides al sistema d‟infraestructures  
- s‟informa desfavorablement la proposta d‟enllaç de l‟AP7 a Fornells. La 
Secretaria d‟Estat d‟Infraestructures resolgué que cal una nova proposta 
(07.04.2009) 
- s‟informa desfavorablement les variants proposades a Bescanó, en tant no 
hi hagi pronunciament ambiental sobre les mateixes. 
- es valora negativament la localització d‟un espai destinat a aparcaments al 
nord del nou l‟enllaç de l‟AP7 
- es valora negativament les possibles ampliacions de l‟aeroport en zona de 
connector ecològic. El Pla haurà de proposar mesures compensatòries de la 
superfície afectada. 
- el Pla ha d‟establir que els titulars de les infraestructures han de preveure un 
projecte de d‟actuacions per permeabilitzar les infraestructures existents i 
projectades que afecten a la continuïtat i funcionalitat de l‟espai connector 
Gavarres-Guilleries 
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- el Pla ha d‟establir directrius per tal de coordinar els projectes executius de 
les infraestructures de manera que els passos de fauna siguin els suficients. 

 4.- En relació a les Normes 
  a) introduir objectius ambientals del Pla al cos normatiu 

b) art. 2.4- suprimir la paraula “substancial” quan es refereix a possibles 
augments de superfície en la precisió de límits 

  c) art. 2.7- eliminar la possibilitat que les cessions obligatòries en el 
desenvolupament dels sòls urbanitzables es facin en el sòl no urbanitzable 
 d) art. 2.7.7.e- afegir “propietats físiques, químiques i biològiques del sòl i 
estabilitat del mateix” 
 e) art. 2.15.8- ha de ser d‟aplicació la Llei 3/1988, forestal de Catalunya, pel 
que fa als usos admesos en les Àrees de regulació homogènia de funció 
agrícola i forestal. 
 f) art. 2.17- contemplar l‟obligació d‟evitar l‟ús d‟espècies  vegetals amb 
demostrat caràcter invasor. 
 g) art. 2.21- afegir que el sòl desclassificat al sector Estanyol-Park passarà a 
integrar-se en el sistema d‟espais oberts com a sòl de protecció territorial 
d‟interès paisatgístic amb la zonificació d‟ARH 
h) incloure una relació dels espais desclassificats que es reintegren al sistema 
d‟espais oberts 
i) art. 5.4.3- redactat que sigui congruent amb les indicacions del present 
informe 
 j) completar la normativa del sòl no urbanitzable de forma que sigui congruent 
amb les indicacions del present informe pel que afecta als tres sistemes. 

5.- En relació a l‟Informe de Sostenibilitat Ambiental 
a) ISA haurà de verificar que el Pla contempla mesures per a l‟adequada 
permeabilització de les infraestructures de mobilitat 
b) caldrà valorar la compatibilitat de les infraestructures ferroviàries i viàries 
amb el manteniment de les funcions connectores de l‟Onyar, el Ter, i l‟espai 
connector Gavarres-Guilleries. 
c) ISA haurà de valorar l‟adaptació de les propostes del Pla amb les 
determinacions  del PE de delimitació de l‟EIN de les Gavarres, i del PE de 
protecció del medi natural i el paisatge del Volcà de la Crossa (ambdós 
aprovats definitivament). 
d) aportar dades numèriques a l‟avaluació d‟alternatives. 
e) a la descripció ambiental del Pla, les propostes de la xarxa viària no 
haurien de figurar sota l‟epígraf  de “Propostes de mobilitat sostenible” 
f) caldria completar de forma mes detallada i exhaustiva l‟anàlisi sobre els 
efectes significatius de les propostes del Pla pel que fa : 
  - impactes derivats dels nous consums de sòl 
  - afecciona als espais d‟interès agrícola 

- afeccions de la funció connectora dels espais identificats que es 
puguin derivar de les noves infraestructures i creixements 

  - conseqüències ambientals derivades de l‟increment d‟habitatges 
- impactes derivats del consums d‟aigua, energia i de la generació de 
residus 

g) l‟ISA hauria d‟avaluar: 
  - alternatives de condicionament de les carreteres existents 
  - altres traçats o alternatives 
que, en potenciar l‟ús del transport públic,  facin innecessàries la construcció 
de variants, i justificar l‟alternativa escollida. 
h) caldria reconsiderar si els impactes derivats de les infraestructures de 
transport tenen un “sentit positiu” tal i com es diu en la Matriu d‟impactes del. 
Pla. En cas afirmatiu caldrà justificar-ho. 
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i) completar l‟anàlisi del compliment dels objectius i criteris ambientals 
avaluant la coherència amb les propostes concretes del Pla. 
 
Conclusions: 
1.- Tenir present el document del pla les indicacions de l‟informe 
2.- Completar l‟ISA d‟acord amb les consideracions de l‟informe 
3.- La Memòria Ambiental és preceptiva, i haurà de justificar la integració en la 
proposta d‟ordenació de les qüestions indicades en l‟informe. Aquesta 
justificació serà verificada en la resolució del DMAiH sobre la MA, i serà la 
referència bàsica en els processos d‟avaluació ambiental dels plans i 
projectes derivats del PDUSUG.  
 4.- S‟acompanya l‟índex de continguts que haurà de tractar la Memòria 
Ambiental 
 

Proposta de resolució: 
 1.- En relació a les propostes del Pla referides al sistema d‟espais oberts 

 a) Connectivitat ecològica: 
S‟incorporen les observacions contingudes en l‟informe i traslladar-les al 
plànol d‟ordenació O1. Sistema d‟espais oberts i a la memòria del Pla. D‟altra 
banda, la Normativa incorpora tot un seguit de determinacions que tenen per 
objectiu garantir la funcionalitat efectiva d‟aquests corredors, principalment a 
través de la permeabilització de les infraestructures actuals i previstes. 

  b) Cursos fluvials: 
- es valora desfavorablement l‟assignació a la llera del Ter de la clau de parc 
fluvial. 
S‟incorpora l‟observació a l‟article 5.4 Desenvolupament de les actuacions 
territorials estratègiques especificant que cal garantir la compatibilitat amb el 
règim de la xarxa natura 2000. 
- millorar la delimitació gràfica de la riera de Xuclà i Riudelleques. 
Es delimita correctament l‟espai de la riera de Xuclà i Riudelleques al plànol I2 
de medi natural (2.4. Proteccions supramunicipals) i s‟actualitzen les figures 
corresponents de la memòria. 
 

2.- En relació a les propostes del Pla referides al sistema d‟assentaments 
 a) Sòls per a activitats econòmiques 

- incorporar a la normativa les mesures necessàries per tal de minimitzar 
l‟impacta sobre el medi ambient de les infraestructures i instal·lacions que 
acompanyaran el desenvolupament d‟aquests sòls. 

 b) nous assentaments en sòl no urbanitzable actual. 
- es proposa modificar i reduir l‟espai d‟ocupació de l‟enllaç de l‟AP7, i 
delimitar l‟espai de reserva de sòl per assentaments d‟activitats econòmiques 
fins aquest límit de l‟enllaç, i no portar el corredor ecològic al nord d‟aquest, ja 
que perdria la seva funcionalitat. 
- el PDU estima proposar la classificació com a sòl no urbanitzable de el 
sector 07 Arbat del municipi de Sant Gregori que afecten a terrenys forestals i 
reintegrar-lo al sistema d‟espais oberts de protecció preventiva. 
- S‟adequa l‟àmbit de desclassificació de l‟urbanització Estanyol Park del 
municipi de Bescanó d‟acord amb el Document de referència del POUM 
 
 

  c) barreres urbanes 
- es proposa definir separadors per tal d‟evitar els continus urbans entre el 
nucli de Bescanó i els sòls urbans situats a l‟est d‟aquest, i entre el nucli de 
Vilobí i els nous sòls proposats. 
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S‟incorporen els separadors urbans a la memòria i al plànol d‟ordenació 2.1. 
Àmbits residencials i per activitats econòmiques.  
En el cas de Vilobí caldrà tenir en compte que al nord de la GI-533 la 
distància de separació queda reduïda a uns 160 metres.  
 

3.- En relació a les propostes del Pla referides al sistema d‟infraestructures 
En relació a la proposta d‟enllaç de l‟AP7 a Fornells.- El Pla incorpora l‟última 
proposta presentada per la Secretaria d‟Estat d‟Infraestructures, la qual 
simplifica força la proposta de enllaç inicial. 
 
En relació a la variant de Bescanó.-.El PDU incorpora les propostes 
d‟infraestructures que les diferents administracions competents (Ministeri de 
Foment i el propi Departament de PTOP de la Generalitat) tenen en estudi i 
que seguiran la tramitació i els estudis d‟alternatives corresponents, d‟acord 
amb el procés administratiu legalment establert. La traça incorporada dins 
aquest Pla director, s‟integra dins les previsions i propostes d‟aquest, però te 
caràcter únicament indicatiu, i com  tal, haurà de constar com una de les 
alternatives estudiades en el projecte del traçat definitiu. La traça definitiva de 
la variant de Bescanó es definirà en l‟esmentat estudi de traçat que tramita la 
Direcció General de Carreteres del Departament de PTOP. 
 
- En relació a la localització d‟un espai destinat a aparcaments al nord del nou 
l‟enllaç de l‟AP7. al sud del Sistema urbà en terme de Fornells  - Es proposa 
eliminar la previsió de l‟aparcament de camions, i mantenir únicament 
l‟aparcament dissuasori de perifèria, que ha de facilitar la utilització del 
transport públic. 
 
- En relació a les possibles ampliacions de l‟aeroport en zona de connector 
ecològic. 
Es revisa la normativa en el seu article 2.7-14 per tal d‟incorporar el 
requeriment de que en cas de portar-se a terme l‟ampliació de l‟aeroport 
Girona-Costa Brava amb la construcció d‟una segona pista o el perllongament 
de l‟actual, de manera que s‟afecti a espais qualificats com sòls de protecció 
especial d‟interès connector, caldrà que es prenguin les mesures adequades 
per a minimitzar l‟afectació sobre la funció connectora d‟aquest sòl de 
protecció especial i, en qualsevol cas, el projecte incorporarà mesures 
compensatòries per a la recuperació d‟hàbitats com a mínim equivalents en 
superfície i qualitat, als afectats per l‟ampliació. Així mateix, li seran d‟aplicació 
les determinacions fixades en els punts 6, 7 i 10 de l‟article 2.7. 
 
- En relació a les actuacions per a permeabilitzar les infraestructures que 
afecten a la continuïtat i funcionalitat de l‟espai connector Gavarres-Guilleries 
La normativa ja incorporava en el seu article 2.7-10d el requeriment de que en 
qualsevol obra de millora o creació de nous accessos d‟una carretera que 
afecti sòls de protecció especial per interès connector, per la qual no calgui 
estudi d‟impacte ambiental, caldrà igualment un estudi de connectivitat 
ecològica, el qual determinarà la incidència sobre les mesures correctores o 
de permeabilitat adoptades amb anterioritat, tot garantint que no es veu 
disminuïda la seva eficàcia o que no comporta una disminució global de la 
seva permeabilitat. 
Tot i així, es modifica aquest article per tal que s‟hi incloguin també les 
infraestructures ferroviàries existents. 
Finalment, la normativa també contempla la possibilitat de que les noves 
infraestructures s‟hagin de fer càrrec d‟actuacions en les existents si  aquesta 
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nova infraestructura pot generar impactes acumulatius o sinèrgics amb les 
infraestructures o instal·lacions properes ja presents. 
 
- En relació a establir directrius per tal de coordinar els projectes executius de 
les infraestructures de manera que els passos de fauna siguin els suficients. 
La normativa del Pla contempla la possibilitat de que les noves 
infraestructures s‟hagin de fer càrrec d‟actuacions en les existents si  aquesta 
nova infraestructura pot generar impactes acumulatius o sinèrgics amb les 
infraestructures o instal·lacions properes ja presents. 
Així mateix, s‟estableix la necessitat de tenir especialment en consideració el 
Pla director de connectivitat funcional del Gironès (Consell Comarca del 
Gironès, 2007); l‟Anàlisi de la connectivitat ecològica de la Selva (Consell 
Comarcal de la Selva, 2007), l‟Estudi de permeabilitat del corredor 
d‟infraestructures (TGV / AP-7 / A-2 / ferrocarril) de les Comarques Gironines 
(Diputació de Girona, 2006) i l‟Estudi de connectivitat funcional de les 
Gavarres amb els espais d‟interès natural de l‟entorn. Anàlisi de l‟efecte 
barrera de la xarxa viària (DPTOP, 2005). 
 

4.- En relació a les Normes 
  a) introduir objectius ambientals del Pla al cos normatiu 

S‟atén el requeriment i s‟incorpora la referència als objectius ambientals en 
l‟article 1.4, referent a la finalitat del Pla per ser més coherent amb el 
contingut d‟aquest. 
b) art. 2.4- Es suprimeix la paraula “substancial” quan es refereix a possibles 
augments de superfície en la precisió de límits 
c) art. 2.7- La possibilitat, en cas que estigui justificat per l‟ordenament, que 
les cessions obligatòries en el desenvolupament dels sòls urbanitzables es 
facin en el sòl no urbanitzable, permet garantir la màxima protecció d‟aquests 
sols.  
d) art. 2.7.7.e- S‟afegeix “propietats físiques, químiques i biològiques del sòl i 
estabilitat del mateix” 
 e) art. 2.15.8- ha de ser d‟aplicació la Llei 3/1988, forestal de Catalunya, pel 
que fa als usos admesos en les Àrees de regulació homogènia de funció 
agrícola i forestal. 
S‟incorpora aquesta referència en els articles 2.15-8 (sols agroforestals) i 
2.15-13 (sòls forestals). 
f) art. 2.17- contemplar l‟obligació d‟evitar l‟ús d‟espècies  vegetals amb 
demostrat caràcter invasor. 
S‟incorpora aquest requeriment a la normativa del Pla. 
g) art. 2.21- afegir que el sòl desclassificat al sector Estanyol-Park passarà a 
integrar-se en el sistema d‟espais oberts com a sòl de protecció territorial 
d‟interès paisatgístic amb la zonificació d‟ARH 
S‟atén aquest requeriment, però incorporant-lo en un nou punt del mateix 
article i especificant que el sòl desclassificat es reincorporarà al sòl de 
protecció especial d‟interès natural, per ser el predominant en el seu entorn. 
h) incloure una relació dels espais desclassificats que es reintegren al sistema 
d‟espais oberts 
S‟incorpora un nou punt en l‟article en el qual es recullen els sectors que 
hauran de ser reincorporats al sistema d‟espais oberts per canvi de 
classificació urbanística. 
i) art. 5.4.3- redactat que sigui congruent amb les indicacions del present 
informe 
S‟atén aquest requeriment incorporant a la normativa la necessitat de ser 
coherents amb les Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 
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2000 recollides en l‟Annex 8 de l‟acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de 
setembre. 
j) completar la normativa del sòl no urbanitzable de forma que sigui congruent 
amb les indicacions del present informe pel que afecta als tres sistemes. 
S‟accepta i s‟incorporen les observacions contingudes en l‟informe i es 
traslladen a les Normes del PDU. 
 

5.- En relació a l‟Informe de Sostenibilitat Ambiental 
a) i b) L‟ISA considera que aquests aspectes són atesos adequadament pel 
PDU pel fet que la normativa del pla estableix en l‟article 2.7-10 les 
determinacions per les noves infraestructures o millores de les existents que 
travessin sòl de protecció especial establint la obligatorietat de que incorporin 
un estudi específic sobre l‟impacte de l‟actuació en la connectivitat ecològica 
en el que s‟estableixin les actuacions específiques i les mesures necessàries 
per garantir la connectivitat ecològica. Alhora, sempre que sigui tècnicament 
viable caldrà que incorporin les recomanacions tècniques per al disseny 
d‟infraestructures dictades pel DMAiH i el DPTOP editades sobre la matèria. 
D‟altra banda, la normativa especifica que les administracions públiques 
competents hauran d‟adoptar mesures específiques per a la millora de la 
permeabilitat ecològica dels trams de les infraestructures existents que 
travessen sols de protecció especial d‟interès connector. 
A més, l‟article 2.7-11 estableix que caldrà garantir la permeabilitat de les 
infraestructures que afectin trams de cursos d‟aigua que travessen sòls de 
protecció especial d‟interès connector. 
Quan a l‟espai connector Gavarres-Guilleries, l‟article 2.7-14 estableix que en 
el cas que es dugui a terme l‟ampliació de l‟aeroport Girona-Costa Brava, 
caldrà tenir en compte mesures adequades per minimitzar l‟impacte sobre el 
connector i mesures compensatòries per recuperar, com a mínim, els hàbitats 
afectats per l‟ampliació. 
Finalment, el Pla identifica una sèrie de punts conflictius per la connectivitat 
en els quals el planejament urbanístic i sectorial, així com els projectes de 
noves infraestructures o adequació d‟infraestructures existents hauran de 
preveure mesures compensatòries de les noves actuacions per tal de millorar 
la connectivitat de manera específica en aquestes àrees concretes 
c) l‟ISA ha valorat l‟adaptació de les propostes del Pla amb les determinacions 
dels Plans Especials de delimitació del PEIN de les Gavarres i del Volcà de la 
Crosa 
d) l‟ISA no aporta dades numèriques a l‟avaluació d‟alternatives del Pla donat 
que l‟anàlisi s‟ha dut a terme a partir de la confrontació d‟alternatives de 
model d‟ordenació avaluant, per tant, de manera qualitativa les principals 
implicacions ambientals que poden suposar aquests models. 
e) es corregeix fent referència a “Propostes de mobilitat” 
f) es completa l‟anàlisi sobre els efectes significatius de les propostes del Pla. 
g) El Pla ja es basa en bona mesura amb els traçats de les vies de 
comunicació ja existents i només proposa alternatives en aquells casos en 
què, per les dinàmiques actuals, es consideren necessàries. D‟altra banda, el 
Pla fa propostes per potenciar el transport públic que, a priori, no sembla que 
puguin suplir la construcció d‟algunes variants que donen resposta a temes 
concrets de trànsit que es donen actualment al sistema. No obstant, seran els 
estudis que desenvoluparan les infraestructures en qüestió els encarregats 
d‟avaluar les alternatives que el Pla proposa. 
h) s‟identifica amb signe negatiu l‟impacte derivat de les infraestructures de 
transport. 
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i) es completa l‟anàlisi del compliment dels objectius i criteris ambientals fent 
l‟avaluació amb les propostes concretes del Pla 

 
 

INFORME B1-4 

Departament d‟Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Serveis Territorials de Girona 
RE. 2119 de 28.07.09 

 

Continguts de l‟informe:  
 Les propostes del PDU de classificar 765,36 ha de sòl, així com la regulació que es 
proposa, és excessiva i te una incidència negativa sobre el sector agrícola i ramader 
de la comarca, per la qual cosa s‟informa desfavorablement el Pla. 

 
Proposta de resolució: 
El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en 
l‟horitzó de l‟any 2026. Aquests escenaris de partida, han estat la base per les 
propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de 
les aptituds i condicions territorials de cada indret (morfologia, accessibilitat, 
infraestructures, preexistències, planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
Les propostes de creixement dels municipis, s‟emmarquen dins aquest marc 
indicatiu, però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions 
urbanístiques dins del seu àmbit territorial. 
No obstant, en consonància amb altres al·legacions presentades per entitats i 
organismes afins a l‟activitat agrícola i ramadera s‟accepta revisar aquests 
creixements i les normatives que tenen incidència sobre el sector. 
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4.2.2. B2  - ADMINISTRACIONS LOCALS SUPRAMUNICIPALS 
 
S‟han presentat un total de quatre al·legacions al tràmit d‟informació pública del PDUSUG 
per part de les administracions locals supramunicipals, amb els següents continguts i 
proposta de resolució: 
 
 
AL·LEGACIÓ B2-1 

Diputació de Girona 
Servei de Xarxa Viària Local. 
RE.927 de 30.03.09 

 

Continguts de l‟informe: 
S‟indica que les propostes del Pla no signifiquen cap inconvenient des del punt de 
vist de l‟explotació de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona, i que en 
qualsevol cas caldrà que les actuacions que afectin a les carreteres de la Diputació 
es realitzin d‟acord amb la Llei 7/1993 i el seu Reglament. 
 
Proposta de resolució: 
Sense observacions a fer. 

 
 

AL·LEGACIÓ B2-2 

Consell Comarcal del Gironès 
RE. 1489 de 13.05.09 

 

Continguts de l‟al·legació: 
1.- En relació a les competències municipals 
El PDU envaeix les competències municipals en tant que obliga deixa sense opcions 
la discrecionalitat del planejament municipal. 
2.- En relació amb el fonament del PDU i les seves previsions demogràfiques i 
econòmiques, l‟al·legació remarca els plantejaments demogràfics que fa el Pla sense 
qüestionar-los.  
Pel que fa a l‟activitat econòmica es considera que caldria promoure noves 
potencialitats (a més de la prevista a la zona de l‟aeroport) que diversifiquin el teixit 
econòmic amb ubicació específica, i promoure polítiques de sòl i incentius fiscals que 
afavoreixin el seu desenvolupament. 
3.- En relació a les infraestructures de transport: 

- que la variant de Bescanó no acabi en la trama de Salt sinó que enllaci amb 
l‟AP7 

  - que el tram de l‟AP7 entre l‟aeroport i Medinyà sigui gratuït 
- ampliar la proposta de carrils bici amb itineraris de caràcter circular i en 
sentit est-oest 
- dotar la zona est d‟un espai per aparcaments per els vehicles que 
procedeixen de la C-250 
- ampliar la proposta de mobilitat amb un tramvia amb traça nord-sud a traves 
de l‟eix cívic, i est-oest de Salt a la zona universitària  

 - potenciar l‟accés a l‟AP7 des de la Vall del Llémena 
- es mantingui l‟enllaç entre l‟AP7 i N-II, però amb les característiques de 
l‟alternativa proposada per l‟ajuntament de Fornells, la Cambra de Comerç de 
Girona i industrial de la zona. 
- que la variant de Riudellots no afecti territorialment al municipi de 
Campllong. 
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4.- Pel que fa als instruments de gestió supramunicipals es valora positivament la 
proposta del Fons supramunicipal per la conservació i gestió del sòl no urbanitzable, 
si be consideren que tant del DMAiH com el DPTOP haurien de contribuir a aquest 
Fons.  
En relació a la promoció de l‟habitatge públic es demana que aquesta sigui 
concretada en el Pla sectorial de l‟habitatge i no en el PDU. 
5.- En relació a la sostenibilitat ambiental: 

- l‟ISA no valora si els increments de població i habitatges disposen dels 
recursos i infraestructures necessaris pel seu abastament. Cal que el Pla 
s‟adapti als objectius fixats en l‟Agenda 21 del CCG en el sentit que els nous 
creixements no suposin incrementar el gasos d‟efecte hivernacle. 
- manca de definició del Pla pel que fa a les infraestructures d‟abastament 
d‟aigua, sanejament, energia i tractament de residus. El PDU hauria 
d‟incorporar aquestes determinacions i fer les reserves de sòl necessàries. 
- el Pla hauria de promoure, de forma preceptiva, Plans especials de protecció 
del paisatge en els espais d‟interès natural i d‟interès connector. 
- el Pla hauria de promoure la figura de l‟Anella Verda de l‟àrea urbana de 
Girona, vinculat als estudis fets per l‟UdG i el CCG. 
- cal una major concreció de les actuacions de permeabilització del corredor 
viari AP7 i afegir a les tres assenyalades la zona Aiguaviva-Fornells. 
- cal major concreció pel que fa a les característiques i instruments urbanístics 
i econòmics dels espais corredors de protecció paisatgística. 
- convindria que el PDU estableixi condicions per les infraestructures viàries i 
altres instal·lacions que s‟ubiquin en el medi rural. 
- es valora la idoneïtat d‟una ordenació dels sòls de protecció preventiva que 
reforci l‟idea d‟esgotar primer els sòl proper als nuclis urbans, abans de 
procedir a la creació de nous emplaçaments d‟urbanització. 

 
Proposta de resolució: 
1.- En relació a les competències municipals 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, 
la fixació de mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la 
programació de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
Les propostes del Pla, s‟engloben dins aquest marc indicatiu, però serà el 
planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques i demés 
determinacions dins el seu àmbit territorial.  
El Pla aporta una referència pública i compartida a la tasca de la Comissió Territorial 
d‟Urbanisme, que ha d‟aprovar els POUM‟s, i incorpora uns criteris de consens en 
l‟ordenació del sistema urbà de Girona. 
Aquest consens que es fa al llarg de l‟elaboració i la tramitació del Pla, incorpora 
l‟opinió dels ajuntaments i dels veïns al llarg del període d‟informació pública del Pla 
que ha tingut una durada extraordinària de tres mesos, i un mes i mig addicional per 
als ajuntaments. 
 
2.- En relació amb el fonament del PDU 
La promoció de noves potencialitats per a diversificar el teixit econòmic, s‟haurà de 
fer amb l‟implicació de tots els agents econòmics, les institucions i les 
administracions, i a partir d‟iniciatives que poden promoure institucions com el propi 
Consell Comarcal, però que difícilment pot promoure un pla urbanístic, quins 
objectius i finalitats, s‟esmenten en l‟apartat anterior. 
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3.- En relació a les infraestructures de transport: 
En relació a la C-141 d‟Anglès a Girona, es preveu l‟enllaç de la traça de la variant de 
Bescanó pel sud amb el municipi de Salt, tot i que el Pla recull la traça alternativa per 
les deveses del Ter fins a la carretera de Sant Gregori.  L‟enllaç amb el municipi de 
Salt es realitza a través del polígon industrial de Montfullà. Es preveu una traça 
altrernativa en el límit de la urbanització residencial de Montfullà i la plana, 
semisoterrada en aquest lloc de pas, aprofitant la facilitat que ofereix la topografia del 
terreny, i enllaçant amb la traça de l‟actual accés sud de l‟autopista AP7. Aquesta 
traça permet evitar l‟àrea urbana residencial de Salt i facilita la connexió amb l‟AP7, i 
amb la C65 i la N-II.e) El tramvia Salt-Girona (tramvia Montfulla-Sant Julia de Ramis) 
 
- Aquest Pla director no te competències per fixar o modificar les condicions del tram 
de gratuïtat de l‟autopista AP-7 en el seu pas pel sistema urbà de Girona, que vindrà 
determinat per les condicions fixades en el contracte de concessió de l‟esmentada 
autopista. 
- S‟informa favorablement l‟ampliació de carrils bici amb itineraris de caràcter circular 
i en sentit est-oest. S‟incorpora l‟observació ampliant la proposta de la xarxa ciclable 
del Pla. 
- S‟informa favorablement la incorporació d‟un nou espai d‟aparcament perifèric 
previst a la zona est per als vehicles que procedeixen de la C-250, i que s‟hauria de 
preveure a la zona de la Creueta. 
- El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Xarxa bàsica intermunicipal”, 
la xarxa de carrils segregats per al transport públic que ha de permetre facilitar i 
potenciar les línies de transport públic, i també la incorporació del tramvia ocupant 
part d‟aquesta reserva d‟espai amb traça nord-sud a traves de l‟eix cívic, i est-oest 
des de Salt a la zona universitària. No obstant, l‟ocupació, característiques i abast de 
la línia del tramvia s‟haurà de fixar en el corresponent estudi específic d‟implantació, 
per tal de garantir-ne la seva optimització i viabilitat econòmica.   
-El Pla ja incorpora un nou accés a l‟AP7 des de la Vall del Llémena, per tal de 
facilitar la connexió amb els municipis d‟aquesta vall.  
- S‟informa favorablement modificar l‟enllaç entre l‟AP7 i N-II, d‟acord amb les 
característiques del nou estudi d‟ACESA i el Ministeri de Foment.  
- La traça de la variant de Riudellots te caràcter indicatiu, com a una de les 
alternatives que haurà de contemplar l‟estudi específic del projecte de la variant, en 
el moment de la seva redacció.  En qualsevol cas i donada la funció d‟enllaç 
territorial d‟aquesta carretera, la seva traça no pot quedar limitada pels límits de 
l‟administració local i/o el terme municipal.  
 
4.- Pel que fa als instruments de gestió supramunicipals, la creació, gestió i 
finançament  d‟aquest Fons supramunicipal per la conservació i gestió del sòl no 
urbanitzable, dependrà de la voluntat dels municipis implicats i de les 
administracions més directament  vinculades, tals com el propi Consell Comarcal. 
 
5.- En relació a la sostenibilitat ambiental: 
En relació a la disponibilitat de recursos i infraestructures d‟abastament d‟aigua, 
sanejament, energia i tractament de residus.-  
 - l‟ISA ja valora la disponibilitat de recursos pel abastament de l‟àrea urbana incloent 
els increments de població i habitatges previstos. 
L‟estudi i propostes sobre les xarxes de subministrament i sanejament, no son 
objecte d‟aquest Pla Director, sinó que hauran d‟esser objecte de plans específics 
(com ho es el Pla Director de Sanejament de sistema urbà actualment en fase 
d‟estudi) que han de permetre debats i acords específics entre les diferents 
administracions concurrents per a la seva determinació. 
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En relació als Plans especials de protecció i a l‟Anella Verda.- El Pla Director 
Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005, te per finalitat 
coordinar l‟ordenació urbanística d‟un territori d‟abast supramunicipal, amb 
determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la fixació de 
mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels espais oberts. 
Establir a més, de forma preceptiva tal com sol·licita l‟al·legació, l‟obligatorietat de 
que els ajuntaments tramitin Plans especials de protecció i/o formules de gestió de 
l‟Anella Verda, es considera una intrusió innecessària dins les competències 
municipals i un contrasentit amb les afirmacions contingudes en l‟aparat primer 
d‟aquesta mateixa al·legació. 
 
En relació a una major concreció de les actuacions de permeabilització del corredor 
viari AP7, i que s‟estableixin condicions per les infraestructures viàries i altres 
instal·lacions que s‟ubiquin en el medi rural. 
El PDU ja fixa els criteris i les condicions de permeabilització per a les 
infraestructures viàries. 
El nivell de concreció de les actuacions de permeabilització del corredor viari AP7, 
s‟ha de definir en el projecte específic d‟aquesta infraestructura. 
El PDU incorpora les propostes d‟infraestructures que les diferents administracions 
competents (Ministeri de Foment i el propi Departament de PT i OP de la Generalitat) 
tenen en estudi o han aprovat, seguint la tramitació i els estudis d‟alternatives 
corresponents, d‟acord amb un llarg procés administratiu i legalment reglat, i que han 
consultat i/o consensuat amb els diferents organismes i administracions locals. 

 
 

AL·LEGACIÓ B2-3 

Diputació de Girona 
Àrea d‟Acció Territorial, Medi Ambient i Territori 

 RE.22093 de 03.06.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- Que es tinguin en consideració i s‟incorporin al PDU les mesures correctores de 
permeabilització contemplades en el “Informe sobre las medidas correctoras 
necesarias en las infreastructuras del corredor ecológico del ámbito sur de Girona” 
elaborat pel la Diputació de Girona, Xarxa de Custodia del Territori, i el CILMA. 
2.- Que es tinguin en consideració i s‟incorporin al PDU les mesures contemplades 
en l‟informe “Anàlisi del PDUSUG i proposta alternativa per millorar la connectivitat 
ecològica i social al terme de Riudellots de la Selva” promogut per la Diputació de 
Girona i el CILMA. 
3.- Que es garanteixi la viabilitat del connector ecològic sud de Girona que possibilita 
la connexió funcional EIN Guilleries - EIN Volca de la Crosa - EIN Rocacorba - EIN 
Gavarres, alhora que es conserva la connexió sud del Cinturó Verd de Girona. 
4.- Que el PDU fomenti la custodia del territori de forma que els planejaments 
urbanístics prevegin, com a mesures compensatòries de les infraestructures de 
mobilitat, actuacions de custodia que permetin recuperar hàbitats de superfície 
equivalent o superior a l‟afectada, per tal d‟assegurar el conjunt de la funcionalitat 
ecològica del territori. 
5.- Instar a les administracions de la Generalitat a crear un Fons supralocal per a la 
conservació i gestió del sòl no urbanitzable. 
6.- Manifestar que no està justificada la previsió d‟una segona pista a l‟aeroport de 
Girona. En el cas de mantenir-se, el PDU hauria de preveure mesures 
compensatòries d‟impacte ambiental que aportin una millora de la connectivitat 
ecològica en l‟àmbit del connector sud del sistema urbà. 



 

 30 

 
Proposta de resolució: 
1. S‟atén l‟al·legació incorporant aquesta consideració en l‟apartat de 

determinacions del pla per als plans i projectes derivats de l‟Informe de 
sostenibilitat ambiental i a la memòria ambiental. 

2. S‟atén l‟al·legació incorporant aquesta consideració en l‟apartat de 
determinacions del pla per als plans i projectes derivats de l‟Informe de 
sostenibilitat ambiental i a la memòria ambiental. 
 

3. El PDU incorpora com una de les seves principals propostes la definició d‟una 
xarxa de connectors ecològics que vertebrin tot el sistema, amb especial èmfasi 
amb la connectivitat EIN Guillaries - EIN Volca de la Crosa - EIN Rocacorba - EIN 
Gavarres, així mateix, incorpora les propostes de Cinturó Verd de Girona 
ampliant-lo fins al sud de Riudellots i Vilobí. D‟altra banda, la Normativa incorpora 
tot un seguit de determinacions que tenen per objectiu garantir la funcionalitat 
efectiva d‟aquests corredors, principalment a través de la permeabilització de les 
infraestructures actuals i previstes.. 
 

4. El Pla incorpora en la normativa un article específic dedicat a la promoció de la 
custòdia del territori, en el qual s‟hi afegeix ara un punt específic referent a la 
promoció de la custòdia del territori en el marc de les noves infraestructures 
previstes. 

 
5. Pel que fa a la creació d‟un Fons supralocal per a la conservació i gestió del sòl 

no urbanitzable, s‟ha de dir que la creació, gestió i financiació d‟aquest Fons, 
dependrà de la voluntat dels municipis implicats i de les administracions més 
directament  vinculades, tals com la pròpia Diputació de Girona. 

 
6. En relació a la segona pista a l‟aeroport.- La previsió de la segona pista de 

l‟aeroport que ve representada a traç discontinu, te caràcter únicament indicatiu 
dels estudis realitzats per AENA, però no està incorporada en el Pla director de 
l‟aeroport recentment aprovat, i per tant no te validesa normativa.  Aquesta 
segona pista, no tindrà aquest valor normatiu fins que aquest organisme 
competent (AENA) elabori i tramiti un nou Pla director de l‟aeroport que justifiqui 
la necessitat de la mateixa. 
En qualsevol cas, es proposa incorporar mesures compensatòries d‟impacte 
ambiental que aportin una millora de la connectivitat ecològica en l‟àmbit del 
connector sud del sistema urbà, pel cas que en un futur es prevegi aquesta 
segona pista. 
 

 
AL·LEGACIÓ B2-4 

Consell Comarcal de La Selva 
RE.1078 de 9.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- el PDU hauria d‟utilitzar l‟estudi “Anàlisi de la connectivitat ecològica de la Selva” 
per les propostes dels espais connectors de Vilobí i Riudellots 
2.- incorporar les conclusions de l Programa d‟Acció Comarcal per a la Gestió 
integral dels residus municipals a la Comarca de la Selva. 
3.- les previsions de creixement de Vilobí i Riudellots són del tot insostenibles i 
afecten substancialment a les estructures del dos municipis per la qual cosa es 
demana siguin revisades aquestes propostes de creixement 

 



 

 31 

Proposta de resolució: 
1.- S‟atén l‟observació d‟utilitzar l‟estudi “Anàlisi de la connectivitat ecològica de la 
Selva” per a les propostes dels espais connectors de Vilobí i Riudellots i es 
traslladen als documents del PDU. 

 

2.-En relació a la  Gestió integral dels residus municipals a la Comarca de la Selva. 
No entra dins de les finalitats del Pla Director, la formalització del programa de gestió 
dels residus municipals, que ha de seguir un procés específic de concertació 
municipal a través de l‟esmentat Programa d‟Acció Comarcal per a la Gestió integral 
dels residus municipals a la Comarca de la Selva, que promou el propi Consell 
Comarcal. Tal i com s‟especifica a la normativa del Pla, aquest no afecta les plantes 
de tractament de residus, les quals vindran regulades per la legislació o planificació 
sectorial corresponent. En qualsevol cas, s‟ha consultat l‟esmentat Programa però no 
s‟hi ha detectat determinacions que siguin aplicables en el marc d„actuació d‟aquest 
PDU. Per tant, es pot considerar que aquesta al·legació ja està considerada 
indirectament pel Pla. 
 
3.- En relació a les previsions de creixement de Vilobí i Riudellots. 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, i amb aquesta finalitat es determinen les directrius 
dels assentaments urbans i les demés previsions contingudes dins el seu àmbit. 
Les propostes de creixement dels municipis, s‟emmarquen dins aquest marc 
indicatiu, però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions 
urbanístiques dins del seu àmbit territorial. 
Per tal d‟adequar al màxim possible les determinacions del Pla a les previsions 
municipals, es procedirà durant aquest període de resolució d‟al·legacions, a les 
reunions amb els ajuntaments dels dos municipis a que fa referència l‟al·legació, per 
tal de consensuar en el possible  les propostes definitives. 
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4.2.3.  B3  - ADMINISTRACIONS LOCALS MUNICIPALS 
 
S‟han presentat un total de 17 al·legacions al tràmit d‟informació pública del PDU-SUG, per 
diferents ajuntaments vinculats directa o indirectament amb l‟àrea urbana de Girona, amb els 
següents continguts i proposta de resolució: 

 
 
B3.1 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA: 
 
AL·LEGACIÓ B3.1-1 

 Ajuntament d‟Aiguaviva 
RE. 1324 de 27.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord de la Junta de Govern del 16.04.09 referent al PDUSUG 
 
1.- Que es tinguin en consideració i s‟incorporin al PDU les mesures correctores de 
permeabilització contemplades en el “Informe sobre las medidas correctoras 
necesarias en las infraestructuras del corredor ecológico del ámbito sur de Girona” 
elaborat pel la Diputació de Girona, Xarxa de Custodia del Territori, i el CILMA. 
 
2.- Que es garanteixi la viabilitat del connector ecològic sud de Girona que possibilita 
la connexió funcional EIN Guilleries - EIN Volca de la Crosa - EIN Rocacorba - EIN 
Gavarres, alhora que es conserva la connexió sud del Cinturó Verd de Girona. 
 
 
Proposta de resolució: 
1.- S‟atén l‟al·legació incorporant aquesta consideració en l‟apartat de determinacions 
del pla per als plans i projectes derivats de l‟Informe de sostenibilitat ambiental i a la 
memòria ambiental. 
 
2.- El PDU incorpora com una de les seves principals propostes la definició d‟una 
xarxa de connectors ecològics que vertebrin tot el sistema, amb especial èmfasi amb 
la connectivitat EIN Guillaries - EIN Volca de la Crosa - EIN Rocacorba - EIN 
Gavarres, així mateix, incorpora les propostes de Cinturó Verd de Girona ampliant-lo 
fins al sud de Riudellots i Vilobí. D‟altra banda, la Normativa incorpora tot un seguit 
de determinacions que tenen per objectiu garantir la funcionalitat efectiva d‟aquests 
corredors, principalment a través de la permeabilització de les infraestructures 
actuals i previstes.. 
 

 
 
AL·LEGACIÓ B3.1-2 

 Ajuntament d‟Aiguaviva 
RE. 1585 de 25.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament de 21.05.09, referent a les al·legacions al 
PDUSUG 
 
1.- Ratificar l‟al·legació presentada  en data 16.04.09 
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2.- Sol·licitar es procedeixi a modificar el PDU-SUG en concordança amb el POUM 
aprovat inicialment (30.03.06) 

 
3.- Recolzar les al·legacions presentades per els particulars en la mesura que 
cohesioni amb el territori i respecti la biodiversitat i el caràcter agrícola del municipi. 
 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- Sense comentaris a fer. 
 
2.- Concordança amb el POUM aprovat inicialment (30.03.06) 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, i amb aquesta voluntat es determinen les directrius 
dels assentaments urbans i les demés previsions contingudes dins el seu àmbit. 
Les propostes de creixement dels municipis, s‟engloben dins d‟aquest marc indicatiu, 
però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions 
urbanístiques dins el seu àmbit territorial.  
S‟informa favorablement adequar al màxim possible les determinacions del Pla a les 
previsions del POUM aprovat inicialment (30.03.06), per tal de consensuar en el 
possible  les propostes definitives. No obstant no es considera factible en el cas dels 
terrenys situats sota la línia d‟incidència de l‟aeroport, o en els espais connectors o 
separadors territorials, per quant invalidarien els criteris i objectius bàsics del Pla 
Director. 
 També en aquest sentit, s‟ha incorporat a les dades de planejament vigent el P.A. 
de Norfrisa que delimita un sòl urbà al límit del terme municipal colindant amb 
Riudellots i Fornells i actualment es troba ja aprovat definitivament mitjançant una 
modificació puntual recent.  
 
3.- Sense comentaris a fer. 
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B3.2 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER AJUNTAMENT DE BESCANÓ 
 

Ajuntament de Bescanó 
RE. 2426 de 09.09.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Informe RE 2450 de 04/09/09 de l‟arquitecte municipal referent a les al·legacions del 
Pla Director del Sistema Urbà de Girona. 
 
1.- Fer constar que existeixen divergències i algunes incompatibilitats entre el 
document de PDUSUG aprovat inicialment i el document de revisió del planejament 
municipal que està pendent encara d‟aprovació inicial. 
 
2.- Incorporar els creixements previstos pel nou POUM al nucli de Bescanó (zona est 
i oest, segons plànol)  
 
3.- Incorporar els creixements previstos pel nou POUM al nucli de l‟església de Sant 
Andreu a Estanyol i de la zona del Turó dels Cavalls. 
 
4.- Contemplar el sector AU7-8 industrial de Montfullà com a sòl urbà donat que ja 
està executat, urbanitzat i parcialment edificat. 
 
5.- Incorporar al plànol 2.2 ”Estructura d‟espais lliures i equipaments” del PDU les 
zones verdes i equipaments del sector AU7-8. 
 
6.- Contemplar la urbanització de Mas Llunés com a sòl urbà donat que ja està 
executat, urbanitzat i parcialment edificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Proposta de resolució: 
 
1.- En relació al fet que les determinacions del PDU “no s‟ajustin” a les del 
planejament municipal en fase de redacció, dir que el Pla es redacta en base a la 
situació urbanística existent, executada o prevista en els diferents planejaments 
municipals vigents, i per tant no pot avançar propostes de les administracions locals 
que encara ni tan sòls han iniciat el seu tràmit administratiu, o que per les 
característiques de les seves determinacions no són pròpies de l‟escala del PDU. 
 
2.- En relació als creixements en estudi que proposa el nou POUM per al nucli de 
Bescanó, indicar que analitzades les propostes municipals, les localitzacions dels 
possibles nous creixements no entren en contradicció amb les determinacions del 
Pla i s‟ha admès definir unes àrees d‟expectativa urbana de caràcter residencial.  
 
3.- Els creixements previstos pel nou POUM al veïnat de l‟església de Sant Andreu a 
Estanyol i el Turó dels Cavalls, es consideren compatibles amb el PDU, però donada 
la seva escassa dimensió no queden reflectits en el mateix com assentaments 
urbans del sistema urbà, i s‟hauran d‟incorporar en el POUM. 
 
4.- En relació als reconeixements de la situació urbanística actual en diferents zones 
urbanitzades, el PDU incorpora com a sòl urbà el sector AU 7-8 industrial de 
Montfullà donat que es troba ja executat, urbanitzat i parcialment edificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
5.- El Pla ha incorporat al plànol 2.2 ”Estructura d‟espais lliures i equipaments” del 
PDU les zones verdes i equipaments del sector AU7-8. 
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6.- En relació als reconeixements de la situació urbanística actual en diferents zones 
urbanitzades, el PDU incorpora com a sòl urbà l‟àmbit de la urbanització de Mas 
Llunés donat que ja està executat, urbanitzat i parcialment edificat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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B3.3 -  AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 
 
AL·LEGACIÓ B3.3-1 

Ajuntament de Celrà 
RE. 1803 de15.06.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Decret d‟Alcaldia 277/2009 de 10.06.09 
 
1.- Respecte a la incidència del ferrocarril en el municipi 
a) es valora positivament la proposta de localització d‟una nova estació.  
b) cal preveure un pas per vianants per sota la via que connecti la futura estació de 
tren amb la carretera de Palamós. 
c) per tal de vetllar per donar compliment a: 

- la Llei 39/2003 del Sector Ferroviari pel que fa referència a l‟eficàcia, 
continuïtat i condicions de seguretat dels serveis ferroviaris 

 -  la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
el PDU hauria de reflectir aquetes necessitats en l‟apartat 12.2.1. de la programació 
de les actuacions. 
 
2.- Respecte a la carretera de Palamós 
Incorporar a la programació de les actuacions del PDU la transformació en via 
urbana de la carretera de Palamós, quan entri en funcionament la variant Medinyà-
Celrà-Bordils. 
 
3.- Respecte al sector SUP-S1.3 
Classificar com a sòl no urbanitzable d‟especial protecció l‟espai situat al sud de la 
carretera de Juià com a extensió de l‟espai protegit de les Gavarres, i per altre banda 
dins el sector S1.s3 modificat respectar els drets/aprofitaments urbanístics que el 
PGOU fixa per aquest sector, al mantenir el sòl privat resultant, el sostre edificable i 
el número màxim d‟habitatges que determina el planejament parcial aprovat en 
aquest sector, situant els aprofitaments privats al nord de la riera i les cessions de 
sòl per a equipaments i espais lliures al sud d‟aquesta. 
 
4.- Respecte al mapa de capacitat acústica del municipi 
En el document “Informe Ambiental” substituir la proposta del mapa del DMAH pel 
mapa aprovat pel l‟ajuntament de Celrà en sessió de 08.02.05  
 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- Respecte a la incidència del ferrocarril en el municipi 
  
a) S‟informa favorablement la incorporació indicativa d‟un pas per vianants per sota 

la via que connecti la futura estació de tren amb la carretera de Palamós, encara 
que per a l‟escala de treball correspondrà al Pla d‟Ordenació Urbanística 
Municipal, o al projecte ferroviari, la concreció de la traça, dimensions i 
característiques del pas i l‟ordenació de l‟entorn.  
 

b)  i c) S‟informa favorablement la incorporació de la referència a les condicions de 
seguretat i protecció acústica fixades en la “Llei 39/2003 del Sector Ferroviari pel 
que fa referència a l‟eficàcia, continuïtat i condicions de seguretat dels serveis 
ferroviaris”, i   a la “Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica”, 
amb relació a la incidència del pas del ferrocarril per a les diferents àrees 
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urbanes (i la seva incorporació en l‟apartat 12.2.1. de la programació de les 
actuacions). 

 
2.- Respecte a la carretera de Palamós s‟informa favorablement incorporar a la 
programació de les actuacions del PDU la transformació en via urbana de la 
carretera de Palamós, quan entri en funcionament la variant Medinyà-Celrà-Bordils. 
 
3.- Respecte al sector SUP-S1.3, i com a resultat del conjunt d‟al·legacions 
presentades al Pla per part de l‟administració local i pels particulars, i donades les 
característiques d‟aquests espais en relació als sistemes d‟espais oberts i 
equipaments del conjunt del sistema urbà, es proposa  que el sector SUP-S1.3 
mantingui l‟àmbit  classificat al vigent  PGOU de Celrà, tot i incorporant com a 
determinacions del PDU :  
 
a) l‟establiment d‟una protecció territorial especial a la part d‟aquest sector situat al  

sud de la Crta. de Juià, degut a que per les seves característiques naturals i pel 
fet que part d‟aquesta zona es troba dins els límits de l‟Espai d‟Interès Natural de 
les Gavarres. Aquest espai es qualificarà dins el sistema d‟espais lliures. 
 

b) la condició que es localitzin els aprofitaments urbanístics en la zona situada entre 
la riera de Palegret i el ferrocarril 

 
c) la condició que es localitzin en la zona situada entre la carretera de Juià i la riera 

de Palegret els espais destinats a equipaments comunitaris. 
 
4.- Respecte al mapa de capacitat acústica del municipi s‟informa favorablement  
substituir, en el document “Informe Ambiental” la proposta del mapa del DMAH pel 
mapa aprovat per l‟ajuntament de Celrà en sessió de 08.02.05. S‟atén l‟observació i 
es trasllada a la documentació del Pla. 
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B3.4 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA 
SELVA 
 
AL·LEGACIÓ B3.4-1 

Ajuntament de Fornells de la Selva 
RE. 7190 de12.06.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord del Ple municipal de 11 de juny de 2009. 
 
1.- Paisatge 

- la zona delimitada com a espai connector és excessiva. Es proposa que 
aquesta zona s‟ajusti a la proposta del PERUSNU aprovat inicialment per 
l‟ajuntament. Hauria de ser el POUM qui reguli la delimitació d‟aquests espais 
- que la traça de la C-65 sigui el límit de l‟espai connector amb l‟àrea urbana 
de Quart per tal de garantir la protecció del paratge de la Bruguera 
- les façanes d‟especial atenció paisatgística s‟haurien d‟ubicar al sud dels 
assentaments industrials previstos. 
- s‟hauria de permetre l‟ampliació  del sector industrial “Pla de la Seva”  
ocupant l‟espaï destinat al parc lineal que proposa el Pla. 
- s‟hauria de contemplar la possibilitat de proposar com a nou sòl industrial 
l‟espai situat entre la línia del ferrocarril convencional, la carretera de 
Barcelona i el sector “Can Faixedas” 

 
2.- Vialitat 

- mantenir  la proposta municipal en relació a l‟enllaç entre l‟AP7 la N-II i l‟A-2, 
amb incorporació directa de la zona industrial i de la trama urbana de Fornells 
amb la variant de Sant Daniel, 
- creació d‟un enllaç directe de la zona urbana amb el giratori previst de la 
variant de la N-II que connecti amb la carretera de Campllong (a l‟alçada de la 
zona esportiva) i conformi el límit sud del creixement residencial del municipi. 
- la proposta del Pla per la continuació de la carretera de Campllong s‟hauria 
de desplaçar tot el possible  cap a l‟est fins el límit d ela zona inundable de 
l‟Onyar, portant-la en l‟enllaç de la C-65 amb la variant de Sant Daniel 
- possibilitar tots el moviments en l‟enllaç de la C-65 amb la N-II i la connexió 
de la variant est de Fornells. 
- previsió d‟una nova vialitat lligada a la nova zona hospitalària que enllaci la 
carretera de Barcelona amb la C-65 modificant el sistema d‟accessos al pont 
de la carretera de Palau 
- es valoren positivament les propostes viàries del PDU: entre les zones 
industrials de  Vilablareix i Fornells i la variant de Llambilles. 

 
3.- Assentaments 

- la posició del municipi és contraria a la proposta del PDU dels nous 
assentaments residencials i hospitalari al nord de la zona residencial de 
Fornells Park, en tant que desestructura el model urbanístic del municipi. 
S‟hauria de permetre, no més, la implantació de la Clínica Girona i deixar la 
resta de sòl com de protecció preventiva. 
- el sòl per a la implantació de la Clínica Girona hauria d‟afectar només al 
municipi de Fornells i desenvolupar-lo via modificació del planejament local. 
- si són necessaris nous creixements residencials, que aquesta siguin 
compactes i en contigüitat amb els teixits existents a partir de la trama  del 
municipi històric. 
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4.- Mobilitat 
- Implantació d‟una xarxa de transport públic, no radial, que doni serveis al 
municipis de la corona de Girona. 
- que es potenciï la xarxa ferroviària convencional com a sistema mixta de 
tramvia urbà i tren de rodalies. 
- previsió de mesures de protecció acústica en totes les traces ferroviàries que 
passaran pel municipi. 
- creació d‟una nova via ciclable que ressegueixi l‟Onyar connectant aeroport i 
ciutat de Girona, nus de la xarxa comarcal i provincial 

 
 
Proposta de resolució: 

 
1.- Paisatge 

- En relació a la delimitació de l‟espai connector.- Donada la importància 
potencial i estratègica a nivell territorial del connector Aiguaviva-Fornells  i fruit 
de l‟anàlisi de detall de la connectivitat de l‟àmbit del Pla i dels nombrosos 
estudis que així ho posen de manifest, es considera que no es possible reduir 
aquest espai connector. 
- En relació a les façanes d‟especial atenció paisatgística, s‟informa 
favorablement ubicar-les també al sud dels assentaments industrials 
previstos, i incorporar aquesta previsió al plànol d‟ordenació 5.1. Àmbits 
d‟intervenció paisatgística. 
.-  En relació a l‟ampliació  del sector industrial “Pla de la Seva”, s‟ha de dir 
que les propostes del PDU sobre els assentaments urbans, s‟engloben dins el 
marc indicatiu de les directrius del Pla, i fixen indicativament uns usos 
predominants per a les diferents àrees urbanes. Serà no obstant, el 
planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques i 
els usos i paràmetres urbanístics dins el seu àmbit territorial.  
En aquest sentit, el Pla Director fa la previsió i reserva d‟una àrea de parc 
urbà lineal al llarg del curs del riu Marroc i el rec de Can Gibert, pel seu interès 
territorial i de reserva ambiental, al llarg dels diferents municipis que ocupen la 
plana de l‟expansió natural de l‟àrea urbana, i es considera important aquesta 
reserva en l‟estructuració de l‟ordenació urbana resultant.  
 S‟informa desfavorablement la l‟eliminació de la reserva d‟aquesta àrea 
d‟espais lliures-parc urbà per a l‟ampliació del sector industrial “Pla de la 
Seva, sens perjudici de la seva delimitació més concreta en el planejament 
municipal, i de les previsions de gestió que en aquest s‟incorporin. 
.- En relació a la qualificació com a nou sòl industrial de l‟espai situat entre la 
línia del ferrocarril convencional, la carretera de Barcelona i el sector “Can 
Faixedas”, s‟informa desfavorablement la seva incorporació, atès la 
suficiència del sòl industrial ja previst, i per tal evitar el continu urbà dels sols 
industrials ja existents amb l‟àrea urbana central. 

 
2.- En referència a la vialitat 

- S‟informa favorablement modificar l‟enllaç entre l‟AP7 i N-II, d‟acord amb les 
característiques del nou estudi d‟ACESA i el Ministeri de Foment.  
- S‟informa favorablement la creació d‟un enllaç directe de la zona urbana 
amb el giratori previst de la variant de la N-II, que connecti amb la carretera de 
Campllong a l‟alçada de la zona esportiva i conformi el límit sud del 
creixement residencial del municipi. 
-  La petita variant del casc urbà i continuació de la carretera de Campllong, 
es planteja únicament per reduir les molèsties a l‟àrea urbana actual, però no 
es considera necessari que assoleixi el paper de carretera alternativa a la 
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xarxa viaria ja existent, i per tant el seu desplaçament sobre la terrassa baixa 
de l‟Onyar comportaria una innecessària i important afectació a la plana 
agrícola, que no es considera en cap cas justificada. Per la mateixa raó 
tampoc es considera necessària la seva incorporació a l‟enllaç de la N-II amb 
la carretera C-65. 
- S‟informa favorablement la previsió d‟una nova vialitat lligada a la nova zona 
hospitalària que enllaci la carretera de Barcelona amb la C-65, incorporant 
aquesta nova via al  sistema d‟enllaços del pont de la carretera de Palau que 
s‟haurà de remodelar. 

 
3.- En referència als assentaments 

La proposta del PDU dels nous assentaments residencials i hospitalari al nord 
de la zona residencial de Fornells Park ve emmarcada dins el reequilibri de 
les tres principals àrees hospitalàries del sistema urbà: al nord l‟hospital 
Universitari de Girona (doctor J.Trueta) en el límit Girona-Sarrià, a l‟est el parc 
hospitalari Martí i Julià en el terme de Salt, i al sud l‟àrea hospitalària Clínica 
Girona en el terme de Fornells. L‟àrea hospitalària sud, s‟emmarca també, 
dins una àrea de la que es preveu una forta transformació urbana, i en la que 
es localitza una nova estació ferroviària de passatgers (estació Avellaneda) 
que confereix una nova centralitat i bona accessibilitat a aquesta zona. 
Aquests nous factors han de facilitar la reestructuració de tota aquesta zona ja 
ocupada en gran manera per edificacions residencials i industrials. Donades 
aquestes  preexistències i aquesta nova centralitat atorgada per la nova 
estació i la nova àrea hospitalària, no es considera adient mantenir els 
terrenys restants com a petits “buits” de sòl de protecció preventiva, sinó que 
haurien de servir per acabar de conformar aquest límit sud del creixement de 
l‟àrea central, amb contigüitat amb els teixits urbans ja existents dels dos 
termes municipals de Girona i Fornells. 
 
No obstant, aquestes propostes de creixement i ordenació urbana 
s‟emmarquen dins aquest marc indicatiu del Pla Director, però serà el 
planejament municipal el que fixarà les característiques, usos i qualificacions 
urbanístiques de tota aquesta zona.  

 
4.- Mobilitat 

.- En relació a la implantació d‟una xarxa de transport públic, no radial, que 
doni serveis al municipis de la corona de Girona, la seva determinació i 
viabilitat s‟haurà de contemplar dins el Pla de mobilitat del sistema urbà amb 
la conformitat dels ajuntaments afectats.  
- S‟informa favorablement la potenciació de la xarxa ferroviària convencional 
com a sistema mixt de tramvia urbà i tren de rodalies. En aquest sentit el PDU 
proposa la creació de dues noves estacions (Avellaneda, i Pedret), i la 
connexió amb l‟aeroport, amb la modernització del material i l‟adequació de 
freqüències per aquesta finalitat. 
- Pel que fa a la previsió de mesures de protecció acústica en les noves 
traces ferroviàries que passin pel municipi, s‟hauran de contemplar en els 
projectes corresponents, tal com ja estableix la legislació vigent. 
En aquest sentit es proposa la incorporació a la normativa del PDU de la 
referència a les condicions de seguretat i protecció acústica fixades en la “Llei 
39/2003 del Sector Ferroviari pel que fa referència a l‟eficàcia, continuïtat i 
condicions de seguretat dels serveis ferroviaris”, i a la “Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica”, amb relació a la incidència del pas 
del ferrocarril per a les diferents àrees urbanes.  



 

 41 

- En referència a la creació d‟una nova via ciclable que ressegueixi l‟Onyar 
connectant aeroport i ciutat de Girona, nus de la xarxa comarcal i provincial, 
s‟informa favorablement incorporar l‟observació a la proposta de la xarxa 
ciclable del Pla. 
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B3.5 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
 
AL·LEGACIÓ B3.5-1 

Ajuntament de Girona 
RE. 1599 de26.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord del Ple municipal de 12 de maig de 2009. 
 
1. Actuacions en matèria de planejament compartit 
Es proposa que el PDU identifiqui com a àrea de transformació urbana, a 
desenvolupar mitjançant planejament compartit si fos el cas: 

a) l‟espai comprés entre l‟estació de mercaderies de Girona, la C-65 i l‟antiga 
carretera de Palau (del municipi de Fornells de la Selva), a on es preveuen 
nous assentaments residencials, l‟àrea hospitalària sud del sistema, una nova 
estació ferroviària, i l‟ARE de l‟Avellaneda. Es tracta d‟un sector de noves 
expectatives i expansió urbana, i per tant, tot i que la seva execució i 
desenvolupament pot ser en diferents etapes, la definició del seu planejament 
no es pot fragmentar 

b) la zona que estarà vertebrada per la futura estació de l'Avellaneda, l'actual 
estació de mercaderies i dels dipòsits de CLH, el polígon industrial de 
Fornells de la Selva, el futur parc hospitalari de Fornells de la Selva i  l‟encaix 
a l‟oest amb la zona industrial i residencial de Vilablareix. Cal precisar els 
usos futurs, que proposem siguin mixtos, associats a una nova manera de 
generar activitat econòmica amb la implantació d‟empreses d‟alt valor afegit i 
generant sinergies entre les possibilitats de connectivitat i les que ofereix la 
implantació de nou sòl residencial associats a la implantació d‟activitat 
econòmica. Els elements que vertebren aquest sector estan poc definits i la 
seva vinculació a les zones properes també requereixen una anàlisi i una 
resposta en termes de planejament a una escala major. En aquest context a 
l‟est i l‟oest de la futura estació de mercaderies, cal assenyalar que l‟estació 
prevista pel tren convencional s‟ha d‟entendre com a indicativa. La seva 
posició definitiva, propera a la posició dibuixada, dependrà del planejament 
que redacti el municipi de Girona per la recuperació urbana a conseqüència 
del soterrament del TAV i del tren convencional. Cal per tant  modificar la 
proposta de qualificació dels sòls vinculats a mercaderies i a CLH per a que 
esdevinguin sòls amb usos mixtes (residencials – dotacional) 

c) els sòls industrials de Mas Xirgo per tal que puguin transformar-se en sòls 
d‟usos mixtes que aportin major valor afegit a l‟activitat econòmica del 
sistema urbà. Cal analitzar els efectes de l‟increment de densitat de la zona 
de Salt propera a la C 65 i fer-ho en coherència al desenvolupament de les 
transformacions als sectors de Vilablareix i al sector de Mas Xirgo a Girona. 
Així mateix, cal procedir al planejament de precisió d‟aquest sector en 
coherència al que s‟ha d‟elaborar per a l‟àrea definida a l‟apartat segon 
d‟aquest punt primer de l‟al·legació. Aquesta ordenació de conjunt ha de 
permetre plantejar necessitats de mobilitat futures i resoldre les dificultats 
existents. 

d) definir també conjuntament les necessitats de connectivitat que comportaran 
els nous usos educatius i sanitaris que generarà l‟”Àrea Hospitalària Nord”. 

 
2. Tractament de paisatge i muntanya de Can Ribes 
En relació a la ubicació de determinades activitats econòmiques en la Muntanya de 
Can Ribes,  inclòs dins l‟espai d‟interès natural de les Gavarres. 
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a) requereixen definir millor el seu futur en el context de preservació dels espais 
protegits de l‟àrea urbana i de la ciutat.  

b) cal en aquest sentit, associar el funcionament de les activitats existents a una 
data de caducitat  de les mateixes. Aquest període haurà de ser suficient per 
a que permeti introduir les millores en les activitats existents i els elements de 
mobilitat que s‟associen a l‟espai on s‟ubiquen.  

c) cal un Pla Especial de la Muntanya de Can Ribes que incorpori un tractament 
paisatgístic del conjunt i especialment de les zones amb major impacte visual 
durant la seva vigència i que asseguri que al final del procés es restaura tot 
l‟àmbit i dona continuïtat a l‟espai natural protegit.  

d) el PDU haurà de recollir l‟encaix d‟aquesta zona amb la necessària variant 
del Pont Major, que enllaça la carretera C 66 amb el futur Pont de Pedret i 
que és una connexió marcadament vinculada a una mobilitat supralocal. 
L‟estudi detallat d‟aquest espai ha d‟incorporar també la determinació de la 
posició de l‟estació de tren prevista al sector. 

e) en totes les zones de creixement urbà i properes a les infraestructures de 
transport, caldrà assegurar-ne un tractament paisatgístic. Aquest tractament 
a més, haurà de permetre desenvolupar funcions de connectors longitudinals 
a les esmentades infraestructures a les zones periurbanes.  

f) cal estendre el caràcter de façana d‟especial interès paisatgístic als espais de 
la muntanya de Can Ribes, a la riba del Ter a Campdorà i a la nova façana 
que es genera en els termes municipals de Salt i Vilablareix paral·lels a l'AP7. 

 
3. Criteris de desenvolupament de nous creixements urbanístics 
És proposa incloure en l‟article 3.13 (Desenvolupament de les directrius i 
determinacions del Pla en el planejament urbanístic municipal) la següents 
consideracions:  
 

a) en la seva ordenació és garantirà la seva connexió a peu, amb bicicleta i en 
transport públic a la trama urbana del municipi que l‟acull i, igualment, és 
dissenyarà i és  garantiran itineraris a peu, amb bicicleta i amb transport 
públic amb el municipis veïns i continus urbans per assegurar una xarxa de 
proximitat i facilitar l‟accessibilitat amb els medis de transport més sostenibles 
i universals. 

b) és garantirà l‟optimització de l‟eficiència energètica de l‟estructura urbana i la 
minimització de la demanda energètica dels edificis  a partir de dissenyar una 
tipologia edificatòria que  faci un ús òptim i eficient de l‟energia. Es buscarà 
un equilibri entre la reducció de la superfície perimetral en relació amb el 
volum (per a reduir pèrdues tèrmiques), i s‟aprofitarà l‟energia solar i la llum 
natural. Es dissenyarà una estructura urbana que faciliti que els edificis 
aprofitin l‟energia solar per a calefacció i refrigeració passiva. Es promourà 
una planificació que permeti l‟aplicació de sistemes de calefacció 
centralitzada i plantes de cogeneració. En el disseny urbà dels espais 
exteriors de les noves zones de creixement s‟analitzarà el confort bioclimàtic 
dels espais oberts per avaluar la forma urbana i arquitectònica més eficient 
per controlar i millorar els rendiments energètics i de confort, tant de l‟espai 
urbanitzat com de les edificacions. 

c) la normativa del Pla Director garantirà que els planejaments que regulin els 
nous creixements es redactaran atenent a  l‟objectiu de garantir que  no 
s‟incrementin les emissions de gasos d‟efecte hivernacle al conjunt de l‟àrea 
urbana de Girona i donin compliment dels objectius de reducció fixats. 

d) d‟acord amb la Directiva 2000/60/CE, per la qual s‟estableix un marc 
comunitari d‟actuació en el marc de la política d‟aigües de la Comunitat 
Europea, coneguda amb el nom de Directiva marc de l‟aigua (DMA) es 
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garantirà la gestió eficient de l‟aigua i el seu ús racional  a partir d‟instal·lar 
dispositius d‟estalvi d‟aigua en els edificis, d‟aportar mesures per minimitzar 
les alteracions en el cicle natural de l‟aigua garantint la reutilització de les 
aigües residuals, la gestió de les aigües pluvials i la permeabilització dels 
sòls..La normativa del Pla Director garantirà que la dotació total d‟aigua 
necessària per abastar l‟àmbit del PDU no superi les dotacions disponibles i 
que els nous creixements s‟ajusten a les mateixes. 

e) la normativa hauria de recollir els objectius de valorització de residus Tal i 
com es recull en el Pla Estratègic de Tractament de Residus Municipals del 
Gironès per tal d‟evitar una producció no abastable amb les infraestructures 
projectades. 

 
4. Desenvolupament de xarxes de mobilitat i transport 

   
  4.1 Anàlisi del sistema de mobilitat de l‟àrea urbana 

a) necessitat urgent d‟una anàlisi del sistema de mobilitat que genera 
l‟àrea urbana i implantació d‟un tramvia, que incorpori tots els elements 
que afecten a la mobilitat amb mitjans de transport públics. Cal definir 
el conjunt de mitjans del sistema, la seva interrelació i les afectacions 
que requereixi el seu desenvolupament 
b) estudiar especialment la implantació del tramvia a l‟àrea urbana i la 
seva vinculació amb l‟anella de les Gavarres, amb la resta del sistema 
ferroviari i els altres modes de transport públic del sistema urbà per tal 
d‟avaluar-ne la conveniència i característiques.  
c) pel que fa a traçats, l‟alliberament de la traça ferroviària a la ciutat 
de Girona ha de permetre la implantació d‟un tramvia en el sentit nord 
sud que tingui continuïtat en direcció cap al nord i cap al sud, fent les 
reserves de sòl corresponents per al seu traçat fora del terme 
municipal de Girona i per a la seva base logística. T 
d) també cal estudiar la millor alternativa per a facilitar la connexió est-
oest tenint en compte les necessitats actuals del sistema Girona-Salt i 
les noves necessitats que sorgiran amb les previsions del creixement 
del PDU. 
e) aquest estudi sobre mobilitat del sistema urbà de Girona, i en 
especial dels traçats de xarxa de tramvia, s‟haurà d‟incorporar com a 
document per a l‟aprovació definitiva del PDU.  

  
 4. 2 Carreteres  
 4.2.1. En relació a les xarxes estructurants es proposa: 

a) reconsiderar l‟enllaç dibuixat en el plànol 3.1 (Xarxes territorials 
viàries i ferroviàries)  de prolongació de  l‟eix transversal (C-25) a la 
Nacional II en el terme municipal de Caldes de Malavella  per 
considerar innecessari l‟ocupació d‟aquest sòl agrícola i per considerar 
que el disseny d‟aquesta nova traça obre, a llarg termini, expectatives 
de prolongació d‟aquesta xarxa cap a la plana agrícola situada a la 
banda est de la N-II; plana de gran interès productiu, d‟alt valor 
paisatgística i ecològica.  I es proposa, en el cas que es consideri 
convenient un canvi del actual traçat, estudiar la prolongació d‟aquesta 
xarxa en l‟espai situat entre l‟A7 i N-II. És a dir:  un traçat paral·lel a  
l‟A7  (banda est) i a la NII  (banda Oest). 
b) preveure en el Pla  trams segregats per a transport bus quan 
aquesta xarxa s‟apropi a les àrees urbanes o entronqui amb la xarxa 
considerada com a viària, en especial en aquells trams que el transport 
públic pugui guanyar competitivitat i velocitat comercial.   
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c) en relació a la C-141 d‟Anglès a Girona entenem que la millor opció 
pel sistema urbà de l‟àrea de Girona és la traça que uneix el municipi 
de Bescanó amb el municipi de Salt. Considerant que el Pla preveu un 
important creixement de futur de l‟ àrea  urbana cap al sud, la connexió 
d‟aquesta xarxa pel sud permet:  

- diversificar els trànsits provinents d‟aquesta via  cap al 
municipi de Salt, Vilablareix  i Girona  
-  facilita el seu accés a l‟AP7, a l‟ la C65 i a la N-II. L‟entrada 
pel Nord provocarà, sense cap mena de dubte, problemes 
d‟intensificació i congestió a la carrereta de Sant Gregori a  
Girona (viari de característiques capil·lar)  difícil de gestionar 
per la seva proximitat al centre de la ciutat de Girona.     

d) fruït de l‟aprovació del PE de Protecció de les Hortes de Sta. 
Eugènia en relació al vial previst que les travessa entre la carretera de 
Domeny i el Passeig d‟Olot, l‟ajuntament de Girona va acordar vincular 
el seu desenvolupament a l‟anàlisi de les necessitats de mobilitat que 
generaran els nous creixements de l‟àrea urbana i el funcionament de 
les infraestructures per a la mobilitat que aquests generaran. Per 
aquest motiu es proposa classificar de moment aquest vial com a via 
bàsica  urbana, i reservar la possibilitat de considerar-lo com a via 
estructurant del sistema urbà en funció del resultat de les anàlisis 
futures.   

4.2.2 En relació al tractament de les vies d‟accés a la ciutat de Girona es 
proposa: 

a) preveure en el Pla trams segregats per a transport públic quan 
aquesta xarxa entra a les àrea urbana de màxima densitat (en els 
municipis de Salt, Sarrià, Vilablareix, Fornells i Girona) per tal garantir 
la competitivitat i la velocitat comercial del transport públic.   
b) garantir  itineraris amb bicicleta i a peu, paral·lels   a aquesta xarxa 
viària, per facilitar els desplaçaments dins aquest àmbit d‟alta relació 
quotidiana i de fàcil accessibilitat amb aquest mitjans de mobilitat. 
c) preveure en el  pla la futura reordenació de la xarxa viària i la de les 
vies bàsiques que uneixen els municipis de Girona, Salt i Vilablareix. 
L‟alta relació quotidiana i  el continu urbà, de present i de futur, 
requereix un disseny de xarxa  de característiques pròpies de  xarxa 
bàsica o xarxa local de proximitat per racionalitzar-ne la seva 
connectivitat amb criteris d‟estalvi de sòl, d‟impacte paisatgístic i de 
mobilitat i accessibilitat de proximitat.  
d) preveure en el pla una futura connexió entre els municipis de 
Vilablareix, i Girona per facilitar la comunicació entre les noves zones 
d‟expansió urbana que s‟està desenvolupament en el municipi de 
Vilablareix  (Sector de Can Pere Màrtir) i la nova àrea residencial 
proposada en el Pla  amb la futura estació del tren convencional a la 
zona de Mercaderies. Igualment, es proposa prolongar aquesta via, 
salvant la traça del ferrocarril convencional, la del TAV i la N-II, cap a 
la zona Est d‟aquestes infraestructures per garantir-ne la connexió 
amb la zona de creixement urbanístic del municipi de Girona (banda 
est de la NII) i facilitar, també, la seva comunicació amb el municipi de 
Fornells de la Selva. Aquesta futura connexió facilitarà la permeabilitat  
entre aquest àmbits de creixement i facilitarà l‟ús de la futura estació 
del tren convencional de Mercaderies a les persones residents a la 
banda Est i Oest de l‟àrea urbana. Donar prioritat en el disseny 
d‟aquesta via al pas dels transport públic i incloure una via verda per a 
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vianants i bicicletes per facilitar la intermodalitat de mitjans de 
transport. 

 4.2.3. En relació a la Xarxa capil·lar es proposa: 
a) que el pla assenyali criteris i serveis necessaris entre els diferents 
punts de l‟àmbit del PDU però no propostes d‟actuació en relació als 
carrils de transport públic i  la xarxa ciclable  a dins del teixit  urbà 
construït, en considerar que pot condicionar la gestió interna de la 
mobilitat en els respectius municipis i no facilitar la flexibilitat 
d‟ordenació de la mobilitat especialment amb transport públic o en les 
vies urbanes d‟ús mixta.  
b) que el pla assenyali criteris i àrees de distribució territorial 
d‟aparcament perifèrics però no la ubicació concreta,  

  
 4.3 Xarxa ferroviària 

4.3.1 En relació al soterrament de la reserva ferroviària existent es 
proposa que es prevegi el soterrament d‟aquesta infraestructura 
(„bypass”) en el seu pas per les zones més properes als assentament 
urbans des de la nova àrea d‟expansió urbana-residencial de 
Vilablareix  fins la zona nord del nucli urbà de Sant Julià de Ramis per 
evitar més fractures en el territori i minimitzar l‟ús de sòl, maximitzar el 
benestar de la població i maximitzar el respecta al paisatge i als 
ecosistemes naturals i antròpics.   
4.3.2 En relació al desenvolupament del sistema de rodalies es 
proposa que es garanteixi l‟enllaç d‟alta freqüència (rodalies) fins a 
l‟estació de Sils per facilitar la mobilitat amb aquest mitjà de transport 
als municipis de la regió de Girona situats al sud del sistema urbà de 
Girona i fins a Flaçà en direcció al nord. La prolongació d‟aquesta 
prestació ferroviària facilitarà l‟accessibilitat amb aquest mitjà de 
transport a les poblacions de la comarca del Gironès i de la Selva a 
l‟aeroport de Girona –Costa Brava i al nucli central del sistema urbà de 
Girona. 

 
5. Sistema de cooperació supramunicipal  

Es proposa que es defineixi el conjunt d‟actuacions que fora interessant 
gestionar amb criteris supralocals amb les següents àrees: 

a) planejament i gestió de les actuacions estratègiques del pla que 
tinguin caràcter supralocal 

  b) sanejament i abastament d‟aigua;  
  c) promoció d‟habitatge de protecció;  
  d) mobilitat i transport públic;  
  e) gestió del sistema d‟espais lliures;  
  f) promoció de sòl d‟activitat econòmica;  
  g) gestió de xarxes de telecomunicació 
  h) tractament de residus 

i) definició de necessitats i planificació d‟equipaments sanitaris, 
educatius, esportius, socials i culturals i la seva ubicació amb criteris 
d‟àrea urbana 

Incorporar al desenvolupament del PDU l‟anàlisi de la possibilitat i 
configuració d‟una àrea metropolitana que gestioni el conjunt d‟actuacions de 
caràcter supramunicipal 

 
6. Actuacions territorials estratègiques  

Es proposa que es precisi que correspondrà a l‟ajuntament de Girona 
la redacció i tramitació del planejament necessari per a determinar 
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l‟abast de la transformació urbana que significarà el soterrament del 
tren d‟alta velocitat i del tren convencional pel centre del sistema urbà i 
els usos i la intensitat dels usos de la recuperació urbana que 
suposarà el soterrament del ferrocarril al seu pas per Girona. Per fer-
ho atendrà els criteris i objectius fixats en el PDU. Però a més, l‟àmbit 
del Pla Especial Ferroviari que el municipi de Girona ha de redactar, 
haurà d‟incloure forçosament tan l‟espai alliberat pel tren com també la 
seva àrea d‟influència, entenent per aquesta, l‟espai de lligam entre la 
ciutat actual i els nous espais que alliberarà el soterrament del tren. En 
aquest àmbit caldrà definir els usos i assentaments d‟aquesta nova 
ordenació urbanística que donarà una nova centralitat a la ciutat i 
cosirà definitivament l‟est i oest de les vies ferroviàries actuals. Es 
proposa que es delimiti el caràcter local de l‟actuació  

 
 
Proposta de resolució: 
 
1. Actuacions en matèria de planejament compartit 
S‟informa favorablement incorporar en les noves àrees d‟expansió o reestructuració 
urbana situades en el límit de diferents termes municipals, la delimitació d‟àrees a 
desenvolupar mitjançant planejament compartit, o si més no, que la seva ordenació 
hagi de contemplar necessariament un àmbit d‟estudi complert que tingui en compte 
l‟àrea de relació supramunicipal. 
Així mateix, en totes les infraestructures de comunicació situades en el límit de 
diferents termes municipals, s‟haurà de preveure que els projectes i la seva execució 
assegurin la concordança en les previsions entre els diferents termes municipals. 

a) l‟espai comprés entre l'actual estació de mercaderies i dels dipòsits de CLH, la 
C-65 i l‟antiga carretera de Palau (del municipi de Fornells de la Selva), a on 
es preveuen nous assentaments residencials, l‟àrea hospitalària sud del 
sistema, una nova estació ferroviària, i l‟ARE de l‟Avellaneda  
La zona estarà vertebrada per la futura estació ferroviària de l'Avellaneda, i el 
futur parc hospitalari de Fornells de la Selva, amb usos mixtos, i a on 
l‟ubicació de l‟estació prevista pel tren convencional s‟ha d‟entendre com a 
indicativa, la seva posició definitiva, es fixarà en el  planejament municipal. 

b) Àmbit carretera C 65 - Sector Abastaments - Mas Xirgo – i nous creixements 
del terme municipal de Salt propers a la C-65 (t.m. Girona, Salt  i Vilablareix), 
pel desenvolupament de la connectivitat i la mobilitat a traves d‟aquest eix 
viari. 

c)  Àmbit universitari hospital Trueta (t. m. Girona i Sarrià) per definir les 
necessitats de connectivitat que comportaran els nous usos educatius i 
sanitaris que generarà “l‟Àrea Hospitalària Nord”, entre l‟actual zona 
hospitalària dins el terme municipal de Girona i l‟àmbit de Mas Boscosa situat 
a l‟altra costat de la rotonda dins el terme municipal de Sarrià de Ter. 

 
2. Tractament de paisatge i muntanya de Can Ribes 

a) En relació a la ubicació de determinades activitats econòmiques en la 
Muntanya de Can Ribes, incloses dins l‟espai d‟interès natural de les 
Gavarres, el PDU remet la seva ordenació i condicions a les especificades en 
el Pla Especial de les Gavarres, que determina la gestió d‟aquest espai 
d‟interès natural.. 

b) S‟informa favorablement estendre el caràcter de façana d‟especial interès 
paisatgístic als espais de la muntanya de Can Ribes, a la riba del Ter a 
Campdorà i a la nova façana que es genera en els termes municipals de Salt 
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i Vilablareix paral·lels a l'AP7. Es té en compte l‟observació i es trasllada al 
plànol d‟ordenació 5.1. Àmbits d‟intervenció paisatgística. 

 
3. Criteris de desenvolupament de nous creixements urbanístics 
S‟informa favorablement incloure en l‟article 3.13 (Desenvolupament de les directrius 
i determinacions del Pla en el planejament urbanístic municipal) la següents 
consideracions:  

a) en la seva ordenació és garantirà la seva connexió a peu, amb bicicleta i en 
transport públic a la trama urbana del municipi per assegurar una xarxa de 
proximitat i facilitar l‟accessibilitat amb els medis de transport més sostenibles 
i universals. 

b) és garantirà l‟optimització de l‟eficiència energètica de l‟estructura urbana i la 
minimització de la demanda energètica dels edificis, no obstant, hauran 
d‟esser les ordenances i normatives municipals les que fixin les condicions 
específiques pel desenvolupament d‟aquests criteris .i amb l‟objectiu de 
garantir que  no s‟incrementin les emissions de gasos d‟efecte hivernacle al 
conjunt de l‟àrea urbana de Girona i donin compliment dels objectius de 
reducció fixats. 

c) El Pla director incorpora en el seu article 3.15 Condicions generals d‟ordre 
ambiental al desenvolupament urbanístic, una sèrie de determinacions 
encarades a garantir la no superació de determinats llindars per part dels 
desenvolupaments urbanístics, així com la seva adequació a la disponibilitat 
de recursos i a la capacitat del medi per a absorbir determinats residus i 
contaminants 

d) Els objectius de gestió i valorització de residus, son objecte específic del Pla 
Estratègic de Tractament de Residus Municipals del Gironès, que els 
ajuntaments hauran d‟incorporar en les seves ordenances per tal d‟evitar una 
producció no abastable amb les infraestructures projectades. 

 
 

4.1- Sistema de mobilitat de l‟àrea urbana: 
L‟estudi per a la implantació d‟un tramvia, les seves característiques, traça, i viabilitat 
econòmica, s‟haurà d‟efectuar dins un estudi específic per aquesta finalitat, amb el 
nivell de definició de servei i precisió que no pot incorporar l‟escala de treball d‟un 
Pla Director Urbanístic, que te uns objectiu de caràcter més generalista.  
- El Pla director d‟acord amb la seva finalitat i atribucions legals, es un pla marc per 
l‟ordenació territorial, i que d‟acord amb l‟art. 56 del D.L. 1/2005, li correspon establir: 

a. Les directrius per coordinar l‟ordenació urbanística d‟un territori d‟abast 
supramunicipal, 
b. Les determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, 
c. Les mesures de protecció del sòl no urbanitzable, 
d. La concreció i delimitació de les reserves de sòl per a les grans 
infraestructures i equipaments 
e. La programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge. 

 
El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Estratègies territorials de 
mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport públic que ha de permetre 
facilitar i potenciar les línies de transport públic, i també en el seu cas, la incorporació 
del tramvia ocupant part d‟aquesta reserva d‟espai amb traça nord-sud a través de 
l‟eix cívic, i est-oest des de Salt a la zona universitària.  
En el primer cas, i en sentit nord-sud, el Pla inclou dins aquesta reserva l‟espai 
alliberat de l‟actual traça ferroviària a la ciutat de Girona, i la seva continuïtat en 
direcció cap al nord i cap al sud, fent les reserves de sòl corresponents per al seu 
traçat fins a Sant Julià de Ramis i fins a Fornells. En el sentit est-oest el Pla fa la 
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reserva  per enllaçar el nucli urbà de Salt fins al recinte universitari de Montilivi, a 
través del Passeig d‟Olot i c. Emili Grahit. 
Tant en un sentit com en l‟altre, la xarxa de carrils segregats de transport públic es 
complementa amb diversos traçats (plànol 3.2 “Estratègies territorials de mobilitat”), i 
es preveu el seu enllaç amb la xarxa de rodalies ferroviària (i també TAV), a través 
de les estacions Central i de l‟Avellaneda. Aquest ferrocarril de rodalies, ha de 
funcionar com un veritable metro comarcal des de Sils a Flaçà, amb la potenciació 
de les estacions existents, l‟enllaç amb l‟aeroport (enllaç directe des de l‟estació de 
Riudellots), dues noves estacions (Avellaneda i Pedret), el trasllat de l‟estació de 
Celrà, i de la inversió en la millora del material i freqüències d‟explotació.  
 
Les característiques i abast de la línia del tramvia que ocuparia part d‟aquesta 
reserva viària per al transport públic fixada en aquest Pla director, s‟haurà de fixar en 
el corresponent estudi específic d‟implantació, per tal de garantir-ne la seva 
optimització i la seva viabilitat econòmica, d‟acord amb el tipus i característiques del 
servei proposat.   

 
 

4.2 -Carreteres  
4.2.1 - En relació a les xarxes estructurants: 
a) El nou enllaç previst en la prolongació de  l‟eix transversal (C-25) amb la N-II en el 
terme municipal de Caldes de Malavella, ha de permetre accedir directament des de 
l‟eix transversal (C-25) a l‟autovia N-II, que en l‟actualitat no es pot fer i que no pot 
solapar-se a través de  l‟accés a l‟aeroport (tal com està en l‟actualitat) un cop 
estiguin desdoblades les dues vies citades. La traça d‟aquest enllaç és la mes curta 
entre aquestes dues vies, i no necessita tornar a creuar transversalment la vall de 
l‟Onyar. 
 
b) Com s‟ha esmentat abans, el Pla director ja incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 
“Estratègies territorials de mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport 
públic que ha de permetre facilitar i potenciar les línies de transport públic, des de 
l‟aeroport i l‟estació de Riudellots al sud, fins a Sant Julià de Ramis al nord del 
sistema urbà, i des de Torre Mirona a Salt fins a Montilivi a l‟oest de l‟àrea urbana. 
 
 c) En relació a la C-141 d‟Anglès a Girona, es preveu l‟enllaç de la traça de la variant 
de Bescanó pel sud amb el municipi de Salt, tot i que el Pla recull la traça alternativa 
per les deveses del Ter fins a la carretera de Sant Gregori.  L‟enllaç amb el municipi 
de Salt es realitza a través del polígon industrial de Montfullà. Es preveu una traça 
altrernativa en el límit de la urbanització residencial de Montfullà i la plana, 
semisoterrada en aquest lloc de pas, aprofitant la facilitat que ofereix la topografia del 
terreny, i enllaçant amb la traça de l‟actual accés sud de l‟autopista AP7. Aquesta 
traça permet evitar l‟àrea urbana residencial de Salt i facilita la connexió amb l‟AP7, i 
amb la C65 i la N-II.e) El tramvia Salt-Girona (tramvia Montfulla-Sant Julia de Ramis) 
 
d) El nou vial previst que travessa el Ter entre la carretera de Domeny i el Passeig 
d‟Olot, ja recollida en els planejaments municipals, permetria diversificar l‟accés i les 
connexions viàries de tota l‟àrea est del sistema urbà, i enllaçaria amb el nou accés 
central de l‟AP7. Les característiques específiques d‟aquesta nova via urbana i el 
seu desenvolupament es poden vincular a les necessitats de mobilitat que generaran 
els nous creixements de l‟àrea urbana i el funcionament de les infraestructures per a 
la mobilitat que aquests generaran.  

 
4.2.2 En relació al tractament de les vies d‟accés a la ciutat de Girona: 
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a) El Pla director ja preveu trams segregats per a transport públic quan aquesta 
xarxa entra a les àrea urbana de màxima densitat (plànol 3.2 “Estratègies territorials 
de mobilitat”) per tal de garantir la competitivitat i la velocitat comercial del transport 
públic.   
b) Paral·lelament a l‟anterior, el Pla incorpora itineraris amb bicicleta que configuren 
la xarxa ciclable estructurant del sistema urbà, per facilitar els desplaçaments dins 
aquest àmbit d‟alta relació quotidiana i de fàcil accessibilitat amb aquest mit jà de 
mobilitat. 
c) El Pla incorpora també l‟estructura de la xarxa viària urbana bàsica, que uneix les 
àrees urbanes dels diferents municipis. El disseny i característiques pròpies i/o 
comuns d‟aquesta xarxa local de proximitat per racionalitzar-ne la seva connectivitat, 
s‟hauria de plantejar amb projectes específics en cada cas i a l‟escala de treball 
adequada, no possible des de l‟escala i finalitats del Pla director. 
d) S‟informa favorablement la incorporació d‟una nova connexió viària entre els 
municipis de Vilablareix, i Girona per facilitar la comunicació entre les noves zones 
d‟expansió urbana que s‟està desenvolupament en el municipi de Vilablareix  (Sector 
de Can Pere Màrtir) i la nova àrea residencial proposada en el Pla amb la futura 
estació de ferrocarril de l‟Avellaneda.  Igualment, la prolongació d‟aquesta via, 
salvant la traça del ferrocarril convencional, la del TAV i la N-II, cap a la zona est 
d‟aquestes infraestructures per garantir-ne la connexió amb la zona de creixement 
urbanístic del municipi de Girona (banda est de la NII) i facilitar, també, la seva 
comunicació amb el municipi de Fornells de la Selva. Aquesta futura connexió 
facilitarà la permeabilitat  entre aquest àmbits de creixement i facilitarà l‟ús de la 
futura estació del tren de l‟Avellaneda a les persones residents a la banda est i oest 
de l‟àrea urbana.  
Així mateix, s‟informa favorablement incorporar aquesta via en la xarxa de carrils 
segregats per al transport públic, i incloure una via verda per a vianants i bicicletes 
per facilitar la intermodalitat de mitjans de transport. 
 
4.2.3. En relació a la xarxa capil·lar: 
a) El pla assenyala únicament els carrils de transport públic i  la xarxa ciclable que es 
considera estructurant del sistema urbà, per tal de consensuar i assegurar la 
continuïtat d‟aquest traçats mínims a través de les àrees urbanes dels diferents 
municipis.  
Aquesta xarxa bàsica s‟haurà de completar dins del teixit urbà construït, d‟acord amb 
les consideracions i gestió interna de la mobilitat en els respectius municipis.   
b) En relació a les àrees de distribució territorial d‟aparcament perifèrics, el Pla fixa 
l‟àmbit del seu emplaçament d‟acord amb l‟estructura del sistema de mobilitat. La 
ubicació concreta, s‟haurà de fixar dins el corresponent planejament mun icipal.   

 
4.3 Xarxa ferroviària 

4.3.1 En relació al soterrament de la reserva ferroviària („bypass”), s‟ha de dir que el 
traçat i característiques definitives d‟aquesta via es definiran en els corresponents 
estudis de traçat i projecte constructiu, i serà en la tramitació d‟aquets projectes que 
s‟hauran de discutir i acordar per part de les administracions més directament 
implicades les condicions de la seva implementació.  
 
4.3.2 El PDU ja incorpora dins el seu àmbit les determinacions urbanístiques pel 
desenvolupament del sistema de rodalies amb enllaç d‟alta freqüència des de 
l‟estació de Sils al sud del sistema urbà de Girona i fins a Flaçà en direcció al nord, 
amb l‟incorporació de noves estacions a l‟aeroport, a l‟Avellaneda i a Pedret, i la 
previsió de nou material i prestacions per aquesta xarxa. 
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 La prolongació d‟aquesta prestació ferroviària facilitarà l‟accessibilitat amb aquest 
mitjà de transport a les poblacions de la comarca del Gironès i de la Selva a 
l‟aeroport de Girona –Costa Brava i al nucli central del sistema urbà de Girona. 
 
5. Sistema de cooperació supramunicipal  
S‟informa favorablement ampliar les previsions del conjunt d‟actuacions que fora 
interessant gestionar amb criteris supralocals extenent-les a les següents àrees: 

a) planejament i gestió de les actuacions estratègiques del pla que 
tinguin caràcter supralocal 

  b) sanejament i abastament d‟aigua;  
  c) promoció d‟habitatge de protecció;  
  d) mobilitat i transport públic;  
  e) gestió del sistema d‟espais lliures;  
  f) promoció de sòl d‟activitat econòmica;  
  g) gestió de xarxes de telecomunicació 
  h) tractament de residus 

i) definició de necessitats i planificació d‟equipaments sanitaris, 
educatius, esportius, socials i culturals i la seva ubicació amb criteris 
d‟àrea urbana 

 
6. Actuacions territorials estratègiques  
S‟informa favorablement incorporar la precisió que correspondrà a l‟ajuntament de 
Girona dins l‟àmbit del seu municipi, la redacció i tramitació del planejament 
necessari per a determinar l‟abast de la transformació urbana que significarà el 
soterrament del tren d‟alta velocitat i del tren convencional pel centre del sistema 
urbà i els usos i la intensitat dels usos de la recuperació urbana que suposarà el 
soterrament del ferrocarril al seu pas per Girona. Per fer-ho atendrà els criteris i 
objectius fixats en el PDU. Però a més, l‟àmbit del Pla Especial Ferroviari que el 
municipi de Girona ha de redactar, haurà d‟incloure forçosament tan l‟espai alliberat 
pel tren com també la seva àrea d‟influència, entenent per aquesta, l‟espai de lligam 
entre la ciutat actual i els nous espais que alliberarà el soterrament del tren. En 
aquest àmbit caldrà definir els usos i assentaments d‟aquesta nova ordenació 
urbanística que donarà una nova centralitat a la ciutat i cosirà defin itivament l‟est i 
oest de les vies ferroviàries actuals. 
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B3.6 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE LLAMBILLES 
 
AL·LEGACIÓ B3.6-1 

Ajuntament de Llambilles 
RE. 1478 de13.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat per la Junta de Govern local en sessió celebrada el 12.05.09 
 
1.- Que el PDU concreti la transició adequada entre els sòls urbans i el sòl no 
urbanitzable de l‟entorn, modificant la proposta de l‟espai connector previst al nord 
del municipi amb la inclusió explicita de petites àrees d‟expansió residencial de baixa 
intensitat en el següents àmbits: 

o nord de la urbanització La Torre fins les masses boscoses de l‟entorn de 
la masia 

o sud de la urbanització de La Torre fins a la riera de la Rabassa 
o oest de la C-65, al nord de la carretera de Fornells i fins la riera del Corb. 

 
Concretar també noves zones de protecció preventiva: 

o al sud del nucli d‟Erols, fins la riera del Corb 
o al nord de la carretera de Fornells i a l‟oest de la riera del Corb 

 
2.- En concordança amb el punt anterior, que es replantegi la situació de l‟espai 
connector, i mantenint-ne la superfície proposada, aquesta es desplaci en direcció 
sud, de manera que: 

o inclogui les superfícies boscoses existents 
o alliberi els espais no boscosos situats al nord dels sòls urbans dels 

sectors de la Torre, Veïnat de la Vila i el Mas de la Torre 
o no inclogui l‟espai situat entre la C-65 i la riera del Corb 
o no inclogui la zona lliure de masses forestals situada al nord de la 

carretera de Fornells i a l‟oest de la riera del Corb 
 
3.- Que la definició de la variant de la C-65 resti supeditada a la resolució de la 
tramitació de que és objecte en l‟actualitat. 
 
4.- Que en el cas que es resolgui sobre la variant de la C-65, es possibiliti el 
reconeixement de la via existent com a element de desenvolupament i centralitat 
urbana 
 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- Es proposa estimar parcialment aquesta al·legació, definint unes petites àrees de 
creixement i/o expectativa urbana de caràcter residencial de baixa densitat, al nord 
de la urbanització de la Torre, tot definint la façana nord del nucli urbà i que són les 
zones que el PDU designa com a prioritàries per encabir els creixements de 
Llambilles, però no es pot satisfer totalment aquesta al·legació donada la importància 
territorial d‟alguns d‟aquests espais per a la connectivitat entre les Gavarres i el 
corredor d‟Aiguaviva-Fornells de la Selva. 
 
2.- S‟incorpora l‟observació parcialment a la proposta del sistema d‟espais oberts del 
Pla ampliant la superfície del sòl de protecció especial al sud del municipi i a la zona 
més propera al PEIN de les Gavarres. 
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3.- La traça definitiva de la variant de la C-65 quedarà supeditada a la resolució de la 
tramitació de que és objecte en l‟actualitat. La traça incorporada dins aquest Pla 
director, ha de constar com una de les alternatives estudiades i que s‟integra dins les 
previsions d‟aquest Pla director. 
 
4.- S‟informa favorablement el reconeixement de la traça de l‟actual carretera C-65 
com a element de desenvolupament i centralitat urbana del municipi, en el cas que 
es resolgui sobre la variant de la C-65. Les condicions i característiques d‟aquesta 
via s‟haurà de contemplar i incloure dins el planejament urbanístic municipal.  
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B3.7 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE QUART 
 
AL·LEGACIÓ B3.7-1 

Ajuntament de Quart 
RE. 1483 de13.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament en sessió celebrada el 12.05.09 i deixat sense 
efecte per acord de Ple de 26.05.09 
 
Proposta de resolució: 
Veure al·legació següent  
 

 
AL·LEGACIÓ B3.7-2 

Ajuntament de Quart 
RE. 1609 de17.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament de Quart, en sessió celebrada el 26.05.09, en 
el que deixa sense efecte l‟acord de Ple de 12.05.09,  i el substitueix per la present  
al·legació. 
 
1.1.- En relació a la delimitació de sòl urbà i urbanitzable 

Esmenar errors en la representació gràfica dels sòls urbans dels nuclis de 
Quart i Palol.  

1.2.- En relació a les proteccions supramunicipals. Es proposa: 
- qualificar com a Espai Connector els terrenys situats al nord de Palol, entre 
les rieres de Palol i de la Teula, els boscos de Can Farriol, i els boscos d‟en 
Rovira situats al nord del municipi. 
- qualificar com a protecció territorial el sector situat al nord de la part urbana 
de Quart. 
- delimitar com a sòl no urbanitzable, sense cap mena de protecció especial, 
el “Paratge de les Brugueres” 

1.3.- En relació als àmbits residencials i d‟activitats econòmiques 
- assenyalar com a sòl de creixement residencial d‟intensitat 1 el sector “El 
Carrilet 2” 

1.4.- En relació a l‟estructura d‟espais lliures i equipaments 
 - assenyalar com a equipament l‟EDAR de Quart, a la Creueta 
 - assenyalar com a equipament una part del sector “Carrilet 2” 
 - corregir l‟error: els terrenys del Mesón Gascón són sòl urbà i no equipament 
1.5.- En relació als àmbits d‟intervenció paisatgística  

- no qualificar de “façana urbana d‟especial atenció” la zona on esta previst el 
sector “Carrilet 2” 

1.6.- En relació a les xarxes territorials viàries i ferroviàries 
- la variant de Llambilles s‟hauria de traçar de forma que afectes únicament 
per  terrenys d‟aquest municipi. 

1.7.- En relació a les infraestructures 
 - es necessari que l‟AP7 sigui gratuïta en tot el recorregut pel SUG 

- cal ampliar la xarxa cicable radial amb una corona que connecti els sectors 
est i oest del SUG 

1.8.- En relació als instruments de gestió supramunicipal 
- es valora positivament la proposta del Fons supramunicipal per la 
conservació i gestió del sòl no urbanitzable, si be consideren que tant del 
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DMAiH com el DPTOP haurien de contribuir en la creació i manteniment d‟a 
quest Fons.  

1.9.- En relació a aspectes ambientals 
- les dades de l‟ISA en relació a població i habitatges no concorden amb els 
de la Memòria del PDU. No valora si els increments de població i habitatges 
disposen dels recursos i infraestructures necessaris pel seu abastament. Cal 
que el Pla valori si es disposa dels recursos i infraestructures necessàries per 
aquests creixements quins impactes produiran sobre la petjada ecològica del 
Gironès. 

 - manca de definició d‟infraestructures de sanejament, residus i energia. 
- el Pla hauria de reforçar la figura de l‟Anella Verda de l‟àrea urbana de 
Girona 

1.10.- En relació al nou sector destinat a Equipaments esportius 
- l‟ajuntament ha iniciat el procés, mitjançant conveni urbanístic amb la 
societat promotora, per a la instal·lació d‟uns equipaments esportius i serveis 
associats de caràcter supramunicipal, i demana que el PDU aculli aquesta 
iniciativa que situa a l‟oest de la N-II i al nord de la GIV-6703, ocupant una 
extensió de 4,6 ha. 

 
2.- Que es tinguin en consideració i s‟incorporin al PDU les mesures correctores de 
permeabilització contemplades en el “Informe sobre las medidas correctoras 
necesarias en las infraestructuras del corredor ecológico del ámbito sur de Girona” 
elaborat pel la Diputació de Girona, Xarxa de Custodia del Territori, i el CILMA. 
 
3.- Que es tinguin en consideració i s‟incorporin al PDU les mesures contemplades 
en l‟informe “Anàlisi del PDUSUG i proposta alternativa per millorar la connectivitat 
ecològica i social al terme de Riudellots de la Selva” promogut per la Diputació de 
Girona i el CILMA. 
 
4.- Que es garanteixi la viabilitat del connector ecològic sud de Girona que possibilita 
la connexió funcional EIN Guilleries - EIN Volca de la Crosa - EIN Rocacorba - EIN 
Gavarres, alhora que es conserva la connexió sud del Cinturó Verd de Girona. 
 
 
Proposta de resolució: 
 
1.1. En relació a la delimitació de sòl urbà i urbanitzable 

S‟estima l‟al·legació incloent com a sòls urbans els terrenys delimitats 
inicialment com a sòls urbanitzables degut a que ja s‟han executat i 
recepcionat les obres per part de l‟Ajuntament. 

 
1.2.- En relació a les proteccions supramunicipals. Es proposa: 

- qualificar com a Espai Connector els terrenys situats al nord de Palol, entre 
les rieres de Palol i de la Teula, els boscos de Can Farriol, i els boscos d‟en 
Rovira situats al nord del municipi. 
S‟incorpora l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla. 
- qualificar com a protecció territorial el sector situat al nord de la part urbana 
de Quart. 
S‟incorpora l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla tot i 
que qualificant-la com a espai connector tal com determina l‟informe del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
- delimitar com a sòl no urbanitzable, sense cap mena de protecció especial, 
el “Paratge de les Brugueres” 
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Es qualifica com a sòl de protecció preventiva únicament la part del paratge 
de les Brugueres que es correspon amb l‟àmbit més intensament antropitzat 
com a reconeixement d‟una realitzat ja existent i difícilment reversible i alhora, 
per la necessitat de preservar en la seva major part la integritat del connector 
Fornells-Aiguaviva 

 
1.3.- En relació als àmbits residencials i d‟activitats econòmiques 

- S‟informa favorablement assenyalar com a àrea d‟expectativa i expansió 
urbana residencial d‟intensitat 1 el futur sector “El Carrilet 2”. 

 
1.4.- En relació a l‟estructura d‟espais lliures i equipaments 

- S‟informa assenyalar que el PDU no contempla les localitzacions de les 
futures EDAR  municipals. Aquest nivell de detall correspondrà als plans 
especials específics redactats per a tal fi. 
- En relació a l‟equipament previst en una part del sector “Carrilet 2, no és 
objectiu del PDU assenyalar aquells equipaments que no siguin de caràcter 
supramunicipal i serà el planejament derivat que desenvolupi el propi sector el 
que haurà de determinar els equipaments públics i cessions que aquest 
incorpori. 
- Havent comprovat que la qualificació dels terrenys on s‟ubica el Mesón 
Gascón pel que fa al planejament municipal vigent és de Verd Privat (Clau V), 
però que dins d‟aquest s‟admeten edificacions que es puguin destinar a usos 
comercials i de restauració segons la normativa del planejament general, 
s‟acorda en el marc del Pla Director, canviar la qualificació inicial 
d‟equipament per la d‟activitat econòmica en aquesta zona. 

 
1.5.- En relació als àmbits d‟intervenció paisatgística  

- Les façanes urbanes d‟especial atenció indicades en el PDU es refereixen a 
les façanes actuals o ja previstes pel planejament vigent. En cap cas 
impedeixen per si mateixes que el municipi es pogués estendre més enllà. En 
qualsevol cas, si això succeís seria recomanable traslladar la façana urbana 
d‟especial atenció fins al nou front urbà. 

 
1.6.- En relació a les xarxes territorials viàries i ferroviàries 

- La traça definitiva de la variant de Llambilles (carretera C-65) quedarà 
supeditada a la resolució de la tramitació de que és objecte en l‟actualitat. 
Atès el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres de Catalunya, aquesta 
traça no pot quedar supeditada als estrictes límits administratius municipals, i 
s‟haurà d‟adaptar a les condicions territorials més adequades en cada cas.  
La traça incorporada dins aquest Pla director, s‟integra dins les previsions i 
propostes d‟aquest, però te caràcter únicament indicatiu, i com a tal, haurà de 
constar com una de les alternatives estudiades en el projecte del traçat 
definitiu.  
 

 1.7.- En relació a les infraestructures 
.- En relació a la gratuïtat de l‟AP7.- Aquest Pla director no te competències 
per fixar o modificar les condicions del tram de gratuïtat de l‟autopista AP7 en 
el seu pas pel sistema urbà de Girona, que vindrà determinat per les 
condicions fixades en el contracte concessional de l‟esmentada autopista. 
- En relació a l‟ampliació de la xarxa de carrils bici.- S‟informa favorablement 
l‟ampliació de carrils bici amb itineraris de caràcter circular i en sentit est-oest. 
S‟incorpora l‟observació a la proposta de la xarxa ciclable del Pla. 

 
1.8.- En relació als instruments de gestió supramunicipal 
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 - Sense observacions a fer 
 

1.9.- En relació a aspectes ambientals 
- El Pla director ja incorpora en el seu article 3.15 “Condicions generals 
d‟ordre ambiental al desenvolupament urbanístic”, una sèrie de 
determinacions encarades a garantir la no superació de determinats llindars 
per part dels desenvolupaments urbanístics, així com la seva adequació a la 
disponibilitat de recursos i a la capacitat del medi per a absorbir determinats 
residus i contaminants. 
- Tal i com s‟estableix en la normativa del Pla, aquest no afecta les plantes de 
tractament de residus i les estacions depuradores d‟aigües residuals, la 
regulació i l‟ordenació de les quals vindrà fixada en els corresponents plans 
directors específics per a cada servei o infraestructura urbanística, i que tindrà 
com a àmbit de referència el de l‟àrea d‟afectació o de subministra del servei. 
El mateix s‟entén per les infraestructures energètiques. En el cas concret de 
les infraestructures de residus, s‟estableix que la seva localització s‟haurà de 
determinar mitjançant els corresponents plans comarcals. 

 
- El Pla incorpora l‟Anella Verda de Girona de manera coherent amb les 
propostes realitzades en el marc d‟altres estudis i propostes específics i fins i 
tot la potencia ampliant-la cap a Riudellots i Vilobí i connectant-la amb una 
xarxa més àmplia de connectors. 
 

1.10.- En relació al nou sector destinat a Equipaments esportius 
- S‟informa favorablement aquesta proposta i s‟inclou una àrea d‟expectativa i 
expansió urbana destinada a equipaments i serveis en els terrenys a l‟oest de 
la carretera N-II i al nord de la GIV-6703. 

 
2.- S‟atén l‟al·legació incorporant aquesta consideració en l‟apartat de determinacions 
del pla per als plans i projectes derivats de l‟Informe de sostenibilitat ambiental i a la 
memòria ambiental. 
 
3.- S‟atén parcialment l‟al·legació incorporant la major part de les propostes de 
l‟estudi al Pla.. 
 
4.- El PDU incorpora com una de les seves principals propostes la definició d‟una 
xarxa de connectors ecològics que vertebrin tot el sistema, amb especial èmfasi amb 
la connectivitat EIN Guillaries - EIN Volca de la Crosa - EIN Rocacorba - EIN 
Gavarres, així mateix, incorpora les propostes de Cinturó Verd de Girona ampliant-lo 
fins al sud de Riudellots i Vilobí. D‟altra banda, la Normativa incorpora tot un seguit 
de determinacions que tenen per objectiu garantir la funcionalitat efectiva d‟aquests 
corredors, principalment a través de la permeabilització de les infraestructures 
actuals i previstes.. 



 

 58 

B3.8 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA 
SELVA 
 
AL·LEGACIÓ B3.8-1 

Ajuntament de Riudellots de la Selva 
RE. 1792 de12.06.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament de Riudellots de la Selva, en sessió celebrada 
el 17 de maig de 2009, referent a les al·legacions al PDUSUG, pel que es manifesta 
que el Pla es absolutament perjudicial als interessos del municipi en atenció a les 
següents al·legacions: 
 
1.- En relació a la planificació territorial en general 

A1.- Els Plans territorials en general i el PDUSUG presenten tres grans 
dèficits:  

 de consens polític i social,  
 de visió: son plans de departament i no de govern ni de país, 
 de compromís: són plans lleugers de compromisos de la 

Generalitat en inversions i terminis d‟execució. 
A2.- Promouen un model de desequilibri territorial basat en la ciutat i xarxa de 
ciutats com a única realitat, oblidant les perspectives de prosperitat del mon 
rural. 
A3.- Són instruments intervencionistes que menystenen l‟autonomia municipal 
a l‟establir obligacions concretes i eliminar el poder de decisió de l‟autoritat 
municipal: 

  - impedeix la classificació proposada pels ajuntaments 
- en l‟àrea de l‟aeroport la Generalitat pot instar i tramitar la modificació 
del planejament municipal i derivat 

  - les densitats les determina el Pla 
A4.- Es demana donar compliment a les següents necessitats de caràcter 
general: 

- que les bases del planejament territorial siguin aprovades pel 
Parlament 

  - que els PDU deixin de suplantar les competències municipals 
- que es modifiqui el model evitant la divisió de Catalunya en una 
realitat urbana privilegiada i una rural castigada, tot assumint una 
realitat comuna amb expressions territorials diferents i 
complementàries 

A5.- Un futur canvi de govern, previsiblement, deixarà sense vigència aquests 
Plans i iniciarà un nou procés sobre altres bases   

 
2.- En relació a la proposta del PDU 

A6.- Abans de tramitar el PDUSUG hauria calgut tramitar el Pla Territorial de 
les Comarques Gironines (PTCG) 
A7.- Els PDU s‟haurien de reservar a casos excepcionals i per tant s‟hauria de 
suprimir el PDUSUG per innecessari. 
A8.- Que es retiri el PDUSUG i es faci una proposta de PTCG que incorpori 
les previsions necessàries quan a disponibilitat  i infraestructures d‟aigua, 
d‟energia, de telecomunicacions, de gestió ambiental, de serveis sanitaris i 
socials.  
A9.- Que s‟impulsi un procés obert, participatiu i ambiciós en el marc del 
PTCG i es deixi l‟autonomia municipal en matèria urbanística. 
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3.- En relació a les propostes del PDU al municipi de Riudellots de la Selva i 
municipis veïns 

A10.- Respecte a l‟àmbit, la presa de dades no es correcta: 
- el Pla no justifica adequadament la inclusió de Riudellots de la Selva 
o l‟exclusió de Casà o Campllong que contenen un gran potencial de 
sòl residencial i industrial que afecta directament al sistema urbà de 
Girona. 
- l‟aeroport està més vinculat amb BCN o la Costa que amb el sistema 
urbà i per tant la seva inclusió en l‟àmbit no es justifica. 
- Riudellots pertany a la Selva i no al Gironès i en tot cas s‟hauria 
d‟incloure en un PDU de la Selva 
- arbitrarietat al no incloure Bordils, Juià, Canet d‟Adri o Madremanya i 
sí Riudellots, doncs si aquest pertany a l‟àrea funcional del sistema 
urna de Girona, els altres també. 
- Riudellots te més relació amb Campllong, Sant Andreu Salou i Cassà 
de la Selva, que amb Aiguaviva o Fornell de la Selva 
- No existeix cap “continu urbà” fins a Riudellots que justifiqui la seva 
inclusió.  

   
4.- En relació al sistema d‟assentaments que es proposa 
 A11.- L‟augment de sòl industrial no es justifica 
  - els càlculs per determinar les necessitats de sòl 2006 són erronis
  - no es justifiquen els estàndards utilitzats 

- la quantitat de sòl industrial previst només es justifica per que es 
propietat d‟ Incasol 

  - la previsió d‟una segona pista a l‟aeroport no està justificada 
  - la previsió de l‟estació de mercaderies no està justificada 
  - la previsió del trasllat del CLH no està justificada 

- La localització de l‟àrea d‟activitats econòmiques a l‟altre banda de 
l‟AP7 (?) és equivocada 

A12.- Les dades, càlculs i previsions del PDU són equivocades així com 
l‟àmbit del Pla 
A13.- Es incongruent que es desclassifiqui sòl industrial a Celrà i es classifiqui 
nou sòl industrial a l‟àrea urbana.  
A14.- El Pla associa el creixement industrial al sud del sistema amb un gran 
creixement residencial a Riudellots de la Selva. 
A15.- El raonament anterior es desfasat. Més activitat econòmica en un 
municipi no genera més població i habitatges. 
A16.- L‟àrea de 260ha destinada a activitat econòmica contradiu el PALS de 
Riudellots i seria insostenible. 

 
5.- En relació al sistema d‟espais oberts que es proposa 

A17.- Les mesures de protecció del medi ambient són deficitàries i 
insuficients. 

- l‟espai connector-sud hauria de doblar la seva amplada i arribar a la 
riera de Regàs. 
- la segona pista impedeix les funcions connectores del corredor 

A18.- Riudellots de la Selva ha de tenir el seu propi parc periurbà. Els espais 
al voltant de la urbanització Can Jordi no han d‟afectar-se per a usos 
industrials. 
A19.- El Pla no te en compte els estudis del CC de la Selva en relació a la 
connectivitat ecològica. 
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6.- En relació al sistema d‟infraestructures que es proposa 
A20.- No es justifica la necessitat de la variant proposada a Riudellots de la 
Selva  

 A21.- La traça de la variant proposada es situa en zona inundable.  
A22.- La traça de la variant proposada es situa en zona d0alt valor ecològic i 
agrícola 
A23.- La traça de la variant proposada afecta el connector biològic i social 
més important del municipi. 
A24.- Es proposa que la variant vagi soterrada per sota de la C-25. o usant un 
sistema constructiu que utilitzi la C-31 al seu pas pel terme de Mont-ras. 

  
7.- En relació a l‟activitat agrària a Riudellots de la Selva 

A25.- Les limitacions que el PDU fa a l‟agricultura són abusives i 
injustificades. 

 A26.- Reafirmen la gran importància del sector agrari que resulta perjudicat: 
 - pel que l‟afecten com a sector econòmic al reduir la seva superfície 

  - es limita de forma dràstica l‟ampliació de les activitats ramaderes 
  - s‟atempta conta la fixació  de la població pagesa en el medi rural. 

A27.- Es proposen canvis en les Normes Urbanístiques que afecten 
bàsicament al reconeixement de l‟activitat ramadera: art. 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 
2.11, 2.15, 2.16, 6.5, 6.7, DT1 i DT2  
A28.- El PDU està fet contra els pagesos. Caldria suprimir la normativa 
referida al sector agropecuari i limitar-se al compliment de la normativa 
sectorial existent. 

 
 
Proposta de resolució: 

 
1.- En relació a la planificació territorial en general 
 

A1.- En relació a la planificació territorial en general 
a) Dèficit de consens..- La construcció del consens es fa al llarg de l‟elaboració i 

la tramitació del Pla. L‟objectiu és que el PDUSUG que s‟aprovi tingui un grau 
elevat de consens, per bé que aquest no podrà ser mai total ni igual en totes 
les parts del territori. 

b) Dèficit de visió.- L‟abast dels PDU ve regulat per la Llei d‟Urbanisme i el Pla 
adopta els temes que són més importants en l‟àmbit de planejament. 
L‟al·legació no assenyala cap assumpte o temàtica que hi falta. 

c) Dèficit de compromís.- En tot cas fer un pla plurimunicipal comporta un grau 
de compromís molt superior que no fer-lo. 

 
A2.- En relació al model d‟equilibri territorial 

El territori veritablement equilibrat és el que té una xarxa de ciutats que el 
vertebra, i això és evident que no vol dir que la resta del territori es menystingui o 
sigui de segona. Simplement és diferent i com a diferent ha d‟ésser tractat. 

 
A3.- En relació a l‟autonomia municipal 

Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal 
recordar que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser necessàriament 
aprovats per les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU aporten una 
referència pública i compartida a la tasca de les Comissions. 
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L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en l‟estudi 
i avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període d‟informació 
pública del pla que ha tingut una durada extraordinària de tres mesos i un mes i 
mig addicional per als ajuntaments. 
 

A4.- En relació a les qüestions de caràcter general: 
a) El planejament territorial i l‟urbanístic es desenvolupen en el marc de lleis 

aprovades pel Parlament de Catalunya. 
b) L‟abast dels PDU permet posar en comú una visió global de les previsions 

d‟infraestructures, assentaments urbans, i espais oberts, que no es possible 
preveure des de l‟estricte àmbit d‟un terme municipi aïllat. 

c) Els PDU no es fan a tot arreu. Es prou clar que en un àmbit com el del 
Sistema urbà de Girona està justificat un PDU. L‟objectiu de buscar el màxim 
acord amb els ajuntaments és compartit plenament pel Departament de PT i 
OP. 

d) Dir que el Pla porta a dividir Catalunya en una realitat urbana privilegiada i 
una realitat rural castigada no té cap base. La prova més clara està en el que 
l‟escrit ve a dir més endavant que el terme municipal de Riudellots de la Selva 
es voldria mantenir en la realitat rural suposadament castigada. 

 
A5.- En relació a un futur canvi de govern, que pot deixar sense vigència aquest Pla 

Cal aclarir que els plans només poden perdre la seva vigència per sentència 
judicial o mitjançant un procés de revisió que conclogui amb l‟aprovació d‟un altra 
pla. 

 
2.- En relació a la proposta del PDU 

A6.-En relació al Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG) 
Amb la teoria de l‟al·legació tampoc podria aprovar-se cap POUM si no hi hagués 
planejament d‟àmbit superior.  Els plans que afecten un territori tenen l‟exigència 
d‟ésser coherents però no necessàriament s‟han de redactar sempre de forma 
jeràrquica. 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i el PDUSUG estan dirigits 
ambdós pel Programa de Planejament Territorial del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i per tant la seva coherència és exigible i suposable. 
El PTCG és objecte del procés participatiu que se segueix en tot el planejament 
territorial: a partir d‟un document tècnic que és l‟Avantprojecte de Pla, el qual no té 
encara cap aprovació política i que facilita el debat i millora la seva eficiència. 

 
A7.- En relació a l‟innecessarietat del PDUSUG. 
L‟aglomeració urbana de Girona i l‟entorn de l‟aeroport constitueixen un cas 
excepcional per la seva realitat urbana, per la seva potencialitat de 
desenvolupament, per la seva ubicació en el corredor d‟infraestructures capa Europa 
i pel valor dels espais oberts de l‟entorn. 

 
A8.- En relació a que es retiri el PDUSUG i es faci una proposta de PTCG que 
incorpori les previsions necessàries quan a disponibilitat  i infraestructures d‟aigua, 
d‟energia, de telecomunicacions, de gestió ambiental, de serveis sanitaris i socials.  
La pretensió que els plans territorials ho ressolessin tot denota desconeixement dels 
processos de presa de decisions de govern, o el que pretén de fet és impedir que 
arribi a aprovar-se planejament del territori, com ha succeït al llarg de força temps. 
En el sistema de planejament de Catalunya hi ha plans territorials i hi ha plans 
sectorials. El que cal exigir és que siguin coherents, no que els primers absorbeixin 
tot el contingut dels segons que seria la manera de fer-los impossibles. 
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A9.-En relació al procés participatiu.  
Els plans, tant els directors urbanístics com els territorials, han de tenir un procés de 
debat i participació adequat, i a aquesta finalitat responen els períodes d‟informació 
pública que venen regulats per les disposicions legals i que en el cas del PDUSUG 
s‟ha complit amb escreix.  
 

3.- En relació a les propostes del PDU al municipi de Riudellots de la Selva i municipis veïns 
 
A-10.- Respecte a l‟àmbit, la presa de dades no es correcta: 

o El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 
1/2005 text refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar 
l‟ordenació urbanística d‟un territori d‟abast supramunicipal, amb 
determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la 
mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, la fixació de 
mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans 
infraestructures, i la programació de les polítiques supramunicipals de sòl i 
habitatge.  

o La delimitació del seu àmbit es coherent amb aquestes finalitats, al 
abastar l‟àrea  i els municipis mes directament interrelacionats amb l‟àrea 
central, i que inclou els dos àmbits industrials, al nord el polígon industrial 
de Celrà, i al sud el polígon de Riudellots (Polingesa), així com els 
municipis sobre els que s‟assenta l‟aeroport, per a permetre fixar directrius 
comunes en les infraestructures i la mobilitat, els espais oberts, i els 
assentaments urbans. 

o No es considera possible l‟exclusió del municipi de Riudellots, donada la 
ubicació del segon gran polígon industrial de l‟àrea urbana (Polingesa) 
dins el seu terme municipal, així com les grans infraestructures de 
comunicacions: l‟accés i els terrenys annexes a l‟aeroport, el ferrocarril 
convencional amb l‟estació mes propera a l‟aeroport, el TAV. amb els 
terrenys mes idonis i propers a l‟aeroport per a la ubicació de l‟estació de 
connexió amb aquest, el nou eix transversal ferroviari, la connexió de l‟eix 
transversal (C-25) amb l‟aeroport i l‟autovia A-2, l‟autopista AP-7 i el seu 
enllaç amb l‟aeroport i l‟eix transversal. 

o  Aquesta posició estratègica, i totes aquestes infraestructures li 
confereixen un paper rellevant per a la solució del nus de connexions mes 
important de l‟àrea urbana, i un paper estratègic en la potenciació de 
l‟aeroport i en la necessària interconnexió de les diferents modalitats de 
transport, i per tant es considera necessari mantenir aquests municipis 
dins l‟àmbit del Pla Director. 

o Per altra banda, no es considera tampoc  necessària, l‟ampliació de 
l‟àmbit als municipis de Campllong, Sant Andreu Salou i Cassà de la 
Selva, ni amb Bordils, Juià, Canet d‟Adri i Madremanya, ja que tot i 
reconeixent la seva vinculació amb el sistema urbà de Girona, l‟amplitud 
de l‟àmbit i les noves polaritats, comportarien una dispersió innecessària 
dels objectius bàsics del Pla.   

o La contigüitat física no és condició indispensable per establir relacions 
entre nuclis urbans i en el cas de Riudellots, gràcies a un model de relació 
en xarxa, podem afirmar que manté fluxos importants d‟intercanvi amb 
l‟àrea urbana de Girona que justifiquen la inclusió d‟aquest en el sistema 
urbà de Girona. 

 
   
4.-   En relació al sistema d‟assentaments que es proposa 
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A11 i A12.- L‟augment de sòl industrial no es justifica 
o El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments 

urbans en funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades 
per a Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria 
en l‟apartat 2.3 “escenaris econòmics i demogràfics de caràcter 
general”(Premisses del programa de Planejament Territorial) , i completats 
i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa memòria apartat 3 “Context i 
estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests escenaris de 
partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb 
els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions 
territorials de cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, 
preexistències, planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 

o Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de 
creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟emmarquen dins 
aquest marc indicatiu de les directrius del Pla, però serà el planejament 
municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins el seu 
àmbit territorial.  

o Es en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com el 
marc de referència que el planejament municipal no hauria de 
sobrepassar, ja que  distorsionaria els objectius del mateix, però que en 
qualsevol cas, sí que pot no qualificar o programar en el temps, segons 
les previsions de la política urbanística municipal de cada moment. 

 
A-13.- Entre les facultats del Pla Director que li atorga la Llei 1/2005 text refós de la 
Llei d‟Urbanisme, es troba la de coordinar l‟ordenació urbanística en un territori 
d‟abast supramunicipal i per tant, té potestat per proposar modificacions dels 
emplaçaments per a usos residencials, industrials o per activitat econòmica que per 
un o altre motiu hagin perdut la seva valoració estratègica, així com proposar la  
localització de nous usos que les condicions socioeconòmiques actuals puguin 
preveure que seran d‟interès per al conjunt  del sistema en l‟abast temporal del Pla. 

 
A-14, A-15 i A-16.- En relació al sòl per activitats econòmiques 

o Les propostes del Pla Director en relació als àmbits per a activitats 
econòmiques dins el terme municipal de Riudellots, tenen uns objectiu 
clarament diferenciat en funció de la seva localització. Per un costat, l‟àrea 
logística i d‟activitats econòmiques de l‟aeroport Girona-Costa Brava, i per 
l‟altra el creixement industrial del polígon industrial existent. 

o En el primer cas, la previsió d‟aquesta nova àrea, en el punt de 
confluència del transport per ferrocarril , i dels eixos viaris més importants 
(AP-7, A-2 i C-25) amb l‟aeroport, representa l‟oportunitat d‟aprofitar les 
sinergies induïdes per la excel·lent accessibilitat d‟aquesta àrea, per la 
captació de noves activitats lligades a la logística i a la intermodalitat del 
transport, així com per a potenciar el sector industrial i de serveis ja 
existent en aquesta zona. La implantació d‟aquesta zona es considera 
estratègica dins els objectius del Pla i d‟interès d‟abast territorial.  

o En el segon cas, els creixements del polígon industrial existent, i el de 
l‟àrea residencial del municipi, tot i que venen altament correlacionats amb 
la resta del sistema urbà (el polígon des dels seus inicis es nodreix i 
serveix a tot el sistema urbà), no tenen aquesta component estratègica al 
disposar d‟algunes alternatives dins el propi sistema. 

o Es proposa per tant en aquest segon cas, i en funció d‟aquesta al·legació 
presentada per l‟ajuntament que s‟oposa al creixement d‟aquest àmbit 
industrial, l‟eliminació de les previsions de creixement al voltant del 
polígon industrial existent. 
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5.- En relació al sistema d‟espais oberts que es proposa 
 

A17.- El sistema proposat busca l‟equilibri entre l‟ocupació urbana d‟aquesta zona 
amb fortes pressions de creixement i expansió urbanes, i la protecció dels àmbits de 
major interès mediambiental i paisatgístic dintre el sistema urbà. 
S‟incorpora parcialment l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla 
ampliant pel sud el connector Aiguaviva-Fornells. 
S‟incorporen així mateix mesures compensatòries per al cas de preveure la segona 
pista del aeroport. 
 
 A18.- En relació als espais al voltant de la urbanització Can Jordi, aquests hauran de 
garantir un espai de coixí i barrera per evitar les molèsties dels usos industrials o 
logístics propers. 
 
 A19.- En relació a la connectivitat ecològica la proposta del PDU coincideix i 
incorpora en gran manera els estudis del CC de la Selva. 
Es recull l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla incloent part 
de la Zona d‟Interès Estratègic per la Connectivitat (ZIEC camps de l‟Onyar, Serra de 
Còguls, Estany de Sils, Gavarres i Cadiretes) com a sòl de protecció territorial. 
 

6.- En relació al sistema d‟infraestructures  
A-20, A-21, A-22, A23 i A-24.- En relació a la variant de la carretera a Riudellots de 
la Selva. 
La traça de la variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient que 
s‟elabori específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de diferents 
alternatives i seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental que fixa la 
legislació vigent. Atès el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres, aquest Pla 
director fixa una traça que s‟adequa als criteris del propi Pla, i que haurà de constar 
com una de les alternatives estudiades en la tramitació del projecte definitiu. 
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà en el 
límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys agrícoles 
inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar. Tot i que aquesta traça te la dificultat 
de pas en el tram mes proper a la trama del nucli urbà tradicional, per tal d‟evitar els 
impactes sonors, paisatgístics o altres, sobre aquesta àrea urbana, es considera 
alhora una alternativa a l‟actual pas de la carretera pel mig de l‟àrea urbana que 
permet la distribució de transit en els diferents àmbits i polígons urbans i que no 
comporta les dificultats tècniques i econòmiques del pas soterrat.    
 

7.- En relació a l‟activitat agrària a Riudellots de la Selva 
 A25 i A-26.- El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull 
determinacions i recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a 
element significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i 
tot per a la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb 
d‟altres sectors econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari no hagi 
d‟estar subjecte a determinades regulacions i limitacions que garanteixin que el seu 
desenvolupament té lloc de manera coherent amb els objectius del pla i en especial 
amb la preservació del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en 
compte que el Pla regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que 
per tant cal prendre mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties 
futures per la proximitat entre els usos agraris i els usos residencials. 
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 A27.- Es proposen canvis en les Normes Urbanístiques que afecten bàsicament al 
reconeixement de l‟activitat ramadera: art. 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 6.5, 
6.7, DT1 i DT2  

 
 A28.- El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altres 
sectors econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar 
subjecte a determinades regulacions i limitacions que garanteixin que el seu 
desenvolupament té lloc de manera coherent amb els objectius del pla i en especial 
amb la preservació del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en 
compte que el Pla regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que 
per tant cal prendre mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties 
futures per la proximitat entre els usos agraris i els usos residencials. Així mateix, cal 
considerar que el PDU regula aspectes no contemplat en general per la normativa 
sectorial i que es consideren igualment rellevants per a l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra 
banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la planificació sectorial que es pugui 
aprovar en matèria de regulació del sector agrari. 
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B3.9 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE SALT 
 
AL·LEGACIÓ B3.9-1 

Ajuntament de Salt 
RE. 1603 de 26.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- Manca de coherència entre el PDUSUG i el PTPCG, en absència d‟aquest. 

S‟oposen a la redacció del PDUSUG per l‟absència del PTCG que doni 
coherència i contingut al PDU. 

 
2.- Respecte al sistema d‟espais oberts 

El PDU hauria de respectar i ajustar-se al “PE Parc de les Deveses – Parc de 
les terres i aigües del Ter” aprovar definitivament el 28.01.09 i limitar-se a 
definir directrius sobre la coordinació urbanística del territori d‟abast 
supramunicipal, respectant l‟autonomia municipal en matèria de planejament. 

 
3.- Respecte al sistema d‟assentaments urbans 

El PDU hauria de respectar el planejament municipal general i derivat i limitar-
se a definir directrius sobre la coordinació urbanística del territori i introduir 
propostes sobre la programació de polítiques supramunicipals de sòl i 
habitatge. 
 - en relació al Sector Marroc es proposa: 

 que els usos siguin el terciari, oficines i hoteler, suprimint la 
possibilitat d‟usos residencials-habitatge 

 que l‟estructura viaria i d‟espais lliures s‟ajusti al 
planejament derivat aprovat inicialment 

 accepten i impulsen la prolongació de Marques de Camps 
des del giratori d‟accés a l‟autopista 

- en relació al Sector Delimitat Vallvera-Sitjar es proposa: 

 el POUM ja s‟ajusta al PDU pel que fa a densitat 

 no s‟accepta la proposta de parc lineal en tant que afecta 
l‟ordenació iniciada del sector 

- en relació al Sector no delimitat Vallvera-Sitjar es proposa: 

 respectar la densitat del POUM de 30 hab/ha 
- en relació al Sector industrial Gassol es proposa que el PDU deixi 

que sigui el planejament general municipal qui estableixi 
l‟ordenació del sector 

- en relació a l‟àrea hospitalària la reserva s‟ha de limitar als usos 
hospitalaris actuals 

   - en relació a les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge: 

 el PDU hauria de definir estratègies de renovació del parc 
existent al centre de Salt, amb valoracions econòmiques  i 
programació 

    
4.- Respecte al sistema d‟infraestructures de mobilitat 

Les propostes que afecten al municipi no aporten cap millora i agreugen la 
seva situació històricament maltractada i el municipi rep un tracte 
discriminatori impropi d‟un PDU. Les al·legacions presentades fan referència:  
 

 a) La variant ferroviària – Mercaderies 
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Oposició frontal a la creació de la variant ferroviària. El PDU incorre en 
defecte de nul·litat al planificar sobre infraestructures de competència 
estatal, i es demana s‟elimini aquesta proposta. 

b) El desdoblament de l‟A-2 i ampliació de l‟autopista 
Oposició a aquesta proposta sempre que no vagi soterrada amb un 
fals túnel, s‟allargui el viaducte, es prevegi la creació de nous passos 
de fauna i la instal·lació de pantalles acústiques al parc de la Devesa. 

c) La Frontissa de Santa Eugènia 
Oposició al traçat proposat d‟aquesta via que afecta al Ter i al sòl no 
urbanitzable situat al nord del municipi, i proposa que la traça que 
afecta al sector Marroc s‟ajusti a les determinacions  del POUM 

 d) La N-141 
Oposició frontal a l‟enllaç de la variant proposada amb la xarxa local de 
Salt. Es proposa que aquest enllaç es faci ala sortida sud de l‟AP-7 o 
be al nus de Fornells. 

 e) El tramvia Salt-Girona 
  Proposen el tramvia Montfulla-Sant Julià de Ramis 
 f) Els carrils segregats per a autobusos 

Els carrils segregats a Salt coincideixen amb els possibles carrils del 
tramvia, proposta que no es pot acceptar doncs aquestes vies són 
carrers de Salt que no suportarien aquests trànsits. 

 
5.- Respecte els instruments de gestió supramunicipal 

Cal incloure com a actuació territorial estratègica el Parc de les Deveses, que 
formarà part d‟un gran parc central del sistema urbà, i preveure dotacions 
econòmiques de la Generalitat per la seva gestió. 

 
6.- Respecte al paisatge 

No es defineixen criteris concrets de com han de ser les proteccions 
paisatgístiques. 

 
7.- Respecte a l‟ISA 
  a) Respecte al cabal del Ter 
  b) Respecte a la inundabilitat 
  c) Respecte a l‟ús de l‟aigua 
  d) Respecte els hàbitats 
  e) Respecte les espècies d‟interès 
  f) Respecte l‟energia 
 
 
Proposta de resolució: 
 
 1.- En relació a la manca de coherència entre el PDUSUG i el PTPCG, en absència 
d‟aquest. 
 
Els plans que afecten un territori tenen l‟exigència d‟ésser coherents però no 
necessàriament s‟ha d‟anar sempre del més gran al més petit, essent el procés del 
planejament un continuat procés de coneixement, que prové en molts casos del 
planejament municipal, que en altre cas no es podria haver aprovat en absència de 
plans de nivell superior. 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i el PDUSUG estan dirigits 
ambdós pel Programa de Planejament Territorial del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i per tant, la seva coherència és exigible i suposable. 
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El PTCG és objecte del procés participatiu que se segueix en tot el planejament 
territorial: a partir d‟un document tècnic que és l‟Avantprojecte de Pla, el qual no té 
encara cap aprovació política i que facilita el debat i millora la seva eficiència. 
 
2.- Respecte al sistema d‟espais oberts 
 S‟incorpora l‟observació ajustant la proposta del plànol 1.2. Àrees de regulació 
homogènia del Sòl no urbanitzable. L‟Àmbit “Territori d‟Aiguadeixos i Arbredes” del 
Pla Especial del Parc de les Deveses s‟ha delimitat com a Àrea de Regulació 
Homogènia (ARH) agroforestal i no amb la categoria forestal com s‟indica a l‟informe 
donat que els criteris establerts al PDU fixen que per definir un sector de forestal la 
superfície mínima contínua de la taca ha de ser major de 150 ha. 
 
 3.- Respecte al sistema d‟assentaments urbans 
 
  a) en relació al Sector Marroc es proposa: 

* que els usos admissibles siguin el terciari, oficines i hoteler, 
admetent-ne també la possibilitat d‟usos residencials-habitatge en el 
cas que l‟ajuntament, en desplegament del corresponent planejament 
derivat, així ho consideri. 

 
* que l‟estructura viaria i d‟espais lliures s‟ajusti al planejament vigent 
en l‟actualitat, es a dir al POUM. El PDU admet la modificació 
d‟aquests sistemes sempre que resultin d‟una modificació de les 
determinacions del planejament general. 

 
* el PDU accepta i impulsa la proposta municipal que afecta la 
prolongació de Marques de Camps des del giratori d‟accés a 
l‟autopista 

 
b)  en relació al Sector Delimitat Vallvera-Sitjar es proposa: 

 
* que les propostes relatives a la densitat del sector que dicta el PDU 
siguin recomanacions pel desenvolupament del planejament derivat 
del POUM 

 
* no s‟accepta la proposta de suprimir el parc lineal que determina el 
PDU. El planejament derivat ordenarà  aquesta zona de forma que 
siguin compatibles els objectius del PDU amb el que determini la 
planificació municipal, de forma que en aquest parc es puguin ordenar 
zones específiques destinades a equipaments comunitàris. 

 
c) en relació al Sector no delimitat Vallvera-Sitjar es proposa respectar la 
densitat que determini el POUM 

 
d) en relació al Sector industrial Gassol es proposa que el PDU deixi que sigui 
el planejament general municipal qui estableixi l‟ordenació del sector 

 
e) en relació a l‟àrea hospitalària la reserva es limita als usos hospitalaris 

actuals 
 

f) en relació a les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge:  El PDU 
recull l‟estratègia específica per fer front al dèficit d‟habitatge social, les 
propostes concretes de distribució i periodificació de les actuacions, que 
vénen contemplades dins el Pla Director Urbanístic de les Àrees 
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Residencials Estratègiques de Girona, i que s‟emmarca dins els 
compromisos del Pacte Nacional per a l‟habitatge. 
A partir de les previsions generals contemplades en aquets documents, la 
problemàtica social a que fa esment l‟al·legació hauria d‟abordar-se a 
partir de propostes més específiques a nivell d‟escala més local i concreta. 

 
4.- Respecte al sistema d‟infraestructures de mobilitat 

a) La variant ferroviària – Mercaderies 
La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, 
està inclosa en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya 
(PITC), i en els estudis previs del traçat de l‟eix transversal ferroviari 
que porta a terme la Secretaria de Mobilitat de Departament de PTOP 
de la Generalitat, i s‟emmarca dins les competències que en matèria 
ferroviària disposa la pròpia Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟haurà de definir en 
els estudis de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que 
hauran de valorar i preveure les mesures de reducció dels impactes 
sobre les zones urbanes properes i la seva integració en l‟entorn.  
 

b) El desdoblament de l‟A-2 i ampliació de l‟autopista 
El Pla director incorpora els projectes del Ministeri de Foment per al 
desdoblament de l‟A-2 i l‟ampliació de l‟autopista AP-7, pel que 
correspon als traçats i reserva de pas d‟aquestes infraestructures. 
L‟abast i escala de treball d‟aquest Pla director no permet establir els 
nivells de definició i característiques d‟aquestes vies a que fa referència 
l‟al·legació. Les característiques específiques d‟aquestes vies, s‟hauran 
de definir en els estudis de traçat i en els projectes constructius 
corresponents, que hauran de valorar i preveure les mesures de 
reducció dels impactes sobre les zones urbanes properes i la seva 
integració en l‟entorn, en la línia que apunta l‟al·legació. 
 

c) La Frontissa de Santa Eugènia 
La frontissa de Santa Eugènia s‟incorpora com una via bàsica d‟accés i 
enllaç de les diferents àrees urbanes municipals, i com a estructurant i 
connectora interna del propi sistema urbà. La via en cap cas es 
planteja per absorbir transit de pas, sinó per estructurar l‟accessibilitat 
interna del sistema, permetent la mobilitat i facilitant la implantació del 
sistema de transport públic   
Es proposa, mantenir la traça de la frontissa de Santa Eugènia que 
afecta al sector Marroc i que s‟ajusti a les determinacions  del POUM. 
 

d) En relació a la carretera N-141 
En relació a la C-141 d‟Anglès a Girona, es preveu l‟enllaç de la traça 
de la variant de Bescanó pel sud amb el municipi de Salt, tot i que el 
Pla recull la traça alternativa per les deveses del Ter fins a la carretera 
de Sant Gregori.  L‟enllaç amb el municipi de Salt es realitza a través 
del polígon industrial de Montfullà. Es preveu una traça altrernativa en 
el límit de la urbanització residencial de Montfullà i la plana, 
semisoterrada en aquest lloc de pas, aprofitant la facilitat que ofereix la 
topografia del terreny, i enllaçant amb la traça de l‟actual accés sud de 
l‟autopista AP7. Aquesta traça permet evitar l‟àrea urbana residencial 
de Salt i facilita la connexió amb l‟AP7, i amb la C65 i la N-II.e) El 
tramvia Salt-Girona (tramvia Montfulla-Sant Julia de Ramis) 
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e) El tramvia Salt-Girona  
El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Estratègies 
territorials de mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport 
públic que ha de permetre facilitar i potenciar les línies de transport 
públic, i també en el seu cas, la incorporació del tramvia ocupant part 
d‟aquesta reserva d‟espai.  
Les característiques i abast de la línia del tramvia que ocuparia part 
d‟aquesta reserva viària per al transport públic fixada en aquest Pla 
director, s‟haurà de fixar en el corresponent estudi específic 
d‟implantació, per tal de garantir-ne la seva optimització i la seva 
viabilitat econòmica, d‟acord amb el tipus i característiques del servei 
proposat.   

 
f) Els carrils segregats per a autobusos 

La xarxa de carrils segregats per al transport públic incorporada en el 
Pla, ha de permetre facilitar i potenciar les línies de transport públic 
mes adequades en cada cas a l‟estructura urbana a que dona servei.  
La reserva de línies incorporades al Pla han de permetre donar servei 
a les zones que generen major mobilitat de les persones, prioritzant el 
transport públic, i adequant-se al mode de transport mes factible en 
cada cas.  La introducció d‟un nou mode de transport com es el 
tramvia, precisarà d‟estudis específics de viabilitat i de traça a l‟escala 
adequada. 
 El PDU preveu reserves per a carrils de transport públic segregat, 
sense especificar si aquests s‟ha de dedicar a carril bus o a tramvia, ja 
que es probable que el període d‟implantació del tramvia sigui molt 
més llarg del que permetria implantar un servei d‟autobusos en carrils 
segregats. En qualsevol cas, aquesta reserva no impedeix que els 
autobusos i tramvies puguin compartir carril segregat en determinats 
trams o que els carrils bus es puguin transformar posteriorment en 
plataforma per a tramvia. 

 
5.- Respecte els instruments de gestió supramunicipal 

El PDU ja incorpora actualment les Deveses de Salt dintre del Parc Fluvial de 
Ter, i ja inclou aquest, dintre de les seves actuacions territorials estratègiques.  

 
6.- Respecte al paisatge 

Els criteris i les mesures de protecció paisatgística dependran en cada  cas 
del lloc i del tipus d‟intervenció que es proposi, i en la majoria dels casos 
s‟haurien de consensuar durant la tramitació del projecte al que fan referència. 
Pel nivell d‟escala de treball hauran de ser els respectius POUMs i, en 
qualsevol cas, a través dels corresponents Estudis d‟Integració i impacte 
paisatgístic com s‟hauran de concretar els criteris i les mesures de protecció 
paisatgística. 
 

7.- Respecte a l‟ISA 
 a) Respecte al cabal del Ter 

El Pla ha tingut en compte les observacions fetes corregint i matisant 
alguns aspectes 
 

 b) Respecte a la inundabilitat 
La cartografia emprada per l‟anàlisi de la inundabilitat del Pla és la 
cartografia oficial actualitzada del DMAH. En qualsevol cas es cita la 
font de la informació per tal que aquesta es pugui actualitzar en el cas 
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que el PEF atengui les al·legacions que hi ha fet el propi Ajuntament 
de Salt. 
 

 c) Respecte a l‟ús de l‟aigua 
Els càlculs sobre l‟increment previst del consum d‟aigua es basen 
principalment en el consum domèstic doncs aquest és el més fàcilment 
extrapolable a partir d‟un factor de conversió doncs s‟estima que no hi 
ha variacions significatives en el consum per càpita. En canvi, aquest 
càlcul no es fa per al consum industrial doncs en aquest sí que es 
poden produir variacions significatives en funció del tipus d‟activitat, la 
qual el Pla no pot predir ni hi té cap incidència. 
 
Quan a l‟origen de l‟aigua d‟abastament que serà necessària per a 
abastar els nous creixement en el sistema urbà, el Pla en cap cas 
determina el seu origen, doncs es remet i supedita a la planificació 
sectorial que aprovi l‟òrgan competent en matèria de planificació 
hidràulica. 
 
En qualsevol cas, el Pla estableix que, quan d‟acord amb les polítiques 
de racionalització del consum i la producció dels vectors ambientals -
energia, aigua, residus i contaminants- que es consideri oportú 
adoptar, un document sectorial aprovat pel Govern de la Generalitat 
estableixi mesures de les que es derivin limitacions concretes a 
l‟increment d‟habitants o d‟activitats econòmiques en l‟àmbit territorial 
del Pla, es procedirà a l‟adaptació d‟aquest a les limitacions establertes 
i, mitjançant els instruments adients, es procedirà a adaptar-hi el 
planejament urbanístic. 
 

 d) Respecte els hàbitats 
La cartografia emprada per l‟anàlisi dels hàbitats del Pla és la 
cartografia oficial actualitzada del DMAH. Això no treu que hi pugui 
haver inexactituds motivades per diferències d‟escala o per l‟evolució 
natural dels paisatges. En qualsevol cas, aquest plànol s‟ha d‟entendre 
com a informatiu i podrà ser objecte de desenvolupament més detallat 
pels plans derivats corresponents o en els seus corresponents 
documents d‟avaluació ambiental. 

 
 e) Respecte les espècies d‟interès 

S‟actualitza el llistat per tal d‟incorporar les esmentades espècies. 
   
  f) Respecte l‟energia 

S‟actualitza el llistat de centrals productores d‟energia per tal de recollir 
les dues centrals a que és fa referència en l‟al·legació. 
 
Tot i que sí és possible conèixer el consum industrial d‟un any 
determinat, no és objecte d‟aquest Pla director ni de l‟ISA fer una 
prognosi detallada de la possible evolució del consum energètic del 
sistema urbà. Tot i que a nivell català sí tindria sentit aplicar algun tipus 
de factor de conversió, en un àmbit reduït com el del sistema urbà de 
Girona, la incertesa sobre la tipologia dels assentaments industrials 
que es desenvolupin en els propers anys (el quals poden presentar 
consums molt variables en funció de l‟activitat) fa que aquest càlcul no 
sigui raonable doncs està sotmès a una incertesa significativa. 
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En qualsevol cas, el Pla estableix que, quan d‟acord amb les polítiques 
de racionalització del consum i la producció dels vectors ambientals -
energia, aigua, residus i contaminants- que es consideri oportú 
adoptar, un document sectorial aprovat pel Govern de la Generalitat 
estableixi mesures de les que es derivin limitacions concretes a 
l‟increment d‟habitants o d‟activitats econòmiques en l‟àmbit territorial 
del Pla, es procedirà a l‟adaptació d‟aquest a les limitacions establertes 
i, mitjançant els instruments adients, es procedirà a adaptar-hi el 
planejament urbanístic. 

 
B3.10 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 
 
AL·LEGACIÓ B3.10-1 

Ajuntament de Sant Gregori 
RE. 1737 de 09.06.09 
RE. 1795 de 15.06.09 (Documentació gràfica que acompanya l‟escrit d‟al·legació RE 
1737 de 09.06.09) 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- En relació a les proteccions supramunicipals i espais connectors 

a) no es possibilita l‟ampliació prevista al POUM de la zona d‟equipaments 
situada al sud del nucli de Sant Gregori 
b) l‟espai connector, immediat al riu Llémena, no hauria d‟afectar el Pla de 
Can Simón ni l‟EDAR 
c) l‟espai connector, al nucli de Domeny, hauria de limitar a l‟est amb el torrent 
de Gàrrep, no afectant el SUD industrial previst al POUM com a ampliació de 
l‟existent. 

  
 2.- En relació a les infraestructures de comunicació: 

a) que s‟oposa al traçat de variant de Bescanó pel marge esquerre del riu Ter 
donat que no està justificada, es innecessària i afecta a un espai de gran valor 
com a connector ecològic. 

 b) que s‟incorpori al PDU la traça de la variant nord que proposa el POUM 
c) que es mantingui l‟enllaç de l‟AP7 i la C-531 que inicialment es va aprovar 
pel Ministerio de Fomento. 
d) que es suprimeixi el bypass del tren de mercaderies, i si es manté que sigui 
soterrat i adossat al traçat de l‟AP7, al llarg de tot el terme municipal. 

 
3.- En relació als àmbits residencials i d‟activitat econòmica 

a) recollir la proposta del POUM de situar una zona d‟equipaments i sòls 
urbanitzables al sud del nucli de Sant Gregori 
b) que el PDU reculli com a sòls urbans existents els sectors: Pla d‟en Serra, 
sector Sud, sector de Ponent, sector de Can Simón i Pla de la Torre. 
c) que el PDU incorpori com a sòls urbans existents els sectors industrials 
Jueria Centre i Jueria Sud 
d) que el PDU reculli les propostes de creixement residencial del POUM en 
tràmit, estenent-les a tota la plataforma que es perllonga cap al sud de l‟àmbit 
previst. 
e) que el PDU incorpori com a sòl urbà existent les instal·lacions de l‟empresa 
Casademont SA, col.lindant amb el terme de Bonmatí. 
f) que el PDU delimiti els terrenys situats a l‟est dels sectors industrials Jueria 
Centre, Pla de Taialà, fins la traça de l‟AP7, com a àrea de creixement 
econòmic estratègic del sistema urbà, donades les seves característiques, 
emplaçament,  relació amb les infraestructures de mobilitat, etc. Aquesta 
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proposta evita que resti afectada l‟autonomia municipal en relació al 
planejament urbanístic doncs el manteniment com a zona de protecció 
preventiva anul·la tota possibilitat decisòria de l‟ajuntament en la programació 
d‟aquests sòls. 

 
 4.- En relació al corredor d‟infraestructures de l‟AP7 

a) caldria que el PDU donés per esgotada la capacitat de situar sobre el 
mateix noves infraestructures supramunicipals les quals haurien de començar 
a programar-se enllà de tota l‟àrea urbana. 

 
5.- En relació als espais agrícoles i ramaders 

a) recollir la zonificació d‟espais agrícoles i ramaders que fa el POUM en 
tràmit i classificar-los dins dels sòls de protecció territorial i no com espais 
d‟interès natural funció forestal 

 
Documentació complementària aportada 
1.- Documentació gràfica del POUM en tramitació que acompanya l‟escrit 

d‟al·legació (RE 1737 de 09.06.099 -  RE. 1795 de 15.06.09 
2.-  Al·legació sobre l‟estudi informatiu i sobre l‟estudi d‟Impacte Ambiental: 

“Millora general Corredor Brugent-Ter. Carretera C-63 i N-141. Tram Amer-
Salt”, i l'informe tècnic que acompanya l‟al·legació  

3.-  Al·legació al Pla d‟infraestructures de Transport de Catalunya 
4.- Al·legació a la Proposta d‟enllaç de Sant Gregori – Autopista AP-7, Tram: 

Fornells se la Selva – Vilademuls, i informe tècnic que acompanya l‟al·legació 
5.-  Acord del Ple municipal referent al traçat del nou enllaç de l‟AP-7 que es 

situarà a Sant Gregori 
6.-  Acord de Ple del Consell Comarcal del Gironès referent a l‟aprovació definitiva  

de l‟Estudi Informatiu i d‟Impacte Ambiental de l‟autovia A2 del Nord-est. 
Tram: Girona-Frontera Francesa. 

7.-  Suggeriment presentat a la Direcció General d‟Urbanisme referent al PDU de 
la reserva de sòl pera a l‟Eix Transversal Ferroviari 

8.-  Proposta de vial nord de circumval·lació de Sant Gregori 
9.-  Dos convenis urbanístics vinculats al POUM en tramitació que afecten a 

previsions de sòl d‟equipaments i residencial, i a previsions de sòl industrial. 
 
 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- En relació a les proteccions supramunicipals i espais connectors 

 
a) S‟informa favorablement l‟ampliació de la zona d‟equipaments que es 
localitza propera al riu Llémena, i atès que el PDU identifica l‟eix fluvial del 
Llémena com a element connector de primer nivell, es proposa d‟acord amb la 
proposta municipal, fixar obligatòriament la reserva dels terrenys més propers 
al riu com a espais lliures. 
b) Tal com s‟ha dit anteriorment l‟eix fluvial del Llémena es considera un 
element connector de primer nivell, tot i que es considera que l‟ampliació del 
sector residencial del Pla de Can Simón no compromet les funcions 
connectores del riu Llémena i per tant s‟informa favorablement. 
Pel que fa a les instal·lacions de l‟EDAR, la qualificació com a zona de 
protecció especial no és incompatible amb el manteniment del sistema de 
llacunatge actualment existent i per tant es permet la qualificació de serveis 
tècnics destinats a la depuració d‟aigües residuals. 
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c) En referència a l‟espai connector al nucli de Domeny, el Pla entén que per 
tal de garantir la connectivitat funcional en aquesta zona és imprescindible 
garantir la preservació del corredor definit per les rieres de Gàrrep i Garràbia 
evitant que les edificacions saltin a banda i banda de les rieres definint un 
continu urbà entre Sant Gregori i Domeny que impediria totalment la connexió 
entre Rocacorba i les ribes del Ter (espai de la Xarxa Natura 2000). En 
qualsevol cas, la proposta actual no afecta als sòls industrials ja previstos. 

 
2.- En relació a les infraestructures de comunicació: 

a) El Pla director recull com una de les alternatives de la variant de Bescanó 
de la carretera C-141 d‟Anglès a Girona, el traçat pel marge esquerre del riu 
Ter, tal com es contempla en els estudis informatius previs d‟aquesta 
carretera. 
El Pla recull aquesta alternativa com una proposta secundària (amb traça 
discontínua), ja que fixa com a primera alternativa l‟enllaç amb la zona 
industrial de Salt, per dessota el turó de Montfullà. No obstant, la traça 
definitiva vindrà determinada en l‟estudi del traçat i el projecte d‟aquesta 
variant, i on s‟hauran de valorar els condicionants i els impactes sobre el medi 
natural a què fa referència l‟al·legació. 
b) La traça de la “variant nord” del POUM, té característiques pròpies de 
ronda urbana, i ha de permetre l‟accessibilitat i el creixement d‟aquest àmbit 
nord de l‟àrea urbana del municipi.  
El pla director no contempla pel moment, la necessitat d‟una variant d‟abast 
territorial, donades les intensitats de trànsit existents i de les previsions a curt 
termini. 
c) El Pla director incorpora la traça del projecte d‟ampliació de l‟AP7, i els seus 
enllaços, d‟acord amb els estudis elaborats pel Ministeri de Foment fins 
aquest moment. El traçat definitiu de l‟enllaç de l‟AP7 i la C-531, vindrà 
determinat en el projecte específic que amb aquesta finalitat elabora el 
Ministeri de Foment, i en el que s‟haurà de valorar i ponderar la millor 
alternativa d‟acord amb les administracions municipals implicades. 
d) La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, 
està inclosa en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), i 
en els estudis previs del traçat de l‟Eix Transversal Ferroviari que porta a 
terme la Secretaria de Mobilitat de Departament de PTOP de la Generalitat, i 
s‟emmarca dins les competències que en matèria ferroviària disposa la pròpia 
Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟hauran  de definir en els 
estudis de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que hauran de 
valorar i preveure les mesures de reducció dels impactes sobre les zones 
urbanes properes i la seva integració en l‟entorn, si bé es suggereix des del 
document del PDU que aquesta haurà de buscar una fórmula de traçat el més 
ajustada possible a l‟actual corredor viari ja existent amb la voluntat de 
fraccionar el mínim el territori i d‟evitar l‟aparició d‟espais residuals entre les 
diferents infraestructures.  

 
 
3. En relació als àmbits residencials i d‟activitat econòmica  

a.- S‟informa favorablement recollir la proposta del POUM de situar una zona 
d‟equipaments i sòls urbanitzables al sud del nucli de Sant Gregori, respectant 
l‟àmbit del connector ecològic amb les condicions fixades en l‟apartat 1a 
d‟aquest informe.  
b.- S‟informa favorablement admetre com a sòls urbans els sectors Sud, 
sector de Ponent, sector de Can Simón i Pla de la Torre per estar executats i 
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amb les obres recepcionades, però mantenir com a sòl urbanitzable delimitat 
el sector Pla d‟en Serra ja que no s‟han recepcionat les obres per part de 
l‟Ajuntament. A més s‟ha incorporat com a sòl urbà els terrenys afectats per la 
Modificació de planejament Mas Simón/Plaça del Pavelló aprovada 
definitivament. 
c.- S‟informa favorablement admetre com a sòls urbans els sectors industrials 
Jueria Centre i Jueria Sud per estar executats i amb les obres recepcionades. 
d.- S‟informa favorablement que el PDU reculli les propostes de creixement 
residencial del POUM en tràmit, tot i que prenent les degudes mesures 
d‟acumulació d‟espais lliures i manteniment del caràcter natural en la zona de 
contacte amb el connector de la riera de Llémena, estenent-les a tota la 
plataforma que es perllonga cap al sud de l‟àmbit previst. 
e.- S‟informa favorablement indicar en els documents del PDU un àmbit de 
creixement que englobi les instal·lacions existents de la indústria 
Casademont, S.A.. No obstant haurà d‟ésser el planejament municipal qui 
classifiqui aquest espai i fixi les condicions urbanístiques que han de regir el 
seu desenvolupament. 
f) En relació als terrenys situats a l‟est dels sectors industrials Jueria Centre, 
Pla de Taialà, fins la traça de l‟AP7, com a àrea de creixement econòmic 
estratègic del sistema urbà, el Pla considera que no es donen les condicions 
ni les demandes específiques que justifiquin aquesta reserva en aquest 
moment, i per tant s‟informa desfavorablement, i proposa mantenir aquest 
àmbit com un sòl de protecció preventiva. Tanmateix s‟accepta l‟ampliació pel 
sud del sector industrial de la Jueria Sud tenint com a límit imaginari d‟aquests 
usos destinats a activitat econòmica el camí de Can Vila a Can Carrió sense 
constrènyer la funció del connector que es desenvolupa més al sud.  
 

4.- En relació al corredor d‟infraestructures de l‟AP7 
a) L‟àrea urbana s‟assenta sobre el pas del congost del Ter, que ha estat des 
de l‟època romana la raó de la seva implantació, i en gran part el motiu del 
seu desenvolupament i la seva configuració. 
Infraestructures i sistema urbà venen indissolublement associats, i tant ara 
com en un futur hauran de buscar l‟equilibri entre el servei i les molèsties que 
causen a l‟àrea urbana i el consum de nous territoris amb l‟obertura de nous 
corredors viaris, que ara per ara no es consideren necessaris.   
 

5.- En relació als espais agrícoles i ramaders 
a) El PDU d‟acord amb les seves finalitats fixa un nivell de preservació dels 
espais oberts en funció del seu valor estratègic dins l‟àmbit del Pla, i fixa els 
criteris de protecció dins cada un d‟ells que el planejament municipal ha de 
respectar. No obstant la zonificació específica de cada un d‟aquest àmbits la 
farà el POUM amb el nivell de detall i de normativa més adien a la seva 
escala de treball. 
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B3.11 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE 
RAMÍS 
 
AL·LEGACIÓ B3.11-1 

Ajuntament de Sant Julià de Ramis 
RE. 1491 de 14.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament en sessió celebrada el 11.05.09 
 
1.- Consideració prèvia 
Es reclama que el Govern activi l‟estudi i desenvolupament del plans sectorials de 
determinats serveis sobre els que el PDU no es pronuncia: 

o sanejament i abastament d‟aigua 
o promoció de l‟habitatge de protecció 
o mobilitat i transport públic 
o tractament de residus 
o planificació d‟equipaments supramunicipals en els àmbits sanitari, 

educatiu, social, esportiu i cultural 
  
2.- En relació al sistema d‟espais oberts 

- adequar els límits de les zones extractives als delimitats pel POUM i 
classificar-los com a zones de protecció preventiva 
- classificar la zona dels Camps de Tomet, a Medinyà, com a zones de 
protecció especial, tal i com els classifica el POUM. 

 
3.- En relació al sistema d‟assentaments urbans 

- mantenir les determinacions del POUM pel que fa al sector SUD-01 Pla de 
Baix, no modificant usos ni densitats 

 - actualitzar el document ajustant-lo a les determinacions del POUM vigent: 
  - SUND-02 Camp de les Comes 
  - SUD-09 Medinyà 
  - Sòl urbà PA-30 La Paloma Blanca 

- delimitar com a parc urbà la zona del Pla de La SAFA ajustant les seves 
determinacions al projecte “ARBORETUM” promogut pels ajuntaments de 
Sant Julià de Ramis i Celrà. 

  
4.- En relació al sistema d‟infraestructures de mobilitat i transport 

- actualitzar la proposta d‟enllaç de la C-66, variant de Bordils, amb la N-II a 
Medinyà. 
- recuperar el camí de Palol de Revardit a Sarrià de Ter, evitant el pas de 
vehicles per la urbanització Golf Girona 
- ampliar la xarxa de carrils bici i modificar la Via Verda del Gironès al pas pel 
municipi, adequant-la al POUM  
- garantir la connectivitat de Sant Julià amb la resta de municipis del sistema 
urbà, amb la implantació del tramvia o altres sistemes de transport públic. 
- mantenen les al·legacions presentades a la reserva de l‟eix transversal 
ferroviari. El corredor per Sant Julià està esgotat i la proposta porta més 
perjudicials nuclis poblats existents 
- en el cas que es mantingui la proposta del traçat ferroviari, aquest hauria de 
ser soterrat. 
- emplaçar la zona d‟aparcaments de camions a la futura zona industrial junt a 
Palol de Revardit, en lloc de situar-la al Pla de Baix. 
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5.- En relació als instruments de gestió supramunicipals 
- incloure com actuació estratègica el Parc Urbà “Arboretum” . Creació d‟un 
consorci per la seva planificació i gestió. La planificació la definirà el PE Ribes 
del Ter previst al POUM 
-  el PDU hauria d‟incorporar figures de gestió supramunicipal, especialment 
per planificar i gestionar els principals serveis que afecten al sistema urbà. 

 
6.- En relació al paisatge 

- donat que les zones de protecció paisatgística, el sòl urbanitzable, s‟han de 
destinar a zones verdes, i així afecta substancialment al sector SUD-09 de 
Medinyà, es demana la supressió d‟aquesta determinació en la zona afectada 
per aquest sector, deixant que el planejament derivat resolgui la integració 
paisatgística de manera específica. 

 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- Consideració prèvia 
El PDU fixa la necessitat d‟establir dins el sistema de cooperació supramunicipal 
l‟estudi i desenvolupament de plans sectorials de determinats conjunt d‟actuacions 
que fora interessant gestionar amb criteris supralocals, extenent-les a les següents 
àrees: 

a) planejament i gestió de les actuacions estratègiques del pla que 
tinguin caràcter supralocal 

  b) sanejament i abastament d‟aigua;  
  c) promoció d‟habitatge de protecció;  
  d) mobilitat i transport públic;  
  e) gestió del sistema d‟espais lliures;  
  f) promoció de sòl d‟activitat econòmica;  
  g) gestió de xarxes de telecomunicació 
  h) tractament de residus 

i) definició de necessitats i planificació d‟equipaments sanitaris, 
educatius, esportius, socials i culturals i la seva ubicació amb criteris 
d‟àrea urbana 

 
2.- En relació al sistema d‟espais oberts 

- S‟informa favorablement incorporar l‟observació a la proposta del sistema 
d‟espais oberts del Pla i s‟afegeix la totalitat de l‟àmbit de les Pedreres a la 
protecció preventiva. 
- S‟incorpora l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla. 

 
3.- En relació al sistema d‟assentaments urbans 
- a la zona nord del sistema urbà el PDU considera necessari mantenir la proposta de 
crear les condicions per tal que es puguin assentar usos terciaris que donin servei als 
nous habitatges que es construiran en aquesta zona. En aquest sentit dicta que un 
mínim del 30% del sostre total dels sectors assenyalats pendents de desenvolupar es 
destini a usos terciaris. 
 
 - S‟informa favorablement adequar a les directrius del POUM vigent els sectors 
  - SUND-02 Camp de les Comes 
  - SUD-09 Medinyà 
  - Sòl urbà PA-30 La Paloma Blanca 

- S‟informa favorablement delimitar al plànol d‟ordenació 4.1 d‟Actuacions 
Territorials Estratègiques com a parc agrari la zona del Pla de La SAFA, 
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ajustant les seves determinacions al projecte “ARBORETUM” promogut pels 
ajuntaments de Sant Julià de Ramis i Celrà. 

 
4.- En relació al sistema d‟infraestructures de mobilitat i transport 

-S‟informa favorablement actualitzar la proposta d‟enllaç de la C-66, variant de 
Bordils, amb la N-II a Medinyà, atès que la versió que figura en els documents 
del Pla, ha estat posteriorment modificada. 
- El Pla director incorpora únicament la vialitat estructurant o bàsica del 
sistema urbà, que lògicament ha de venir complementada per la xarxa urbana 
interna municipal. Tot i l‟interès que pot tenir la recuperació del camí de Palol 
de Revardit a Sarrià de Ter, per evitar el pas de vehicles i les molèsties a la 
urbanització Golf Girona, aquesta via s‟hauria d‟emmarcar dins l‟àmbit de la 
planificació municipal, doncs no es considera d‟abast i funcionalitat 
estructurant del sistema. 
- S‟informa favorablement adequar la xarxa de carrils bici i modificar la Via 
Verda del Gironès al pas pel municipi, d‟acord al previst al POUM, tot i que en 
el Pla director es recolliran únicament les vies que es consideren d‟enllaç i 
estructurant del sistema urbà, sense incorporar les d‟àmbit estrictament local. 
- El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Estratègies territorials 
de mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport públic que ha de 
permetre facilitar i potenciar les línies de transport públic, garantint la 
connectivitat de tots el municipis, i també en el seu cas, la incorporació del 
tramvia ocupant part d‟aquesta reserva d‟espai.  
Les característiques i abast de la línia del tramvia que ocuparia part d‟aquesta 
reserva viària per al transport públic fixada en aquest Pla director, s‟haurà de 
fixar en el corresponent estudi específic d‟implantació, per tal de garantir-ne la 
seva optimització i la seva viabilitat econòmica, d‟acord amb el tipus i 
característiques del servei proposat.   
 
- La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, està 
inclosa en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), i en els 
estudis previs del traçat de l‟eix transversal ferroviari que porta a terme la 
Secretaria de Mobilitat del Departament de PTOP de la Generalitat, i 
s‟emmarca dins les competències que en matèria ferroviària disposa la pròpia 
Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟hauran de definir en els 
estudis de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que hauran de 
valorar i preveure les mesures de reducció dels impactes sobre les zones 
urbanes properes i la seva integració en l‟entorn.  
 
- S‟informa favorablement emplaçar la zona d‟aparcaments de camions a la 
futura zona industrial junt a Palol de Revardit, en lloc de situar-la al Pla de 
Baix. 

 
5.- En relació als instruments de gestió supramunicipals 

- S‟informa favorablement incloure com actuació estratègica el Parc Urbà 
“Arboretum”, preveient la creació d‟un consorci per la seva planificació i 
gestió. La. planificació la definirà el PE Ribes del Ter previst al POUM 
- En relació a la incorporació de figures de gestió supramunicipal, 
especialment per planificar i gestionar els principals serveis que afecten al 
sistema urbà, s‟informa favorablement ampliar les previsions del conjunt 
d‟actuacions que fora interessant gestionar amb criteris supralocals extenent-
les a les següents àrees: 



 

 79 

a) planejament i gestió de les actuacions estratègiques del pla que 
tinguin caràcter supralocal 

  b) sanejament i abastament d‟aigua;  
  c) promoció d‟habitatge de protecció;  
  d) mobilitat i transport públic;  
  e) gestió del sistema d‟espais lliures;  
  f) promoció de sòl d‟activitat econòmica;  
  g) gestió de xarxes de telecomunicació 
  h) tractament de residus 

i) definició de necessitats i planificació d‟equipaments sanitaris, 
educatius, esportius, socials i culturals i la seva ubicació amb criteris 
d‟àrea urbana 

 
6.- En relació al paisatge 

- La delimitació de les zones de protecció paisatgística identificades en els 
plànols s‟ha d‟entendre com a orientativa, ja que serà l‟estudi d‟integració i 
impacte paisatgístic el que determinarà la longitud i amplada que haurà de 
tenir aquesta franja per tal de garantir els objectius de qualitat paisatgística 
que persegueix. En qualsevol cas, s‟entén que la dimensió d‟aquestes zones 
verdes no hauria de ser tal que pogués afectar a la viabilitat dels sectors 
afectats. 
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B3.12 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER 
 
AL·LEGACIÓ B3.12-1 

Ajuntament de Sarrià de Ter 
RE. 984 de 03.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- En relació a la reserva de sòl de l‟Eix Transversal Ferroviari (ETF) 

- reiteren les al·legacions presentades al PITC i a la Direcció General 
d‟Urbanisme en relació a les previsions d‟aquest ETF. 
- que la línia de mercaderies es faci pel corredor ferroviari de la línia 
convencional 
- que la proposta de l‟ETF suposa un impacte acumulatiu molt sever al passar 
per un corredor esgotat 
- que el PDU no analitza suficientment l‟impacta de l‟ETF ni les possibles 
alternatives 

 
2.- En relació a les propostes del sistema d‟assentaments. 

- la proposta relativa a modificar els usos del sector Pla de Dalt, incrementant  
el sostre destinat a usos comercials, afecta substancialment el model 
urbanístic del municipi i es proposa eliminar-la del PDU  

 - es troben a faltar propostes d‟actuació en el sòl urbà. 
 
3.- En relació al sistema d‟espais oberts 
 - que el PDU protegeixi l‟entorn històric-natural de la Riera de Xuclà. 

- que s‟ampliï l‟EIN Muntanyes de Rocacorba incloent les valls de la Llémena, 
la Xucla i el Revardit. 
- que es classifiqui com a zona d‟especial interès natural els sòl no 
urbanitzable situat a l‟oest de l‟AP7, més els terrenys confrontants amb la 
Riera de Xucla, fins limitar amb l‟espai d‟ampliació de la Xarxa Natura 2000 
“Riberes del Baix Ter-riu (ES5120006-1). 

 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- En relació a la reserva de sòl de l‟Eix Transversal Ferroviari (ETF) 

La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, està 
inclosa en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), i en els 
estudis previs del traçat de l‟eix transversal ferroviari que porta a terme la 
Secretaria de Mobilitat de Departament de PTOP de la Generalitat, i 
s‟emmarca dins les competències que en matèria ferroviària disposa la pròpia 
Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟hauran de definir en els 
estudis de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que hauran de 
valorar i preveure les mesures de reducció dels impactes sobre les zones 
urbanes properes i la seva integració en l‟entorn. 

 
 2.- En relació a les propostes del sistema d‟assentaments 

El PDU fixa com a necessitat del sistema urbà, la previsió de dotació 
comercial en aquesta zona residencial nord amb un considerable potencial de 
creixement residencial, per evitar la necessitat del desplaçament continu a 
altres àmbits.  No obstant, l‟emplaçament de la reserva per a usos comercials 
en aqueta zona pot desplaçar-se a àmbits propers o al costat de l‟Avinguda 
de França. Es proposa en conseqüència mantenir com a criteri i recomanació 
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l‟ampliació de la dotació comercial en aquest àmbit, sens prejudici de la seva 
concreció dins el planejament municipal.  
  

3.- En relació al sistema d‟espais oberts 
- S‟informa favorablement incorporar les observacions a la proposta del 
sistema d‟espais oberts del Pla ampliant considerablement els espais 
connectors del municipi, concretament les valls del Xuclà i Riudelleques i el 
SNU de l‟oest de l‟AP7. Així mateix,per tal de garantir l‟efectiva connectivitat 
d‟aquests corredors es delimita com a punt conflictiu per a la connectivitat el 
seu encreuament amb l‟AP-7 i el ramal de l‟Eix Transversal Ferroviari. 



 

 82 

B3.13 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE VILABLAREIX 
 
AL·LEGACIÓ B3.13-1 

Ajuntament de Vilablareix 
RE. 1525 de 18.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament en sessió celebrada el 11.05.09 
 
0.- Consideració prèvia a l‟al·legació 

En compliment del principi d‟autonomia local el PDU hauria de respectar les 
competències que en matèria de planificació i gestió urbanística reserva la 
legislació vigent als municipis. 

 
1.- En relació als criteris de planejament 

a) Cal limitar les determinacions a les essencials i prioritzar les directrius a les 
normatives de forma que no es coarti les competències municipals en la 
redacció dels POUM 
b) Cal establir d‟un model global, però matisat des de la localitat, que eviti 
tensions en el territori i dificultats de gestió. 
c) Cal un instrument d‟estructuració global sectorial i de proposta. El PDU 
adopta una actitud conservadora al assumir com a dictat les determinacions 
sectorials, deixant passar l‟oportunitat i la responsabilitat de fer propostes mes 
adequades a la conurbació. 
  

2.- En relació als nous assentaments 
a) La previsió de 11.000 nous habitatges és excessiva i es basa en els 
creixements dels últims anys. 
b) La regulació d‟intensitat són de competència municipal i per tant es 
proposa elimina els trams d‟intensitat, ja que es suficient amb la zonificació. 
c) El model es desequilibrat respecte al municipi ja que planteja densitats 
inassolibles que passen de 25  a 40 habitatges per hectàrea el que significa 
doblar l‟extensió superficial urbanitzada i el número d‟habitatges.  

 d) Reservar el front de l‟autopista per a altres usos no d‟habitatge. 
  
3.- En relació al comerç i àrees d‟activitats 

a) Destinar el sòl situat el front de l‟autopista per a usos mixtes residencial-
comercial-terciari amb vocació de tenir representativitat territorial. 
b) Els terrenys situats a l‟est de l‟AP7 i nord de la C66 s‟han de destinar 
integrament a usos comercials i terciaris. 

 
4.- En relació a les vies de comunicació – espais lliures. Permeabilitat i connectivitat. 

a) Accés a l‟entorn rural i permeabilitat. Cal preveure la continuïtat del parc 
lineal, garantint la connectivitat externa amb el sòl no urbanitzable, en base a 
l‟estructura fluvial, de manera que es garanteixi l‟accés, social i biològic, a 
l‟entorn natural, i per altre banda cal preveure directrius que garanteixin la 
permeabilitat de les infraestructures. 
b) Fragmentació del territori per barreres d‟infraestructures. El PDU ha 
d‟incloure com a criteri de planejament la reducció, eliminació o forma de 
gestió dels espais residuals a conseqüència de la creació d‟infraestructures. 
c) Continuïtat dels espais lliures i vials entre Vilablareix i Girona. El PDU ha 
d‟incloure la connexió viària i de les zones verdes entre els dos municipis pel 
carrer Güell per sota de la C-65.  Cal clarificar i potenciar l‟estació de rodalies.   
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d) Eliminació del bypass de mercaderies. Es reafirma els continguts de 
l‟al·legació presentada al PDU de reserva de sòl pel l‟ETF (Ex. 
RN:2005/01852/C). Es proposa com a alternativa convertir aquesta traça per 
a usos urbans amb estacions a Vilablareix i Salt 
e) Mobilitat. Cal que el PDU inclogui determinacions que possibilitin la 
implantació d‟un tramvia, i millorar la mobilitat amb trajectes nord-sud, est-
oest, que suavitzin la radialitat viaria de Girona. 
f) Carreteres urbanes i travessies. Les carreteres que travessen zones 
urbanes haurien de tenir tractament de carrer urbà. 

 
5.- En relació a les xarxes de subministrament i sanejament.  

Es proposa que el PDU incorpori un estudi de xarxes i dels recursos 
disponibles fent propostes a les seves mancances. 

 
 
 
Proposta de resolució: 

 
0.- En relació a l‟autonomia municipal 

Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal 
recordar que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser 
necessàriament aprovats per les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU 
aporten una referència pública i compartida a la tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en 
l‟estudi i avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període 
d‟informació pública del pla que ha tingut una durada extraordinària de tres 
mesos i un mes i mig addicional per als ajuntaments. 

 

1.- En relació als criteris de planejament 
a) En relació a les competències municipals.- El Pla intenta limitar les 
determinacions a les essencials, prioritzant les directrius a les normatives de 
forma que no es coarti les competències municipals en la redacció dels 
POUM. Durant aquest procés de tramitació, les reunions amb tots els 
ajuntaments pretenen establir un model global consensuat i matisat des dels 
municipis. 
 
b) En relació a establir un model global.- El Pla d‟acord amb les finalitats que li 
atorga la Llei 1/2005 text refós de la Llei d‟Urbanisme, té com a finalitat 
coordinar l‟ordenació urbanística d‟un territori d‟abast supramunicipal, amb 
determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat 
de les persones i mercaderies i el transport públic, la fixació de mesures per a 
la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels espais oberts, la 
delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la programació 
de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
 
c) En relació a l‟estructuració global sectorial.- El Pla fixa la necessitat 
d‟establir dins el sistema de cooperació supramunicipal l‟estudi i 
desenvolupament de plans sectorials de determinats conjunt d‟actuacions que 
fora interessant gestionar amb criteris supralocals, estenent-les a les següents 
àrees: 

  a) planejament i gestió de les actuacions estratègiques del pla que 
  tinguin caràcter supralocal 
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  b) sanejament i abastament d‟aigua;  
  c) promoció d‟habitatge de protecció;  
  d) mobilitat i transport públic;  
  e) gestió del sistema d‟espais lliures;  
  f) promoció de sòl d‟activitat econòmica;  
  g) gestió de xarxes de telecomunicació 
  h) tractament de residus 
  i) definició de necessitats i planificació d‟equipaments sanitaris,  
  educatius, esportius, socials i culturals i la seva ubicació amb criteris 
  d‟àrea urbana 

 
 
2.- En relació als nous assentaments 

a) El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments 
urbans en funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a 
Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en 
l‟apartat 2.3 “escenaris econòmics i demogràfics de caràcter 
general”(Premisses del programa de Planejament Territorial) , i completats i 
detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa memòria apartat 3 “Context i 
estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests escenaris de partida, 
han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i  
objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials de cada 
indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). 
b) Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de 
creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟emmarquen dins 
aquest marc indicatiu de les directrius del Pla, però serà el planejament 
municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins el seu 
àmbit territorial. És en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del 
Pla com el marc de referència que el planejament municipal no hauria de 
sobrepassar, ja que  distorsionaria els objectius del mateix, però que en 
qualsevol cas, si que pot no qualificar o programar en el temps, segons les 
previsions de la política urbanística municipal de cada moment. 
c) La regulació d‟intensitat pretén donar directrius sobre el caràcter dels 
assentaments, evitant densitats massa baixes en les zones més aptes per als 
eixamples o al contrari. No obstant, i en la línia que proposa l‟al·legació es 
proposa fixar aquests trams d‟intensitat únicament amb caràcter indicatiu dins 
el Pla Director. 
d) En relació a reservar el front de l‟autopista per a altres usos no d‟habitatge, 
cal dir que el PDU fixa per a les noves àrees d‟assentaments urbans, 
genèricament dos tipus d‟ús: el residencial i el d‟activitats econòmiques 
(industrials), entenent en els dos casos que en la definició específica d‟usos el 
planejament municipal fixarà una “diversitat” d‟usos, i en aquest cas, lligats a 
la zona residencial propera. 

 
3.- En relació al comerç i àrees d‟activitats 

a)  S‟informa favorablement destinar exclusivament per a usos comercials i 
terciaris els terrenys situats a l‟est de l‟AP7 i nord de la C66, tot i que cal dir 
que el PDU fixa genèricament per a les noves àrees d‟assentaments urbans, 
dos tipus d‟ús: el residencial i el d‟activitats econòmiques (industrials), 
entenent en els dos casos que en la definició específica d‟usos el planejament 
municipal fixarà una “diversitat” d‟usos, i en aquest cas, lligats a la zona 
residencial propera. S‟ha de fer notar també, que l‟ordenació d‟aquest àmbit 
s‟hauria de consensuar amb el municipi veí de Salt, a qui correspon l‟altra 
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meitat d‟aquesta àrea delimitada entre l‟AP7, el vial d‟accés a l‟AP7, Passeig 
Marques de Camps, i Avinguda de la Pau. 

 

4.- En relació a les vies de comunicació – espais lliures. Permeabilitat i connectivitat. 
a) En relació a l‟accés a l‟entorn rural i permeabilitat. - El Pla Director 
comparteix i incorpora els criteris esmentats en l‟al·legació de donar 
continuïtat al parc lineal, garantint la connectivitat externa amb el sòl no 
urbanitzable, en base a l‟estructura fluvial, per tal de garantir l‟accés, social i 
biològic, a l‟entorn natural. Alhora el pla incorpora directrius per garantir la 
permeabilitat de les infraestructures. 
Es recullen les observacions al plànol 4.1. d‟Actuacions Territorials 
Estratègiques i es trasllada a la Memòria i a les Normes del PDU. 
 
b) En relació a la fragmentació del territori per barreres d‟infraestructures. - 
S‟informa favorablement incloure a més com a criteri de planejament, que els 
projectes de les infraestructures valorin l‟apropament i la traça conjunta amb 
altres infraestructures del mateix corredor de pas, per tal de reduir els espais 
residuals resultants.  
La regulació del sòl de protecció especial ja inclou determinacions concretes 
per tal de garantir la permeabilitat de les noves infraestructures així com la 
previsió d‟actuacions de permeabilitació en les infraestructures existents. En 
qualsevol cas, s‟afegeixen a les determinacions sobre connectivitat del PDU 
la identificació dels punts conflictius per a la connectivitat per tal de prioritzar-
ne la intervenció en aquestes zones. 
 
c) S‟informa favorablement establir la continuïtat dels espais lliures i vials 
entre Vilablareix i Girona, incloent la connexió viària i de les zones verdes 
entre els dos municipis pel carrer Güell per sota de la C-65.  
 S‟informa favorablement la potenciació de la xarxa ferroviària convencional 
com a sistema mixta de tramvia urbà i tren de rodalies. En aquest sentit el 
PDU proposa la creació de dos noves estacions (Avellaneda, i Pedret), i la 
connexió amb l‟aeroport, amb la modernització del material i l‟adequació de 
freqüències per aquesta finalitat. 
 
d)  En relació a la reserva de sòl de l‟Eix Transversal Ferroviari (ETF) 
La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, està 
inclosa en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), i en els 
estudis previs del traçat de l‟eix transversal ferroviari que porta a terme la 
Secretaria de Mobilitat de Departament de PTOP de la Generalitat, i 
s‟emmarca dins les competències que en matèria ferroviària disposa la pròpia 
Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟haurà de definir en els 
estudis de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que hauran de 
valorar i preveure les mesures de reducció dels impactes sobre les zones 
urbanes properes i la seva integració en l‟entorn.  
 
e)  En relació a la implantació d‟un tramvia.  
El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Estratègies territorials 
de mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport públic que ha de 
permetre facilitar i potenciar les línies de transport públic, garantint la 
connectivitat de tots el municipis, i també en el seu cas, la incorporació del 
tramvia ocupant part d‟aquesta reserva d‟espai.  
Les característiques i abast de la línia del tramvia que ocuparia part d‟aquesta 
reserva viària per al transport públic fixada en aquest Pla director, s‟hauran de 
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fixar en el corresponent estudi específic d‟implantació, per tal de garantir-ne la 
seva optimització i la seva viabilitat econòmica, d‟acord amb el tipus i 
característiques del servei proposat.   
 
f)  En relació a les carreteres urbanes i travessies.  
El Pla director incorpora la vialitat que es considera estructurant o bàsica del 
sistema urbà, i entre elles les carreteres que travessen zones urbanes. Les 
característiques específiques d‟aquestes vies, s‟hauran de definir en els 
projectes específics corresponent, que hauran de fixar les característiques i el 
tractament en relació a la seva posició, i preveure les mesures per a la seva 
integració en l‟entorn urbà. 
 

 
5.- En relació a les xarxes de subministrament i sanejament.  

L‟estudi i propostes sobre les xarxes de subministrament i sanejament, no son 
objecte d‟aquest Pla Director, sinó que hauran d‟esser objecte de plans 
específics (com ho es el Pla Director de Sanejament de sistema urbà 
actualment en fase d‟estudi) que han de permetre debats i acords específics 
entre les diferents administracions concurrents per a la seva finalitat. 
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B3.14 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR 
 
AL·LEGACIÓ B3.14-1 

Ajuntament de Vilobí d‟Onyar 
RE. 1514 de 15.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord adoptat pel Ple de l‟ajuntament en sessió celebrada el 11.05.09 recollint en un 
primer bloc les al·legacions que fa el municipi al PDU, i en un segon bloc les 
al·legacions conjuntes dels municipis del sud de Girona. 
 
Primer bloc: Al·legacions del municipi de Vilobí d‟Onyar, Salitja i Sant Dalmai del Pla 
1.- Les propostes del PDU fan que les possibilitats de creixement del nucli de Vilobí 
d‟Onyar i Sant Dalmai resultin pràcticament nul·les, i per aquest motiu es demana 
compatibilitzar les seves propostes amb les del POUM en fase de redacció i 
tramitació: 
 - creació d‟un parc fluvial al marge dret de l‟Onyar 

- modificar la classificació a protecció preventiva dels terrenys situats entre la 
carretera de Santa Coloma i l‟actual nucli de Sant Dalmai 

 
2.- En relació als àmbits residencials i per activitats econòmiques: 

- situar les creixements industrials i residencials seguint les propostes del 
POUM, al sud de l‟Onyar 
- ampliar la densitat prevista a la zona de Can Bells com a conseqüència  de 
la localització des habitatges protegit que resulten de l‟ampliació del Golf de 
Caldes. 
- no desclassificar el sòl urbanitzable de Salitja  
- adaptar les propostes de creixement de Sant Dalmai a les del POUM, a l‟est 
de la carretera de Santa Coloma. 
- fer compatible que en la zona destinada pel PDU a serveis aeroportuaris es 
puguin mantenir els habitatges existents, denominant-la Àrea de Dotacions i 
Serveis.   

 
3.- Reconèixer la zona esportiva vinculada al Golf de Caldes: 
 - Sector discontinu d‟unes 80ha de superfície 
 - 30% habitatge públic continu al sòl urbà 
 - cessió en concepte del 10%am, del 30% de l‟habitatge protegit que es 
genera 
 - construcció i cessió gratuïta del 50% del sostre d‟habitatge protegit 
 - edificabilitat bruta 0,035 m2/m2 (28.000 m2 de sostre) 
 - densitat mínima d‟habitatges: 1,5 hab/ha 
 
4.- En relació a la traça de l‟ETF es demana que aquesta es modifiqui ajustant-la a la 
que suposa un mínim impacte sobre el medi i les edificacions existents.  
 
 
Segon bloc: Al·legacions conjuntes dels municipis del sud de Girona. 

 1.- Els Plans territorials (PT) en general i el PDUSUG presenten tres grans dèficits:  
a. de consens polític i social,  
b) de visió: son plans de departament i no de govern ni de país, 
c) de compromís: són plans lleugers de compromisos de la Generalitat en 

inversions i terminis d‟execució. 
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2.- ·Els PT desenvolupen un model que provoca desequilibris territorials donat que 
es basen en la ciutat i xarxa de ciutats com a única realitat, oblidant les perspectives 
de prosperitat del mon rural. 

  
 3.- Els PT són instruments intervencionistes que menystenen l‟autonomia municipal 
a l‟establir obligacions concretes i eliminar el poder de decisió de l‟autoritat municipal: 
  - impedeix la classificació proposada pels ajuntaments 

- en l‟àrea de l‟aeroport la Generalitat pot instar i tramitar la modificació del 
planejament municipal i derivat 

  - les densitats les determina el Pla 
 
 4.- Es demana donar compliment a les següents necessitats de caràcter general: 

- que les bases del planejament territorial siguin aprovades pel Parlament 
- que el PT i excepcionalment els PDU incorporin de manera coherent totes 
aquelles intervencions en el territori que són necessàries per fer viable el 
model de desenvolupament socioeconòmic que els inspira i que estableixin 
mecanismes transparents d‟avaluació dels seus resultats, especialment 
d‟aquells que depenen de l‟acció de la Generalitat 

  - que els PDU deixin de suplantar les competències municipals 
- que es modifiqui el model evitant la divisió de Catalunya en una realitat 
urbana privilegiada i una rural castigada, tot assumint una realitat comuna 
amb expressions territorials diferents i complementàries 

  
 5.- Abans de tramitar el PDUSUG hauria calgut tramitar el Pla Territorial de les 
Comarques Gironines (PTCG) 

 
 6.- Que el PDU no neix de la voluntat d‟ordenar sinó que constitueix una acció 
intervencionista. Es demana que s‟abandoni aquesta orientació i s‟impulsi un procés 
obert, participatiu i ambiciós en el marc del PTCG i es deixi l‟autonomia municipal en 
matèria urbanística. 
 
 
Proposta de resolució: 

 
En relació al primer bloc: Al·legacions del municipi de Vilobí d‟Onyar, Salitja i Sant 
Dalmai del Pla 
 
1.- S‟informa favorablement compatibilitzar en tot el possible les propostes del PDU 
amb les del POUM en fase de redacció i tramitació. 

- Pel que respecta a les possibilitats de creixement del nucli de Vilobí d‟Onyar 
es proposa ajustar el creixement de l‟àrea urbana amb la creació d‟un parc 
fluvial al marge dret de l‟Onyar d‟acord amb les previsions del nou POUM de 
forma que s‟hi acumulin les cessions de zones verdes i es mantingui el 
caràcter natural de l‟espai. 
El PDU ja incorpora en les seves determinacions la consideració les riberes a 
banda i banda de l‟Onyar com a parc fluvial dintre de les seves actuacions 
territorials estratègiques. 
- S‟informa favorablement adaptar les propostes de creixement de Sant 
Dalmai a les del POUM, a l‟est de la carretera de Santa Coloma. 

 
 
2.- En relació als àmbits residencials i per activitats econòmiques:  

- S‟informa favorablement situar les creixements industrials i residencials 
d‟acord amb els criteris del POUM, al sud de l‟Onyar, tot respectant l‟àrea 
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inundable i es proposa que en la franja més propera al curs fluvial s‟hi 
acumulin les cessions de zones verdes i es mantingui el caràcter natural de 
l‟espai. 
- En relació a la zona de Can Bells.- El Pla Director, no defineix aquesta zona 
com una àrea d‟expectativa i expansió urbana d‟abast supramunicipal i en tot 
cas serà el planejament municipal el que promourà un canvi de classificació 
del sòl, adoptant l‟ordenació i les densitats més adequades i sotmesa a les 
indicacions del tràmit d‟avaluació ambiental. 
- En relació al sòl urbanitzable de Salitja s‟informa favorablement delimitar en 
els documents del PDU un àmbit de futur creixement per respondre a les 
necessitats locals, compatibilitzant aquests creixements amb els efectes que 
pugui provocar la proximitat de l‟aeroport.  
- S‟informa favorablement adaptar les propostes de creixement de Sant 
Dalmai a les del POUM, a l‟est de la carretera de Santa Coloma. 
- En relació a la compatibilitat dels habitatges existents dins la zona de serveis 
aeroportuaris.- S‟informa favorablement fer compatible els habitatges 
existents dins la zona destinada pel PDU a serveis aeroportuaris, per tal que 
es puguin mantenir els habitatges existents.    

 
3.- En relació a la zona esportiva vinculada al Golf de Caldes de Malavella. 

L‟ampliació del camp de golf existent es considera compatible amb els criteris i 
objectius d‟aquest Pla, i es proposa per tant, incloure una referència en la normativa 
del mateix per tal de facilitar aquesta ampliació. 
En coherència amb els criteris de planejament territorial no forma part dels objectius 
del Pla director la previsió de noves àrees d‟habitatge separades dels nuclis urbans 
del municipi. 
 

4.- En relació a la traça de l‟ETF. – Aquest Pla Director incorpora la traça de l‟Eix 
Transversal Ferroviari resultant de l‟estudi específic de traçat, que elabora la Secretaria de 
Mobilitat del Departament de PTOP.  En el marc d‟aquest estudi s‟haurà de valorar la 
possibilitat d‟ajustar la traça en el sentit proposat en l‟al·legació.  

 
 
Segon bloc: Al·legacions conjuntes dels municipis del sud de Girona. 

 
1.- En relació a la planificació territorial en general 

a) Dèficit de consens..- La construcció del consens es fa al llarg de l‟elaboració i la 
tramitació del Pla. L‟objectiu és que el PDUSUG que s‟aprovi tingui un grau elevat 
de consens, per bé que aquest no podrà ser mai total ni igual en totes les parts 
del territori. 

b) Dèficit de visió.- L‟abast dels PDU ve regulat per la Llei d‟Urbanisme i el Pla 
adopta els temes que són més importants en l‟àmbit de planejament. L‟al·legació 
no assenyala cap assumpte o temàtica que hi falta. 

c) Dèficit de compromís.- En tot cas fer un pla plurimunicipal comporta un grau de 
compromís molt superior que no fer-lo. 

 
2.- En relació al model d‟equilibri territorial 

El territori veritablement equilibrat és el que té una xarxa de ciutats que el vertebra, i això 
és evident que no vol dir que la resta del territori es menystingui o sigui de segona. 
Simplement és diferent i com a diferent ha d‟ésser tractat. 

 
3.- En relació a l‟autonomia municipal 

Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
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Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal recordar 
que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser necessàriament aprovats per 
les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU aporten una referència pública i 
compartida a la tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en l‟estudi i 
avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període d‟informació pública del 
pla que ha tingut una durada extraordinària de tres mesos, i un mes i mig addicional per 
als ajuntaments. 
 

4.- En relació a les qüestions de caràcter general: 
- El planejament territorial i l‟urbanístic es desenvolupen en el marc de lleis aprovades 
pel Parlament de Catalunya. 
- L‟abast dels PDU permet posar en comú una visió global de les previsions 
d‟infraestructures, assentaments urbans, i espais oberts, que no es possible preveure 
des de l‟estricte àmbit d‟un terme municipi aïllat, i permet incorporar les propostes que 
son necessàries per a fer viable el model de desenvolupament socioeconòmic que els 
inspira. 
- Dir que el Pla porta a dividir Catalunya en una realitat urbana privilegiada i una realitat 
rural castigada no té cap base. 

 
5.- En relació al Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG) 

Amb la teoria de l‟al·legació tampoc podria aprovar-se cap POUM si no hi hagués 
planejament d‟àmbit superior. Els plans que afecten un territori tenen l‟exigència d‟ésser 
coherents però no necessàriament s‟han de redactar de forma jeràrquica. 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i el PDUSUG estan dirigits ambdós 
pel Programa de Planejament Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i per tant la seva coherència és exigible i suposable. 
El PTCG és objecte del procés participatiu que se segueix en tot el planejament 
territorial: a partir d‟un document tècnic que és l‟Avantprojecte de Pla, el qual no té 
encara cap aprovació política i que facilita el debat i millora la seva eficiència. 

 
6.- En relació al procés participatiu.  

Els plans, tant els directors urbanístics com els territorials, han de tenir un procés de 
debat i participació adequat, i a aquesta finalitat responen els períodes d‟informació 
pública que venen regulats per les disposicions legals i que en el cas del PDUSUG s‟ha 
complert amb escreix.  
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B3.15 - AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
 
AL·LEGACIÓ B3.13-1 

Ajuntament de Campllong 
RE. 1490 de 13.05.09 
 
Continguts de l’al·legació: 
1.- En relació a la invasió de competències municipals. 

El PDUSUG representa una vulneració de l‟art. 56 de la Llei d‟urbanisme, al 
mateix temps que atenta contra l‟autonomia municipal, obligant al planejament 
municipal en un sentit molt concret i deixant sense opcions la discrecionalitat 
del planificador municipal, que és el contingut essència de l‟autonomia local. 

 
2.- Em relació amb el fonament del PDU 
 La variant de Riudellots de la Selva ha de finalitzar dins el terme de 
Riudellots, sense afectar al municipi de Campllong   
 
 
Proposta de resolució: 

 
1.- En relació a la invasió de competències municipals. 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te com a finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, 
la fixació de mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la 
programació de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
La delimitació del seu àmbit es coherent amb aquestes finalitats, a l‟abastar l‟àrea  i 
els municipis mes directament interrelacionats amb l‟àrea central, i que inclou els dos 
àmbits industrials, al nord el polígon industrial de Celrà, i al sud el polígon de 
Riudellots (Polingesa), així com els municipis sobre els que s‟assenta l‟aeroport, per 
a permetre fixar directrius comunes en les infraestructures i la mobilitat, els espais 
oberts, i els assentaments urbans. 
 
2.- En relació a la variant de Riudellots de la Selva.- 
- La traça definitiva de la variant de Riudellots de la Selva (carretera C-25) es definirà 
en el corresponent estudi de traçat i el projecte que es tramitarà en el seu moment. 
La traça incorporada dins aquest Pla director, s‟integra dins les previsions i propostes 
d‟aquest, però te caràcter únicament indicatiu, i com  tal, haurà de constar com una 
de les alternatives estudiades en el projecte del traçat definitiu.  
Atès el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres de Catalunya, aquesta traça 
no pot quedar supeditada als estrictes límits administratius municipals, i s‟haurà 
d‟adaptar a les condicions territorials més adequades en cada cas.  
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GRUP C - ORGANISMES I ENTITATS 
S‟han presentat un total de tretze escrits d‟al·legació al tràmit d‟informació pública del PDU-
SUG per part de diferents entitats, amb els següents continguts i proposta de resolució: 
 
 
AL·LEGACIÓ C1 

ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
RE.5483 de 9.04.09 
 
Continguts de l’al·legació: 

1.- Es troba la mancança d‟una primera anàlisi del que pot representar la implantació 
de les noves estacions de l‟AVE en el SUG. 
 
2.- En referència a la previsió de l‟evolució dels llocs de treball en l‟àmbit del Pla es 
considera que es preveu un increment molt petit dels llocs de treball per a una zona 
que ha d‟esdevenir un dels motors econòmics de Catalunya, especialment si es te en 
compte que la taxa mitjana anual d‟increment de llocs de treball en l‟àmbit del Pla ha 
estat superior al registrat a Catalunya. 
 
En referència a la previsió de l‟evolució de l‟àmbit del Pla, cal tenir present i preveure 
les implicacions en el territori de la nova estació AVE a Riudellots i l‟efecte d‟atracció 
de residents amb treball a la Regió Metropolitana de BCN 
 
3.- En referència a les xarxes d‟abastament es considera que cal preveure uns 
espais o corredors, paral·lels als grans eixos de comunicacions, per poder-hi 
implantar amb facilitat les xarxes d‟abastament de serveis, 
 
4.- Discordances entre la documentació presentada i la realitat física 
 a) no estan marcats els àmbits d‟influència acústica de l‟aeroport 
 b) el traçat de la GIV-5341 no coincideix amb el grafiat al plànol. 

c) hi ha una diferència de tractament a l‟àmbit edificat de Vilobí en relació als 
de Riudellots. Cal respectar els entorns edificats situats prop de l‟aeroport i 
respectar els habitatges existents 
d) modificat el límit de la zona d‟activitats econòmiques i portar-lo fins la GIV-
5341 
e) que la variant de Riudellots tingui un corredor de serveis i que serveixi de 
protecció als habitatges propers. 

 
5.- Discordances entre la documentació presentada i la realitat social. 

a) el preu mitjà de l‟habitatge en el Gironès es de l‟ordre d‟un 23% inferior al 
de l‟àrea metropolitana de BCN, fet que pot augmentar la demanda en l‟àmbit 
del PDU 
b) les tipologies d‟habitatges del SUG, tret el nucli central (Girona, Salt i Sarrià 
de Ter) són unifamiliars en filera o aïllats, tipologia que no s‟adapta a allò que 
es persegueix: la ciutat compacta. 
c) el Pla no fa esment de les persones que treballaran a l‟entorn metropolità 
de BCN i viuran al SUG. 

 
 6.- Discordances entre els criteris de planejament territorial del Pla i la realitat 
descrita a la documentació presentada 

a) no s‟han previst dotacions d‟habitatge en la zona que es preveu un major 
increment de l‟activitat econòmica. 

  b) no s‟ha propiciat la convivència d‟activitats, aplicant una política de zones 
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c) no s‟han desenvolupats sistemes per evitar la mobilitat habitatge-lloc de 
treball 
d) es considera que, en els àmbits de creixement per activitat econòmica i 
logística situats a l‟entorn de l‟aeroport, s‟ha de donar un ampli marge a la 
integració d‟habitatge, tant lliure com protegit, i a les activitats econòmiques 
vinculades en tots els sectors, de forma que es possibiliti la formació d‟una 
nova ciutat que vingui a completar pel sud el SUG, a la vegada que es dóna 
un portal d‟entrada a la Costa Brava de l‟aeroport i l‟estació de l‟AVE. 

 
 
Proposta de resolució: 

 

1 i 2.- En referència a les previsions del Pla Director.  
a)  El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments 
urbans en funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a 
Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en 
l‟apartat 2.3 “escenaris econòmics i demogràfics de caràcter general” 
(Premisses del programa de Planejament Territorial) , i completats i detallats 
per l‟àmbit del Pla en la mateixa memòria apartat 3 “Context i estructura 
territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests escenaris de partida, han estat 
la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i objectius 
del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials de cada indret 
(morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). 
 
b)  Aquests estudis del PDU ja incorporen les previsions sobre la incidència 
de la implantació de les noves estacions de l‟AVE en el sistema urbà, i bona 
part de les propostes sobre el creixement dels assentaments urbans, es 
recolzen en aquestes previsions, i molt especialment a l‟àmbit de l‟aeroport. 

 
3.- En referència a les xarxes d‟abastament.  

Els grans eixos de comunicacions viaris ja funcionen en gran manera com a 
espais corredors de les xarxes bàsiques d‟abastament de serveis, i al llarg 
d‟ells ja s‟han implantat les conduccions generals de subministrament 
d‟hidrocarburs, gas, fibra òptica, etc.... Totes aquestes instal·lacions de 
serveis comporten afectacions i servituds importants als terrenys i propietats a 
les que afecten, i no es considera necessari estendre genèricament aquestes 
afectacions mes enllà dels projectes o instal·lacions necessàries que estiguin 
previstes o en estudi.  
 

4.- En relació a discordances entre la documentació presentada i la realitat física 
a)  Els àmbits d‟influència acústica de l‟aeroport consten mapificats en la 
memòria del Pla.  
 
b)  El traçat de la GIV-5341, crta de Vilobí d‟Onyar a la connexió amb la N-II 
que surt grafiada als plànols del PDUSUG, parteix de la base topogràfica 
1:5.000 que edita l‟Institut Cartogràfic de Catalunya i la seva precisió és més 
que suficient per a l‟escala de treball del PDUSUG (1:25.000) per la qual cosa 
s‟ha de considerar a nivell esquemàtic en el seu conjunt, prescindint de detalls 
i precisions que per l‟escala de representació no poden visualitzar-se. 

 
c)  En relació als entorns edificats situats prop de l‟aeroport i la compatibilitat 
dels habitatges existents dins la zona de serveis aeroportuaris, s‟informa 
favorablement fer compatible els habitatges existents dins la zona destinada 
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pel PDU a serveis aeroportuaris, per tal que es puguin mantenir els habitatges 
existents.  
 
d) Pel que fa a modificar el límit de la zona d‟activitats econòmiques i portar-lo 
fins al límit de la GIV-5341, es desestima aquesta proposta pels mateixos 
motius expressats en la resposta dels punts 1 i 2 a d‟aquesta mateixa 
al·legació i a més, per l‟afectació que implicaria en l‟espai connector definit a 
la riba del riu Onyar.  
 
e) En relació a la variant de la carretera a Riudellots de la Selva. 
La traça de la variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient 
que s‟elabori específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de 
diferents alternatives i seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental 
que fixa la legislació vigent. Atès el seu interès territorial dins la xarxa de 
carreteres, aquest Pla director fixa una traça que s‟adequa als criteris del 
propi Pla, i que haurà de constar com una de les alternatives estudiades en la 
tramitació del projecte definitiu. 
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà 
en el límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys 
agrícoles inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar. Tot i que aquesta 
traça te la dificultat de pas en el tram mes proper a la trama del nucli urbà 
tradicional, per tal d‟evitar els impactes sonors, paisatgístics o altres, sobre 
aquesta àrea urbana, es considera alhora una alternativa a l‟actual pas de la 
carretera pel mig de l‟àrea urbana que permet la distribució de transit en els 
diferents àmbits i polígons urbans i que no comporta les dificultats tècniques i 
econòmiques del pas soterrat.    
 

5.- En relació a les discordances entre la documentació presentada i la realitat social. 
Com ja s‟ha dit abans el Pla Director determina els àmbits i les directrius dels 
assentaments urbans en funció dels estudis i les previsions de creixement 
efectuades per a Catalunya en el horitzó de l‟any 2026 (Premisses del 
programa de Planejament Territorial), i que ja contemplen els fets diferencials 
i de costos entre l‟àrea metropolitana de BCN i el sistema urbà de Girona; 
estudis a més, que han estat completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la 
mateixa memòria.  Aquests escenaris de partida, han estat la base per les 
propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i objectius del Pla, i en 
funció de les aptituds i condicions territorials de cada indret (morfologia, 
accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament existent, 
proteccions ambientals, etc...). 
Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de 
creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins aquest 
marc indicatiu de les directrius del Pla, però serà el planejament municipal el 
que acabarà fixant les diferents tipologies dels habitatges i les qualificacions 
urbanístiques dins el seu àmbit territorial.  
 

6.- En relació a les discordances entre els criteris de planejament territorial del Pla i 
la realitat descrita a la documentació presentada 

a ).- El PDU preveu àmbits de creixement residencials en tots els municipis i 
en especial als municipis a on es preveu un major increment de l‟activitat 
econòmica, com es pot veure fàcilment en el plànol de propostes 
d‟assentaments. 
 
b, c) - El PDU, tal com es planteja en els criteris del programa de planificació 
territorial, aposta per la misticitat d‟usos de la ciutat mediterrània, mantenint la 
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pluralitat i la barreja d‟usos mentre no siguin incompatibles, i defugint el 
“zonning” d‟activitats segregades. Aquest model compacte i d‟usos mixtes es 
el que genera menys mobilitat i despesa energètiques, facilitant la relació i la 
cohesió social. 
 
d) La formació d‟una nova ciutat, o nova àrea urbana residencial al costat de 
l‟aeroport no es considera compatible amb els criteris del Pla, per quan defuig 
del creixement dels nuclis urbans ja existents, equipats, i amb organització 
social establerta, el que garanteix crear evitar crear nous nuclis segregats i no 
cohesionats socialment.  



 

 96 

AL·LEGACIÓ C2 
CONSORCI DE LES GAVARRES 
RE.1076 de 9.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Decret de Presidència del Consorci de les Gavarres, de 07.04.09, pel que es 
formules les al·legacions al PDUSUG, en base a l‟informe emès per l‟empresa 
“Minuàrtia Estudis Ambientals, SL” 
 
1.- Aspectes a incloure en el document de la Memòria del PDU 

a) dins el corredor de l‟Onyar integrar com a espais connectors de protecció 
especial el sector de la serra de Còguls, incloent les capçaleres del torrent 
Bagastrà i de la riera de Vallcanera, amb l‟objectiu de garantir la connectivitat 
entre les conques fluvials de la Tordera i el Ter, i entre els espais naturals 
protegits de les Gavarres i els Estanys de Sils. 
b) dins el corredor del Terri i el torrent de Riudellots, integrar com a espais 
connectors de protecció especial el sector Montaspre, la muntanya de Sant 
Julià i el Pla de Can Font, amb l‟objectiu de garantir la connectivitat entre els 
espais de les Gavarres i Muntanyes de Rocacorba 
c) considerar, dins els objectius definits en relació al sistema d‟espais oberts, 
el de garantir la connectivitat ecològica els següents sectors: 

   - sector d‟interès connector entre les Gavarres i la conca de l‟Onyar 
- sector d‟interès connector entre la conca de l‟Onyar, els Estanys de 
Sils i la conca del Tordera 
- sector d‟interès connector entre les Gavarres i la serralada 
Transversal 

d) considerar, dins els objectius definits en relació al sistema d‟espais oberts, 
pel que fa als cursos fluvials del Ter i l‟Onyar i altres, el de vetllar per evitar la 
contaminació de les aigües continentals superficials de l‟àmbit, i el de 
mantenir i recuperar la connectivitat fluvial, compromesa per la presencia de 
barreres físiques i químiques. 
e) incorporar els hàbitats fluvials com a Espais d‟Interès Natural i  no només 
com Espais Connectors 
f) garantir el manteniment de la funcionalitat com a connector ecològic de la 
riera de la Torre, que limita al nord amb la nova zona d‟activitat econòmica i 
logística situada entre la A-2 i l‟AP7 
g) indicar que els projectes d‟ampliació de l‟AP7 i trasllat de l‟A2 al corredor de 
l‟autopista hauran d‟incorporar mesures de desfragmentació, fent-les 
permeables al pas de la fauna 
h) considerar com actuacions territorials estratègiques vinculades al sistema 
d‟espais oberts, la preservació dels següents sectors: 

  - sector d‟interès connector entre les Gavarres i la conca de l‟Onyar 
- sector d‟interès connector entre la conca de l‟Onyar, els Estanys de 
Sils i la conca del Tordera 

  - sector d‟interès connector entre les Gavarres i la serralada 
i) entre les actuacions territorials estratègiques vinculades al sistema d‟espais 
oberts es proposa especificar que s‟haurien de plantejar mesures de 
desfragmentació de les infraestructures existents. 

 
2.- Aspectes a l‟incloure en l‟ISA del PDU 

a) conèixer quina proporció d‟estructures adequades per al pas de fauna 
existents estan situades en sòl de protecció especial – espais connectors 
b) es proposa que s‟incorporin indicadors per avaluar l‟efectivitat de les 
mesures aplicades per a la reducció de l‟efecte barrera. 
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3.- Aspectes a incloure en el document Normatiu del PDU 

a) al punt 10b de l‟art. 2.7, anomenar les mesures de modificació de les 
infraestructures o instal·lacions ja existents com a mesures de 
desfragmentació. 
b) al punt 10e de l‟art. 2.7 indicar que a més d‟avaluar l‟efectivitat dels passos 
de fauna existents, caldrà avaluar la incidència de la mortalitat de fauna per 
atropellament o col·lisió amb vehicles. 
c) en l‟enumeració de referents a considerar sobre connectivitat ecològica, fer 
esment al document “Estudi de connectivitat funcional de les Gavarres amb 
els Espais d‟Interès Natural de l‟entorn. Anàlisi de l‟efecte barrera de la xarxa 
viària” 
d) en la Disposició transitòria segona, sobre tanques, indicar que “en cas 
d‟afectar espais connectors, prèviament a la instal·lació de qualsevol tanca, 
caldrà avaluar els impactes que aquesta pugui generar sobre la connectivitat 
ecològica” 

 
Proposta de resolució: 

 

1.- Aspectes a incloure en el document de la Memòria del PDU 
a) S‟incorpora l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla 
ampliant la franja de protecció d‟especial interès connector a l‟entorn del 
torrent de Bagastrà. 
b) S‟incorpora part del sector del Pla de Can Font al corredor del Terri i el 
torrent de Riudellots. La resta del sector queda com a Espais d‟Interès Natural 
formant part del sòl de protecció especial. 
c) Es modifica el redactat de la descripció de l‟objectiu ambiental 2, per tal 
d‟incorporar aquest requeriment  fer referència a la connexió amb la resta 
d‟espais. 
d) Aquestes consideracions ja estan incloses en els objectius 1 i 3 de 
l‟Informe de sostenibilitat ambiental del Pla. 
e) El pla dona la qualificació de sòls de protecció especial a la majoria dels 
hàbitats fluvials de l‟àmbit. Dintre d‟aquests espais el Pla distingeix entre 
espais d‟interès natural i espais d‟interès connector (sense que un mateix 
espai pugui tenir una doble qualificació). Donat que els cursos fluvials es 
consideren elements bàsics de la connectivitat ecològica en l‟àmbit del PDU 
s‟ha optat per a qualificar-los com a espais d‟especial interès connector. 
f) S‟incorpora l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla 
ampliant el connector Aiguaviva-Fornells fins a la ribera sud del torrent de la 
Torre. 
g) La regulació del sòl de protecció especial, especialment en els sòl d‟interès 
connector, ja inclou determinacions concretes per tal de garantir la 
permeabilitat de les noves infraestructures així com la previsió d‟actuacions de 
permeabilitació en les infraestructures existents. En qualsevol cas, 
s‟afegeixen a les determinacions sobre connectivitat del PDU la identificació 
dels punts conflictius per a la connectivitat per tal de prioritzar-ne la 
intervenció en aquestes zones. Finalment, en les determinacions per a plans i 
projectes derivats s‟inclou la necessitat d‟atendre a les recomanacions dels 
diferents estudis sobre connectivitat i permeabilització d‟infraestructures 
realitzats en els últims anys en l‟àmbit d‟estudi. 
h) S‟accepta aquesta petició i s‟incorporen les modificacions al plànol 
d‟actuacions territorials estratègiques en entendres que això donarà més 
consistència a les propostes i ajudarà la interpretació de les actuacions 
estructurants del Pla. 
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i) Es recull l‟observació i es trasllada a l‟apartat de les Normes del PDU que 
regula el desenvolupament de les actuacions territorials estratègiques. 
 

2.- Aspectes a l‟incloure en l‟ISA del PDU 
a) en relació a la proporció d‟estructures adequades per al pas de fauna 
existents, situades en sòl de protecció especial – espais connectors, es 
considera que aquestes determinacions són pròpies dels projectes específics 
en cada cas i queden fora de l‟escala de treball de PDU. 
b) en relació a que s‟incorporin indicadors per avaluar l‟efectivitat de les 
mesures aplicades per a la reducció de l‟efecte barrera, indicar que el PDU es 
remet als estudis que amb aquest objectiu s‟estan redactant 

 
3.- Aspectes a incloure en el document Normatiu del PDU 

Es recullen les observacions contingudes al punt 3 de l‟informe i es traslladen 
a les Normes del PDU. 
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AL·LEGACIONS C3, C5 i C6 
CANDIDATURA D‟UNITAT POPULAR (RE.1113 de 14.04.09) 
Erika Von Der Kettenburg Callol, en representació de la 
COMUNITAT DE VEÏNS DEL CARRER JOAN PLANAS I CASTANYER,Nº 9 
(RE.1136 de 14.04.09) 
Erika Von Der Kettenburg Callol, en representació de la 
PLATAFORMA CIUTADANA TAV GIRONA (RE.1139 de 14.04.09) 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Es demana que el PDUSUG assigni també l‟ús de la línia principal de viatgers d‟alta 
velocitat al sòl ferroviari situat a l‟oest de l‟AP7, previst actualment només per a 
mercaderies, donat que aquesta alternativa suposa: 
- reduir costos de les construccions ferroviàries a Girona 
- poder construir immediatament la línia d‟alta velocitat, per passatgers i 

mercaderies, sense parada a Girona 
- encaminar amb via mixta els trens de viatgers d‟alta velocitat i convencionals, que 

parin a Girona centre 
- soterrar posteriorment la línia convencional i enderrocar el viaducte 
- un estalvi important dels costos energètics  
 
 
Proposta de resolució: 
El desplegament de la línia ferroviària d‟Alta Velocitat per a passatgers soterrada pel 
centre de a ciutat de Girona, per part del Ministeri de Foment respon a un projecte 
tramitat, aprovat, licitat, i amb les obres adjudicades i en fase d‟execució en aquest 
moment. 
El projecte es va dividir en quatre trams, que van ésser adjudicats al octubre de 2007 
a diferents UTE, i estan tots ells en fase d‟execució, preveient-se l‟acabament de les 
obres al primer trimestre de 2011. 
La línia d‟alta velocitat prevista per a mercaderies a l‟oest de l‟AP7, forma part de 
l‟Eix transveral ferroviari, del qual està a informació pública, en aquest moment 
l‟estudi de traçat del tram Vic – Girona, efectuat per IFERCAT organisme depenent 
del Departament de PT i OP de la Generalitat. 
Donades les especificitats d‟ambdós projectes, l‟estudi d‟alternatives s‟efectua durant 
la tramitació dels corresponents estudis informatius, i en aquest cas el Pla Director 
en recull els resultats aprovats. 

 
 
AL·LEGACIÓ C4 

Jordi Navarro Morera en representació de la 
CANDIDATURA D‟UNITAT POPULAR 
RE.1114 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- el PDU no posa prou èmfasi en la protecció paisatgística i territorial i 
sobredimensiona les infraestructures de mobilitat 
2.- els creixements urbanístics que proposa el PDU xoquen amb la política de 
protecció del territori que s‟impulsa des d‟altres departaments de la Generalitat. 
3.- el PDU és una eina que atempta contra l‟autonomia municipal en matèria 
urbanística 
4.- les propostes del PDU es basen en estudis i projeccions d‟escenaris que no 
tenen en compte el període de recessió econòmica actual, fet que possibilita reduir 
els creixements urbanístics a previsions més realistes i responsables ambientalment. 
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5.- que es tingui en compte el parc d‟habitatges buits i es redueixi, al municipi de 
Girona, la construcció d‟habitatges en sòl urbanitzable. 
6.- que s‟ampliïn els sòl de protecció especial, territorial i preventiva amb la finalitat 
de blindar els fràgils espais naturals del Pla de la Selva, Gavarres, Vall del Llémena, 
el Congost i tota la conca del Ter. 
7.- que s‟ampliïn els corredors de protecció paisatgística 
8.- que s‟aturi i moderi el desenvolupament d‟infraestructures viàries i logístiques a 
l‟entorn de l‟aeroport. 
9.- que el limiti el sobredimensionament de la xarxa viària i es potencií el transport 
públic col·lectiu 
10.- que les propostes del PDU siguin objecte d‟un debat públic, transparent i 
democràtic que culmini en un procés participatiu i referèndums populars. 
 

 
Proposta de resolució: 

 

1.- En el PDU la preservació de les qualitats paisatgístiques i del sistema d‟espais 
lliures és un dels seus objectius principals. En aquest sentit incorpora nombroses 
determinacions i normativa tendent a la seva protecció i al desenvolupament 
territorial equilibrat del sistema urbà. 
 
2-4.- En referència a les previsions i creixements urbanístics del Pla Director.  
- El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general” (Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord 
amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials 
de cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, 
planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
 
3.- En referència a l‟autonomia municipal en matèria urbanística 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, 
la fixació de mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la 
programació de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
Les propostes del Pla, s‟engloben dins aquest marc indicatiu, però serà el 
planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins del 
seu àmbit territorial. 

 
 4-5.- Els estudis i previsions del PDU s‟han ajustat als escenaris actuals, 
comptabilitzant també el parc d‟habitatges buits, i adopten propostes conservadores 
en quant a les necessitats de sòl i habitatge, tal com s‟explica en la memòria del 
mateix. 

 

6.- Es recullen les observacions contingudes en l‟informe i es traslladen al plànol 
d‟ordenació O1. Sistema d‟espais oberts i a la memòria del Pla. 
 



 

 101 

7.- El Pla determina els corredors de protecció paisatgística vinculats a les principals 
vies de comunicació de l‟àmbit del PDU. En qualsevol cas, es modifica la normativa 
del PDU per tal de preveure la possibilitat de que els Ajuntaments a través del seu 
planejament general o de plans especials puguin designar nous corredors de 
protecció paisatgística per a vies de comunicació no contemplats pel PDU. 
 
8.i 9 – En relació al sobredimensionament de les infraestructures viàries i logístiques, 
i potenciar el transport públic col·lectiu .-  El Pla posa en comú les previsions 
d‟infraestructures de les diferents administracions competents per tal de poder oferir 
una visió global i complerta d‟aquestes previsions, coordinar la seva implantació i la 
seva incidència sobre l‟ordenació el territori.    
El Pla no obstant, posa especial èmfasi a potenciar el transport públic, amb les 
propostes sobre el ferrocarril, i en especial el de rodalies, preveient tres noves 
estacions (aeroport, Avellaneda i Pedret) i la previsió de nou material i serveis per 
aquest. En el cas del transport viari, fa una reserva de vies segregades per al 
transport públic en tota la xarxa bàsica del sistema urbà, i en el cas de les 
mercaderies, reserva l‟àrea logística necessària per a facilitar l‟intercanvi modal des 
de la carretera al ferrocarril i al transport aeri. 
 
 
10.- En relació al procés participatiu. - Els plans, tant els directors urbanístics com 
els territorials, tenen un procés de debat i participació adequat, i a aquesta finalitat 
responen els períodes d‟informació pública que venen regulats per les disposicions 
legals i que en el cas del PDUSUG s‟ha complert amb escreix.  
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AL·LEGACIÓ C7 
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS. 
RE.1150/09 de 15.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- que es revisin els mecanismes d‟anàlisi per tal de definir l‟àmbit territorial del 
PDU, i que s‟incorporin els municipis de Bordils, Caldes de Malavella i Sils. 
2.- que les propostes de sòl per activitat econòmica es basin en un estudi 
socioeconòmic que limiti els processos d‟ocupació als estrictament necessaris. Cal 
revisar l‟estàndard per calcular la necessitat de sòl industrial (100 m2 de sostre per 
lloc de treball) i justificar-lo. Aplicant correctament l‟estàndard proposat la necessitat 
de sòl seria de 95 ha en lloc de les 360 ha proposades. 
3.- que s‟estableixi una estratègia específica per fer front al dèficit d‟habitatge social 
que pateix el SUG, que es xifra en 4.650 habitatges pel conjunt del sistema urbà i de 
3.150 pels municipis de Girona i Salt. 
4.- que es defineixin terminis per a l‟execució dels habitatges socials, amb propostes 
concretes de distribució i periodificació de les actuacions en funció de les necessitats 
detectades en determinades zones amb problemàtiques socials generades per una 
concentració de persones amb rendes baixes i molta immigració, com són els casos 
de Salt 70, Pont Major, Vilaroja o Font de la Pólvora. 
5.- que es revisin a la baixa les xifres de creació de nous habitatges, adequant-les a 
les previsions demogràfiques i als planejaments vigents. 
6.- que es revisin a la baixa les densitats proposades a determinats sectors, 
adaptant-les als plans generals. Especialment pel que fa a Salt en els sectors Gassol 
i Vallvera-Sitjar. 
7.- que es contempli que les AREs tinguin connexió amb vies urbanes i no  estiguin 
compartimentades per grans vies. 
8.- que les propostes de mobilitat sostenible es traslladin a l‟avaluació econòmica del 
Pla i s‟avaluï la repercussió que poden tenir sobre les dades de mobilitat del sistema 
i la seva aplicació en el temps, això com les administracions responsables de la seva 
execució 
9.- que s‟incorporin mesures que afavoreixin el transport públic i col·lectiu i que 
penalitzin el no sostenible 
10.- que es planifiqui la xarxa de carrils bici i que aquesta tingui una coherència 
d‟itineraris a tota l‟àrea urbana. 
11.- que es suprimeixi el vial de les Hortes de Santa Eugènia 
12.- que es faci un balanç energètic i de mobilitat amb l‟objectiu de planificar les 
accions necessàries per tal de reduir les emissions fins el llindar dels acords de 
Kyoto i els de la UE pel 2020 
13.- que el Pla contempli les previsions del PITC relatives a la implantació d‟un tren-
tram a l‟àrea urbana, en base a l‟estudi d‟alternatives de la Diputació de Girona, fent 
les corresponents reserves de sòl. 
14.- que el Pla incorpori normes d‟eficiència energètica en els nous sectors urbans 
15.- que el Pla prevegi l‟impacta de les estacions del TAV i faci la reserva de sòl per 
a una zona d‟aparcament dissuasori a la zona sud de la ciutat connectada amb el 
tramvia. 
16.- que el Pla mantingui l‟actual traçat de la carretera de Bescanó amb la 
incorporació d‟un nou enllaç a l‟AP7 Girona-Sud per l‟oest, evitant interferir en la 
mobilitat interna de Salt i descartant l‟enllaç a Domeny-carretera Sant Gregori. 
17.- que el Pla incorpori una anàlisi dels recursos hídric disponibles a l‟àrea urbana 
en v¡base als escenaris de canvi climàtic de la Mediterrània i si aquests poden 
abastar la demanda generada pels creixements previstos, i que en base a la 
disponibilitat d‟aigua s‟estableixi un mecanisme normatiu pel qual els nous 
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creixements vagin associats a un major grau d‟eficiència en el consum de tota l‟àrea 
urbana. 
18.- que el Pla incorpori una anàlisi de les necessitats actuals i futures pel que fa a 
les infraestructures destinades a la depuració de les aigües residuals, proposant la 
ubicació d‟aquestes infraestructures de sanejament. 
19.- que el Pla incorpori les noves infraestructures previstes destinades a la gestió 
dels residus domèstics, industrials i de la construcció, i una anàlisi sobre si aquestes 
infraestructures poden abastar la demanda generada per l‟augment de la població 
que proposa el Pla. Que es contempli la planta de Campdorà. 
 
 
Proposta de resolució: 

 

1.- En relació a l‟àmbit territorial del PDU.  
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, 
la fixació de mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la 
programació de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
La delimitació del seu àmbit es coherent amb aquestes finalitats, al abastar l‟àrea  i 
els municipis mes directament interrelacionats amb l‟àrea central, i que inclou els dos 
àmbits industrials, al nord el polígon industrial de Celrà, i al sud el polígon de 
Riudellots, així com els municipis sobre els que s‟assenta l‟aeroport, per a permetre 
fixar directrius comunes en les infraestructures i la mobilitat, els espais oberts, i els 
assentaments urbans. 
Per altra banda, no es considera necessari, l‟ampliació de l‟àmbit als municipis de 
Bordils, Caldes de Malavella i Sils, ja que tot i reconeixent la seva vinculació amb el 
sistema urbà de Girona, l‟amplitud de l‟àmbit i les noves polaritats, comportarien una 
dispersió innecessària dels objectius bàsics del Pla.   
 
2.- En relació a les propostes de sòl per activitat econòmica. 
- El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general” (Premisses del programa de 
Planejament Territorial), i que s‟han completat i detallat per a l‟àmbit del Pla en la 
mateixa memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. 
Aquests escenaris de partida han estat la base per les propostes del Pla, i s‟han 
adaptat en funció de les aptituds i condicions territorials de cada indret (morfologia, 
accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament existent, proteccions 
ambientals, etc...).  
El PDU, al igual que tot el planejament urbanístic, no pot delimitar únicament la 
superfície de sòl necessari que surt de l‟estricte aplicació d‟un estàndard determinat, 
dons la rigidesa del lliure mercat immobiliari provocaria escanyaments i bloqueig en 
l‟oferta de sòl. En aquest cas el PDU adapta l‟estimació de les necessitats de sòl a 
les condicions territorials dels diferents àmbits, fixant un marc màxim sobre el que els 
planejaments municipals poden procedir a la qualificació del sòl.  
 
3 i 4.- En relació a establir una estratègia específica per fer front al dèficit d‟habitatge 
social i que es defineixin els terminis per a l‟execució d‟aquests habitatges. 
El PDU recull l‟estratègia específica per fer front al dèficit d‟habitatge social, les 
propostes concretes de distribució i periodificació de les actuacions, que vénen 
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contemplades dins el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials 
Estratègiques de Girona, i que s‟emmarca dins els compromisos del Pacte Nacional 
per a l‟habitatge 
A partir de les previsions generals contemplades en aquets documents, la 
problemàtica social a que fa esment l‟al·legació hauria d‟abordar-se a partir de 
propostes més específiques a nivell d‟escala més local i concreta. 
 
5 i 6 .-En relació a que es revisin a la baixa les xifres de creació de nous habitatges, i 
les densitats proposades a determinats sectors. 
Com ja s‟ha esmentat anteriorment el PDU determina els àmbits i les directrius dels 
assentaments urbans en funció dels estudis i les previsions de creixement 
efectuades per a Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, i aposta per una densificació 
raonable de les àrees urbanes que disposen d‟equipaments i serveis, facilitant 
aquest model més compacte, divers, equipat i cohesionat socialment, en front d‟un 
creixement més dispers. 
 
7.- En relació a que les AREs tinguin connexió amb vies urbanes i no  estiguin 
compartimentades per grans vies. 
El PDU ja recull la necessitat de la transformació progressiva de les grans arteries 
viàries en vies urbanes, aprofitant la transformació que representa el soterrament del 
ferrocarril i els canvis que comportarà la pròpia evolució urbana.  
 
8 i 9.- En relació a les propostes de mobilitat sostenible i les mesures que afavoreixin 
el transport públic i col·lectiu.  
 Les mesures a que fa referència l‟al·legació per afavorir el transport públic i col·lectiu 
i que penalitzin el no sostenible, al igual que les propostes específiques de transport 
públic, han d‟esser definides en un Pla de mobilitat de l‟àrea urbana, específic per 
aquesta finalitat.  
L‟escala de treball del PDU, els seus objectius i finalitat, han de servir per fer la 
reserva urbanística i facilitar la implantació d‟aquest transport col·lectiu. En aquest 
sentit el Pla aposta pel tren de rodalies, amb la implantació de dos noves estacions i 
l‟adequació i millora del material mòbil per adequar-lo a aquesta funció urbana, així 
com per la reserva de carrils segregats de transport públic urbà en les vies de la 
xarxa viària bàsica, i que han de permetre una millora substancial de la freqüència i 
l‟eficàcia del bus urbà, i en l seu cas permetre la implantació d‟un nou tramvia urbà. 
 
10.- El PDU realitza una proposta de eixos ciclables en el SNU i d‟eixos ciclables 
bàsics en el sòl urbà que defineix en la mesura del possible una xarxa contínua i que 
comunica tots els municipis i principals àrees d‟atracció del territori. En qualsevol 
cas, la proposta inicial s‟ha ampliat per tal d‟incrementar l‟accessibilitat a la xarxa i la 
interconnexió dels diferents punts. 
 
11.- El vial de les Hortes de Santa Eugènia es considera un vial bàsic per a la 
distribució del transit i l‟estructuració d‟una malla viaria que faciliti la connexió interna 
entre les diferents àrees urbanes. En cap cas te consideracions de via de pas, sinó 
de connexió i accés, a l‟àrea de Santa Eugènia i Salt, que sempre han tingut accés 
únicament per carrers en sentit est- oest, amb dificultat de connexió amb altres 
zones urbanes. Aquest vial està inclòs en els dos POUMS municipals aprovats, dels 
municipis de Salt i Girona. 
 
12.- El Pla director incorpora en el seu article 3.15 Condicions generals d‟ordre 
ambiental al desenvolupament urbanístic, una sèrie de determinacions encarades a 
garantir la no superació de determinats llindars per part dels desenvolupaments 
urbanístics, així com la seva adequació a la disponibilitat de recursos i a la capacitat 
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del medi per a absorbir determinats residus i contaminants. En qualsevol cas, 
s‟estableix que, quan d‟acord amb les polítiques de racionalització del consum i la 
producció dels vectors ambientals -energia, aigua, residus i contaminants- que es 
consideri oportú adoptar, un document sectorial aprovat pel Govern de la Generalitat 
estableixi mesures de les que es derivin limitacions concretes a l‟increment 
d‟habitants o d‟activitats econòmiques en l‟àmbit territorial del Pla, es procedirà a 
l‟adaptació d‟aquest a les limitacions establertes i, mitjançant els instruments adients, 
es procedirà a adaptar-hi el planejament urbanístic. En el moment de redactar 
aquest PDU no s‟ha tingut coneixement de l‟existència de cap balanç d‟emissions de 
carboni en l‟àmbit del Pla ni és considera que sigui competència del Pla l‟elaboració 
d‟aquest estudi. En qualsevol cas, sí que es preveuen les mesures necessàries per a 
que, en cas d‟aprovar-se un document sectorial que establis limitacions concretes a 
l‟emissió de gasos d‟efecte hivernacle pels sectors difusos, aquest es pogués 
incorporar a les determinacions del PDU. 
 
13.- En relació a la implantació d‟un tren-tramvia a l‟àrea urbana.  
L‟estudi per a la implantació d‟un tramvia, les seves característiques, traça, i viabilitat 
econòmica, s‟haurà d‟efectuar dins un estudi específic per aquesta finalitat, amb el 
nivell de definició de servei i precisió que no pot incorporar l‟escala de treball d‟un 
Pla Director Urbanístic, que te uns objectiu de caràcter més generalista.  
El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Estratègies territorials de 
mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport públic que ha de permetre 
facilitar i potenciar les línies de transport públic, i també en el seu cas, la incorporació 
del tramvia ocupant part d‟aquesta reserva d‟espai.  
Les característiques i abast de la línia del tramvia que ocuparia part d‟aquesta 
reserva viària per al transport públic fixada en aquest Pla director, s‟haurà de fixar en 
el corresponent estudi específic d‟implantació, per tal de garantir-ne la seva 
optimització i la seva viabilitat econòmica, d‟acord amb el tipus i característiques del 
servei proposat.   
 
14.- En relació a incorporar normes d‟eficiència energètica en els nous sectors 
urbans, - S‟informa favorablement afegir a l‟article 3.13 (Desenvolupament de les 
directrius i determinacions del Pla en el planejament urbanístic municipal) que en els 
nous sectors urbans és garantirà l‟optimització de l‟eficiència energètica de 
l‟estructura urbana i la minimització de la demanda energètica dels edificis, no 
obstant, hauran d‟esser les ordenances i normatives municipals les que fixin les 
condicions específiques pel desenvolupament d‟aquests criteris .i amb l‟objectiu de 
garantir que  no s‟incrementin les emissions de gasos d‟efecte hivernacle al conjunt 
de l‟àrea urbana de Girona i donin compliment dels objectius de reducció fixats. 
 
15.- El PDU ja incorpora les previsions de l‟impacte de l‟arribada del TAV sobre el 
sistema urbà i preveu la potenciació del tren de rodalies, fent la reserva de sòl per a 
aparcaments dissuasoris propers als principals accessos viaris al sistema urbà, i a 
les estacions ferroviàries. 
 
16.- En relació al traçat de la carretera de Bescanó amb la incorporació d‟un nou 
enllaç a l‟AP7 Girona-Sud per l‟oest, i donades les dificultats i interferències de pas 
per l‟àrea urbana de Salt, es proposa l‟enllaç directe de la variant de Bescanó de la 
carretera N-141 amb la traça de la sortida sud de l‟AP-7, evitant interferir en la 
mobilitat interna de Salt i descartant l‟enllaç per les deveses del Ter amb la carretera 
Sant Gregori a Domeny. 
 
17.- En relació a que el Pla incorpori una anàlisi dels recursos hídrics disponibles a 
l‟àrea urbana en base als escenaris de canvi climàtic de la Mediterrània i si aquests 
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poden abastar la demanda generada pels creixements previstos, i que en base a la 
disponibilitat d‟aigua s‟estableixi un mecanisme normatiu pel qual els nous 
creixements vagin associats a un major grau d‟eficiència en el consum de tota l‟àrea 
urbana. 
El Pla director incorpora en el seu article 3.15 Condicions generals d‟ordre ambiental 
al desenvolupament urbanístic, una sèrie de determinacions encarades a garantir la 
no superació de determinats llindars per part dels desenvolupaments urbanístics, així 
com la seva adequació a la disponibilitat de recursos i a la capacitat del medi per a 
absorbir determinats residus i contaminants. En qualsevol cas, s‟estableix que, quan 
d‟acord amb les polítiques de racionalització del consum i la producció dels vectors 
ambientals -energia, aigua, residus i contaminants- que es consideri oportú adoptar, 
un document sectorial aprovat pel Govern de la Generalitat estableixi mesures de les 
que es derivin limitacions concretes a l‟increment d‟habitants o d‟activitats 
econòmiques en l‟àmbit territorial del Pla, es procedirà a l‟adaptació d‟aquest a les 
limitacions establertes i, mitjançant els instruments adients, es procedirà a adaptar-hi 
el planejament urbanístic. En el moment de redactar aquest PDU encara no s‟havia 
aprovat el Pla d‟abastament d‟aigua de l‟Agència Catalana de l‟Aigua o altra 
document similar que pogués establir limitacions quantificades al desenvolupament 
urbanístic vinculades a la disponibilitat futura d‟aigua i no és considera que sigui 
competència del Pla l‟elaboració d‟aquest estudi. En qualsevol cas, sí que es 
preveuen les mesures necessàries per a que, en cas d‟emprovar-se un document 
sectorial que establis limitacions concretes sobre la disponibilitat d‟aigua aquest es 
pogués incorporar a les determinacions del PDU. 
 
18.- Tal i com s‟estableix en la normativa del Pla, aquest no afecta les plantes de 
tractament de residus ni les estacions depuradores d‟aigües residuals, la regulació i 
l‟ordenació de les quals vindrà fixada en els corresponents plans directors específics 
per a cada servei o infraestructura urbanística, i que tindrà com a àmbit de referència 
el de l‟àrea d‟afectació o de subministrament del servei. 
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AL·LEGACIÓ C8 
Pere Rubirola i Vila, en representació del Sindicat 
JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA (JARC) 
RE.1203 de 15.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.-Les Normes del PDU limiten i regulen en excés l‟activitat agrària 
2.- Canviar el redactat de l‟art. 2.5, considerant que en l‟àmbit del Pla no existeix la 
ramaderia extensiva, i que les granges i edificacions agràries aporten valor al medi 
agrari i es proposa passar-les a la Tipologia A 
3.- Retirar de l‟art. 2.7-3b la limitació que suposa que les explotacions ramaderes 
intensives 8(i resta d‟edificacions del tipus B i C) no s‟admetin en les zones de 
protecció especial.  
Retirar de l‟art. 2.7-3c la limitació d‟ampliació fins un 20% 
4.- Reformar el redactat de l‟art. 2.7 que fa referència a la prohibició o limitació 
d‟instal·lar explotacions ramaderes intensives en els sòls de protecció especial, 
permeten les activitats agropecuàries si es dona compliment a les normatives 
sectorials. 
Pel que fa als estudis d‟integració paisatgística, remetre al que dicta la Llei 
d‟urbanisme i el seu Reglament. 
5.- Eliminar l‟art. 2.7.8 (manteniment de la vegetació dels marges) per la 
incompatibilitat que presenta en relació a altres normatives sectorials (eradicació de 
plagues: Foc bacterià) 
6.- Canviar la redacció de l‟art.2.9-3 que limita les granges i explotacions intensives 
en el sòl de protecció territorial. Es proposa que modificant art. 2.5 passant les 
granges i altres edificacions agràries al Tipus A es resoldria el problema. 
7.- Cal que per garantir la protecció del sòl agrari el PDU es preocupi més per les 
conseqüències de l‟ordenació urbanística i no tant pel pagès (art. 2.9) 
8.- El sòl de protecció preventiva acabarà essent ocupat per nous assentaments 
industrials i residencials (art. 2.10) 
9.- Donat que les activitats agropecuàries, en sol de protecció preventiva, resten 
regulades per la Llei d‟urbanisme (i pels ajuntaments) i en la resta de sòl no 
urbanitzable el PDU no admet o limita molt aquestes activitats, es dedueix que en el 
100% del sistema d‟espais oberts no s‟admet l‟activitat. Tot el sòl no urbanitzable 
hauria de regular-se únicament pel que dicta la Llei d‟urbanisme. )art. 2.7, 2.9, 2.11) 
10.- Eliminar la restricció que suposa que les activitats ramaderes classificades com 
a Annex I de la Llei 3/98 d‟IIAA no s‟admetin en les àrees de regulació homogènia de 
funció agrícola. Aquestes activitats són les més controlades i a més la modificació de 
la citada llei passarà explotacions de l‟Annex II.1 a l‟Annex I. (art. 2.15-4) 
11.-  Eliminar l‟art. 2.15-5 que prohibeix l‟activitat ramadera extensiva cas que les 
construccions no es recolzin en edificacions existents, doncs impedeix l‟activitat i 
l‟adaptació a gran quantitat de normatives sectorials que requereixen ampliacions de 
les superfícies construïdes. 
12.- Modificar l‟art. 2.15-6 (prohibició d‟obertura de nous camins) en el sentit 
d‟admetre canvis de traçat i obertura de nous accessos a activitats agràries i 
pecuàries quan aquestes ho requereixin. 
13.- Modificar l‟art. 2.15-7 (agricultura intensiva sota hivernacles) incrementant el 
percentatge de superfície fins a un 50-70% 
14.- Eliminar la restricció que suposa que les activitats ramaderes classificades com 
a Annex I de la Llei 3/98 d‟IIAA no s‟admetin en les àrees de regulació homogènia de 
funció agroforestal. Aquestes activitats són les més controlades i a més la 
modificació de la citada llei passarà explotacions de l‟Annex II.1 a l‟Annex I. (art. 
2.15-9) 
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15.- Eliminar l‟art. 2.15-10 que prohibeix l‟activitat ramadera extensiva cas que les 
construccions no es recolzin en edificacions existents, doncs impedeix l‟activitat i 
l‟adaptació a gran quantitat de normatives sectorials que requereixen ampliacions de 
les superfícies construïdes. 
16.- Modificar l‟art. 2.15-11 (prohibició d‟obertura de nous camins) en el sentit 
d‟admetre canvis de traçat i obertura de nous accessos a activitats agràries i 
pecuàries quan aquestes ho requereixin. 
17.- Modificar l‟art. 2.15-17 (prohibició d‟obertura de nous camins) en el sentit 
d‟admetre canvis de traçat i obertura de nous accessos a activitats agràries i 
pecuàries quan aquestes ho requereixin. 
18.- Modificar l‟art. 2.16-2 donat que el criteri d‟ampliació és massa estricte i 
restrictiu. 
19.- Modificar l‟art. 2.16-4 admetent el canvi d‟ús o activitat d‟edificacions en sòl rural 
sotmeses s intervenció integral quan cessi el seu ús, en lloc d‟obligar a enderrocar-
les. 
20.- Eliminar l‟art. 6.5-2 que obliga a la realització d‟un estudi d‟integració 
paisatgística a totes les edificacions agràries i remetre al que dicta la Llei 
d‟urbanisme i el seu Reglament. 
21.- Eliminar l‟art. 6.5-6 que no correspon 
22.- Modificar l‟art. 6.7-3 en el sentit d‟admetre l‟activitat agropecuària en les zones 
delimitades com a corredors de protecció paisatgística- 
23.- Eliminar la Disposició Transitòria primera – punt “f” (paràmetres de distàncies) 
doncs les proposades són del tot desproporcionats i fora de tota lògica. L‟ACA ja 
controla aquests casos. 
24.- Modificar la Disposició Transitòria segona pel que fa a les tanques de forma que 
es puguin aplicar les normatives sectorials per evitar l‟entrada i sortida d‟animals. 
Eliminar el punt “i” per excloure les activitats agropecuàries. 
25.- Amb caràcter general indicar que la normativa sectorial es més que suficient per 
regular el sector agrari. Es demana que sigui aquesta la que prevalgui. 
El PDUSUG és hostil envers la gent que gestiona la majoria del territori pel que es 
conclou que el Pla s‟ha fet contra els pagesos.  
 
 
Proposta de resolució: 
 
1.- El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altre sectors 
econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar subjecte a 
determinades regulacions i limitacions que garanteixin que el seu desenvolupament 
té lloc de manera coherent amb els objectius del pla i en especial amb la preservació 
del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en compte que el Pla 
regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que per tant cal prendre 
mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties futures per la proximitat 
entre els usos agraris i els usos residencials. 
 
2.- En relació a canviar el redactat de l‟art. 2.5, considerant que en l‟àmbit del Pla no 
existeix la ramaderia extensiva, i que les granges i edificacions agràries aporten 
valor al medi agrari i es proposa passar-les a la Tipologia A, la normativa del Pla 
permet igualment l‟establiment de noves instal·lacions agràries de tipus intensiu, 
però en l‟article 2.3-b estableix unes condicions especials per a garantir que 
aquestes es situen sense afectar els valors ambientals i paisatgístics que són 
objecte d‟especial protecció. I si malgrat tot, les instal·lacions ja implantades no 
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poguessin complir amb aquests requisits, la normativa encara admet que aquestes 
es puguin ampliar fins a un 20%. Per tant es considera que no es necessari modificar 
la normativa. 
 
3.- El Pla no exclou la possibilitat de que les explotacions ramaderes intensives i 
altres tipus d‟edificacions es puguin situar en sòls de protecció especial, però per tal 
de garantir-ne la preservació de les qualitat del territori que l‟han fet objecte 
d‟aquesta protecció s‟estableixen una sèrie de principis de garantia i precaució que 
es consideren del tot coherents. 
 
Pel que fa a la demanda de retirar de l‟art. 2.7-3c la limitació d‟ampliació fins un 20%, 
d‟acord amb allò exposat en el punt anterior, el Pla estableix una sèrie de principis 
de garantia i precaució per tal de garantir-ne la preservació de les qualitat del territori 
que l‟han fet objecte d‟aquesta protecció. Si tot i així no es poguessin complir 
aquestes determinacions, encara s‟admet una ampliació de fins al 20% de les 
edificacions existents per tal de facilitar-ne la continuïtat i la viabilitat. 
 
4.- Cal considerar que el PDU te en compte i regula aspectes no contemplat en 
general per la normativa sectorial i que es consideren igualment rellevants per a 
l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la 
planificació sectorial que es pugui aprovar en matèria de regulació del sector agrari 
que serà igualment d‟obligat compliment.  
 
Pel que fa a la regulació dels estudis d‟integració paisatgística, el mateix Decret 
343/2006 que desenvolupa la Llei del Paisatge regula aquests estudis estableix en el 
seu article 20 que es podran requerir estudis d‟integració i impacte paisatgístic, entre 
d‟altres, en els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o 
urbanístic. En aquest cas, es considera que l‟elaboració d‟aquests estudis és el millor 
instrument per a avaluar i garantir la correcta integració paisatgística de les 
actuacions en el SNU. 
 
5.- El redactat de l‟article admet el trasllat i reposició de la vegetació natural, pel que 
en cas d‟incompatibilitat amb la normativa sectorial, es podrien reubicar en un altre 
indret de la finca les rengleres d‟arbres o arbusts, bardisses,... de manera que es 
respecti la normativa sectorial. Per aquesta raó, és considera que l‟article es pot 
mantenir amb el seu redactat actual. 
 
6.- L‟article 2.9-3 no exclou la possibilitat d‟implantar granges o explotacions 
intensives en sòls de protecció territorial, però estableix que no n‟ha de ser el destí 
preferent i n‟estableix mesures de prevenció per tal de garantir que no es posa en 
perill la finalitat principal per la qual es classifica el sòl com de protecció territorial, 
que en aquest cas és bàsicament per raó de la sensibilitat paisatgística de l‟àmbit. 
En qualsevol cas, s‟elimina la referència a que les explotacions extensives hagin de 
ser de superfície gran per tal de perjudicar en excés a les explotacions agràries 
tradicionals. 
 
7.- El PDU regula tant el sistema d‟assentaments urbans com el sistema d‟espais 
oberts, i en cada cas incorpora les determinacions i regulacions que considera més 
adequades fruit de la diagnosi inicial i dels objectius del Pla per tal de garantir un 
desenvolupament ordenat i equilibrat del territori. 
 
8.- El sòl de protecció preventiva no és en cap cas un sòl de reserva per al 
creixement urbanístic. Menys encara quan el pla estableix que aquest no es podrà 
ocupar fins que no s‟hagin esgotat les possibilitats de creixement dintre de les àrees 
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urbanes, d‟expectativa o expansió urbana, de reestructuració urbana o 
especialitzades que el Pla assenyala. A això cal afegir la impossibilitat, segons la llei 
d‟urbanisme de crear nous nuclis de creixement aïllats i desvinculats dels nuclis 
principals. 
 
9.- De fet, les activitats agropecuàries s‟admeten en la totalitat del sòl no 
urbanitzable, però en cada cas s‟estableix una prioritat o una altra i s‟estableix en 
unes regulacions o limitacions més o menys significatives. 
 
10.- Eliminar la restricció que suposa que les activitats ramaderes classificades com 
a Annex I de la Llei 3/98 d‟IIAA no s‟admetin en les àrees de regulació homogènia de 
funció agrícola. Aquestes activitats són les més controlades i a més la modificació de 
la citada llei passarà explotacions de l‟Annex II.1 a l‟Annex I. (art. 2.15-4) 

 
11.-  En cap cas es prohibeix l‟ampliació de les activitats existents, menys encara si 
aquesta es requereix per a l‟adaptació a noves regulacions sectorials. Ara bé, sí que 
es prohibeix la creació de noves edificacions doncs es considera prioritari aprofitar 
les existents. 
 
12.- S‟atén aquesta al·legació i s‟incorpora a la normativa tot fixant una limitació de 
1.000 metres per als nous camins d‟accés a les explotacions. 
 
13.- Modificar l‟art. 2.15-7 (agricultura intensiva sota hivernacles) incrementant el 
percentatge de superfície fins a un 50-70% 
 
14.- Ídem que al punt 10. 
 
15.- En cap cas es prohibeix l‟ampliació de les activitats existents, menys encara si 
aquesta es requereix per a l‟adaptació a noves regulacions sectorials. Ara bé, sí que 
es prohibeix la creació de noves edificacions doncs es considera prioritari aprofitar 
les existents.. 
 
16.- S‟atén aquesta al·legació i s‟incorpora a la normativa tot fixant una limitació de 
1.000 metres per als nous camins d‟accés a les explotacions. 
 
17.- En aquest cas es considera que la regulació de l‟obertura de camins és adient 
amb els usos admesos per les ARH de funció forestal. 
 
18.- Donat que aquest article es refereix a activitats que actualment no serien 
autoritzables, es considera que coherent ser especialment restrictiu amb les 
mateixes. 
 
19.- L‟obligació d‟enderrocar les edificacions que hagin cessat la seva activitat 
només es proposa a partir dels dos anys constatant-se de manera notòria la 
inactivitat continuada de la mateixa. Aquest termini de temps només afecta a les 
edificacions no catalogades i es considera suficient per permetre un canvi d‟activitat 
si fos el cas. 
 
20.- Es modifica el redactat d‟aquest article per tal de requerir l‟esmentat Estudi 
d‟integració i impacte paisatgístic en el cas que es superin els 500 m2 de planta, els 
1000 m2 de sostre o els 10 metres d‟alçada, o els llindars fixats pel planejament 
general, tal i com fixa la legislació urbanística. 
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21.- Donat que aquest apartat es refereix a activitats intensives, les quals poden tenir 
un impacte paisatgístic especialment singular, la previsió d‟aquest estudi d‟integració 
i impacte paisatgístic es considera del tot adient. En qualsevol cas, el propi article ja 
estableix que l‟abast de l‟estudi s‟adequarà a la importància de la implantació i a les 
condicions de l‟entorn on s‟ha d‟ubicar. 
 
22.- Donat que es tracta de zones d‟especial sensibilitat i visibilitat es considera que 
cal preservar aquests corredors de la implantació de determinades activitats. En 
qualsevol cas s‟entén que determinades activitats agràries formen part constituent 
del paisatge i contribueixen a la seva millora. Per tant, es modifica la normativa per 
tal d‟admetre-hi també les activitats, edificacions i instal·lacions pròpies de 
l‟agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura extensives. 
 
 
23.- Sense prejudici d‟allò que determini l‟ACA d‟acord amb el seu marc 
competencial, el PDU entén que aquestes distàncies són coherents amb els 
objectius de preservació i protecció dels cursos fluvials com a elements especialment 
sensibles del medi natural en l‟àmbit d‟estudi i, concretament per la seva rellevància 
com a connectors ecològics. 
 
24.- La regulació de les tanques especifica que la seva instal·lació sempre serà 
admissible quan sigui imprescindibles en funció de l‟ús i les circumstàncies del lloc 
concrets i quan per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d‟accés o de 
vistes i no existeixin altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho. Per tant, 
es considera que abasta suficientment les casuístiques plantejades en l‟al·legació. 
 
25.- Cal considerar que el PDU te en compte i regula aspectes no contemplats en 
general per la normativa sectorial i que es consideren igualment rellevants per a 
l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la 
planificació sectorial que es pugui aprovar en matèria de regulació del sector agrari 
que serà igualment d‟obligat compliment.  
  
El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altre sectors 
econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar subjecte a 
determinades regulacions i limitacions que garanteixin que el seu desenvolupament 
té lloc de manera coherent amb els objectius del pla i en especial amb la preservació 
del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en compte que el Pla 
regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que per tant cal prendre 
mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties futures per la proximitat 
entre els usos agraris i els usos residencials. 
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AL·LEGACIÓ C9 
 
JOAN CABALL I SUBIRANA en representació de 
UNIÓ DE PAGESOS  
RE.1228 de 16.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- El PDU limita i regula en excés l‟activitat agrària i especialment la ramaderia. 
S‟acompanya una relació de la Normativa sectorial vigent a la que ja està sotmesa 
l‟activitat agrària. 
2.- Redactar de nou els apartats A i B de l‟art. 2.5: 
 A.  Aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 

La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, 
com és el cas de les edificacions i instal·lacions pròpies de 
l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, el turisme rural, les 
instal·lacions per a la protecció i valorització del medi natural i d¡altres 
assimilables. 

 B. No aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 
No contribueixen a la gestió i millora del territori n o urbanitzat, natural 
o agrari, ja que aquest els proporciona únicament un espai d’ubicació 
com és el cas de determinades edificacions i instal·lacions d’interès 
privat i ús intensiu del sòl com els càmpings. 

3.- Es sol·licita que es reconegui el valor de l‟activitat agrària productiva  com a tal i 
per la seva funció estructuradora i d‟equilibri que dona als espais naturals - sòls de 
protecció especial.  
4.- Reformar el redactat de l‟art. 2.7 que fa referència a la prohibició o limitació 
d‟instal·lar explotacions ramaderes en sòl de protecció especial si existeixen 
alternatives, de forma que no afecti als pagesos ni als ramaders professionals. 
5.- Eliminar l‟art. 2.7.8 (manteniment de la vegetació dels marges) donat que aquesta 
practica ja està regulada en altres normatives sectorials i en els programes de 
foment del contracte global associats només a determinats tipus de conreu. 
6.- Que en concordança amb el sol·licitat en el punt segon, es demana que es 
modifiqui l‟apartat 3a)B i que aquest es refereixi només a edificacions que n o tinguin 
a veure amb cap tipus de sistema de producció agrària. 
7.- Les ARH compliquen molt el desenvolupament de l‟activitat agrària sobre el 
territori i per tant es demana la seva supressió. 
8.- L‟art. 2.15-5c regula de forma inadequada els hivernacles donat que establir un % 
d‟ocupació de sòl és un concepte propi de determinacions en sòl urbà i no te sentit 
en la regulació del SNU. 
Revisar les limitacions de l‟activitat ramadera que significaria l‟aplicació dels articles 
2.15-4b i 2.15-5d, activitat que ja està sotmesa a una estricta legislació sectorial.  
9.- Es demana la simplificació del Títol VI de les Normes, per reiteració i 
sobrecarrega normativa.  
Revisar les determinacions que afecten als corredors paisatgístics (article 6.7) i que 
suposen una restricció a les activitats agropecuàries. 
10.- En relació a les Disposicions transitòries: 
 a) Es demana es retiri la DT Primera-punt c doncs resulta absurda i confusa. 

b) Es demana, en relació a la DT Segona, que es permetin tanques, com a 
barrera sanitària envers la fauna salvatge, segons dicta la legislació sanitària 
animal. 

11.- En relació a les infraestructures de comunicació: 
a) Estudiar altres alternatives de la variant de Riudellots que no afectin els 
sòls agrícoles 

 b) Que la variant de Bescanó passi entre el poble i el riu 
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c) Es suprimeixi la connexió de la variant de Bescanó amb l‟AP7 per Sant 
Gregori. 

 d) Que la variant de Fornells es traci el més ajustada possible al nucli 
 e) Substituir la proposta de variant de Llambilles per una rotonda. 
 
 
Proposta de resolució: 

 

1.- En relació a l‟article 2.3-5 es manté el redactat inicial ja que no es consideren 
contradictòries les disposicions que pretenguin un major grau de protecció o una 
major restricció de les possibles transformacions.   
 
El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altre sectors 
econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari en general i el ramader en 
particular no hagi d‟estar subjecte a determinades regulacions i limitacions que 
garanteixin que el seu desenvolupament té lloc de manera coherent amb els 
objectius del pla i en especial amb la preservació del paisatge i la connectivitat 
ecològica. Així mateix, cal tenir en compte que el Pla regula les actuacions en un 
sistema urbà en forta expansió i que per tant cal prendre mesures encaminades a 
evitar incompatibilitats o molèsties futures per la proximitat entre els usos agraris i els 
usos residencials. 
 
Cal considerar també que el PDU te en compte i regula aspectes no contemplat en 
general per la normativa sectorial i que es consideren igualment rellevants per a 
l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la 
planificació sectorial que es pugui aprovar en matèria de regulació del sector agrari 
que serà igualment d‟obligat compliment.  

 
2.- En relació a l‟article 2.5, restaria amb el següent redactat:  

A. Aporten valor al medi natural, agrari i paisatgístic 
La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el 
cas de les edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la 
ramaderia i la silvicultura extensives, el turisme rural, les instal·lacions i 
edificacions per a la protecció i valorització del medi natural i d’altres assimilables. 
També es consideren incloses en aquest tipus les instal·lacions de les activitats 
agràries intensives o determinades activitats complementàries a l’agricultura que 
formen part de l’explotació a cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que 
ocupen i contribueixen a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la 
qualitat de la finca. Finalment també les es aules d'entorn rural, aules de natura, 
aules d’educació en el lleure i les altres assimilables que compleixin la protecc ió i 
valoració del medi natural. Aquestes escoles de natura comptar amb un projecte 
educatiu adequat. 
 
B. No aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 
No contribueixen a la gestió i millora del territori no urbanitzat, natural o agrari, ja 
que aquest els proporciona únicament un espai d’ubicació i, per tant, les 
edificacions són sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les 
edificacions per agricultura intensiva i les granges que no formin part d’una finca 
molt més gran que l’espai que ocupen , o determinades edificacions i instal·lacions 
d’interès privat i un ús intensiu del sòl com les activitats del lleure: acampada, 
estades esportives, càmping, turisme actiu, vol a vent, aeromodelisme, etc.. Es 
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tracta d’activitats no prohibides per la legislació urbanística però que no poden 
incloure’s en el tipus A. 

 
 

 
El PDU considera que les activitats agràries de tipus intensiu poden presentar en 
determinats casos característiques que les fan més properes a activitats de tipus 
industrial que a les activitats que tradicionalment han conferir a la ruralia les seves 
condicions paisatgístiques més valorades. Això mateix, fa que com més intensiva 
sigui una activitat agrària menys significativa sigui la seva localització en relació al 
medi rural. Per aquesta raó, es considera que cal mantenir la distinció que es fa en la 
normativa entre les tipologies A i B. 

 
3.- En relació a l‟article 2.6, es proposa afegir, en la frase introductòria, el sòl agrari 
en la definició següent: 

 
Article 2.6 Sòl de protecció especial: definició  
Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals, agraris o per la seva 
localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a 
integrar una xarxa permanent i contínua d‟espais oberts que ha de garantir la 
biodiversitat i vertebrar el conjunt d‟espais oberts del territori amb els seus 
diferents caràcters i funcions.  

   
El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altre sectors 
econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari en general i el ramader en 
particular no hagi d‟estar subjecte a determinades regulacions i limitacions que 
garanteixin que el seu desenvolupament té lloc de manera coherent amb els 
objectius del pla i en especial amb la preservació del paisatge i la connectivitat 
ecològica. Així mateix, cal tenir en compte que el Pla regula les actuacions en un 
sistema urbà en forta expansió i que per tant cal prendre mesures encaminades a 
evitar incompatibilitats o molèsties futures per la proximitat entre els usos agraris i els 
usos residencials. 
 
4.-  L‟article 2.7-2, i si ens atenem al que diu l‟article 46.3 del Reglament, l‟UdP 
observa que en molts municipis, es troben que la interpretació que solen fer es la 
següent:  coberts  agrícoles si,  qualsevol edificació per ús ramader NO, per el fet de 
la protecció especial. Per tant creuen que aquest article pot confondre i crear 
expectatives que desprès no es veuran materialitzades, i en aquest sentit UdP 
proposa que es faci un redactat clar en que es permeti l‟ús ramader amb les 
instal·lacions necessàries, tenint en compte que una urbanització, es a dir carrers, 
serveis etc, es una transformació del sòl, una edificació agrària o ramadera no es ni  
pot tenir aquesta consideració. 

 
L‟art.2.7.2 diu:  

Article 2.7 Sòl de protecció especial: regulació  
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 
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referència l‟apartat 5 de l‟article esmentat, i que seran incompatibles totes 
aquelles actuacions d‟edificació o de transformació de sòl que puguin afectar 
de forma clara els valors que motiven la protecció especial.  

  
Entenem que el redactat no exclou l‟activitat ramadera, si aquesta és admesa en 
aquesta categoria de sòl.  
 
El Pla no exclou la possibilitat de que les explotacions ramaderes intensives i altres 
tipus d‟edificacions es puguin situar en sòls de protecció especial, però per tal de 
garantir-ne la preservació de les qualitat del territori que l‟han fet objecte d‟aquesta 
protecció s‟estableixen una sèrie de principis de garantia i precaució que es 
consideren del tot coherents. El Pla únicament les prohibeix explícitament quan hi 
hagi alternatives raonables – i per tant viables- d‟ubicació en els sòls de protecció 
territorial o preventiva, pel que els ramaders professionals no haurien de tenir majors 
problemes si la seva activitats és coherent amb els criteris de protecció fixats per al 
sòl de protecció especial. 

 
5.-  En relació a l‟article 2.7-3c, es proposa el següent redactat. 

 
3 c) Quan les ampliacions d‟edificis destinats a usos que poden ser admesos 
en sòl no urbanitzable no poguessin complir les condicions establertes a 
l‟apartat anterior i fossin imprescindibles per a la continuïtat de l‟activitat, es 
podrà autoritzar una ampliació del sostre i del volum existent que permeti la 
viabilitat econòmica suficient, malgrat no es subjecti total o parcialment a les 
condicions assenyalades.  

 
6.-  En relació a l‟article 2.7-4, es proposa el següent redactat. 

 
4. En el sòl classificat com de protecció especial que estigui destinat a 
activitats agràries, s‟entendran com a edificacions motivades per la millora de 
la seva gestió les necessàries per a l‟agricultura a cel obert i la ramaderia, 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).  
 

 
7.-  En relació a l‟article 2.7-5, es proposa el següent redactat:  

 
5. Les edificacions motivades per formes intensives d‟explotacions agrícoles o 

ramaderes, com també totes aquelles altres edificacions i activitats, 
autoritzables considerades de tipus B, i també aquelles autoritzables en 
determinades circumstàncies en el sòl no urbanitzable a l‟empara de l‟article 
47 del Text refós de la Llei d‟urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i dels 
articles concordants del Reglament (Decret 305/2006), requereixen, per a ser 
autoritzades, la incorporació de l‟estudi d‟impacte i integració paisatgística. 
Aquest estudi correspon, en contingut i finalitat, amb l‟estudi d‟impacte i 
integració paisatgística a què fan referència l‟article 48.1.b del Text refós de la 
Llei d‟urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) i haurà de tenir el contingut fixat 
per l‟article 19 del Decret 343/2006 pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 
8 de juny, de Protecció, gestió i ordenació del paisatge. En tot cas, no 
s‟autoritzaran aquestes edificacions i activitats en sòl de protecció especial si 
hi ha alternatives raonables d‟ubicació en sòls de protecció territorial. Tampoc 
s‟autoritzaran noves edificacions en sòl de protecció especial si existeixen 
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alternatives de reutilització d‟edificacions existents en desús, si són de la 
mateixa explotació.  
 

 
8.-  En relació a l‟article 2.7-8, es proposa el següent redactat: 

 
8. Mitjançant instruments de planejament urbanístic –altres plans directors 
urbanístics, plans d‟ordenació urbanística o plans especials o directrius de 
paisatge que s‟incorporin al Pla director, es podran, 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 serà 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. 

 
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. i no contradiguin les disposicions sectorials per la lluita contra 
certes plagues. 

 
El punt 2.15-4b no es contradiu ni és incompatible amb l‟aplicació de la normativa 
sectorial ramadera. Per contra, el punt 2.15-5d no exclou totalment l‟ús d‟activitat 
ramadera intensiva; únicament en limita la seva instal·lació vinculada a una 
construcció existent. 

 
 

9.-  En relació a l‟article 2.9-3, es proposa el següent redactat, donat que d‟altra 
forma les construccions agràries i ramaderes quedarien excloses de l‟apartat B. 

 

3. L‟autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d‟acord 
amb la legislació urbanística i l‟execució d‟infraestructures que s‟empara en la 
legislació sectorial han de tenir en compte les següents recomanacions 
referides als tipus d‟intervenció que estableix l‟article 2.5: 
a) A. Autoritzable d‟acord amb la parcel·lació i la morfologia de l‟espai.  
b) B. Autorització restringida. Especial atenció a la integració paisatgística  

 
Donat que encara no s‟ha aprovat el catàleg del paisatge de les Comarques 
Gironines, el qual haurà de regular detalladament les condicions paisatgístiques 
d‟aquest àmbit. Es fa necessari que el pla incorpori tot un seguit de determinacions 
que, coordinades amb la resta de regulacions normatives garanteixin la preservació 
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del paisatge. En qualsevol cas, un cop aprovat, d‟acord amb la Llei del paisatge i el 
reglament que la desenvolupa, serà el corresponent catàleg el que fixarà les 
regulacions definitives. 
Pel que fa als corredors de protecció paisatgística donat que es tracta de zones 
d‟especial sensibilitat i visibilitat es considera que cal preservar aquests corredors de 
la implantació de determinades activitats. En qualsevol cas s‟entén que 
determinades activitats agràries formen part constituent del paisatge i contribueixen 
a la seva millora. Per tant, es modifica la normativa per tal d‟admetre-hi també les 
activitats, edificacions i instal·lacions pròpies de l‟agricultura a cel obert, la ramaderia  
i la silvicultura extensives. 

 
10.-  En relació a l‟article 2.9.8-, UdP indica que si no concreta, es regula i es 
normativitza  el que i el com, qüestions tant ambigües com aquesta donaran lloc a 
interpretacions diferents en projectes similars, ja que serà el tècnic de torn qui  ho ha 
d‟interpretar 
 
L‟art.2.9.8 exposava: 

8. D‟entre les estratègies d‟integració paisatgística que s‟enumeren en l‟article 
6.3 únicament seran aplicables en els sòls de protecció territorial d‟interès 
paisatgístic les estratègies d‟harmonització, que serà la prioritària, i la de 
mimetització o ocultació. No s‟admetran l‟estratègia de monumentalització. 
Quan a criteri de l‟administració que ha d‟emetre l‟informe, o ha de concedir la 
llicència, la integració paisatgística no pugui arribar a ser satisfactòria 
mitjançant aquetes dues estratègies, es denegarà l‟aprovació o l‟autorització 
en aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula raonable que 
solucioni els problemes constatats.  

 
S‟informa favorablement eliminar l‟article 2.9.8 tal com es redactava inicialment per 
evitar l‟arbitrarietat en la interpretació. 

 

11.-  En relació a l‟article 2.9.9- (en el document d‟aprovació provisional 2.9.8), UdP 
indica que si l‟ús principal del SNU no es el residencial, la possibilitat de recuperar 
masies en estat ruïnós, tant sols s‟hauria de permetre quan aquestes estan lligades a 
l‟explotació agrària i o ramadera ja que de no ser així, l‟únic que es crea es un 
conflicte d‟interessos entre els nouvinguts, que reclamen els serveis del SU i la gent 
del territori, bàsicament amb el sector agrícola, amb la fertilització dels conreus, i al 
sector ramader. 

 
L‟art.2.9.9 (en el document d‟aprovació provisional 2.9.8) exposa: 

9. Els projectes de reconstrucció de masies en estat ruïnós o del qual només 
en quedin els fonaments hauran d‟incorporar un estudi d‟integració i impacte 
paisatgístic encara que aquestes hagin estat incloses en el Catàleg de Masies 
corresponent. 
 

L‟UdP proposa afegir:  “i només es podrà  permetre, si aquestes estan lligades a una 
explotació agrària, ramadera o silvícola”.  
 
Es proposa deixar el redactat aprovat inicialment, doncs la legislació urbanística 
admet altres usos per aquestes edificacions en el sòl no urbanitzable. 

 
12.- En relació a l‟article 2.14, UdP proposa que se suprimeixin les àrees de regulació 
homogènia, i si no és així proposen s‟introdueixin ajustos en la normativa especifica 
d‟aquesta zona 
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Un dels objectius del PDU és el de fixar una regulació bàsica homogènia de tot el 
SNU de l‟àmbit, precisament per facilitar-ne la gestió. En aquest sentit, es considera 
fonamental poder disposar d‟una eina com són les ARH que, en qualsevol cas 
hauran de ser incorporades i desenvolupades pels planejaments municipals, els 
quals ja actualment venen regulant de manera similar el SNU. 
 
Entenem que les ARH formen part de l‟estructura bàsica que ordena el SUG i és 
necessari conservar-les. No obstant, és acceptable modificar alguns aspectes en la 
seva regulació de forma que es garanteixi la permanència en aquestes zones de les 
activitats agropecuàries. 
 
En relació doncs als continguts de l‟art. 2.15 es proposa el següent redactat. 

 
 
Article 2.15 Àrees de regulació homogènia en sòl no urbanitzable: Regulació  
 
La regulació de les ARH del present article és sense perjudici de les 
regulacions de caràcter general del sistema d‟espais oberts.  
 
1. Els plans d‟ordenació urbanística municipal hauran de respectar el règim 
bàsic d‟usos i les regulacions de les àrees de regulació homogènia en el seu 
respectiu àmbit d‟ordenació sense perjudici de que puguin establir una 
zonificació i regulacions més detallada o noves subcategories dintre de l‟ARH 
sempre hi quan aquestes no contradiguin les determinacions d‟aquest Pla 
director. 
 

2. Els municipis podran precisar els límits de les ARH mitjançant els seus 

instruments de planificació urbanística que defineixin l‟ordenació a escales 
més detallades, sempre i quan aquestes modificacions siguin coherents amb 
la definició de les categories de les ARH.  
 

3. Dintre de les ARH de funció agrícola es considera ús principal l‟ús agrícola 

o agroramader, i per tant no s‟admetran usos secundaris que siguin 
incompatibles amb aquest.  
 

4. Els usos admesos a les ARH de funció agrícola podran ser:  

a. Usos agrícoles  
b. Ús ramader d‟acord amb les legislacions sectorials en matèria de 
control ambiental de les activitats, protecció de les aigües subterrànies 
i protecció del paisatge. Les activitats ramaderes hauran de cenyir-se a 
les bones pràctiques de gestió de purins regulades per la Generalitat 
de Catalunya. 

c. Habitatge familiar, directament i justificadament associat a l‟activitat 
agrícola o ramadera.  

d. Activitats esportives i de lleure que es desenvolupen en el medi 
natural, sempre que no siguin susceptibles d‟originar degradacions 
dels valors objecte de la protecció d‟aquestes Normes. No s‟admetran 
activitats motoritzades o amb infraestructura de suport que requereixi 
construccions o transformacions significatives del terreny. La creació 
de noves activitats ha de comportar prèvia consideració d‟aquestes 
com d‟interès públic. 

e. Turisme rural, hoteler (amb exclusió de la modalitat d‟hotel 
apartament) i de restauració.  
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f. Usos dotacionals, de caire educatiu i cultural, exclusivament en 
edificacions existents i vinculats al medi natural i a l‟activitat agrària.  

 

5. Seran usos no admesos en les ARH de funció agrícola els següents:  
a. Els de competició amb vehicle motoritzat, llevat dels específicament 
admesos per l‟administració d‟acord amb la Llei 9/1995 de 27 de juliol, 
d‟accés motoritzat al medi natural. 
b. Usos productius, llevat que estiguin vinculats a l‟activitat primària o 
activitats artesanals i artístiques de petites dimensions o plenament 
compatibles amb el caràcter rural de l‟entorn, o que siguin existents en 
el moment de l‟entrada en vigor del Pla.  
c. Els hivernacles que superin les dimensions admeses en aquest Pla i 
en el planejament urbanístic i, en general, el tancament o 
impermeabilització del sòl.  
d. Les instal·lacions ramaderes intensives que no es recolzin en 
construccions existents. 
 
 

6. En ARH de funció agrícola es prohibeixen específicament les 
intervencions següents:  

a. Les segregacions que puguin originar finques de dimensions 
menors a la unitat mínima de conreu, així com les que suposin 
parcel·lacions urbanístiques.  

b. Les explanacions i modificacions del relleu que no tinguin una 
justificació agrícola.  

c. L‟obertura de pistes i camins, tret dels que s‟acordin, amb caràcter 
excepcional i degudament justificat per plans sectorials de caràcter 
comarcal. S‟admeten els canvis de traçat i obertura de nous accessos 
a activitats agràries i pecuàries quan aquestes ho justifiquin 
adequadament i tinguin una longitud inferior a 1000 metres. 

d. Instal·lació de suports publicitaris i d‟altres, inclosos els que es 
puguin emplaçar sobre construccions existents que no siguin 
imprescindibles (com ara direccions d‟encreuaments de camins, noms 
de masos i d‟elements patrimonials singulars) i que no s‟ajustin a 
criteris d‟integració amb el medi rural, tant pel que fa a les dimensions 
com als materials utilitzats.  

 
7. Els hivernacles situats dintre de les ARH de funció agrícola, amb la 
sol·licitud de la llicència per a la instal·lació d‟hivernacles o instal·lacions 
similars, haurà d‟anar acompanyada d‟un projecte que contempli: 

 La posició paisatgística de les instal·lacions la superfície 
màxima que poden ocupar i la distància mínima a les vies 
d‟accés rodat i per vianants,per tal de determinar l‟impacte 
visual. 

 L‟impacte sobre el drenatge de les aigües d‟escorrentia pluvial, 
a fi de no desequilibrar les capes freàtiques 

 Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.  

 La gestió de residus plàstics. 
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8. Dintre de les ARH de funció agroforestal els usos agrícola, forestal i 
ramader es considera ús principal, i per tant no s‟admetran usos secundaris 
que siguin incompatibles amb aquest. Així mateix, en les zones que tinguin la 
consideració de sols forestals d‟acord amb la Llei 3/1988, forestal de 
Catalunya, els usos admesos en aquests terrenys seran els que determina 
l‟esmentada llei. 

 
9. Els usos admesos a les ARH de funció agroforestal podran ser:  

a. Usos agrícoles 
b. Ús ramader d‟acord amb les legislacions sectorials en matèria de 
control ambiental de les activitats, protecció de les aigües subterrànies 
i protecció del paisatge. Les activitats ramaderes hauran de cenyir-se a 
les bones pràctiques de gestió de purins regulades per la Generalitat 
de Catalunya. 
c. Activitats cinegètiques i piscícoles 
d. Habitatge familiar, directament i justificadament associat a l‟activitat 
agrícola o ramadera. 
e. Activitats esportives i de lleure que es desenvolupen en el medi 
natural, sempre que no siguin susceptibles d‟originar degradacions 
dels valors objecte de la protecció d‟aquestes Normes. No s‟admetran 
activitats motoritzades o amb infraestructura de suport que requereixi 
construccions o transformacions significatives del terreny. La creació 
de noves activitats ha de comportar prèvia consideració d‟aquestes 
com d‟interès públic. 
f. Turisme rural, hoteler (amb exclusió de la modalitat d‟hotel 
apartament) i de restauració. 
g. Usos dotacionals, de caire educatiu i cultural, exclusivament en 
edificacions existents i vinculats al medi natural i a l‟activitat agrària. 

 
10. Seran usos no admesos en les ARH de funció agroforestal els següents:  

a. Els de competició amb vehicle motoritzat, llevat dels 
específicament admesos per l‟administració d‟acord amb la Llei 
9/1995 de 27 de juliol, d‟accés motoritzat al medi natural.  

b. Els hivernacles que superin les dimensions admeses en 
aquest PDU i en planejament urbanístic i, en general, el 
tancament o impermeabilització del sòl.  

 
11. En les ARH de funció agroforestal es prohibeixen específicament les 
intervencions següents:  

a. Les segregacions que puguin originar finques de dimensions 
menors a la unitat mínima de conreu o d‟explotació forestal 
d‟aplicació en els diferents àmbits d‟ordenació, així com les que 
suposin parcel·lacions urbanístiques.  

b. Les explanacions i modificacions del relleu que no tinguin 
una justificació agrícola o siguin motivades per tasques de 
restauració o rehabilitació orogràfica.  

c. Aquelles intervencions que, malgrat preveure mesures 
correctores o de reposició, puguin alterar significativament els 
elements que donen heterogeneïtat al paisatge o bé un valor 
afegit a la biodiversitat tals com marges arbrats o amb 
vegetació arbustiva, taques forestal o boscos-illa, murs de 
pedra seca, afloraments rocosos, etc.  
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d. L‟obertura de pistes i camins, tret dels que s‟acordin, amb 
caràcter excepcional i degudament justificat per plans sectorials 
de caràcter comarcal.  

e. Instal·lació de suports publicitaris i d‟altres, inclosos els que 
es puguin emplaçar sobre construccions existents que no siguin 
imprescindibles (com ara direccions d‟encreuaments de 
camins, noms de masos i d‟elements patrimonials singulars) i 
que no s‟ajustin a criteris d‟integració amb el medi rural, tant pel 
que fa a les dimensions com als materials utilitzats.  
 

12. Els plans urbanístics municipals han de regular per a les ARH de funció 
agrícola i agroforestal, d‟acord, amb la normativa sectorial pertinent, les 
distàncies mínimes entre granges i també les condicions d‟integració 
paisatgística d‟aquestes instal·lacions,  

  
13. Dintre de les ARH de funció forestal l‟ús forestal es considera l‟ús 
principal, i per tant no s‟admetran usos secundaris que siguin incompatibles 
amb aquest. En qualsevol cas, en les zones que tinguin la consideració de 
sols forestals d‟acord amb la Llei 3/1988, forestal de Catalunya, els usos 
admesos en aquests terrenys seran els que determina l‟esmentada llei. 

 
14. Els municipis delimitaran dintre de l‟ARH de funció forestal mitjançant els 
seus instruments de planificació urbanística, com a mínim, els boscos 
protectors, que són aquells que tenen una funcionalitat significativa en les 
àrees de captació de conques, les de recàrrega dels aqüífers, i en la fixació 
del sòl o la preservació del paisatge; i fixaran condicions més estrictes de 
conservació per tal de garantir la preservació i potenciació dels serveis 
ambientals d‟aquestes masses boscoses.  

 
15. Els usos admesos en general a les ARH de funció forestal podran ser:  

a. Tot ús forestals que procuri la reducció gradual de la inflamabilitat, i 
per tant del risc d‟incendis, afavorint la recuperació i l‟expansió de 
l‟alzinar i les suredes i la reducció gradual de les pinedes en les àrees 
de transició, tot mantenint una densa coberta arbòria que limiti el 
desenvolupament dels arbusts piròfits del sotabosc.  

b. Ramaderia extensiva.  

c. Usos agrícoles tradicionals amb una perspectiva d‟explotació 
sostenible dels recursos.  

d. Activitats cinegètiques compatibles amb el manteniment de la 
coberta forestal i del sotabosc.  

e. Habitatge familiar, directament i justificadament associat a l‟activitat 
primària  

f. Activitats esportives i de lleure que es desenvolupen en el medi 
natural, sempre que no siguin susceptibles d‟originar degradacions 
dels valors objecte de la protecció d‟aquestes Normes. No s‟admetran 
activitats motoritzades o amb infraestructura de suport que requereixi 
construccions o transformacions significatives del terreny. La creació 
de noves activitats ha de comportar prèvia consideració d‟aquestes 
com d‟interès públic.  

g. Turisme rural, hoteler (amb exclusió de la modalitat d‟hotel 
apartament) i de restauració.  

h. Usos dotacionals, de caire educatiu i cultural, exclusivament en 
edificacions existents i vinculats al medi natural i a l‟activitat agrària.  



 

 122 

 
16. Seran usos no admesos en les ARH de funció forestal els següents:  

a. Els de competició amb vehicle motoritzat, llevat dels específicament 
admesos per l‟administració d‟acord amb la Llei 9/1995 de 27 de juliol, 
d‟accés motoritzat al medi natural.  

b. No es permeten noves construccions, edificacions ni ocupacions, 
siguin permanents o temporals, ni hivernacles de cap mena i, en 
general, qualsevol actuació que suposi el tancament o 
impermeabilització del sòl.  

c. Usos productius, llevat que estiguin vinculats a l‟activitat primària o 
activitats artesanals i artístiques de petites dimensions o plenament 
compatibles amb el caràcter rural de l‟entorn, o que siguin existents en 
el moment de l‟entrada en vigor del Pla.  

d. Les activitats agrícoles o ramaderes de caire intensiu o industrial, de 
nova implantació, així com les activitats silvícoles de repoblació o 
substitució de la coberta vegetal amb espècies o varietats al·lòctones.  

 

17. En les ARH de funció forestal es prohibeixen específicament les 
intervencions següents:  

a. Les segregacions que puguin originar finques de dimensions 
menors a la unitat mínima forestal d‟aplicació en els diferents àmbits 
d‟ordenació, així com les que suposin parcel·lacions urbanístiques.  

b. Les explanacions i modificacions del relleu, excepte les de 
restauració o rehabilitació orogràfica.  

c. L‟obertura de pistes i camins, tret dels relacionats amb la gestió 
forestal, accés a superfícies agrícoles recuperades i d‟altres que 
s‟acordin amb caràcter excepcional i degudament justificat en els plans 
sectorials d‟àmbit comarcal.  
d. Instal·lació de suports publicitaris i d‟altres, inclosos els que es 
puguin emplaçar sobre construccions existents que no siguin 
imprescindibles (com ara direccions d‟encreuaments de camins, noms 
de masos i d‟elements patrimonials singulars) i que no s‟ajustin a 
criteris d‟integració amb el medi rural, tant pel que fa a les dimensions 
com als materials utilitzats.  
e. Els catàlegs que preveu l‟article 50.2 de la Llei d‟urbanisme, no 
inclouran per a la seva reconstrucció i rehabilitació els edificis 
abandonats o enrunats que signifiquin alteració o interferència dels 
usos forestals.   

 

18. En les ARH de funció forestal es condiciona l‟autorització de nous traçats 
en superfície de línies de distribució i transport d‟electricitat a la justificació de 
la seva necessitat i a la minimització del seu impacte ambiental sobre la 
fauna, els hàbitats i el paisatge. Les noves esteses de línies hauran de portar 
cable trenat protegit o sistema anàleg de prevenció d‟incendis forestals.  

 

19. Dintre de les ARH de corredor fluvial no s‟admetrà cap ús que sigui 
incompatible amb el manteniment i la conservació dels sistemes fluvials i dels 
seus serveis ambientals (transport d‟aigua i drenatge del territori, 
connectivitat ecològica, recàrrega dels aqüífers, laminació d‟avingudes, 
fertilització de sòls, etc.) o amb la prevenció del risc per inundació.  

 

20. Els usos admesos a les ARH de corredor fluvial estan subjectes a:  
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a. la regulació de les lleres públiques que defineix l‟article 6 del 
Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH) en tota la seva extensió 
longitudinal.  

b. la regulació de l‟espai fluvial que fa l‟article 6 del Reglament de la 
Llei d‟Urbanisme en el cas d‟aquells espais inclosos en algun Pla 
d‟Espais Fluvials (PEF) o amb zonificació de l‟espai fluvial aprovada.  

 
21. Els usos admesos en aquestes àrees estan vinculats a les funcions 
ambientals dels ambients riberencs en sentit ampli (conservació de la 
biodiversitat, connectivitat ecològica i paisatgística, laminació d‟avingudes, 
passejada amb mitjans no motoritzats, usos recreatius compatibles, etc.) i 
d‟altres activitats productives compatibles (agricultura, ramaderia (complint la 
normativa sectorial, la de MAH i ACA), plantacions arbòries, etc.).  
 

22. Per als espais de l‟ARH de corredor fluvial no inclosos en cap dels 
supòsits del punt 20.b els usos autoritzats, mentrestant no s‟aprovi la 
corresponent planificació de l‟espai fluvial, seran els que s‟esmenten en els 
punts a), b), c), e) i f) de l‟article 6.3 del Reglament de la Llei d‟Urbanisme 
sempre i quan aquests no suposin l‟afectació a hàbitats naturals propis dels 
ambients fluvials i siguin coherents amb els usos definits en el punt 21.  

 
23. Les plantacions arbòries amb finalitat comercial únicament es podran 
autoritzar en sòls en els quals ja s‟hi estigui desenvolupant una activitat 
agrícola o en zones degradades, excepte en el cas dels projectes de 
restauració d‟activitats extractives que estiguin actives en el moment de 
l‟entrada en vigor del present Pla director. En aquest cas, com a mínim, 
s‟haurà de destinar la superfície corresponent a la superposició de la zona de 
servitud i la zona fluvial a la restauració del bosc de ribera o de l‟hàbitat 
singular predominant a la zona.  

 
24. Seran usos no admesos en les ARH de corredor fluvial qualsevol altre 
que no estiguin expressament autoritzats o que puguin contradir els objectius 
assenyalats per a aquesta categoria d‟ARH.  

 
25. En les ARH de corredor fluvial es prohibeixen específicament les 
intervencions no autoritzades per l‟administració hidràulica que suposin una 
alteració de les condicions originals del relleu, especialment les que puguin 
afectar a la delimitació de les zones inundables, la presència de formacions 
forestals riberenques o hàbitats dulciaqüícoles singulars i qualsevol altra que 
pugui degradar o alterar les condicions dels ecosistemes naturals i el 
paisatge riberenc.  
 

12.- En relació a l‟article 6.7-punt 3, es proposa que s‟afegeixi al redactat aprovat 
inicialment el subratllat en vermell. 

Article 6.7.- Corredors de protecció paisatgística  
3. Dintre de la zona delimitada com a corredor de protecció 
paisatgística només s‟admetran les actuacions d‟interès públic 
següents:  

- La reconstrucció i rehabilitació de les masies i les cases rurals 
que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, i 
directament vinculades a explotacions de recursos naturals, 
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amb els requisits fixats pels articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 
1/2005 de 26 de juliol.  
.................................................................................................... 

 
 
 
DISPOSICIONS TRANSITORIES 
 
13.- En relació a les disposicions transitòries  UdP proposa : 
 
a) Que es retiri la DT Primera-punt c doncs resulta absurda i confusa. 

La crida a la proporció i adequació d‟escala que es fa en aquest apartat es 
considera del tot raonable per tal d‟evitar actuacions que superin determinats 
llindars pel que fa a la possibilitat de la seva integració paisatgística. En 
qualsevol cas, per aquelles activitats que, per les seves necessitats, 
requereixin d‟edificacions de gran dimensió o volum, el propi punt c) ja diu que 
es permeten però caldrà fraccionar o descomposar-ne els volums per tal de 
millorar-ne la integració, el qual és un criteri àmpliament estès i acceptat per a 
la integració paisatgística d‟edificacions. 

  
 b) Es demana, en relació a la DT Segona, que es permetin tanques, com a barrera 
sanitària envers la fauna salvatge, segons dicta la legislació sanitària animal. 

La regulació de les tanques especifica que la seva instal·lació sempre serà 
admissible quan sigui imprescindibles en funció de l‟ús i les circumstàncies del 
lloc concrets i quan per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat 
d‟accés o de vistes i no existeixin altres fórmules de tancament que puguin 
garantir-ho. Per tant, es considera que abasta suficientment les casuístiques 
plantejades en l‟al·legació 

 
El redactat que proposat pel PDU és el següent: 
 
DT Primera. Condicions que han de complir les edificacions aïllades en el medi 
rural en absència de directrius de paisatge.  

En absència de directrius de paisatge, les edificacions aïllades compliran les 
condicions que s‟estableixen en aquesta disposició, les quals seran d‟obligat 
compliment de manera indefinida en aquells aspectes en què les directrius no 
estableixin una regulació alternativa.  
a. Implantació  

Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració 
paisatgística, s‟avaluaran diverses alternatives d‟emplaçament, sempre en la   
mateixa parcel·la  i se seleccionarà la més adient amb relació al paisatge.  

b. Perfil territorial. S‟han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils 
panoràmics i s‟evitarà la localització d‟activitats sobre els punts prominents, els 
careners i les cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de 
l‟edificació en la línia d‟horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge.  

c. Proporció. Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge, de manera que s‟evitin o es fraccionin aquelles que per la seva 
grandària constitueixen una presència impròpia i desproporcionada.  

d. Pendent. En totes les intervencions s‟evitarà ocupar els terrenys amb major 
pendent. Quan siguin necessaris anivellaments, es procurarà evitar l‟aparició de 
murs de contenció de terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts o 
talussos amb pendents que permetin la revegetació. Per tal de minimitzar 
l‟impacte visual, les edificacions, si és viable segons la destinació i l‟ús que es 
destini, s‟esglaonaran o es descompondran en diversos elements simples 
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articulats evitant la creació de grans plataformes horitzontals que acumulin en els 
seus extrems importants diferències de cota entre el terreny natural i el modificat.  

e. Parcel·la. La correcta inserció en el medi rural de qualsevol implantació requereix 
que aquesta ocupi la mínima part possible de la parcel·la, i que la resta mantingui 
el caràcter d‟espai rural no artificialitzat que ha d‟actuar de coixí amb l‟entorn no 
transformat, tot i que s‟admeten les actuacions necessàries per donar un correcte 
tractament als límits de la implantació.  

f. Distàncies. Les edificacions se separaran, sempre que sigui possible i sense 
perjudici d‟allò que estableixi la normativa sectorial, com a mínim 100 m de les 
lleres dels rius, rieres i barrancs. Així mateix, se separaran dels marges de les 
infraestructures lineals de comunicació, un mínim de 50 m de les vies locals, 100 
de les generals i 150 de les autopistes, autovies i vies convencionals amb doble 
calçada. La distància de separació a vies ferroviàries serà de 100 m. Aquestes 
distàncies que es consideren com els mínims desitjables es podran disminuir 
justificadament en aquells casos d‟edificacions agràries o d‟interès públic de 
necessària ubicació en una parcel·la, en què la configuració del territori les faci 
inabastables. 

g. Façanes i cobertes Serà obligatori el tractament com a façana de tots els 
paraments exteriors de les edificacions sigui quina sigui la seva finalitat i com a 
materials d‟acabament només s‟utilitzaran aquells que presentin colors i textures 
que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys 
que desvaloritzin la seva imatge dominant.  

h. Vegetació  
Es recomana la utilització de vegetació, i en concret d‟arbrat, amb espècies i 
plantacions pròpies del lloc per a facilitar la integració paisatgística de l‟edificació.  

 
DT Segona. Tanques  

En tant el Pla no hagi incorporat les directrius de paisatge derivades de 
l‟aprovació del Catàleg de paisatge, d‟acord amb el que disposa la Llei de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i en tot cas en allò que no sigui regulat 
de manera més específica per les esmentades directrius, les tanques de finca, 
parcel·la o recinte dins l‟àmbit dels espais oberts compliran les condicions que 
s‟estableixen en aquest article per tal que els pugui ser atorgada la llicència 
preceptiva a què obliga l‟article 179 del Text refós de la Llei d‟urbanisme de 
Catalunya (Decret Legislatiu 1/2005).  
a) La construcció de tanques en els espais oberts ha de limitar-se a aquells casos 
en què siguin imprescindibles en funció de l‟ús i les circumstàncies del lloc. El Pla 
recomana, quan sigui funcionalment possible, la utilització d‟altres sistemes que 
la tanca per l‟assenyalament del límit de la propietat o de l‟àmbit de l‟activitat.  
b) Amb les excepcions de l‟apartat i) no s‟admetran tanques d‟obra, llevat dels 
murs de pedra seca d‟alçada no superior a 90 cm 
c) Les tanques podran ser de vegetal viu o de materials que permetin la 
transparència en tota la seva alçada.  
d) Les tanques transparents podran complementar-se amb vegetació pròpia de 
l‟entorn per aconseguir el grau d‟opacitat que es desitgi.  
e) Les tanques tindran un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.  
f) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran colors discrets per 
tal que s‟integrin bé en el fons cromàtic del lloc.  
g) Sempre que no sigui incompatible amb l‟activitat que motivi la necessitat de 
tanques, aquestes permetran el pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc.  
h) Les tanques d‟obra existents i les que preveu l‟apartat i) es tractaran amb 
superposicions de vegetació viu per tal de millorar la seva integració en el 
paisatge.  
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i) Només s‟admeten tanques d‟obra o opaques en general en aquelles parcel·les 
on per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d‟accés o de vistes i no 
existeixin altres fórmules de tancament que puguin garantir-ho.  
 

L‟administració competent exigirà el compliment d‟aquestes condicions per a la 
concessió de la llicència corresponent, sense perjudici de les determinacions més 
restrictives o més específiques que continguin els plans d‟ordenació urbanística.  
En el cas de les tanques que afectin a sòls de protecció especial d‟interès connector, 
en el moment de concedir la llicència caldrà, a més, avaluar els impactes que 
aquesta pugui tenir sobre la connectivitat ecològica i establir les mesures 
preventives, correctores o compensatòries adients. 

 

DT Tercera. Informe de l’òrgan competent en matèria de paisatge  

1. D‟acord amb el que disposa la transitòria primera de la Llei de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, en absència de directrius del paisatge, l‟informe d‟impacte i 
integració paisatgística que ha d‟emetre l‟òrgan competent en matèria de paisatge 
serà preceptiu en els següents casos: 

 
a) Projectes d‟actuacions específiques d‟interès públic en sòl no urbanitzable als 
quals fa referència l‟apartat 4 de l‟article 47 del Text refós de la Llei d‟urbanisme (DL 
1/2005).  
b) Projectes de construccions i dependències pròpies d‟una activitat agrícola, 
ramadera, d‟explotació de recursos naturals o, en general, rústica i les destinades a 
habitatge familiar o a allotjament de treballadors temporers a què fan referència els 
apartats 6.a) i 6.b) de l‟article 47 del Text refós de la Llei d‟urbanisme (DL 1/2005) 
quan superin algun dels següents paràmetres:  

- Ocupació en planta 500m
2 

 

- Sostre 1000m
2 

 
- Alçada total 10m. 

c) Plans especials urbanístics per a la ubicació de construccions de nova planta 
destinades a activitats de turisme rural o de càmping a què fa referència l‟apartat 6 e) 
de l‟article 47 del Text refós de la Llei d‟urbanisme (DL 1/2005).  
d) Edificacions de qualsevol tipus en sòls urbans i urbanitzables que hagin de 
romandre aïllades de manera indefinida, o ubicades en punts molt visibles, i per les 
seves dimensions hagin de tenir una presència acusada en el paisatge. L‟informe serà 
preceptiu quan a més de la ubicació especialment visible, la construcció superi algun 
dels paràmetres establerts a l‟apartat b).  
e) Canvis de paisatge rural motivats per concentracions parcel·laries que afecten un 
àmbit de més de 100 ha.  
f) Nous traçats de camins rurals, i les variacions de traçat dels existents, de més de 
1.000 metres de longitud.  
g) Tanques de finques, parcel·les o àmbits d‟activitats de més de 10.000 metres de 
longitud.  
h) Totes les construccions visibles que se situïn en les proximitats dels penya-segats, 
de les riberes fluvials i de les làmines d‟aigua de llacs o embassaments.  

2. A més dels casos previstos en aquesta norma, l‟òrgan que hagi d‟atorgar la 
llicència podrà demanar un informe d‟impacte i integració paisatgística en aque lls 
casos en què ho consideri convenient. 
   
3. Tots els projectes que s‟hagin de sotmetre a l‟informe d‟impacte i integració 
paisatgística incorporaran l‟estudi d‟impacte i integració paisatgística a què fa 
referència l‟article 6.4.  
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Pel que fa a la memòria: 
 

13.- En relació a les a les infraestructures de comunicació: 
 

a) Amb relació a la variant de Riudellots que no afecti sòls agrícoles 
La traça de la variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient 
que s‟elabori específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de 
diferents alternatives i seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental 
que fixa la legislació vigent. Atès el seu interès territorial dins la xarxa de 
carreteres, aquest Pla director fixa una traça que s‟adequa als criteris del 
propi Pla, i que haurà de constar com una de les alternatives estudiades en la 
tramitació del projecte definitiu.  
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà 
en el límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys 
agrícoles inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar.  
 
b) Amb relació a que la variant de Bescanó passi entre el poble i el riu, s‟ha 
de dir que no es factible aquesta opció, per l‟ocupació d‟aquests terrenys i les 
edificacions preexistents en aquest lloc. 
 
c) Amb relació a que es suprimeixi la connexió de la variant de Bescanó amb 
l‟AP7 per Sant Gregori..- El Pla Director recull com una de les alternatives de 
la variant de Bescanó de la carretera C-141 d‟Anglès a Girona, el traçat pel 
marge esquerre del riu Ter, tal com es contempla en els estudis informatius 
previs d‟aquesta carretera. El Pla recull aquesta alternativa com una proposta 
secundària (amb traça discontínua), ja que fixa com a primera alternativa 
l‟enllaç amb la zona industrial de Salt, per dessota Montfullà. No obstant, la 
traça definitiva vindrà determinada en l‟estudi del traçat i el projecte d‟aquesta 
variant, i a on s‟hauran de valorar els condicionants i els impactes sobre el 
medi natural a que fa referència l‟al·legació. 
 

 d) Amb relació  que la variant de Fornells .- 
S‟informa favorablement que la variant de Fornells es traci el més ajustada 
possible al nucli.  La petita variant del casc urbà i continuació de la carretera 
de Campllong, es planteja únicament per reduir les molèsties a l‟àrea urbana 
actual, però no es considera necessari que assoleixi el paper de carretera 
alternativa a la xarxa viaria ja existent.  
 
e) Amb relació que la variant de Llambilles .- No es considera possible la 
substitució de la proposta de variant de Llambilles per una rotonda, donat 
que no hi ha suficient espai per aquesta solució. La traça definitiva d‟aquesta 
variant es definirà en el corresponent estudi de traçat i el projecte que es 
tramitarà en el seu moment. La traça incorporada dins aquest Pla director, 
s‟integra dins les previsions i propostes d‟aquest, però te caràcter únicament 
indicatiu, i com a tal, haurà de constar com una de les alternatives estudiades 
en el projecte del traçat definitiu. 
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AL·LEGACIÓ C10 

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LES HORTES DEL TER DE GIRONA 
RE.13644 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Es demana que les terrenys de l‟àmbit de les Hortes de Santa Eugènia, incorporats 
en el PDUSUG dins el Sistema d‟Espais Oberts com a sòl de Protecció Especial, 
part dins la Xarxa Natura 2000 i part com a Espai Connector, es classifiquin com a 
sòl de Protecció Preventiva donat que: 

a) aquests terrenys no contenen valors que justifiquin en grau de protecció 
tant altament restrictiu de les possibilitats de transformació futures 

b) els terrenys no s‟ajusten a la funció agrícola que se‟ls atribueix 
c) no es justifica la seva funció connectora 
d) no s‟acredita el valor ambiental ni la funcionalitat ecològica 

  
 
 
Proposta de resolució: 

 
El fet que part de les hortes estiguin incloses dintre de la Xarxa Natura 2000 ja és 
mostra suficient dels valors naturals d‟aquesta zona. En qualsevol cas, les hortes són 
part constituïen d‟aquests valors i per tant la seva protecció va encarada a la seva 
preservació, sempre que aquesta es faci de manera coherent amb les directrius de 
gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000 i amb el manteniment de la funció 
connectora d‟aquest espai. 
 
Aquests valors han quedat de manifest tant en la diagnosi del Pla com per diferents 
estudis sobre la connectivitats ecològica del Gironès, el pla de les deveses de Salt, 
etc. d‟aquí que, per tal de garantir la preservació i potenciació de les funcions 
connectores del Ter s‟ampliï la protecció del riu més enllà de la Xarxa Natura 2000 
mitjançant la incorporació d‟aquests espais als sòl de protecció especial, sens 
perjudici de les indicacions que derivades de la precisió de límits es fan en l‟article 
2.4.3 de la normativa del PDUSUG. 
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AL·LEGACIÓ C11 
 
ASSOCIACIÓ DE NATURALISTES DE GIRONA 
RE.13712 de 15.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- La construcció de nous habitatges ha sobrepassat el que era previsible en relació 
a l‟augment de residents. Donat que no és necessària la construcció de nous 
habitatges es proposa desclassificar tots els sòls urbanitzables que es disposin en 
sòls agrícoles annexos a les àrees urbanes. 
2.- Establir un límit màxim al sòl industrial disponible de 150 ha. 
3.- El PDU relaciona la necessitat de crear nous habitatges amb la generació de 
nous llocs de treball lligats als sòls industrials. Els càlculs no són correctes doncs 
altres alternatives d‟ocupació generaran llocs de treball sense ocupacions del 
territori. 
4.- No s‟aposta per un model de mobilitat sostenible basat en models de transport 
públic més eficients. Es considera bàsica la creació i manteniment de línies 
ferroviàries de rodalies  
5.- L‟oferta de transport públic s‟ha d‟ampliar a tots els municipis del sistema urbà. 
6.- Que es consideri el Pla de Mobilitat sostenible de la comarca del Gironès, 
promogut pel Consell Comarcal del Gironès. 
7.- Que el Pla no proposi la variant de Llambilles fins no trobar una alternativa menys 
agressiva. 
8.- Que s‟incorpori com a espai d‟interès natural i paisatgístic Santa Maria de 
Vilademany – Mas Serra, amb clara funció connectora. 
9.- Que el consideri com a espai de protecció territorial la zona del Pre-parc de les 
Gavarres com a espai d‟amortiment 
10.- Que es garanteixi la viabilitat de l‟espai connector ecològic sud de Girona 
11.- Que el Pla no considera els efectes negatius que sobre l‟espai connector sud 
tindrà la creació de la nova àrea d‟activitat econòmica i logística situada al sud del 
mateix espai. 
12.- Per tal de garantir aquesta connectivitat ecològica el PDU hauria de determinar 
les següents accions: 
 - actuacions en els boscos de ribera 
 - ampliació de les OD‟s existents 
 - creació de passos de fauna 
 - restauració i neteja dels passos de fauna existents 
 - seguiment de les obres dins el sector que puguin afectar als passos 

- implementació de mesures per la reconducció de la fauna en direcció al 
passos 

13.- Establir que els sòls de protecció preventiva només es podran desenvolupar 
urbanísticament un cop`s‟hagi esgotat el sòl urbanitzable dins l‟àmbit del Pla. 
14.- El Pla ha d‟aplicar mesures de foment de la custodia del territori, que resultin  
compensatòries de les infraestructures de mobilitat  planificades, i que permetin 
recuperar hàbitats de superfície equivalent o superior a l‟afectada per les 
infraestructures. 
15.- Instar a l‟administració de la Generalitat que creï un Fons supralocal per a la 
conservació i gestió del sòl no urbanitzable. 
16.- Es considera incongruent i injustificada la reserva per a una segona pista a 
l‟aeroport 
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Proposta de resolució: 
 

1-2-3 .- En relació al sistema d‟assentaments que es proposa 
El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord 
amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials 
de cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, 
planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
Es en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com el marc de 
referència que el planejament municipal no ha de sobrepassar, ja que  distorsionaria 
els objectius del mateix, però que en qualsevol cas, si que pot no qualificar o 
programar en el temps, segons les previsions de la política urbanística municipal de 
cada moment. 
 
4-5-6.- Amb referència a la mobilitat. 
La proposta i determinacions sobre l‟oferta de transport públic no es objecte d‟aquest 
Pla Director, sinó que ha de venir definida en el Pla de Mobilitat del sistema urbà, i 
consensuada entre els diferents municipis implicats. 
El que si determina el Pla Director son les infraestructures urbanístiques per facilitar 
aquest transport públic més eficient, i en aquest sentit el Pla fa una aposta clara per 
la potenciació de la xarxa ferroviària convencional com a sistema mixta de tramvia 
urbà i tren de rodalies, i amb aquesta finalitat el PDU proposa la creació de dos 
noves estacions (Avellaneda, i Pedret), i la connexió amb l‟aeroport, amb la 
modernització del material i l‟adequació de freqüències per aquesta finalitat.  
Pel que fa a la xarxa viària bàsica el PDU determina les vies que han de fer reserva 
d‟espai per a la implantació d‟una via segregada de transport públic, per facilitar la 
implantació d‟una oferta transport públic més eficient i més sostenible. 
 
7.-  Amb relació que la variant de Llambilles .- No es considera possible la substitució 
de la proposta de variant de Llambilles per una rotonda, donat que no hi ha suficient 
espai per aquesta solució. La traça d‟aquesta variant es definirà en el corresponent 
estudi de traçat i el projecte que es tramitarà en el seu moment. La traça incorporada 
dins aquest Pla director, s‟integra dins les previsions i propostes d‟aquest, però te 
caràcter únicament indicatiu, i com a tal, haurà de constar com una de les 
alternatives estudiades en el projecte del traçat definitiu.  
 
8.- El Pla ja contempla aquests espais dintre del sòl de protecció especial d‟interès 
connector pel que es considera que queden suficientment garantida la seva 
preservació. 

 
9.- S‟atén aquesta al·legació però, en lloc d‟incorporar els terrenys de pre-parc com a 
sòl de protecció territorial, aquests es qualifiquen com a sòl de protecció especial (de 
major protecció) d‟interès connector, donada la necessitat de millorar la permeabilitat 
del Parc cap a l‟oest. 
 

10.- Es recull l‟observació i es trasllada a la Memòria i a les Normes del PDU. 
 
11.- Precisament, una de les apostes del Pla és d‟una banda, el desenvolupament 
d‟una àrea d‟activitat econòmica compacta i concentrada, amb una bona 
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accessibilitat per diferents mitjans de transport i, especialment del ferrocarril; i de 
l‟altra la creació d‟un gran corredor que connecti les Gavarres amb les Guilleries, i 
una anella verda (resseguint pel sud l‟Onyar) que contingui i limiti a l‟hora les 
possibles extensions futures d‟aquesta àrea d‟activitat econòmica. D‟aquesta manera 
es pretén contrarestar els efectes negatius que un desenvolupament descontrolat i 
dispers de les activitats econòmiques pogués tenir sobre el corredor. 
 
12.- El PDU presta especial rellevància a la preservació de la connectivitat ecològica. 
Tot i així, per la seva escala a la que necessàriament s‟han de plantejar les propostes 
no es considera viable incorporar aquestes actuacions, que requereixen un 
tractament a una escala molt específica. Tot i així, el pla es complementa amb la 
identificació dels punts més conflictius per a la connectivitat per tal que siguin els 
corresponents planejaments generals o derivats i els projectes els que concretin les 
actuacions específiques a desenvolupar. 
 

13.- La normativa del Pla ja incorpora actualment aquesta determinació. 
 
14.-El Pla incorpora en la normativa un article específic dedicat a la promoció de la 
custòdia del territori, en el qual s‟hi afegeix ara un punt específic referent a la 
promoció de la custòdia del territori en el marc de les noves infraestructures 
previstes. 
 
15.- Es modifica la normativa per tal que la Generalitat pugui participar de manera 
voluntària en la dotació d‟aquest fons a càrrec dels seus pressupostos. 
 
16.- Amb relació a la segona pista a l‟aeroport 
- La previsió de la segona pista de l‟aeroport que ve representada a traç discontinuo, 
te caràcter únicament indicatiu dels estudis realitzats per AENA, però no està 
incorporada en el Pla director del aeroport recentment aprovat, i per tant no te 
validesa normativa.  Aquesta segona pista, no tindrà aquest valor normatiu fins que 
aquest organisme competent (AENA) elabori i tramiti un nou Pla director de 
l‟aeroport que justifiqui la necessitat de la mateixa. 



 

 132 

AL·LEGACIÓ C12 
CAMBRA DE COMERÇ  
RE. 17248 de 15.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Acord del Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30.04.09 
 
1.- En relació a l‟àmbit del PDU i horitzó de les seves determinacions 

a) l‟àmbit del PDU hauria d‟ampliar-se amb els municipis de Bordils i Juia pel 
nord i de Campllong i Caldes de Malavella pel sud. 
b) el PDU hauria de fixar determinacions per a un horitzó temporal més 
abastable i fiable (2016) 

 
2.- En relació al sistema d‟espais oberts 

Cal justificar millor el perquè de les noves proposta de protecció sobre espais 
ja protegits i en tot cas i en relació als espais protegits: 
a) caldria disposar d‟una metodologia de medició del seu impacte social i 
econòmic 
b) no s‟hauria de considerar justificat qualsevol tipus de protecció de sòl pel 
fet de ser-ho 
c) caldria realitzar una avaluació pública de els seus avantatges i 
inconvenients 
d) cal respectar al màxim els usos existents, fer un rigorós anàlisi cost-
benefici, i no descartar la possibilitat d‟atorgar indemnitzacions 
compensatòries. 

 e) cercar la màxima objectivitat possible 
f) en relació   les activitats agropecuàries, que el PDU no afegeixi nova 
normativa a la sectorial ja existent 

 
3.- En relació al sistema d‟assentaments urbans 
 a) en relació a l‟àrea d‟activitat econòmica propera a l‟aeroport: 

- revisar l‟operativitat de la proposta “mercaderies dispositiu 
intermodal” tenint en compte que la duplicitat d‟amples de vies existent 

requereix que una zona logística amb connexions ferroviàries hagi de 
tenir accessibilitat per ample europeu i ibèric 
- que la seva programació es faci passat el 2016 per no perjudicar 
l‟emplaçament al Far-Vilamalla  

 b) que el PDU reculli les previsions dels planejaments vigents 
 c) en relació al sòl destinat a activitats econòmiques: 

- fer les previsions relatives a les activitats extractives i ubicació de 
serveis tècnics de recolzament a l‟activitat econòmica )abocadors de 
runes de la construcció, estacions transformadores d‟electricitat, ...) 
- ubicació de la segona estació de depuració d‟aigües residuals i de la 
planta de triatge i tractament de residus. 
- preveure la ubicació de les principals xarxes de serveis-instal.lacions 
lligades a l‟activitat econòmica 

  - preveure àrees per l‟estacionament d vehicles pesants 
- inventariar les instal·lacions i serveis tècnics junt a la localització dels 
CLH 

 d) en relació al sòl residencial: 
  - incorporar les peticions que fan els ajuntaments 
  
4.- En relació al sistema d‟infraestructures i equipaments: 
 a) reforçar els nous enllaços d‟entrada i sortida de l‟AP7 
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b) recollir les al·legacions presentades per la Càmera de Comerç al tràmit 
d‟informació pública de la variant de la N-141 entre Bordils i Medinyà 
c) que el bypass ferroviari per l‟oest sigui amb via mixta que permeti el pas de 
mercaderies en alta velocitat i en tren convencional. 
d) preveure les connexions del bypass, pel nord  sud del sistema urbà, amb la 
línia convencional. 

 e) incorporar la traça de l‟ETF mes enllà de l‟aeroport 
f) definir millor les connexions ferroviàries de la línia convencional amb 
l‟aeroport, des de l‟estació de Riudellots 
g) concretar la reserva de sòl per les noves estacions que es preveuen de la 
línia de rodalies entre Riudellots i Flaçà 
h) ampliar la proposta de classificació de sòl no urbanitzable que fa el PDU a 
l‟entorn dels equipaments esportius previstos a Quart fins el límit Xarxa Natura 
2000, terme de Girona i carreteres de Sant Feliu i dels Àngels, i destinar 
aquest sol a aparcaments supramunicipals de serveis al sistema i a les zones 
pròximes d‟equipaments i universitat. 
i) aprofitar el PDU per promoure una actitud pro activa per a la millora de la 
mobilitat i connectivitat ferroviària i viària. 
 

5.- Consideracions finals 
 a) que el PDU no limiti l‟autonomia local 
 b) que es recullin les aportacions fetes en la present al·legació.  
 
 
Proposta de resolució: 

 
1.- En relació a l‟àmbit del PDU i l‟horitzó de les seves determinacions 

a).- En relació a l‟àmbit. 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 
text refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació 
urbanística d‟un territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el 
desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i 
mercaderies i el transport públic, la fixació de mesures per a la protecció del 
sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels espais oberts, la delimitació de les 
reserves per a les grans infraestructures, i la programació de les polítiques 
supramunicipals de sòl i habitatge.  
La delimitació del seu àmbit es coherent amb aquestes finalitats, al abastar 
l‟àrea  i els municipis mes directament interrelacionats amb l‟àrea central, i 
que inclou els dos àmbits industrials mes grans, al nord el polígon industrial 
de Celrà, i al sud el polígon de Riudellots, així com els municipis sobre els que 
s‟assenta l‟aeroport amb un important nus d‟infraestructures, per a permetre 
fixar directrius comunes en les infraestructures i la mobilitat, els espais oberts, 
i els assentaments urbans. 
No es considera necessari, l‟ampliació de l‟àmbit als municipis de Bordils, 
Juià, Campllong i Caldes de Malavella, ja que tot i reconeixent la seva 
vinculació amb el sistema urbà de Girona, l‟amplitud de l‟àmbit i les noves 
polaritats, comportarien una dispersió innecessària dels objectius bàsics del 
Pla.   

   
 b).- En relació al seu horitzó temporal 

El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans 
en funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a 
Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en 
l‟apartat 2.3 “escenaris econòmics i demogràfics de caràcter general” 
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(Premisses del programa de Planejament Territorial), i han estat completats i 
detallats per l‟àmbit del Pla, tal com consta en la mateixa memòria apartat 3 
“Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. 
Aquests escenaris de partida, han estat elaborats per al desplegament del 
programa de Planificació territorial que elabora la Secretaria de Planificació 
del Departament de PT i OP per aquest horitzó de l‟any 2026, per a tot 
Catalunya. 

 

2.- En relació al sistema d‟espais oberts 
La identificació i delimitació del sistema d‟espais oberts que fa el Pla es basa en el 
coneixement científic i en diferents i nombrosos estudis que coincideixen en la 
identificació de determinats espais com a zones d‟especial valor, ja sigui pels 
elements físics, biòtics o paisatgístics, com per la seva funció actual o potencial per a 
la connectivitat ecològica. En qualsevol cas, es considera que la preservació 
d‟aquests espais no va en contra del creixement econòmic del territori, ans al 
contrari, ja que s‟entén el patrimoni natural i paisatgístic com un dels principals 
patrimonis i atractius de les comarques gironines. Pel que fa a la incidència 
econòmica d‟aquesta regulació, aquesta queda recollida en la memòria econòmica 
del Pla. I finalment, en relació a la regulació sectorial de les activitats agropecuàries 
cal considerar que el PDU té en compte i regula aspectes no contemplats en general 
per la normativa sectorial i que es consideren igualment rellevants per a l‟ordenació 
de l‟àmbit. D‟altra banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la planificació 
sectorial que es pugui aprovar en matèria de regulació del sector agrari que serà 
igualment d‟obligat compliment. 
 
3.- En relació al sistema d‟assentaments urbans 
- a) en relació a l‟àrea d‟activitat econòmica propera a l‟aeroport:- El PDU fa la 

reserva de sòl per a possibilitar la implantació d‟una àrea logística de mercaderies 
amb dispositiu intermodal, no obstant serà en la definició dels projectes específics 
en que es concretarà la destinació d‟aquesta reserva, la seva programació i la 
seva complementarietat amb la zona prevista en l‟emplaçament al Far-Vilamalla  

- b) el PDU recull en gran manera les previsions dels planejaments vigents, no 
obstant, adequa les seves determinacions a la visió i als objectius globals de tot 
el sistema urbà i per tal de fer compatibles les previsions entre els diferents 
municipis..  

- c) en relació al sòl destinat a activitats econòmiques: 
- El PDU fixa les determinacions generals i l‟emplaçament dels àmbits susceptibles 

d‟ocupació per activitats econòmiques, però no entra dins les seves finalitats (i 
escala de treball) qualificar o zonificar el sòl, ni fixar el pas de les infraestructures 
de serveis urbanístics, determinacions que son pròpies del planejament 
municipal. 

- L‟estudi i propostes sobre les xarxes generals de subministrament i sanejament, 
no son tampoc objecte d‟aquest Pla Director, sinó que hauran d‟esser objecte de 
plans específics (com ho es el Pla Director de Sanejament de sistema urbà 
actualment en fase d‟estudi) que han de permetre debats i acords específics 
entre les diferents administracions concurrents per a la seva finalitat. 

 
- d) en relació a incorporar les peticions que fan els ajuntaments referents al sòl 

residencial, el PDU ha integrat en les seves propostes, amb el màxim consens 
possible, les previsions municipals pel que fa als sòls de creixement residencial, 
sempre i quant aquestes voluntats municipals tinguin caràcter territorial i encaixin 
plenament amb els objectius del present document. 
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4.- En relació al sistema d‟infraestructures i equipaments: 
El PDU incorpora les propostes d‟infraestructures que les diferents administracions 
tenen en estudi o han aprovat, seguint la tramitació i els estudis d‟alternatives 
corresponents i que han consultat i/o consensuat amb els diferents organismes i 
administracions locals. No tindria sentit que després de tot aquest procés 
administratiu i legalment reglat, el PDU no incorpores aquestes propostes del propi 
Departament de PTOP o del Ministeri de Foment.. 
- a) Es en aquest sentit que el PDU incorpora els nous enllaços d‟entrada i sortida 

de l‟AP7 que contempla el projecte de desdoblament d‟aquesta via, promogut per 
ACESA i depenent del Ministeri de Foment. 

- b) En relació a recollir les al·legacions presentades per la Cambra de Comerç al 
tràmit d‟informació pública de la variant de la N-141 entre Bordils i Medinyà, cal 
dir que no es objecte d‟aquest Pla Director interferir la tramitació d‟un projecte del 
mateix departament de PT i OP, i l‟al·legació s‟ha de resoldre en l‟expedient propi 
del projecte... 

- c i d)  Igualment pel que respecta al bypass ferroviari incorporat en els estudis de 
traçat del Eix Transversal Ferroviari (ETF) , i les seves connexions pel nord i sud 
del sistema urbà, amb la línia convencional. 

- e) El PDU ja incorpora la totalitat de la traça de l‟ETF mes enllà de l‟aeroport i 
dins tot el seu àmbit d‟actuació 

- f) S‟informa favorablement incorporar una millor connexió ferroviària de la línia 
convencional amb l‟aeroport, des de l‟estació de Riudellots 

- g) El PDU ja concreta la reserva de sòl per a les noves estacions que es 
preveuen de la línia de rodalies entre Riudellots i Flaçà, incorporant dos noves 
estacions de rodalies a l‟Avellaneda, i a Pedret, i proposa una nova ubicació per 
la de Celrà. 

- h) Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de zones 
d‟equipaments en sòl no urbanitzable, s‟engloben dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, però serà el planejament municipal el que acabarà fixant i 
ajustant els seus límits, fixant les qualificacions urbanístiques dins el seu àmbit 
territorial. No obstant, s‟informa favorablement fixar l‟àmbit indicatiu dels 
equipaments esportius previstos a Quart, per a facilitar la seva implantació.  

- i) el PDU , en el conjunt de les seves determinacions proposa accions de millora 
de la mobilitat i connectivitat ferroviària i viària. 

 
5.- Consideracions finals 

 a) Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal recordar 
que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser necessàriament aprovats per 
les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU aporten una referència pública i 
compartida a la tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en l‟estudi i 
avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període d‟informació pública del 
pla que ha tingut una durada extraordinària de tres mesos i un mes i mig addicional per 
als ajuntaments. 
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AL·LEGACIÓ C13 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 
RE. 21799 de 02.06.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 

 1.- Els Plans territorials (PT) en general i el PDUSUG presenten tres grans dèficits:  
a. de consens polític i social,  
b. de visió: son plans de departament i no de govern ni de país, 
c. de compromís: són plans lleugers de compromisos de la Generalitat 

en inversions i terminis d‟execució. 
 
2.- ·Els PT desenvolupen un model que provoca desequilibris territorials donat que 
es basen en la ciutat i xarxa de ciutats com a única realitat, oblidant les perspectives 
de prosperitat del mon rural. 

  
 3.- Els PT són instruments intervencionistes que menystenen l‟autonomia municipal 
a l‟establir obligacions concretes i eliminar el poder de decisió de l‟autoritat municipal: 
  - impedeix la classificació proposada pels ajuntaments 

- en l‟àrea de l‟aeroport la Generalitat pot instar i tramitar la modificació 
del planejament municipal i derivat 

  - les densitats les determina el Pla 
 
 4.- Es demana donar compliment a les següents necessitats de caràcter general: 

- que les bases del planejament territorial siguin aprovades pel 
Parlament 
- que el PT i excepcionalment els PDU incorporin de manera coherent 
totes aquelles intervencions en el territori que són necessàries per fer 
viable el model de desenvolupament socioeconòmic que els inspira i 
que estableixin mecanismes transparents d‟avaluació dels seus 
resultats, especialment d‟aquells que depenen de l‟acció de la 
Generalitat 

  - que els PDU deixin de suplantar les competències municipals 
- que es modifiqui el model evitant la divisió de Catalunya en una 
realitat urbana privilegiada i una rural castigada, tot assumint una 
realitat comuna amb expressions territorials diferents i 
complementàries 

  
 5.- Abans de tramitar el PDUSUG hauria calgut tramitar el Pla Territorial de les 
Comarques Gironines (PTCG) 

 
 6.- Que el PDU no neix de la voluntat d‟ordenar sinó que constitueix una acció 
intervencionista. Es demana que s‟abandoni aquesta orientació i s‟impulsi un procés 
obert, participatiu i ambiciós en el marc del PTCG i es deixi l‟autonomia municipal en 
matèria urbanística. 
 
 
Proposta de resolució: 

 
1.- En relació a la planificació territorial en general 

a) Dèficit de consens..- La construcció del consens es fa al llarg de l‟elaboració i la 
tramitació del Pla. L‟objectiu és que el PDUSUG que s‟aprovi tingui un grau elevat 
de consens, per bé que aquest no podrà ser mai total ni igual en totes les parts 
del territori. 
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b) Dèficit de visió.- L‟abast dels PDU ve regulat per la Llei d‟Urbanisme i el Pla 
adopta els temes que són més importants en l‟àmbit de planejament. L‟al·legació 
no assenyala cap assumpte o temàtica que hi falta. 

c) Dèficit de compromís.- En tot cas fer un pla plurimunicipal comporta un grau de 
compromís molt superior que no fer-lo. 
  

2.- En relació al model d‟equilibri territorial 
El territori veritablement equilibrat és el que té una xarxa de ciutats que el vertebra, i això 
és evident que no vol dir que la resta del territori es menystingui o sigui de segona. 
Simplement és diferent i com a diferent ha d‟ésser tractat. 

 
3.- En relació a l‟autonomia municipal 

Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal recordar 
que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser necessàriament aprovats per 
les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU aporten una referència pública i 
compartida a la tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en l‟estudi i 
avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període d‟informació pública del 
pla que ha tingut una durada extraordinària de tres mesos, i un mes i mig addicional per 
als ajuntaments. 
 

4.- En relació a les qüestions de caràcter general: 
- El planejament territorial i l‟urbanístic es desenvolupen en el marc de lleis aprovades 
pel Parlament de Catalunya. 
- L‟abast dels PDU permet posar en comú una visió global de les previsions 
d‟infraestructures, assentaments urbans, i espais oberts, que no es possible preveure 
des de l‟estricte àmbit d‟un terme municipi aïllat, i permet incorporar les propostes que 
son necessàries per a fer viable el model de desenvolupament socioeconòmic que els 
inspira. 
- Dir que el Pla porta a dividir Catalunya en una realitat urbana privilegiada i una realitat 
rural castigada no té cap base. 

 
5.- En relació al Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG) 

Amb la teoria de l‟al·legació tampoc podria aprovar-se cap POUM si no hi hagués 
planejament d‟àmbit superior. Els plans que afecten un territori tenen l‟exigència d‟ésser 
coherents però no necessàriament s‟han de redactar de forma jeràrquica. 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i el PDUSUG estan dirigits ambdós 
pel Programa de Planejament Territorial del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i per tant la seva coherència és exigible i suposable. 
El PTCG és objecte del procés participatiu que se segueix en tot el planejament 
territorial: a partir d‟un document tècnic que és l‟Avantprojecte de Pla, el qual no té 
encara cap aprovació política i que facilita el debat i millora la seva eficiència. 

 
6.- En relació al procés participatiu.  

Els plans, tant els directors urbanístics com els territorials, han de tenir un procés de 
debat i participació adequat, i a aquesta finalitat responen els períodes d‟informació 
pública que venen regulats per les disposicions legals i que en el cas del PDUSUG s‟ha 
complert amb escreix.  
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4.4. GRUP D - EMPRESES 
 

 
AL·LEGACIÓ D1  

FEMPLANT, SC representada per la Sra. Maria Planesas Duran 
RE. 588 de 26.02.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
L‟empresa està qualificada com a Activitat Agrària Prioritària, i demanen: 
 

a) que a la documentació gràfica del PDU constin les seves instal·lacions 
 

b) que es modifiqui la traça de l‟ETF de forma que aquesta no l‟afecti. 
  

Proposta de resolució: 
a) S‟informa favorablement incorporar en la cartografia base dels treballs del 

Pla Director, l‟explotació agrària a que fa referència l‟al·legació. 
 

b) En relació amb l‟Eix transversal ferroviari, aquest Pla Director incorpora la 
traça resultant de l‟estudi específic de traçat, que elabora la Secretaria de 
Mobilitat del Departament de PTOP, i haurà d‟esser dins el marc d‟aquest 
estudi de traçat en el que es valorin les diferents alternatives pel traçat 
definitiu. 

 
AL·LEGACIÓ D2  

 
S.A.GROBER representada pel Sr. Lluís Carbonell Pujol 
RE.1048 de 8.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- En relació als perjudicis produïts pel PDU a l‟activitat industrial es demana: 

a) que els terrenys de la seva propietat situats a l‟entrada de la fabrica 
(actualment sòl no urbanitzable i segons proposta del PDU, Zona de Protecció 
Especial – Espai  Connector) es classifiquin adequadament per admetre usos 
residencials 
b) que els terrenys de la seva propietat situats a l‟est de la fabrica (actualment 
sòl no urbanitzable i segons proposta del PDU en sòl de Protecció Preventiva) 
es classifiquin adequadament per admetre usos industrials d‟ampliació de 
l‟actual fabrica. 

  
2.- Es demana que es prevegi un sistema flexible per a les actuacions no previstes al 
PDU que permeti analitzar i autoritzar aquelles que es considerin adequades a les 
finalitats del Pla 
 
3.- En relació a l‟autonomia municipal es demana que es respecti aquesta, per 
l‟exercici de la seva potestat  de planejament. 
 
4.- En relació a la previsió del PDU d‟incloure els terrenys situats a l‟est de la fabrica 
dins una actuació estratègica - Parc Fluvial, es demana que es deixi sense efecte la 
proposta del Pla. 
  
 
Proposta de resolució: 
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El planejament municipal vigent, a la parcel·la situada en el sòl urbà i qualificada com 
a industrial, es permet una edificabilitat de 36.000 m2 de sostre i una ocupació de 
25.620 m2. Actualment, l‟ocupació consumida és de 12.295 m2, però d‟aquesta 
superfície 890 m2 són de magatzems i pàrquings i 600 són d‟oficines i un habitatge, 
que podrien ser reubicats. En quant a l‟edificabilitat existent de la fàbrica, que és de 
17.202 m2, també està inclosa part d‟una planta semisoterrani, que caldria analitzar 
amb més detall per veure si realment ha de computar a efectes del càlcul de 
l‟edificabilitat.  
 
En base als arguments anterior, l‟ajuntament de Bescanó no contempla l‟ampliació 
del sòl urbà ni la delimitació de cap sector urbanitzable, vinculats a les possibles 
ampliacions de la fabrica, en el POUM que estan redactant, argumentant que en 
qualsevol cas, la industria te assegurats una ocupació per nova edificació de 13.325 
m2 i una edificabilitat de 19.398 m2 de sostre per nova edificació. El nou POUM 
tampoc preveu classificar i qualificar sòl residencial a l‟entrada de la fabrica, tal i com 
es sol·licita en l‟escrit d‟al·legació.   
 
El PDU manté les determinacions del POUM que planteja l‟ajuntament de Bescanó i 
en aquest sentit no preveu nous àmbits de creixement. 

 
Així mateix, pel que fa a la seva inclusió dintre dels sòls de protecció especial i en 
l‟àmbit del parc fluvial es considera que aquesta inclusió és del tot coherent amb la 
localització i l‟entorn de la fàbrica donada que aquesta es troba plenament inserida 
en un àmbit d‟influència fluvial que cal preservar específicament per la seva 
rellevància en la connectivitat ecològica de tot el sistema. Així mateix, la seva inclusió 
en un àmbit de parc fluvial és coherent, amb l‟existència de vials senyalitzats d‟ús 
públic a l‟entorn de la fàbrica. 
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AL·LEGACIÓ D3  

 
INVERGISA,SL. Representada pel Sr. Max Marcó Riera 
RE.1049 de 8.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Demana que el PDU, en l‟àmbit del sector D-Marroc de Salt,  mantingui l‟ordenació 
prevista al PGOU i la prevista al Pla parcial, en tràmit, que el desenvolupa.  
 
 
Proposta de resolució: 
En relació a la demanda que el PDU, en l‟àmbit del sector D-Marroc de Salt,  
mantingui l‟ordenació prevista al PGOU i la prevista al Pla parcial, en tràmit, que el 
desenvolupa, indicar que el PDU recull el planejament vigent, es a dir el PGOU, en 
tant que el planejament derivat no està aprovat definitivament.  
 

 
 
AL·LEGACIÓ D4  

 
POLIGON INDUSTRIAL DE GERONA,SA. Representat pel Sr. Joaquim Paulí Costa 
RE.1053 de 8.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposa que les obres en execució del trasllat de la línia elèctrica de 132kV, paral·lela 
al traçat del TAV, amb la instal·lació de torres d‟extraordinàries dimensions, són 
absolutament contradictòries amb els criteris, objectius i propostes del PDU en 
relació a la protecció del paisatge. Per aquest motiu demana que es soterri la línia en 
tot el seu recorregut per l‟àrea qualificada de serveis aeroportuaris, eliminat l‟impacte 
visual de les torres, i evitant futures servituds sobre aquesta nova àrea de serveis. 

 
 
Proposta de resolució: 
La proposta de soterrament de la línia elèctrica de 132kV paral·lela al traçat del TAV 
i que forma part del projecte pel desplegament de la línia ferroviària d‟Alta Velocitat, 
que el Ministeri de Foment va aprovar, licitar, i que es troba actualment en fase 
d‟execució, sobrepassa les possibilitats d‟intervenció del Pla.  L‟esmentada obra va 
ser objecte en el seu dia, del procés de tramitació i d‟avaluació ambiental que dona 
cobertura legal als treballs esmentats. 
 

 
 
AL·LEGACIÓ D5  

 
CLÍNICA GIRONA,SA. Representada pel Sr. Carles Espígul Camps 
RE.1055 de 9.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Que per tal de garantir la viabilitat econòmica de l‟operació de trasllat de la Clínica 
Girona a l‟emplaçament previst al PDU, es corregeixi la delimitació de l‟àrea 
hospitalària reduint-la al sòl necessari per aquests usos, deixant la resta fora 
d‟aquest àmbit per tal de permetre els usos residencials que faran viable el trasllat. 
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Proposta de resolució: 
El Pla Director determina únicament els usos principals dels diferents assentaments 
urbans, sense qualificar o zonificar les diferents àrees urbanes, que han d‟esser 
objecte de qualificació pel planejament municipal.  
El Pla permet la misticitat d‟usos en aquest àmbit, fixant com a ús principal 
l‟hospitalari, i permetent l‟ús residencial, haurà d‟esser no obstant, el planejament 
municipal (POUM) el que ha de delimitar i qualificar les diferents zones, fixant els 
usos i paràmetres en cada una d‟elles. 

 
 
AL·LEGACIONS D6, D7 i D8  
 

ESUBRA.SL. representada pel Sr. Salvió Bugudanch Taberner(RE.1057 de 9.04.09). 
TALLERS N.ROCA SA. Representats pel Sr. Francesc-Xavier Roca Puig (RE.1061 
de 9.04.09). 
CONSTRUCCIONS BUSQUETS SITJA,SA. Representada pel Sr. Joan Busquets 
Sitja (RE.1062 de 9.04.09). 
 
Continguts de l‟al·legació: 
La seva empresa és propietari d‟uns terrenys, situats al municipi de Riudellots i amb 
façana a la carretera N-II, que el PDU proposa desclassificar. 
Demana es mantingui com a sòl urbanitzable tot l‟àmbit del sector PP-3 delimitat a 
les NNSS del municipi de Riudellots de la Selva. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement mantenir la classificació com a sòl urbanitzable de l‟àmbit 
del Sector PP-3 situat enfront del vial de servei de l‟autovia A-2, tal com és previst en 
el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva, d‟acord amb la sol·licitud 
exposada a l‟al·legació i atès el nivell de serveis i preexistències d‟edificacions dins 
aquest àmbit. 
 
 

AL·LEGACIÓ D9  

 
DERIVATS DE LA CONSTRUCCIÓ OLIVERAS, SL. Representat pel Sr. Esteve 
Oliveras Buixeda 
RE.1068 de 9.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposen que són propietaris de la finca “Molí d‟en Peixet”, al terme de Bescanó, que 
està inclosa en l‟àmbit del Sector SAU-09, destinat a usos industrial. Aquest sector 
forma part de l‟àmbit de Modificació puntual de les NNSS de Bescanó, que 
l‟ajuntament ha aprovat inicialment i està en procés de tramitació. Aquest sector està 
previst quedi incorporat al nou POUM de Bescanó que s‟està redactant, dins el 
procés urbanitzador del Pla de Trullàs. 
Demanen que el PDU mantingui aquesta determinació del planejament municipal.  
 
 
Proposta de resolució: 

Es proposa en aquest àmbit que el PDU s‟adapti al que determini el planejament 
general municipal. 
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AL·LEGACIÓ D10  

 
CAN BUIXÓ, SL. Representada pel Sr. Joaquim Tulsà Capdevila 
RE.1097 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposa que el PDU no té en compte la realitat agrícola i ramadera del municipi de 
Riudellots i aposta pel desenvolupament industrial classificant sòl no urbanitzables 
de valor agrari en sòls urbanitzables industrials i logístics.  
Les finques de la seva propietat, cadastrals núm. 22, 23, 29 32, 34 i 64 del polígon 2 
de Riudellots,  destinades actualment a l‟agricultura i ramaderia, es troben afectades 
per la proposat de classificació per a activitats econòmiques i demana es mantinguin 
en el sòl no urbanitzable i destinades als usos actuals.  
 
 
Proposta de resolució: 

El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en 
l‟horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb 
els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials de 
cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). Aquestes propostes sobre els assentaments 
urbans, i en especial les de creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, 
s‟engloben dins aquest marc indicatiu de les directrius del Pla, però serà el 
planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins el 
seu àmbit territorial.  
 
Les propostes del Pla Director en relació als àmbits per a activitats econòmiques dins 
el terme municipal de Riudellots, tenen uns objectiu clarament diferenciats en funció 
de la seva localització. Per un costat, l‟àrea logística i d‟activitats econòmiques de 
l‟aeroport Girona-Costa Brava, i per l‟altra els creixements del polígon industrial 
existent.  
 
En el cas de l‟àrea logística i d‟activitats econòmiques de l‟aeroport Girona-Costa 
Brava, la previsió d‟aquesta nova centralitat, en el punt de confluència del transport 
per ferrocarril , i dels eixos viaris més importants (AP-7, A-2 i C-25) amb l‟aeroport, 
representa l‟oportunitat d‟aprofitar les sinergies induïdes per l‟excel·lent accessibilitat 
d‟aquesta àrea, per la captació de noves activitats lligades a la logística i a la 
intermodalitat del transport, així com per a potenciar el sector industrial i de serveis ja 
existent en aquesta zona. La implantació d‟aquesta zona es considera estratègica 
dins els objectius del Pla i l‟interès és d‟abast territorial.  
 
En el segon cas els creixements previstos a l‟est de la carretera N-II, al costat del 
polígon industrial existent, i el de l‟àrea residencial del municipi, tot i que venen 
altament correlacionats amb la resta del sistema urbà, no tenen aquesta component 
estratègica al disposar d‟algunes alternatives dins el propi sistema. 
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S‟informa per tant favorablement, en aquest segon cas mantenir com a sòl no 
urbanitzable les finques a que fa esment l‟al·legació,situades a l‟est de la carretera N-
II i al costat del polígon industrial, en raó d‟aquesta petició formulada en l‟al·legació i 
que coincideix amb la petició presentada per l‟Ajuntament. 
 
 

AL·LEGACIÓ D11  

 
EXPLOTACIONS BOSCH I TORRENT 
RE.1098 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposa que el PDU no te en compte la realitat agrícola i ramadera del municipi de 
Riudellots i aposta pel desenvolupament industrial classificant sòl no urbanitzables 
de valor agrari en sòls urbanitzables industrials i logístics.  
 
Les finques cadastrals núm. 19, 20 i 9013 del polígon 1 de Riudellots,  destinades 
actualment a l‟agricultura i ramaderia, es troben afectades per la proposta de 
classificació i demana es mantinguin en el sòl no urbanitzable i destinades als usos 
actuals. 
 
Proposta de resolució: 

El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en 
l‟horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb 
els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials de 
cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). Aquestes propostes sobre els assentaments 
urbans, i en especial les de creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, 
s‟engloben dins aquest marc indicatiu de les directrius del Pla, però serà el 
planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins el 
seu àmbit territorial.  
 
Les propostes del Pla Director en relació als àmbits per a activitats econòmiques dins 
el terme municipal de Riudellots, tenen uns objectiu clarament diferenciats en funció 
de la seva localització. Per un costat, l‟àrea logística i d‟activitats econòmiques de 
l‟aeroport Girona-Costa Brava, i per l‟altra els creixements destinats a ampliar el 
polígon industrial existent i/o encabir les activitats econòmiques de caràcter 
“tradicional”. 
 
En el cas de l‟àrea logística i d‟activitats econòmiques de l‟aeroport Girona-Costa 
Brava, la previsió d‟aquesta nova centralitat, en el punt de confluència del transport 
per ferrocarril , i dels eixos viaris més importants (AP-7, A-2 i C-25) amb l‟aeroport, 
representa l‟oportunitat d‟aprofitar les sinergies induïdes per l‟excel·lent accessibilitat 
d‟aquesta àrea, per la captació de noves activitats lligades a la logística i a la 
intermodalitat del transport, així com per a potenciar el sector industrial i de serveis ja 
existent en aquesta zona. La implantació d‟aquesta zona es considera estratègica 
dins els objectius del Pla i l‟interès és d‟abast territorial.  
 



 

 144 

Les finques a què fa esment aquesta al·legació es troben situades dins d‟aquesta 
zona prevista com a àrea logística i d‟activitats econòmiques de l‟aeroport G irona-
Costa Brava, i en aquest cas, s‟informa desfavorablement excloure aquestes finques 
de l‟àmbit previst per a possibilitar aquestes activitats. 
 
 

AL·LEGACIÓ D12  
 

DIREMAR, SA. i Emilio Javier Barba Ballester  
RE.1110 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposen que les finques en sòl no urbanitzable que són de la seva propietat a cavall 
dels termes municipals de Riudellots de la Selva i Aiguaviva en la zona compresa 
entre la carretera nacional A-2 i els sectors d‟activitat econòmica 
NORFRISA/FRIUSA que esdevenen com a sòl urbà en termes de Riudellots i 
Aiguaviva, degut a la pressió del creixement urbanístic industrial i per activitat 
econòmica de la zona i de les infraestructures de mobilitat, fa que no gaudeixin de 
les condicions òptimes de benestar ambiental per seguir desenvolupant les funcions 
(habitatge en SNU i activitat de restauració) que per la seva ubicació i entorn li 
pertoquen. 
 
Demanen que les finques esmentades (segons cartografia) siguin incloses com a 
sòls urbans o urbanitzables de creixement destinat a activitat econòmica. 
 

 
 
Proposta de resolució: 
El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
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Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb 
els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials de 
cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). 
Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques dins el seu àmbit territorial.  
 
Degut a l‟elevat grau d‟ocupació i l‟aspecte urbanitzat de les finques objecte de 
l‟al·legació, s‟informa favorablement definir una àrea d‟expectativa i expansió urbana 
destinada a activitat industrial a l‟entorn dels sòls urbans classificats (sector Norfrisa) 
en termes d‟Aiguaviva i Riudellots de la Selva, i destinar aquesta franja, entre 
aquests terrenys en part ocupats (antiga fàbrica Letona) i l‟autovia A-2 per a 
l‟ocupació per a usos industrials, en virtut de les necessitats que determini el 
planejament municipal en cada cas. 
 
 

AL·LEGACIÓ D13  
 

INDURBA,SA. i Joan Masferrer Llos 
RE.1134 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposen que com a representants del 91% de la propietat del Sector urbanitzable 
PP-4 Can Mestres de Riudellots de la Selva, posen de manifest que en diverses 
ocasions s‟ha procedit a desenvolupar el Pla Parcial i que aquest ha vist 
interrompuda la seva tramitació degut a l‟Aprovació Inicial del PDUSUG, proposant la 
seva desclassificació i traslladant els usos previstos al sector per a activitats 
econòmiques i logístiques a l‟entorn de l‟aeroport. 
 
Demanen que es mantingui el sector tal com estava previst o en el seu defecte, 
incloure el sector en l‟àrea d‟activitats econòmiques i logístiques de manera que es 
puguin acumular en la zona que comprèn actualment el sector Can Mestres les 
cessions de sistemes (viari, espais lliures, serveis tècnics) donant a canvi 
aprofitament dins de l‟àrea destinada a activitat econòmica i logística segons les 
propostes del PDUSUG. 
 
Proposta de resolució: 
El sector de sòl urbanitzable PP-4 Can Mestres es considera mal ubicat en relació als 
creixements residencials del municipi al quedar apartat del nucli urbà, el que 
contradiu els criteris de continuïtat i compacitat del PDU, i el seu desenvolupament 
comportaria dificultats de connexió amb la trama urbana, i de mobilitat, relació i 
cohesió social dels futurs moradors. 
Malgrat això, la contigüitat d‟aquest sector amb el sector PP-3, amb nombroses 
preexistències i classificat com a sòl urbanitzable destinat a usos i activitats 
industrials i terciàries, fa que sigui congruent admetre la classificació d‟una part del 
sector PP-4 (en l‟àrea compresa entre la carretera C-25 i l‟anomenat sector PP-3) 
com a sòl urbanitzable per a activitats econòmiques industrials i terciàries, reservant 
la meitat sud d‟aquest sector a àrees de nova ordenació destinades a espais lliures, 
atenent els seus valors ecològics i paisatgístics i la seva condició d‟espai obert. 
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AL·LEGACIÓ D14  

 
CONSTRUCCIONS RUBAU,SA. 
RE.1148 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Posa de manifest que existeixen diferències entre la delimitació del Pla Especial de 
la Muntanya de Can Ribes delimitat en el POUM de Girona i la delimitació ( a escala 
1:25.000) que el PDUSUG fa en la mateixa zona tant en el plànol 5.1 “Àmbits 
d‟intervenció paisatgística” definint-lo com a zona d‟elevada exposició paisatgística, o 
bé en el plànol d‟informació 2.5 “Estudis de connectivitat en procés” on es qualifica 
una part com a Anella Verda de Girona 
 
Demana que s‟excloguin els terrenys que formen part de la zona d‟activitat extractiva 
d‟aquesta delimitació del PDUSUG atenent el Pla Especial de la Muntanya de Can 
Ribes delimitat en el POUM de Girona 
 
Proposta de resolució: 

El Pla Especial Urbanístic de la Muntanya de Can Ribes, si bé és un document de 
planejament derivat previst pel PGOU del municipi de Girona (2002), no ha estat 
tramitat a dia d‟avui. Malgrat això, en els plànols d‟ordenació del Sòl No Urbanitzable 
de l‟esmentat planejament municipal apareix la delimitació d‟aquest PE a escala de 
detall (1:10.000) i parcialment també en els plànols d‟ordenació del Sòl Urbà (1:2000) 
i es poden constatar diferències entre l‟àmbit d‟aquest PE i els espais definits com a 
zones d‟elevada exposició paisatgística del plànol d‟ordenació 5.1 “Àmbits 
d‟intervenció paisatgística “ del PDU, producte de la superior escala de treball del 
PDU (1:25.000). Sens perjudici de les consideracions sobre la precisió de límits que 
es fa en l‟article 2.4.3 de la normativa del PDUSUG, es valora positivament adequar 
aquestes diferències en la cartografia malgrat que s‟emplaça a la redacció del PE 
com a fórmula que definirà la protecció paisatgística de d‟indret. 
 
Pel que fa a la delimitació parcial de l‟àmbit del PE com a Anella Verda de Girona en 
el plànol d‟informació 2.5 “Estudis de connectivitat en procés”, cal dir que aquesta 
delimitació no és una proposta del PDU, sinó que com bé diu el títol del plànol és un 
recull informatiu dels treballs de connectivitat que altres organismes i administracions 
públiques han dut a terme en els darrers temps al territori d‟abast del PDU i en tot 
cas correspon als autors de cada estudi rectificar les determinacions que prenen en 
els seus treballs. Aquests documents informatius no tenen, per si sols, efectes 
normatius en el marc del Pla Director que ens ocupa i per tant es desestima fer 
qualsevol canvi en la delimitació de l‟Anella Verda de Girona tal com es demana en 
l‟al·legació. 
 
 

AL·LEGACIÓ D15  
 

CASADEMONT SA. 
RE.1149 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Manifesta que els terrenys on s‟ubica l‟empresa en terme municipal de Sant Gregori, 
actualment es troben en SNU i definits com a protecció preventiva segons el plànol 
de proteccions supramunicipals i espais connectors del PDUSUG i com a àrea de 
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regulació homogènia amb funció agrícola, alhora que no s‟hi preveu cap proposta de 
desenvolupament industrial. 
 
A la vegada la propietat manifesta l‟existència d‟un conveni amb l‟Ajuntament que 
propiciarà la conversió a sòl urbà no consolidat dels terrenys on s‟ubica la factoria en 
el marc de la revisió del POUM del municipi. Alhora aquest conveni preveu 
l‟ampliació de les edificacions existents per adaptar els usos i millorar la 
competitivitat de l‟activitat. 
 
Exposa que el PDUSUG limita les potestats dels governs locals per exercir la seva 
capacitat d‟ordenació municipal i demana que el present document urbanístic adopti 
major flexibilitat per adaptar-se a actuacions no previstes fruit del dinamisme del 
sector econòmic. 
 
Per tot això es demana que es reconegui en el PDUSUG l‟ús industrial existent a la 
zona on s‟ubica l‟empresa CASADEMONT, es respecti en major mesura l‟autonomia 
municipal en quant a la planificació urbanística i es permeti el contingut del conveni 
signat amb l‟Ajuntament, amb un sistema més flexible de planejament. 
 
Proposta de resolució: 

El Pla Director no té per objectiu determinar la qualificació específica de les finques 
i/o de les indústries existents dins el seu àmbit, que han d‟esser objecte de 
qualificació urbanística per part del planejament municipal.  
En qualsevol cas i a fi d‟un major reconeixement de les instal·lacions existents, es 
proposa incloure aquest àmbit dins les previsions d‟assentaments industrials en els 
plànols d‟ordenació del PDU. 
 
 

AL·LEGACIÓ D16  

 
BARSOINMO,SAL. 
RE.1173 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
a) Considera que el PDU vulnera el principi d‟autonomia local de la constitució, 
envaeix competències municipals i que incompleix la Llei d‟urbanisme en excedir les 
seves atribucions. 
b) El Pla no tracta ni fa previsions sobre l‟abastament d‟aigua o d‟energia, la 
determinació d‟equipaments socials o sanitaris. 
c) Que la parcel·la del titular té les característiques per a ser considerada urbana o 
com a mínim urbanitzable i que per tant sigui exclosa del sòl de protecció especial. 
 
 
Proposta de resolució: 

 
a) En relació al principi d‟autonomia local i les competències municipals.  

Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal 
recordar que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser 
necessàriament aprovats per les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU 
aporten una referència pública i compartida a la tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en 
l‟estudi i avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període 
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d‟informació pública del pla que ha tingut una durada extraordinària de tres 
mesos i un mes i mig addicional per als ajuntaments. 

 
b) En relació a les previsions sobre l‟abastament d‟aigua o d‟energia, la determinació 
d‟equipaments socials o sanitaris. 
 l‟Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del PDU ja valora la disponibilitat de 
recursos pel abastament de l‟àrea urbana incloent els increments de població i 
habitatges previstos. 
L‟estudi i propostes sobre les xarxes de subministrament i sanejament, no son 
objecte d‟aquest Pla Director, sinó que hauran d‟esser objecte de plans específics 
(com ho es el Pla Director de Sanejament de sistema urbà actualment en fase 
d‟estudi) que han de permetre debats i acords específics entre les diferents 
administracions concurrents per a la seva determinació. 
 
c) Contràriament al que s‟esmenta en l‟al·legació, el PDU no classifica sòl sinó que 
únicament dóna les directrius a les quals posteriorment s‟hauran d‟adaptar els 
municipis en les seves modificacions o revisions de planejament. 
En aquest sentit, el planejament general de Quart tampoc classifica com a sòl urbà ni 
urbanitzable els terrenys als que es fa referència, de la mateixa manera que tampoc 
han de classificar-se obligatòriament com a urbans o urbanitzables els nuclis rurals 
tradicionals. 
 
A partir d‟aquí, el PDU expressa l‟orientació que han de seguir els planejaments del 
sistema urbà i en aquest sentit es considera que d‟acord amb una visió de conjunt 
del sistema urbà no s‟ha de permetre el salt del sòl urbà de Quart a l‟altra costat de 
la carretera C-65 –generant noves expectatives d‟extensió- ja que es considera que 
cal preservar de tot procés urbanitzador el connector Fornells –Aiguaviva (en el qual 
es situa la parcel·la de l‟al·legant) així com el corredor vinculat a l‟Onyar que discorre 
en direcció nord conformant l‟anella verda de Girona. 
 
En qualsevol cas, el PDU no impedeix la permanència de les edificacions existents 
actualment en l‟àmbit de les Brugueres tal i com queda regulat en l‟article 2.16 – 
(Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts) de la normativa. Tot i 
així, es qualifica com a sòl de protecció preventiva la part del paratge de les 
Brugueres que es correspon amb l‟àmbit més intensament antropitzat com a 
reconeixement d‟una realitzat ja existent i difícilment reversible i alhora, per la 
necessitat de preservar en la seva major part la integritat del connector Fornells-
Aiguaviva. 
 
 
 

AL·LEGACIÓ D17  

 
FRIGORÍFICOS DEL NORDESTE, SA (NORFRISA) 
RE.1183 de 15.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
La propietat manifesta que els terrenys en els que s‟ubica la seva empresa, a cavall 
dels termes municipals de Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva i Aiguaviva, a 
tenor de dues modificacions puntuals de planejament als municipis de Fornells de la 
Selva i Aiguaviva, han quedat inclosos tots ells junt amb els de Riudellots de la Selva 
que ja ho estaven, en règim de sòl urbà consolidat, mentre que el PDUSUG 
classifica com a sòl no urbanitzable de protecció agrícola i forestal els terrenys que 
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pertanyen als termes de Fornells de la Selva i d‟Aiguaviva alhora que en l‟àmbit 
d‟intervenció paisatgística com a zones d‟elevada exposició. 
 
Alhora manifesta que l‟empresa ha adquirit els terrenys de l‟antiga fàbrica LETONA 
per a possible ampliació de la seva activitat, i al·lega que l‟actual classificació del 
planejament no respon a la realitat de l‟espai. 

 
Per tot això es demana que s‟esmenin els errors en la classificació dels sòls urbans 
consolidats segons les dues modificacions puntuals de planejament aprovades 
recentment i es reconegui com a sector existent urbà no consolidat amb usos 
industrials-terciaris els terrenys de l‟antiga indústria LETONA, fent que passin a 
formar part de les àrees d‟expectativa i expansió urbana del PDU. 
 
Proposta de resolució: 
Les propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins el marc indicatiu de les 
directrius del Pla, però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques dins el seu àmbit territorial.  
 
No obstant, i degut a l‟elevat grau d‟ocupació i l‟aspecte urbanitzat de les finques 
objecte de l‟al·legació, s‟informa favorablement incorporar com a sòls urbans els 
sectors recentment transformats i definir una àrea d‟expectativa i expansió urbana 
destinada a activitat industrial a l‟entorn dels sòls urbans classificats (sector Norfrisa) 
en termes d‟Aiguaviva i Riudellots de la Selva, i destinar aquesta franja, entre 
aquests terrenys en part ocupats (antiga fàbrica Letona) i l‟autovia A-2 per a 
l‟ocupació per a usos industrials, en virtut de les necessitats que determini el 
planejament municipal en cada cas. 
 
 

AL·LEGACIÓ D18  

 
FRIGORÍFICS COSTA BRAVA,SA. 
RE.1213 de 16.04.09. 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Es posa de manifest que hi ha una petita diferència entre els documents del 
PDUSUG i el planejament vigent del municipi en la delimitació de sòl urbà de la UA-
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15 de Riudellots de la Selva on s‟ubiquen les instal·lacions de Frigorífics Costa 
Brava. 
 
Es demana que s‟esmeni aquesta errada i que a més es delimiti la part adjacent, 
delimitada en els documents del PDUSUG com a sòl no urbanitzable de protecció 
preventiva, com a zona de creixement industrial destinada a l‟ampliació de les 
indicades instal·lacions. 
 
Proposta de resolució: 
El Pla Director no té per objectiu determinar la qualificació específica de les finques 
i/o de les indústries existents dins el seu àmbit, que han d‟esser objecte de 
qualificació urbanística per part del planejament municipal. 
 
S‟informa no obstant favorablement resoldre la petita diferència en la delimitació de 
la UA-15 en els documents del PDU, però haurà d‟esser el planejament municipal el 
que fixi en el seu cas l‟àmbit d‟ampliació de les instal·lacions existents. 
 
 

AL·LEGACIÓ D19  

 
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS,SL. 
RE.1230 de 16.04.09. 
 
Continguts de l‟al·legació: 
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS,SL. 
RE.1230 de 16.04.09. 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Aquest escrit d‟al·legació es fa en base a un document que segons l‟al·legant 
s‟annexava en aquesta al·legació i que per error no s‟ha inclòs en aquesta al·legació, 
i per tant s‟ha entrat una segona al·legació (RE 1633 de 29.05.09) que sí que inclou 
aquest document anomenat ANNEX 1, per la qual cosa la resposta serà la mateixa 
per ambdues al·legacions. 
 
En aquest annex, s‟exposa que en relació als processos urbanístics que des de fa 
anys s‟han dut a terme a la urbanització Estanyol Park que han portat a considerar-la 
com una zona apte per a urbanitzar pel planejament vigent “AU-6 Estanyol Park”, fa 
que s‟oposin a la desclassificació que proposa el PDUSUG en base a les 
característiques orogràfiques del terreny i a la seva afectació a espais d‟especial 
interès natural ja que aquest no es troba afectat per cap PEIN ni XN2000. 
 
També s‟al·lega l‟existència d‟un informe de resolució sobre l‟Informe de sostenibilitat 
ambiental del DMAH a la proposta de Pla Parcial, en què es demana tenir en compte 
les degudes mesures d‟impacte i integració paisatgística però en cap cas es rebutja 
la proposta d‟urbanització d‟aquest espai pels motius que esgrimeix el PDU. 
 
En aquest sentit es demana que no es desclassifiqui el sector com a tal i es fa una 
proposta de delimitació de l‟àmbit adaptant-lo de nou a les característiques 
orogràfiques del terreny i a les sensibilitats ambientals de forma que puguin 
compatibilitzar-ne aquests valors amb els usos residencials. 
 
Proposta de resolució: 

Aclarir primerament que una part de l‟àmbit del sector “AU-6 Estanyol Park” que 
delimita el planejament vigent del municipi de Bescanó s‟ha inclòs parcialment per 
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part del PDU en la categoria d‟espais d‟interès natural, arran del Pla Director de 
connectivitat funcional del Gironès, elaborat pel Consell Comarcal del Gironès i la 
Diputació de Girona, la qual cosa no vol dir que hagi d‟estar necessàriament inclòs 
dins d‟alguna de les figures de protecció supramunicipals (PEIN o XN2000). A la 
vegada però, els denominats espais d‟interès natural es consideren sòls de protecció 
especial segons la definició dels planejaments de caràcter territorial que en aquest 
cas es troba en fase de tramitació com és el cas del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines i aquests per definició són espais que han de mantenir-se com 
a sòl no urbanitzable per preservar les seves propietats. 
Per tot això i també degut a les dificultats orogràfiques del terreny, es proposa 
mantenir la proposta de desclassificar parcialment aquest sector, si bé s‟accepta 
ajustar l‟abast d‟aquesta desclassificació a la proposta de nova delimitació del sector 
de sòl urbanitzable que proposa l‟Ajuntament en el marc de la revisió del POUM de 
Bescanó que es troba actualment en tràmit. 
 
 

AL·LEGACIÓ D20  

 
GONZADAÑO,SA. 
RE.1240 de 17.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
S‟inclouen les cases de les Brugueres dintre del connector ecològic Fornells – 
Aiguaviva sol·licitant-se l‟exclusió d‟aquest espai de l‟àmbit del connector i que es 
classifiqui com de protecció preventiva i com a zona d‟expectativa per al 
desenvolupament urbanístic de Quart. 
 
Proposta de resolució: 
Val a dir que el planejament general de Quart no classifica com a sòl urbà ni 
urbanitzable els terrenys als que es fa referència, de la mateixa manera que tampoc 
han de classificar-se obligatòriament com a urbans o urbanitzables els nuclis rurals 
tradicionals. 
 
A partir d‟aquí, el PDU expressa l‟orientació que han de seguir els planejaments del 
sistema urbà i en aquest sentit es considera que d‟acord amb una visió de conjunt 
del sistema urbà no s‟ha de permetre el salt del sòl urbà de Quart a l‟altra costat de 
la carretera C-65 –generant noves expectatives d‟extensió- ja que es considera que 
cal preservar de tot procés urbanitzador el connector Fornells –Aiguaviva (en el qual 
es situa la parcel·la de l‟al·legant) així com el corredor vinculat a l‟Onyar que discorre 
en direcció nord conformant l‟anella verda de Girona. 
 
En qualsevol cas, el PDU no impedeix la permanència de les edificacions existents 
actualment en l‟àmbit de les Brugueres tal i com queda regulat en l‟article 2.16 – 
(Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts) de la normativa. Tot i 
així, es qualifica com a sòl de protecció preventiva la part del paratge de les 
Brugueres que es correspon amb l‟àmbit més intensament antropitzat com a 
reconeixement d‟una realitzat ja existent i difícilment reversible i alhora, per la 
necessitat de preservar en la seva major part la integritat del connector Fornells-
Aiguaviva. 
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AL·LEGACIÓ D21  
 

FINENTUR,DL. 
RE.1258 de 20.04.09  (igual que Pere Costa i Casellas) 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposa que darrerament ha signat amb l‟Ajuntament de Quart un conveni urbanístic 
per a la ubicació d‟uns equipaments esportius i lúdics al sector de Mas Batlle i Can 
Fabrelles i que la tramitació del PDU ha impedit la transformació del sòl, classificat 
com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva i funció agrícola, alhora que en 
una zona d‟elevada exposició paisatgística, a sòl urbanitzable destinat a usos 
d‟equipaments esportius i lúdics.  
 
Es manifesta que tot i que l‟actual proposta d‟ordenació del PDU no impedeix 
l‟execució d‟aquest projecte, es creu convenient que un document de planificació 
d‟aquesta envergadura tingui present una activitat d‟interès general i estratègic 
supramunicipal com és el cas i es demana que s‟inclogui en els àmbits d‟expectativa 
i expansió urbana destinada a equipaments i serveis i alhora es delimiti una nova 
àrea d‟equipaments i de reequilibri dotacional que permeti els usos esportius, 
educatius, hospitalaris i assistencials. 
 
Proposta de resolució: 

S‟informa favorablement incorporar la delimitació d‟un àmbit d‟expectativa i expansió 
urbana destinada a equipaments i serveis a la zona del sector Mas Batlle i Can 
Fabrelles segons el conveni signat amb l‟Ajuntament i seguint la proposta que ha fet 
arribar els serveis tècnics de l‟Ajuntament que difereix notablement de la presentada 
en l‟al·legació, i en cap cas afectant els terrenys inclosos en l‟àmbit del PEIN de els 
Gavarres i la Xarxa Natura 2000. 
 
 

AL·LEGACIÓ D22  
 

ANIDA DESARROLLOS IMMOBILIARIOS, SL.  
RE. 1633 de 29.05.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Aquest escrit d‟al·legació aporta un document anomenat ANNEX 1 que segons 
l‟al·legant s‟annexava en l‟al·legació (RE 1230 de 16.04.09) que es feia en base a 
aquest document, i que per error no s‟incloïa en aquella al·legació, i per tant s‟ha 
entrat mitjançant aquesta segona, per la qual cosa la resposta serà la mateixa per 
ambdues al·legacions. 
 
En aquest annex, s‟exposa que en relació als processos urbanístics que des de fa 
anys s‟han dut a terme a la urbanització Estanyol Park que han portat a considerar-la 
com una zona apte per a urbanitzar pel planejament vigent “AU-6 Estanyol Park”, fa 
que s‟oposin a la desclassificació que proposa el PDUSUG en base a les 
característiques orogràfiques del terreny i a la seva afectació a espais d‟especial 
interès natural ja que aquest no es troba afectat per cap PEIN ni XN2000. 
 
També s‟al·lega l‟existència d‟un informe de resolució sobre l‟Informe de sostenibilitat 
ambiental del DMAH a la proposta de Pla Parcial, en què es demana tenir en compte 
les degudes mesures d‟impacte i integració paisatgística però en cap cas es rebutja 
la proposta d‟urbanització d‟aquest espai pels motius que esgrimeix el PDU. 
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En aquest sentit es demana que no es desclassifiqui el sector com a tal i es fa una 
proposta de delimitació de l‟àmbit adaptant-lo de nou a les característiques 
orogràfiques del terreny i a les sensibilitats ambientals de forma que puguin 
compatibilitzar-ne aquests valors amb els usos residencials. 
 
Proposta de resolució: 

Aclarir primerament que una part de l‟àmbit del sector “AU-6 Estanyol Park” que 
delimita el planejament vigent del municipi de Bescanó s‟ha inclòs parcialment per 
part del PDU en la categoria d‟espais d‟interès natural, arran del Pla Director de 
connectivitat funcional del Gironès, elaborat pel Consell Comarcal del Gironès i la 
Diputació de Girona, la qual cosa no vol dir que hagi d‟estar necessàriament inclòs 
dins d‟alguna de les figures de protecció supramunicipals (PEIN o XN2000). A la 
vegada però, els denominats espais d‟interès natural es consideren sòls de protecció 
especial segons la definició dels planejaments de caràcter territorial que en aquest 
cas es troba en fase de tramitació com és el cas del Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines i aquests per definició són espais que han de mantenir-se com 
a sòl no urbanitzable per preservar les seves propietats. 
Per tot això i també degut a les dificultats orogràfiques del terreny, es proposa 
mantenir la proposta de desclassificar parcialment aquest sector, si bé s‟accepta 
ajustar l‟abast d‟aquesta desclassificació a la proposta de nova delimitació del sector 
de sòl urbanitzable que proposa l‟Ajuntament en el marc de la revisió del POUM de 
Bescanó que es troba actualment en tràmit. 
 
 

AL·LEGACIÓ D23  

 
ENDESA GENERACIÓN, SA.  
RE. 1919 de 29.06.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
 
Exposa que si bé es cert que el SUG és deficitari en el balanç de generació/consum 
d‟energia, cal reflectir que per subsanar aquest dèficit s‟ha aprovat inicialment un 
PEU per a la instal·lació d‟una Central Tèrmica de Cicle Combinat (incloent gas) al 
municipi de Bescanó (exp.2008/033786/G). 
 
En segon lloc es manifesta que no és cert, tal com s‟afirma en l‟apartat 10.1.4 de la 
memòria del PDU, que aquest dèficit d‟energia que es reflecteix en el SUG sigui 
compensat totalment a partir de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) i la Subestació 
REE i per tant es necessari la creació d‟un punt de generació a l‟interior del sistema. 
 
Es demana que s‟inclogui en les previsions del PDUSUG la col·locació de la CTCC 
al terme de Bescanó, així com el ramal de gas natural a alta pressió (70bar) des del 
gasoducte previst de gas natural (tram Girona-Bescanó extensible a Anglès i Olot) 
així com de les línies de distribució d‟electricitat des de la subestació REE de 
Bescanó cap al sistema urbà. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement incorporar una àrea d‟expansió i expectativa urbana 
destinada a usos d‟equipaments i serveis en l‟àmbit del PEU aprovat inicialment per a 
la instal·lació d‟una Central Tèrmica de Cicle Combinat (incloent gas) al municipi de 
Bescanó i corregir els documents del PDU en aquest sentit. 
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El PDU no obstant, no té dins de les seves determinacions la delimitació de les 
xarxes de serveis bàsiques de gas o de distribució elèctrica, el traçat i l‟autorització 
de les quals ha de seguir el procediment establert legalment. 
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4.5. GRUP E - PARTICULARS 
 
4.5.1. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 

(E1)  EN RELACIÓ AL MUNICIPI D’AIGUAVIVA 

 
AL·LEGACIÓ E1.1.  

 
PERE OLIVERAS ANGLADA 
RE.1083 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
1- Redefinir la línia divisòria dels nous assentaments previstos a la zona sud del 

municipi d‟Aiguaviva. 
2- Definir com a connectors naturals i únics possibles tots els rius del municipi. 
3- Canviar la ubicació de l‟estació de mercaderies. 
4- Ampliar la possibilitat d‟usos a les zones agrícoles. 
 
Proposta de resolució: 

1.- El Pla Director fixa indicativament els processos d‟assentaments dels nuclis 
urbans. Els límits definitius del creixement urbanístic del municipi els definirà el nou 
POUM 
2.- La delimitació dels espais connectors es un dels objectius del Pla, per tal de 
preservar aquest espais de les dinàmiques urbanístiques i posar en valor el seu 
paper dins l‟equilibri mediambiental del territori. Els rius a que fa esment l‟al·legació, 
han de funcionar com a connectors naturals dins tots els àmbits i a l‟escala local. No 
obstant no es considera suficient a escala territorial aquesta mínima delimitació, i es 
fa necessari completar i preservar a l‟escala territorial del Pla, espais mes amplis i de 
major abast funcional per facilitar la funció connectora entre els espais protegits. 
3.- El Pla no fixa la reserva per a ubicar-hi la possible estació de mercaderies, 
encara que en cas que en el futur es consideri aquesta necessitat, la delimitació 
definitiva, ocupació i característiques hauran de venir determinades pels estudis i 
projectes específics. 
Aquests projectes hauran de posar les mesures correctores en relació a la 
urbanització existent de Can Jordi, i reservar l‟espai més proper al voltant d‟aquesta 
urbanització com a espais lliures. 
4.-. S‟informa desfavorablement ampliar la possibilitat d‟usos a les zones agrícoles, 
incorporant usos més propis de les zones urbanes com son despatxos, botigues o 
oficines, ja que estan limitats i/o prohibits per la legislació urbanística vigent per les 
distorsions que poden provocar a l‟activitat agrícola. 

 
 
AL·LEGACIÓ E1.2.  
 

MARIA DOLORS I CONCEPCIÓ GELI VILALLONGA 
RE.1090 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Incorporar la finca de “ Can Vilosa” dins les àrees de possible creixement del 
municipi d‟Aiguaviva.  
 
Proposta de resolució: 
S‟informa desfavorablement incorporar la finca de “Can Vilosa” dins el sistema 
d‟assentaments, i dins les àrees de possible creixement del municipi d‟Aiguaviva, 
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atès que no respon a les necessitats ni expectatives de creixement d‟aquest nucli 
urbà, i que per la seva situació i característiques en bona part forestal, es considera 
necessari mantenir i preservar dins l‟àmbit dels espais oberts com a sòl no 
urbanitzable.  

 
 

AL·LEGACIÓ E1.3.  
 

CARME VILA PELACH, PERE BELLSOLÀ FONALLERAS, RAMON CORRETGER 
RIERA i FRANCESCA MAYNEGRE MASACHS. 
RE.1109 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que es suprimeixi l‟afectació i s‟exclogui del connector ecològic, l‟espai definit en la 
revisió del POUM d‟Aiguaviva, sector SUD-7, de sòl urbanitzable delimitat, anomenat 
sector residencial “Camps d‟en Ponç” 
 
Proposta de resolució: 
L‟àmbit a que fa referència l‟al·legació, situat entre el barri de Puigtorrat i la zona 
industrial, queda sota la influència de la zona d‟afecció sònica de l‟aeroport, i com a 
tal no es considera idònia per a nous creixements residencials.  
La zona a més, queda apartada del nucli urbà de la població i del seu creixement 
natural, i la seva ocupació estaria en contradicció amb els criteris de creixement 
d‟aquest Pla Director que preveu àmbits més compactes al voltant del nucli urbà 
existent, mantenint les seves característiques diferencials i evitant la configuració 
d‟un continu urbà al llarg de la carretera, que afectaria a la percepció del paisatge i a 
la qualitat de l‟entorn. 
S‟informa per tant, desfavorablement l‟exclusió d‟aquest àmbit dels espais de 
protecció i com a connector ecològic. 

 
 

AL·LEGACIÓ E1.4.  

 
ISABEL GRUSET i FONT en representació de 100 al·legacions annexades 
RE.1130/09 de 14.04.09 
  
Continguts de l‟al·legació: 
1.- Retirar el present Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona; que en cas 
d‟entendre que respon a una necessitat excepcional, s‟haurà de redactar d‟acord a 
les directrius del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 
2.- Que subsidiàriament es redueixi l‟àmbit territorial; excloent-hi els municipis de 
Riudellots de la Selva i Aiguaviva. 
3.- Subsidiàriament, es retiri la proposta d‟implantació de sòl per activitats 
econòmiques i logístiques de 260 ha. que es proposen al costat de l‟aeroport, i es 
retirin les altres àrees de sòl industrial i residencial al municipi de Riudellots. 
 
Proposta de resolució: 
1.- Respecte a retirar el present Pla Director Urbanístic 
El planejament territorial i l‟urbanístic es desenvolupen en el marc de lleis aprovades 
pel Parlament de Catalunya. L‟abast dels PDU permet posar en comú una visió 
global de les previsions d‟infraestructures, assentaments urbans, i espais oberts, que 
no es possible preveure des de l‟estricte àmbit d‟un terme municipi aïllat, i permet 
fixar objectius i propostes comunes per assolir un model més equilibrat i 
mediambientalment més sostenible. 
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2 - Respecte a la reducció de l‟àmbit territorial; excloent-hi els municipis de Riudellots 
de la Selva i Aiguaviva. 
El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 text 
refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat coordinar l‟ordenació urbanística d‟un 
territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, 
la fixació de mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la 
programació de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
La delimitació del seu àmbit es coherent amb aquestes finalitats, a l‟abastar l‟àrea  i 
els municipis més directament interrelacionats amb l‟àrea central, i que inclou els dos 
àmbits industrials, al nord el polígon industrial de Celrà, i al sud el polígon de 
Riudellots (Polingesa), així com els municipis sobre els que s‟assenta l‟aeroport, per 
a permetre fixar directrius comunes en les infraestructures i la mobilitat, els espais 
oberts, i els assentaments urbans. 
No es considera possible l‟exclusió del municipi de Riudellots, donada la ubicació del 
segon gran polígon industrial de l‟àrea urbana (Polingesa) dins el seu terme 
municipal, així com les grans infraestructures de comunicacions: l‟accés i els 
terrenys annexes a l‟aeroport, el ferrocarril convencional amb l‟estació mes propera a 
l‟aeroport, el TAV. amb els terrenys mes idonis i propers a l‟aeroport per a la ubicació 
de l‟estació de connexió amb aquest, el nou eix transversal ferroviari, la connexió de 
l‟eix transversal (C-25) amb l‟aeroport i l‟autovia A-2, l‟autopista AP-7 i el seu enllaç 
amb l‟aeroport i l‟eix transversal. 
 Aquesta posició estratègica, i totes aquestes infraestructures li confereixen un paper 
rellevant per a la solució del nus de connexions mes important de l‟àrea urbana, i un 
paper estratègic en la potenciació de l‟aeroport i en la necessària interconnexió de 
les diferents modalitats de transport, i per tant es considera necessari mantenir 
aquests municipis dins l‟àmbit del Pla Director. 
Per altra banda, no es considera tampoc necessari, l‟ampliació de l‟àmbit als 
municipis de Campllong, Sant Andreu Salou i Cassà de la Selva, ni amb Bordils, 
Juià, Canet d‟Adri i Madremanya, ja que tot i reconeixent la seva vinculació amb el 
sistema urbà de Girona, l‟amplitud de l‟àmbit i les noves polaritats, comportarien una 
dispersió innecessària dels objectius bàsics del Pla.   
   
3.-   En relació al sistema d‟assentaments que es proposa 
El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord 
amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials 
de cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, 
planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟emmarquen dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques dins el seu àmbit territorial.  
Es en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com el marc de 
referència que el planejament municipal no hauria de sobrepassar, ja que  
distorsionaria els objectius del mateix, però que en qualsevol cas, si que pot no 
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qualificar o programar en el temps, segons les previsions de la política urbanística 
municipal de cada moment. 
 
- En relació al sòl per activitats econòmiques 
Les propostes del Pla Director en relació als àmbits per a activitats econòmiques 
dins el terme municipal de Riudellots, tenen uns objectiu clarament diferenciat en 
funció de la seva localització. Per un costat, l‟àrea logística i d‟activitats econòmiques 
de l‟aeroport Girona-Costa Brava, i per l‟altra el creixement industrial del polígon 
industrial existent. 
En el primer cas, la previsió d‟aquesta nova àrea, en el punt de confluència del 
transport per ferrocarril , i dels eixos viaris més importants (AP-7, A-2 i C-25) amb 
l‟aeroport, representa l‟oportunitat d‟aprofitar les sinergies induïdes per l‟excel·lent 
accessibilitat d‟aquesta àrea, per la captació de noves activitats lligades a la logística 
i a la intermodalitat del transport, així com per a potenciar el sector industrial i de 
serveis ja existent en aquesta zona. La implantació d‟aquesta zona es considera 
estratègica dins els objectius del Pla i d‟interès d‟abast territorial.  
En el segon cas, els creixements del polígon industrial existent, i el de l‟àrea 
residencial del municipi, tot i que venen altament correlacionats amb la resta del 
sistema urbà (el polígon des dels seus inicis es nodreix i serveix a tot el sistema 
urbà), no tenen aquesta component estratègica al disposar d‟algunes alternatives 
dins el propi sistema. 
Es proposa per tant, en aquest segon cas, i en funció de l‟oposició al creixement 
d‟aquest àmbit industrial, que consta en l‟al·legació presentada per l‟ajuntament, 
l‟eliminació de les previsions de creixement al voltant del polígon industrial existent, i 
de creixement residencial al voltant del nucli urbà. 
 

 
AL·LEGACIONS  E1.5.1. i E1.5.2. 
 

MIQUEL NOGUÉ PRUNELL (RE Ajuntament Aiguaviva 565 de 02.04.09) 
ANGELINA LLISTOSELLA BAYER (RE Ajuntament Aiguaviva 566 de 02.04.09) 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Manifesta que el terreny en SNU de la seva propietat amb referència cadastral nº 
1435802DG8413N0001QK que mitjançant l‟Aprovació Inicial del POUM d‟Aiguaviva 
es requalificava com a sòl urbanitzable, s‟ha inclòs en el PDUSUG com a connector 
ecològic privant-lo del dret d‟ésser transformat per a la construcció d‟habitatges i 
demana que es mantingui la classificació que proposava l‟AI del POUM. 
 
Proposta de resolució: 
L‟àmbit a què fa referència l‟al·legació, situat entre el barri de Puigtorrat i la zona 
industrial, queda sota la influència de la zona d‟afecció sònica de l‟aeroport, i com a 
tal no es considera idònia per a nous creixements residencials.  
La zona a més, queda apartada del nucli urbà de la població i del seu creixement 
natural, i la seva ocupació estaria en contradicció amb els criteris de creixement 
d‟aquest Pla Director que preveu àmbits més compactes al voltant del nucli urbà 
existent, mantenint les seves característiques diferencials i evitant la configuració 
d‟un continu urbà al llarg de la carretera, que afectaria a la percepció del paisatge i a 
la qualitat de l‟entorn. 
S‟informa per tant, desfavorablement incorporar aquests terrenys al sòl urbanitzable.  
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AL·LEGACIONS  E1.5.3.,fins a E1.5.24. 
 

ANNA DONÉS PORRETA (RE Ajuntament Aiguaviva 533 de 30.03.09) 
EPIFANIA LOPEZ ROMERO I LUIS BRUNNER VAZQUEZ (RE Aj Aiguaviva 537 de 
30.03.09) 
DIEGO RAMOS RAMOS I CARMEN FUENTES MELERO (RE Aj. Aiguaviva 536 de 
30.03.09) 
JOAN ARTOLA COT I RITA AHICART SANSA (RE Aj. Aiguaviva 535 de 30.03.09) 
ALEXANDRE AGUSTÍ CASALS I FRANCESCA  CARRILLO PEREZ (RE Aj. 
Aiguaviva 539 de 30.03.09) 
CARLES PUJOLAR RIGAT (RE Ajuntament Aiguaviva 532 de 30.03.09) 
CATALINA PALOMERAS VENTÓS (RE Ajuntament Aiguaviva 531 de 30.03.09) 
JORDI GÜELL JOMÉ (RE Ajuntament Aiguaviva 530 de 30.03.09) 
RAIMON ESGLEYES PLANAS (RE Ajuntament Aiguaviva 525 de 30.03.09) 
JESUS DEBIA FERNANDEZ (RE Ajuntament Aiguaviva 528 de 30.03.09) 
ANNA JIMENEZ JIMENEZ (RE Ajuntament Aiguaviva 527 de 30.03.09) 
ANGELA OSORIO SALA (RE Ajuntament Aiguaviva 526 de 30.03.09) 
ENRIC VALLDEPERAS CERVIA (RE Ajuntament Aiguaviva 525 de 30.03.09) 
MARISA MACHUCA CASTANYEDA (RE Ajuntament Aiguaviva 529 de 30.03.09) 
FRANCISCO PEREZ GIMENEZ (RE Ajuntament Aiguaviva 523 de 30.03.09) 
MANUEL RODRIGUEZ BENAVENTE (RE Ajuntament Aiguaviva 522 de 30.03.09) 
RAFAEL HERNANDEZ BUENO (RE Ajuntament Aiguaviva 521 de 30.03.09) 
MANOLI CARDENAS (RE Ajuntament Aiguaviva 520 de 30.03.09) 
MARI LUZ PABLOS ARCOS (RE Ajuntament Aiguaviva 519 de 30.03.09) 
ESTER SABRIA MESTRES (RE Ajuntament Aiguaviva 518 de 30.03.09) 
BUENAVENTURA HERNANDEZ DÍAZ (RE Ajuntament Aiguaviva 538 de 30.03.09) 
EVARISTO ROCHA – PRESIDENT AAVV URBANITZACIÓ CAN JORDI (RE Aj. 
Aiguaviva 517 de 30.03.09) 

 
Continguts de l‟al·legació: 
1-2.- Exposa que el PDUSUG s‟extralimita en les seves funcions fent planejament 
urbanístic concret i detallat menyspreant l‟autonomia local i més sense haver- 
redactat el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. 
3-4.- Que el PDUSUG contradiu el Pla d‟Infraestructures del Transport de Catalunya 
2006-2026 que no preveia la zona de 260Ha de sòl destinada a activitat econòmica i 
logística i que els càlculs que s‟efectuen per determinar la necessitat de sòl industrial 
són erronis i basats en premisses que no tenen res a veure amb la realitat. 
5.- Que la previsió de la segona pista que fa el PDUSUG no està justificada ja que 
aeroports que duplicant i triplicant el nombre de passatgers funcionen amb una sola 
pista. 
6-7.- Que la previsió de l‟estació de mercaderies-dispositiu intermodal no està 
justificada per la proximitat a la que es construirà al Far d‟Empordà (CIM Vilamalla i 
LOGIS Empordà) alhora que tampoc es justifica la localització dels dipòsits de CLH 
ja que el gasoducte passa al costat de la A-2 i no de la AP-7. 
8.- Que les mesures de protecció ambiental del PDUSUG són deficitàries i que 
caldria doblar l‟amplada del corredor ecològic que connecta l‟Àrea del Volcà de la 
Crosa (i les Guilleries) amb les Gavarres, estenent-lo cap al sud. 
9.- Que les limitacions que el PDUSUG fa a l‟agricultura són abusives i perjudiquen 
la pagesia del municipi d‟Aiguaviva. 
10.- Que la zona proposada d‟activitat econòmica i logística contradiu el PALS 
d‟Aiguaviva en relació a la seva sostenibilitat i demana que l‟ajuntament s‟oposi a 
l‟assentament d‟aquesta zona industrial. 
 
Proposta de resolució: 
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1-2.- El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la Llei 1/2005 
text refós de la Llei d‟Urbanisme, té com a finalitat coordinar l‟ordenació urbanística 
d‟un territori d‟abast supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic, 
la fixació de mesures per a la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels 
espais oberts, la delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la 
programació de les polítiques supramunicipals de sòl i d‟habitatge.  
Les propostes contingudes en aquest Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de 
Girona, s‟emmarquen dins el marc indicatiu d‟aquests objectius i finalitats fixat per la 
legislació vigent. 
3-4.- Dins de les finalitats del Pla d‟Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-
2026 no hi havia la de fixar les àrees d‟assentaments urbans, i per tant no preveia 
les zones destinades a activitats econòmiques i/o logístiques en el territori. 
El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per a l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord 
amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials 
de cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, 
planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
5.- La previsió de la segona pista de l‟aeroport que ve representada a traç discontinu, 
té caràcter únicament indicatiu dels estudis realitzats per AENA, però no està 
incorporada en el Pla director de l‟aeroport recentment aprovat, i per tant no té 
validesa normativa.  Aquesta segona pista, no tindrà aquest valor normatiu fins que 
aquest organisme competent (AENA) elabori i tramiti un nou Pla director de 
l‟aeroport que justifiqui la necessitat de la mateixa. 
6-7.- Tant pel cas de la previsió de l‟estació de mercaderies-dispositiu intermodal, 
com en la localització dels dipòsits de CLH,  eren propostes del Pla Director que en 
ambdós casos s‟ajustaven als objectius del mateix i dins el seu àmbit de 
competències. L‟emplaçament assenyalat amb caràcter indicatiu era el més proper i 
idoni en relació a les xarxes ferroviàries i demès infraestructures afectades, tal com 
s‟explicava en la memòria del Pla.  
El document que es proposa per a l‟Aprovació Definitiva no fixa la reserva per a 
ubicar-hi la possible estació de mercaderies, encara que en cas que en el futur es 
consideri aquesta necessitat, la delimitació definitiva, ocupació i característiques 
hauran de venir determinades pels estudis i projectes específics. 
 
8.- Les mesures de protecció ambiental del PDUSUG són les que s‟han valorat com 
a més idònies i factibles en relació a les condicions territorials i de preexistències, i 
no es considera possible ni necessari doblar l‟amplada del corredor ecològic que 
connecta l‟Àrea del Volcà de la Crosa (i les Guilleries) amb les Gavarres, estenent-lo 
cap al sud, per l‟afectació a l‟àrea de l‟aeroport i l‟ordenació prevista. 
9.- El PDUSUG no fixa restriccions a l‟agricultura, únicament regula criteris i en algun 
cas determinacions per a les construccions resultants en els espais oberts.  
En qualsevol cas, i a resultes de les al·legacions presentades pel sindicat Unió de 
Pagesos, i altres al·legacions afins, es proposa ajustar les determinacions del POUM 
per tal de reduir al mínim les regulacions urbanístiques que afecten al sector 
agrícola. 
10.- Tal com s‟esmenta a l‟apartat 1-2 d‟aquesta al·legació, la zona proposada 
d‟activitat econòmica i logística s‟emmarca dins dels objectius i les propostes 
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contingudes en aquest Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona, i dins de 
les finalitats i el marc fixat per la legislació urbanística vigent. 
 
Per tot això abans esmentat s‟informa desfavorablement la sol·licitud de l‟al·legació. 

 
 
AL·LEGACIÓ E1.6. i E1.7.  
 

JOSEP POCH VIDAL (RE.15827 de 04.05.09) 
MONICA POCH VIDAL (RE.16818 de 12.05.09) 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposa que com a propietari de la finca amb referència cadastral nº 
17002A002000400000TY al terme d‟Aiguaviva, avui classificat com a SNU i proposat 
com a terrenys destinats a usos industrials pel PDUSUG, que l‟Aprovació Inicial del 
POUM d‟Aiguaviva classificava aquests terrenys com a urbanitzables de caràcter 
residencial i demana que es mantingui aquesta classificació destinada a usos 
residencials. 
 
Proposta de resolució: 
Les propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, i fixen indicativament uns usos predominants per a les diferents 
àrees urbanes. Serà no obstant, el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques i els usos dins el seu àmbit territorial.  
Es en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com un marc de 
referència per al POUM, però serà aquest planejament municipal el que fixi les 
qualificacions, usos i paràmetres urbanístics en cada zona. 

 
 
AL·LEGACIÓ E1.8.  
 

DANIEL BARRANQUERO GARCIA 
RE.16819 de 12.05.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Exposa que com a propietari d‟una finca urbana al c/ Puigtorrat núm. 1 d‟Aiguaviva 
que limita amb la finca amb referència cadastral nº 17002A002000400000TY al 
terme d‟Aiguaviva, avui classificat com a SNU i proposat com a terrenys destinats a 
usos industrials pel PDUSUG, que l‟Aprovació Inicial del POUM d‟Aiguaviva 
classificava aquests terrenys com a urbanitzables de caràcter residencial i demana 
que es mantingui aquesta classificació destinada a usos residencials. 
 
Proposta de resolució: 
Les propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, i fixen indicativament uns usos predominants per a les diferents 
àrees urbanes. Serà no obstant, el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques i els usos dins el seu àmbit territorial.  
Es en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com un marc de 
referència per al POUM, però serà aquest planejament municipal el que fixi les 
qualificacions, usos i paràmetres urbanístics en cada zona. 
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4.5.2. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E2) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE BESCANO 

 
AL·LEGACIÓ E2.1.  
 

IGNASI DE THIÓ FERNANDEZ DE HENESTROSA 
RE.1187 de 15.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Com a propietari d‟una finca en SNU en el municipi de Bescanó entre els terrenys 
que ocupa la urbanització de Montfullà i el municipi de Salt, exposa que el vial que el 
PDUSUG proposa a recer de la urbanització de Montfullà i que connecta amb el 
sistema viari al sud del nucli urbà de Salt és innecessari per resoldre la mobilitat de 
la zona quan estan previstes altres alternatives de transport. 
 
Es demana que es suprimeixi aquest vial i es passi a classificar el Pla de Montfullà 
com a sòl no urbanitzable de protecció preventiva de forma que sigui el POUM de 
Bescanó el que procedeixi a la seva ordenació. 
 
Proposta de resolució: 
El vial a que fa referència l‟al·legació ha de permetre la distribució del trànsit que 
prové de la variant de Bescanó (carretera N-141), evitant el seu pas pel nucli urbà 
residencial del municipi de Salt, i possibilitant el pas alternatiu per la zona industrial, i 
facilitant l‟enllaç amb el vial de l‟actual accés sud de l‟autopista (carretera C-65). 
La reserva d‟una alternativa al pas pel nucli urbà de Salt es considera prioritària, per 
facilitar la distribució del trànsit que prové de la carretera d‟Anglès (N-141), evitant les 
molèsties i interferències amb l‟àrea residencial, i facilitant la seva distribució a través 
del vial d‟accés a l‟autopista (C-65), que ha de funcionar com a ronda de distribució 
de l‟àrea sud del sistema urbà. 
Donada la topografia del lloc de pas per dessota la urbanització de Montfullà, aquest 
nou vial podria fàcilment adoptar mesures de correcció d‟impacte, deprimint la seva 
traça o inclús semi soterrant-lo (o amb un fals túnel) el seu pas per aquest punt. 
Per tot això abans esmentat, s‟informa desfavorablement la supressió d‟aquest vial. 

 
 
 

4.5.3. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E3) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE CELRÀ 

 
AL·LEGACIÓ E3.1. 

 
LLUÍS CORNELLÀ CALVELL 
RE.1002 de 06.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Es sol·licita que es mantingui la classificació i qualificació amb que el PGOU de Celra 
ordena el sector S3 del Polígon de Celrà.. 
 
S‟indica que serà la sentència que es dicti en relació als recursos presentats a 
l‟aprovació definitiva del Pla parcial del S3, per part de la CTU de Girona, la que 
determinarà el desenvolupament del sector, el seu aprofitament i si ha de ser el Pla 
parcial qui ha de procedir a l‟ordenació pormenoritzada del mateix, amb la 
corresponent zonificació.   
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Per altre banda s‟al·lega que el PDU no justifica la desclassificació de part del S3 i 
que la finalitat de la proposta del PDU no es altra que evitar que altres instancies 
judicials puguin donar la raó a l‟argumentari dels recurrents a l‟aprovació definitiva 
del Pla parcial, el que suposa arbitrarietat i desviació de poder. 
  
Proposta de resolució: 

El PDU recull l‟ordenació urbanística municipal vigent i sobre la mateixa proposa una 
reordenació que procura millorar del conjunt del sistema d‟espais oberts que afecten 
a l‟àmbit del PDU.  
El Pla parcial del sector S3, és a tots els efectes el planejament vigent, encara que 
s‟hagi interposat un recurs contencios-administratiu contra l‟acord d‟aprovació 
definitiva de mateix. 
Cal recordar que el PDU és un pla urbanístic de rang superior al  municipal i que 
està dins les seves competències establir les determinacions necessàries, que 
afectant als sistemes d‟espais lliures, de mobilitat  i d‟assentaments, ordenen el 
conjunt de l‟àmbit supramunicipal sobre el que es planifica. 
 
Respecte a l‟ordenació d‟aquest sector SUP-S1.3, i com a resultat del conjunt 
d‟al·legacions presentades al Pla per part de l‟administració local i pels particulars, i 
donades les característiques d‟aquests espais en relació als sistemes d‟espais 
oberts i equipaments del conjunt del sistema urbà, es proposa  que el sector SUP-
S1.3 mantingui l‟àmbit  classificat al vigent  PGOU de Celrà, tot i incorporant com a 
determinacions del PDU :  
a) l‟establiment d‟una protecció territorial especial a la part d‟aquest sector situat al  
sud de la Crta. de Juià, degut a que per les seves característiques naturals i pel fet 
que part d‟aquesta zona es troba dins els límits de l‟Espai d‟Interès Natural de les 
Gavarres. Aquest espai es qualificarà dins el sistema d‟espais lliures. 
b) la condició que es localitzin els aprofitaments urbanístics en la zona situada entre 
la riera de Palegret i el ferrocarril 
c) la condició que es localitzin en la zona situada entre la carretera de Juià i la riera 
de Palegret els espais destinats a equipaments comunitaris. 
 

 
 

AL·LEGACIÓ E3.2. 

 
JOAN PLANAS BARTOLÍ 
RE.1084 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Es sol·licita que es reconsideri la desclassificació parcial del S3 del Polígon de Celrà, 
i que el mantingui com a sòl urbanitzable, amb les intensitats i usos que s‟estimin 
justificats, sense perjudici d‟assignar una protecció territorial a la part de l‟àmbit situat 
al sud de la Cta. de Juià, degut a la seva proximitat a la part boscosa qualificada 
actualment com a zona verda i cedida a l‟ajuntament. 
 
Proposta de resolució: 

Respecte a l‟ordenació d‟aquest sector SUP-S1.3, i com a resultat del conjunt 
d‟al·legacions presentades al Pla per part de l‟administració local i pels particulars, i 
donades les característiques d‟aquests espais en relació als sistemes d‟espais 
oberts i equipaments del conjunt del sistema urbà, es proposa  que el sector SUP-
S1.3 mantingui l‟àmbit  classificat al vigent  PGOU de Celrà, tot i incorporant com a 
determinacions del PDU :  
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a) l‟establiment d‟una protecció territorial especial a la part d‟aquest sector situat al  
sud de la Crta. de Juià, degut a que per les seves característiques naturals i pel fet 
que part d‟aquesta zona es troba dins els límits de l‟Espai d‟Interès Natural de les 
Gavarres. Aquest espai es qualificarà dins el sistema d‟espais lliures. 
b) la condició que es localitzin els aprofitaments urbanístics en la zona situada entre 
la riera de Palegret i el ferrocarril 
c) la condició que es localitzin en la zona situada entre la carretera de Juià i la riera 
de Palegret els espais destinats a equipaments comunitaris. 
Es proposa estimar l‟al·legació. 
 
 

4.5.4. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E4) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA 

 
 
AL·LEGACIÓ E4.1. 

 
NARCÍS Mª NOGUER BURCH i MARIA DEL ROSER NOGUER BURCH 
RE.1186 de 15.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que s‟elimini el traçat del vial de connexió de caràcter local que comunica la crta . C-
25, en el terme de Campllong, amb la variant de la crta. N-II, i es substitueixi per un 
tram de vial de la trama urbana.  
 
Proposta de resolució: 

El Pla director fixa indicativament la necessitat de preveure un pas exterior al nucli 
urbà en aquest lloc, per la traça del vial de connexió de caràcter local que enllaça 
amb els municipis de Llambilles per un costat i amb el de Campllong per l‟altre. La 
reserva d‟aquesta via es considera necessària, i no es possible aprofitar una altre via 
de la trama urbana per aquesta funció. Serà no obstant, el Planejament municipal qui 
defineixi el traçat més adequat per aquesta via, ajustant-la als condicionaments 
topogràfics i de preexistències per a definir el traçat definitiu amb les menors 
afectacions.    

 
 
AL·LEGACIÓ E4.2. 

 
LLUÍS TORRES PLA i JOAQUIM TORRES PLA 
RE.1227 de 16.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
En les finques incloses en la proposta del Pla Parcial “Alomar”, es mantingui la 
reclassificació dels terrenys a sòl urbanitzable d‟ús industrial, però que es limiti la 
previsió de parc urbà, a la franja d‟afecció de no edificació del TAV.  
 
Proposta de resolució: 

La previsió i reserva d‟una àrea de parc urbà lineal al llarg del Marroc i el rec de Can 
Gibert, te interès territorial i de reserva ambiental, al llarg dels diferents municipis que 
ocupen la plana de l‟expansió natural de l‟àrea urbana, i es considera important en 
l‟estructuració de l‟ordenació urbana resultant. La dimensió d‟aquesta àrea d‟espais 
lliures ha d‟ésser proporcionada a l‟àrea urbana resultant, i en aquest sentit no es 
considera adient la seva limitació a l‟àrea d‟afecció del TAV. 
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S‟informa per tant, desfavorablement la limitació d‟aquesta previsió de parc urbà, 
sens perjudici de la seva delimitació més concreta en el planejament municipal, i de 
les previsions de gestió que en aquest s‟incorporin. 

 
 

AL·LEGACIÓ E4.3. 

 
JOAN BENÍTEZ PORTILLO en representació de NÚRIA TELLES FIGUERAS 
RE.1231 de 16.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- Classificar la finca de la Sra. Núria Telles que ha quedat fora de les expropiacions 
del traçat de l‟AVE, com a urbana, donada la seva situació entre els polígons 
industrials del Perelló- Can Pere Màrtir de Vilablareix i el polígon Pla de la Seva de 
Fornells de la Selva. 
2.-Qualificar com a industrial/residencial l‟esmentada finca, evitant la classificació 
d‟espais lliures-zones verdes. 
 
Proposta de resolució: 

1.- El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en 
l‟horitzó de l‟any 2026. Aquests escenaris de partida, han estat la base per les 
propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de 
les aptituds i condicions territorials de cada indret (morfologia, accessibilitat, 
infraestructures, preexistències, planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla i fixen indicativament uns usos predominants per a les diferents 
àrees urbanes. Serà no obstant, el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques i els usos dins del seu àmbit territorial.  
És en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com un marc de 
referència per al POUM, però serà aquest planejament municipal el que fixi les 
qualificacions, usos i paràmetres urbanístics en cada zona. 
 
2.- En el mateix sentit anterior, el Pla Director fa la previsió i reserva d‟una àrea de 
parc urbà lineal al llarg del Marroc i el rec de Can Gibert, pel seu interès territorial i 
de reserva ambiental, al llarg dels diferents municipis que ocupen la plana de 
l‟expansió natural de l‟àrea urbana, i es considera important aquesta reserva en 
l‟estructuració de l‟ordenació urbana resultant.  
Serà també el planejament municipal el que fixi les qualificacions urbanístiques i el 
usos dins el seu territori, respectant les directrius d‟aquest Pla Director.  
S‟informa no obstant, desfavorablement la modificació de la reserva d‟aquesta àrea 
d‟espais lliures-parc urbà, sens perjudici de la seva delimitació més concreta en el 
planejament municipal, i de les previsions de gestió que en aquest s‟incorporin. 

 
 

AL·LEGACIÓ E4.4. 

 
SANTIAGO JUANDO i COROMINA 
RE.15405 de 16.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
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Que les finques existents en la franja confrontant entre el terme municipal de 
Vilablareix i l‟àmbit del Pla Parcial de La Seva del terme de Fornells de la Selva, es 
considerin sòl urbanitzable de creixement industrial. 
 
Proposta de resolució: 

El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en 
l‟horitzó de l‟any 2026. Aquests escenaris de partida, han estat la base per les 
propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de 
les aptituds i condicions territorials de cada indret (morfologia, accessibilitat, 
infraestructures, preexistències, planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟engloben dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, i fixen indicativament uns usos predominants per a les diferents 
àrees urbanes. Serà no obstant, el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques i els usos dins el seu àmbit territorial.  
És en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com un marc de 
referència per al POUM, però serà aquest planejament municipal el que fixi les 
qualificacions, usos i paràmetres urbanístics en cada zona. 
 
En el mateix sentit anterior, el Pla Director fa la previsió i reserva d‟una àrea de parc 
urbà lineal al llarg del riu Marroc i el rec de Can Gibert, pel seu interès territorial i de 
reserva ambiental, al llarg dels diferents municipis que ocupen la plana de l‟expansió 
natural de l‟àrea urbana, i es considera important aquesta reserva en l‟estructuració 
de l‟ordenació urbana resultant.  
Serà també el planejament municipal el que fixi les qualificacions urbanístiques i els 
usos dins el seu territori, respectant les directrius d‟aquest Pla Director.  
S‟informa no obstant, desfavorablement la modificació de la reserva d‟aquesta àrea 
d‟espais lliures-parc urbà, sens perjudici de la seva delimitació més concreta en el 
planejament municipal, i de les previsions de gestió que en aquest s‟incorporin. 

 
 
 

4.5.5. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E5) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE GIRONA  

 
 
AL·LEGACIÓ E5.1, E5.2, E5.3, E5.4, E5.5, E5.6, E5.7, E5.8, E5.9, E5.10, E5.11, E5.12, 
E5.13, E.514, E.5.15, E5.16, E5.17, E5.18, E5.19, E5.20, E5.21, E5.22, E5.23,E5.24, E5.25, 
E5.26, E5.27, E5.28, E5.29, E5.30, E5.31,E5.32, E5.33, E5.34, E5.35, E5.36, E5.37,E5.38, 
E5.39, E5.40, E5.41, E5.42, E5.43, E5.44,E5.45, E5.46, E5.47, E5.48, E5.49, E5.50, E5.51, 
E5.52, E5.53, E5.54 
 

PERE HORNO LLEONART (RE.1069 de 9.04.09) 
NARCÍS AVELLÍ FONT (RE.1070 de 9.04.09) 
MARIA CARME ROURA CERVIÀ (RE.1071 de 9.04.09) 
CARLES CORNEY CUFI (RE.1075 de 14.04.09) 
MARIA NOGUER PRUJA (RE 1085 de 14.04.09) 
RITA HERRERO FAYOS (RE.1086 de 14.04.09) 
JORDI CUSI CASADEMONT (RE.1087 de 14.04.09) 
JOAN BACH GERMÀ (RE.1088 de 14.04.09) 
ISABEL FÀBREGA NOGUER (RE.1089 de 14.04.09) 
SILVIA CLAPÉS i CAMPMAJÓ (RE.1091 de 14.04.09) 
MARIA CARME OLMO MORALES (RE.1094 de 14.04.09) 
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MIQUEL ARTIGAS VILAGRAN (RE.1095 de 14.04.09) 
XAVIER BADOSA PUJOL (RE.1096 de 14.04.09) 
NURIA SAQUÉS CASTELLS (RE.1100 de 14.04.09) 
CARLES MORALES CASADESÚS (RE.1101 de 14.04.09) 
JOSEP FORTIAN TUCA (RE.1123 de 14.04.09) 
NEUS JUANOLA PONT RE.1124 de 14.04.09 
FRANCISCO VALEROS LLAMAS RE.1125 de 14.04.09 
DOLORS TOMÀS BATET RE.1126 de 14.04.09 
JOSEP COSTA BLAVI RE.1127 de 14.04.09 
JAUME VILA ESTACH (RE.1129 de 14.04.09) 
CRISTOPHER VALDÉS (RE.1130 de 14.04.09) 
JOSEFINA SUAREZ LOZANO (RE.1131 de 14.04.09) 
JORDI PONCE CASTILLONT (RE.1132 de 14.04.09) 
MARIA HELENA SEBASTIÀ SINYÉS (RE.1133 de 14.04.09) 
ERIKA VON DER KETTENBURG CALLOL (RE.1137 de 14.04.09) 
NÚRIA CALLOL RAVENTÓS (RE.1138 de 14.04.09) 
HANS ZOBL (RE.1143 de 14.04.09) 
ROGER ZOBL (RE.1144 de 14.04.09) 
TERESA GONZALEZ VIDAL (RE.1145 de 14.04.09) 
OLIVER ZOBL GONZÁLEZ (RE.1146 de 14.04.09) 
MONICA SERRA CANET (RE.1150 de 14.04.09) 
MAGDA JORDÀ MARTI (RE.1151 de 14.04.09) 
MARIA JOSE SAMPEDRO PORTAS (RE.1152 de 14.04.09) 
CARINA NADAL (RE.1153 de 14.04.09) 
MARTA BONMATÍ VILALLONGA (RE.1154 de 14.04.09) 
MONTSE BERGA MANZANO (RE.1155 de 14.04.09) 
ANNA VICH i TORNER (RE.1156 de 14.04.09) 
BRIGIT NONÓ RIUS (RE.1157 de 14.04.09) 
RAMONA RIUS COLLELL (RE.1158 de 14.04.09) 
MARIA CARMEN ESCANDELL (RE.1159 de 14.04.09) 
JOAN NONÓ RIUS (RE.1160 de 14.04.09) 
DAVID CORNEY CUFI (RE.1161 de 14.04.09) 
GEMMA NONÓ RIUS (RE.1162 de 14.04.09) 
CARMEL SERRA JOSÉ (RE.1163 de 14.04.09) 
JOSEP MARIA PELEGRÍN i LLORET (RE.1164 de 14.04.09) 
ASSUMPCIÓ LLORET i TRIAS (RE.1165 de 14.04.09) 
RAMÓN TURRÓ i PLANELLAS (RE.1166 de 14.04.09) 
REMEI MICALÓ VILAMITJANA (RE.1167 de 14.04.09) 
JOSEP TURRÓ i ANGULA (RE.1168 de 14.04.09) 
ANNA PLANELLAS SABARÍ (RE.1169 de 14.04.09) 
ROSA MARIA PELEGRÍN i LLORET (RE.1170 de 14.04.09) 
ALFONS PELEGRÍN i GARCIA (RE.1171 de 14.04.09) 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Manifesta que degut a les diferències de cost econòmic arran de la construcció del 
nou traçat soterrat del TAV, així com a les limitacions d‟aquest que generen impactes 
ambientals en forma d‟energia cinètica malbaratada producte de la desacceleració 
necessària a l‟hora de travessar el tram soterrat a la zona de Girona, retràs en temps 
dels trens que no tinguin parada a Girona i les dificultats tècniques que dificulten una 
bona cimentació de les diferents infraestructures i que generen incertesa en quant a 
la fiabilitat de les obres, es demana una rectificació en els documents del PDUSUG 
en el sentit de potenciar també per a trens d‟alta velocitat de passatgers el traçat 
reservat principalment per al transport de mercaderies situa al costat de l‟AP-7 
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(Bypass mercaderies) de forma que no esdevinguin traves legals si un dia es vol fer 
servir aquesta via per a transport de viatgers. 
 
Proposta de resolució: 
El desplegament de la línia ferroviària d‟Alta Velocitat per a passatgers soterrada pel 
centre de a ciutat de Girona, per part del Ministeri de Foment respon a un projecte 
tramitat, aprovat, licitat, i amb les obres adjudicades i en fase d‟execució en aquest 
moment. 
El projecte es va dividir en quatre trams, que van ésser adjudicats a l‟octubre de 
2007 a diferents UTEs, i estan tots ells en fase d‟execució, preveient-ne l‟acabament 
de les obres al primer trimestre de 2011. 
La línia d‟alta velocitat prevista per a mercaderies a l‟oest de l‟AP7, forma part de 
l‟Eix transversal ferroviari, del qual està a informació pública, en aquest moment 
l‟estudi de traçat del tram Vic – Girona, efectuat per IFERCAT organisme depenent 
del Departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya. 
Donades les especificitats d‟ambdós projectes, l‟estudi d‟alternatives s‟efectua durant 
la tramitació dels corresponents estudis informatius, i en aquest cas el Pla Director 
en recull els resultats aprovats. 
Cal esmentar no obstant, que en el cas de la línia situada a l‟oest de l‟AP7, per les 
característiques tècniques del projecte, aquesta  ja permetrà el pas de mercaderies i 
viatgers indistintament, i serà l‟organisme regulador qui en determini l‟explotació, i les 
característiques i freqüències de pas dels trens. 

 
 
 

4.5.6. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E6) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE LLAMBILLES 

 
AL·LEGACIÓ E6.1.   

 
MANEL NADAL OLLER 
RE.1102 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Modificar el Pla en el sentit de preveure en el municipi de Llambilles les 
corresponents àrees d‟expectatives d‟expansió urbanes, situant-les al voltant de 
l‟actual carretera C-65, i en especial entre aquesta i la futura variant prevista a l‟oest. 
 
Proposta de resolució: 

El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments urbans en 
funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a Catalunya en el 
horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del programa de 
Planejament Territorial) , i completats i detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa 
memòria apartat 3 “Context i estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests 
escenaris de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord 
amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials 
de cada indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, 
planejament existent, proteccions ambientals, etc...). 
Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de creixement 
urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟emmarquen dins aquest marc indicatiu de 
les directrius del Pla, assenyalant els àmbits de possible expansió urbana, però serà 
el planejament municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins 
el seu àmbit territorial.  
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S‟informa desfavorablement incorporar les finques a que fa esment l‟al·legació dins 
el sistema d‟assentaments i dins les àrees de possible creixement del municipi de 
Llambilles, atès que comportarien una major dispersió del creixement urbà del 
municipi i no responen a les necessitats i expectatives de creixement d‟aquest nucli 
urbà, i que per la seva situació i característiques agrícoles, es considera necessari 
mantenir i preservar dins l‟àmbit dels espais oberts com a sòl no urbanitzable de 
protecció preventiva.  
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4.5.7. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 

(E7) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE QUART 

 
AL·LEGACIÓ E7.1  

 
JORDI RUBAU i SOLES 
RE.1135 de 14.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
Que les finques de la seva propietat situades al paratge Les Brugueres en el terme 
municipal de Quart, es qualifiquin de sòl no urbanitzable de protecció preventiva, en 
lloc de sòl no urbanitzable de protecció especial i com a connector.  
 
Proposta de resolució: 

Val a dir que el planejament general de Quart no classifica com a sòl urbà ni 
urbanitzable els terrenys als que es fa referència, de la mateixa manera que tampoc 
han de classificar-se obligatòriament com a urbans o urbanitzables els nuclis rurals 
tradicionals. 
A partir d‟aquí, el PDU expressa la orientació que han de seguir els planejaments del 
sistema urbà i en aquest sentit es considera que d‟acord amb una visió de conjunt 
del sistema urbà no s‟ha de permetre el salt del sòl urbà de Quart a l‟altra costat de 
la carretera C-65 –generant noves expectatives d‟extensió- ja que es considera que 
cal preservar de tot procés urbanitzador el connector Fornells –Aiguaviva (en el qual 
es situa la parcel·la de l‟al·legant) així com el corredor vinculat a l‟Onyar que discorre 
en direcció nord conformant l‟anella verda de Girona. 
En qualsevol cas, el PDU no impedeix la permanència de les edificacions existents 
actualment en l‟àmbit de les Brugueres tal i com queda regulat en l‟article 2.16 – 
(Règim dels usos i edificacions existents en els espais oberts) de la normativa. Tot i 
així Es qualifica com a sòl de protecció preventiva únicament la part del paratge de 
les Brugueres que es correspon amb l‟àmbit més intensament antropitzat com a 
reconeixement d‟una realitzat ja existent i difícilment reversible i alhora, per la 
necessitat de preservar en la seva major part la integritat del connector Fornells-
Aiguaviva 

 
 

AL·LEGACIÓ E7.2. 

 
JAUME CUGAT i ADROHER 
RE.1233 de 16.04.09 
 
Continguts de l‟al·legació: 
La present al·legació demana que es tinguin en compte els projectes proposats en 
les finques 5, 6 i 48 del polígon 2 del municipi de Quart i la zona adjacent i es 
possibiliti la seva execució tal com s‟exposa en l‟ANNEX 1 i 2 de l‟al·legació. 
 
Proposta de resolució: 
Malgrat fer-ne menció, l‟Annex 1 i 2 de l‟al·legació no s‟ha adjuntat i  tot i que la 
Delegació Territorial d‟Urbanisme ha reclamat per escrit que es presentin novament 
aquests documents als al·legants, transcorreguts 60 dies no s‟ha obtingut resposta.  
 
Tanmateix, les finques esmentades en l‟al·legació es troben afectades per l‟àmbit del 
Pla Especial Interès Natural de les Gavarres i fa que sigui incompatible amb les 
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propostes presentades referents a la zona en qüestió, per la qual cosa es desestima 
l‟al·legació. 
 



 

 172 

4.5.8. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E8) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

 
AL·LEGACIÓ E8.1. 
 

CONCEPCIÓ LLEOPART PASCUAL 
RE.735 de 10.03.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que la zona situada al sud de la carretera d‟accés a l‟aeroport, i classificada com de 
nous assentaments sigui ampliada incloent la finca situada al sud de la riera de 
Riudevila. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa desfavorablement incorporar la finca a que fa esment l‟al·legació situada al 
sud de la riera de Riudevila dins el sistema d‟assentaments del municipi de 
Riudellots, atès que no es considera necessari ampliar l‟àrea d‟activitats 
econòmiques prevista; es considera a més, que el creuament d‟un límit geogràfic 
natural com es la riera Riudevila, comportaria una major dispersió del creixement 
urbà, i un major i menys controlable impacte sobre el paisatge. 

 
 

AL·LEGACIÓ E8.2. 

 
CARLES VALLS FERRER 
RE.947 de 1.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que amb el traçat de la futura variant de Riudellots no s‟afecti la urbanització de Can 
Mestres.  
 
Proposta de resolució: 

La traça de la variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient que 
s‟elabori específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de diferents 
alternatives i seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental que fixa la 
legislació vigent.  Atès el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres, aquest Pla 
director fixa una traça que s‟adequa als criteris del propi Pla, i que haurà de constar 
com una de les alternatives estudiades en la tramitació del projecte de traça 
definitiva.  
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà en el 
límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys agrícoles 
inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar. Tot i que aquesta traça te la dificultat 
de pas en el tram mes proper a la trama del nucli urbà tradicional, per tal d‟evitar els 
impactes sonors, paisatgístics o altres, sobre aquesta àrea urbana, es considera 
alhora una alternativa a l‟actual pas de la carretera pel mig de l‟àrea urbana que 
permet la distribució de transit en els diferents àmbits i polígons urbans i que no 
comporta les dificultats tècniques i econòmiques del pas soterrat.    

 
 
AL·LEGACIÓ E8.3. 

 
DOLORS CAMPAÑO BUSQUETS 
RE.1056 de 9.04.09 
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Continguts de l‟al·legació: 
Que la finca denominada Mas Vidal i Mas Bellaguarda situada al veïnat de Can 
Boixó (parcel·la nº 53 del polígon 2) del terme municipal de Riudellots, no sigui 
requalificada com a sol urbanitzable. 
 
Proposta de resolució: 

S‟informa favorablement excloure de les previsions de nous assentaments urbans la 
finca de Mas Vidal i Mas Bellaguarda, d‟acord amb la sol·licitud exposada a 
l‟al·legació i per tal de mantenir el seu caràcter agrícola. 

 
 
AL·LEGACIÓ E8.4. 

 
JOAQUIM FIGUERAS RUBIROLA 
RE.1058 de 9.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Es mantingui la classificació com a sòl urbanitzable en l‟àmbit del Sector PP-3 previst 
en el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement mantenir la classificació com a sòl urbanitzable en l‟àmbit 
del Sector PP-3 situat enfront del vial de servei de l‟autovia A-2, tal com és previst en 
el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva, d‟acord amb la sol·licitud 
exposada a l‟al·legació i atès el nivell de serveis i preexistències d‟edificacions dins 
aquest àmbit. 

 
 

AL.LEGACIÓ E8.5. 

 
DOLORES ROVIRA ALSINA 
RE.1059 de 9.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Es mantingui la classificació com a sòl urbanitzable en l‟àmbit del Sector PP-3 previst 
en el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement mantenir la classificació com a sòl urbanitzable en l‟àmbit 
del Sector PP-3 situat enfront del vial de servei de l‟autovia A-2, tal com és previst en 
el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva, d‟acord amb la sol·licitud 
exposada a l‟al·legació i atès el nivell de serveis i preexistències d‟edificacions dins 
aquest àmbit. 

 
 

AL·LEGACIÓ E8.6. 

 
JOSE SARGATAL GENER 
RE.1060 de 9.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Es mantingui la classificació com a sòl urbanitzable en l‟àmbit del Sector PP-3 previst 
en el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva. 
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Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement mantenir la classificació com a sòl urbanitzable en l‟àmbit 
del Sector PP-3 situat enfront del vial de servei de l‟autovia A-2, tal com és previst en 
el planejament vigent del municipi de Riudellots de la Selva, d‟acord amb la sol·licitud 
exposada a l‟al·legació i atès el nivell de serveis i preexistències d‟edificacions dins 
aquest àmbit. 

 
 

AL·LEGACIÓ E8.7. 

 
CECILIO GRANADA YBERN 
RE.1077 de 9.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Es mantinguin de manera integra les previsions que el Pla recull per a l‟àrea 
especialitzada del Aeroport Girona Costa Brava. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement l‟al·legació. 

 
 

AL·LEGACIÓ E8.8. 

 
MIQUEL CREHUET i BOADAS 
RE.1093 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que la finca denominada Mas Can Sagué (parcel·la cadastral nº 7 i 11 del polígon 7) 
del terme municipal de Riudellots, no sigui requalificada com a sol urbanitzable. 
 
Proposta de resolució: 
S‟informa favorablement excloure de les previsions de nous assentaments urbans la 
finca de Mas Can Sagué, d‟acord amb la sol·licitud exposada a l‟al·legació i per tal de 
mantenir el seu caràcter agrícola. 

 
 

AL·LEGACIÓ E8.9. 

 
JOSÉ LUIS MATEOS YAGÜEZ 
RE.1115 de 14.04.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que s‟adeqüi la qualificació del territori de Can Mestres, per a usos urbans, ja siguin 
residencials, de serveis, equipaments, comercials, hotelers, etc., propis de la 
condició del terreny,  les seves propietats i dimensions. 
 
Proposta de resolució: 

El sector de sòl urbanitzable PP-4 Can Mestres es considera mal ubicat en relació als 
creixements residencials del municipi al quedar apartat del nucli urbà, el que 
contradiu els criteris de continuïtat i compacitat del PDU, i el seu desenvolupament 
comportaria dificultats de connexió amb la trama urbana, i de mobilitat, relació i 
cohesió social dels futurs moradors. 
Malgrat això, la contigüitat d‟aquest sector amb el sector PP-3, amb nombroses 
preexistències i classificat com a sòl urbanitzable destinat a usos i activitats 
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industrials i terciàries, fa que sigui congruent admetre la classificació d‟una part del 
sector PP-4 (en l‟àrea compresa entre la carretera C-25 i l‟anomenat sector PP-3) 
com a sòl urbanitzable per a activitats econòmiques industrials i terciàries, reservant 
la part sud d‟aquest sector a àrees de nova ordenació destinades a espais lliures, 
atenent els seus valors ecològics i paisatgístics i la seva condició d‟espai obert. 
 

 
 

AL·LEGACIÓ E8.10., E8.11., E8.12. i E8.13. 

 
RAMON QUINTANA RUIZ, en representació de 108 al·legacions annexades 
RE.1202 de 15.04.09 
GRUP DE 91 ESCRITS D‟AL·LEGACIÓ 
recolzant l‟al·legació presentada per l‟ajuntament de Riudellots de la Selva (B3.8-1) 
RE. 1792 de 12.06.09 
GRUP DE 3 AL·LEGACIONS 
RE. 1172 de 14.04.09 

JOAQUIM TULSA CAPDEVILA  
RE Ajuntament Riudellots de la Selva 1720 de 07.04.09 
JAUME BOSCH TORRENT 
RE Ajuntament Riudellots de la Selva 1696 de 07.04.09 
Mª DOLORES COMPANYÒ I ALTRES 
RE Ajuntament Riudellots de la Selva 1653 de 14.04.09 

GRUP DE 16 ESCRITS D‟AL·LEGACIÓ 
recolzant l‟al·legació presentada per l‟ajuntament de Riudellots de la Selva (B3.8-1) 
RE. 1829 de 17.06.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- En relació a la planificació territorial en general 

A1.- Els Plans territorials en general i el PDUSUG presenten tres grans 
dèficits:  

 de consens polític i social,  
 de visió: son plans de departament i no de govern ni de país, 
 de compromís: són plans lleugers de compromisos de la 

Generalitat en inversions i terminis d‟execució. 
A2.- Promouen un model de desequilibri territorial basat en la ciutat i xarxa de 
ciutats com a única realitat, oblidant les perspectives de prosperitat del mon 
rural. 
A3.- Són instruments intervencionistes que menystenen l‟autonomia municipal 
a l‟establir obligacions concretes i eliminar el poder de decisió de l‟autoritat 
municipal: 

  - impedeix la classificació proposada pels ajuntaments 
- en l‟àrea de l‟aeroport la Generalitat pot instar i tramitar la modificació 
del planejament municipal i derivat 

  - les densitats les determina el Pla 
A4.- Es demana donar compliment a les següents necessitats de caràcter 
general: 

- que les bases del planejament territorial siguin aprovades pel 
Parlament 

  - que els PDU deixin de suplantar les competències municipals 
- que es modifiqui el model evitant la divisió de Catalunya en una 
realitat urbana privilegiada i una rural castigada, tot assumint una 
realitat comuna amb expressions territorials diferents i 
complementàries 
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A5.- Un futur canvi de govern, previsiblement, deixarà sense vigència aquests 
Plans i iniciarà un nou procés sobre altres bases   

 
2.- En relació a la proposta del PDU 

A6.- Abans de tramitar el PDUSUG hauria calgut tramitar el Pla Territorial de 
les Comarques Gironines (PTCG) 
A7.- Els PDU s‟haurien de reservar a casos excepcionals i per tant s‟hauria de 
suprimir el PDUSUG per innecessari. 
A8.- Que es retiri el PDUSUG i es faci una proposta de PTCG que incorpori 
les previsions necessàries quan a disponibilitat  i infraestructures d‟aigua, 
d‟energia, de telecomunicacions, de gestió ambiental, de serveis sanitaris i 
socials.  
A9.- Que s‟impulsi un procés obert, participatiu i ambiciós en el marc del 
PTCG i es deixi l‟autonomia municipal en matèria urbanística. 

 
3.- En relació a les propostes del PDU al municipi de Riudellots de la Selva i 
municipis veïns 

A10.- Respecte a l‟àmbit, la presa de dades no es correcta: 
- el Pla no justifica adequadament la inclusió de Riudellots de la Selva 
o l‟exclusió de Casà o Campllong que contenen un gran potencial de 
sòl residencial i industrial que afecta directament al sistema urbà de 
Girona. 
- l‟aeroport està més vinculat amb BCN o la Costa que amb el sistema 
urbà i per tant la seva inclusió en l‟àmbit no es justifica. 
- Riudellots pertany a la Selva i no al Gironès i en tot cas s‟hauria 
d‟incloure en un PDU de la Selva 
- arbitrarietat al no incloure Bordils, Juià, Canet d‟Adri o Madremanya i 
sí Riudellots, doncs si aquest pertany a l‟àrea funcional del sistema 
urna de Girona, els altres també. 
- Riudellots te més relació amb Campllong, Sant Andreu Salou i Cassà 
de la Selva, que amb Aiguaviva o Fornells de la Selva 
- No existeix cap “continu urbà” fins a Riudellots que justifiqui la seva 
inclusió.  

   
4.- En relació al sistema d‟assentaments que es proposa 
 A11.- L‟augment de sòl industrial no es justifica 
  - els càlculs per determinar les necessitats de sòl 2006 són erronis
  - no es justifiquen els estàndards utilitzats 

- la quantitat de sòl industrial previst només es justifica per que es 
propietat d‟ Incasol 

  - la previsió d‟una segona pista a l‟aeroport no està justificada 
  - la previsió de l‟estació de mercaderies no està justificada 
  - la previsió del trasllat del CLH no està justificada 

- La localització de l‟àrea d‟activitats econòmiques a l‟altre banda de 
l‟AP7 (?) és equivocada 

A12.- Les dades, càlculs i previsions del PDU són equivocades així com 
l‟àmbit del Pla 
A13.- Es incongruent que es desclassifiqui sòl industrial a Celrà i es classifiqui 
nou sòl industrial a l‟àrea urbana.  
A14.- El Pla associa el creixement industrial al sud del sistema amb un gran 
creixement residencial a Riudellots de la Selva. 
A15.- El raonament anterior es desfasat. Més activitat econòmica en un 
municipi no genera més població i habitatges. 
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A16.- L‟àrea de 260ha destinada a activitat econòmica contradiu el PALS de 
Riudellots i seria insostenible. 

 
5.- En relació al sistema d‟espais oberts que es proposa 

A17.- Les mesures de protecció del medi ambient són deficitàries i 
insuficients. 

- l‟espai connector-sud hauria de doblar la seva amplada i arribar a la 
riera de Regàs. 
- la segona pista impedeix les funcions connectores del corredor 

A18.- Riudellots de la Selva ha de tenir el seu propi parc periurbà. Els espais 
al voltant de la urbanització Can Jordi no han d‟afectar-se per a usos 
industrials. 
A19.- El Pla no te en compte els estudis del CC de la Selva en relació a la 
connectivitat ecològica. 
 

 
6.- En relació al sistema d‟infraestructures que es proposa 

A20.- No es justifica la necessitat de la variant proposada a Riudellots de la 
Selva  

 A21.- La traça de la variant proposada es situa en zona inundable.  
A22.- La traça de la variant proposada es situa en zona d‟alt valor ecològic i 
agrícola 
A23.- La traça de la variant proposada afecta el connector biològic i social 
més important del municipi. 
A24.- Es proposa que la variant vagi soterrada per sota de la C-25. o usant un 
sistema constructiu que utilitzi la C-31 al seu pas pel terme de Mont-ras. 

  
7.- En relació a l‟activitat agrària a Riudellots de la Selva 

A25.- Les limitacions que el PDU fa a l‟agricultura són abusives i 
injustificades. 

 A26.- Reafirmen la gran importància del sector agrari que resulta perjudicat: 
 - pel que l‟afecten com a sector econòmic al reduir la seva superfície 

  - es limita de forma dràstica l‟ampliació de les activitats ramaderes 
  - s‟atempta conta la fixació  de la població pagesa en el medi rural. 

A27.- Es proposen canvis en les Normes Urbanístiques que afecten 
bàsicament al reconeixement de l‟activitat ramadera: art. 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 
2.11, 2.15, 2.16, 6.5, 6.7, DT1 i DT2  
A28.- El PDU està fet contra els pagesos. Caldria suprimir la normativa 
referida al sector agropecuari i limitar-se al compliment de la normativa 
sectorial existent. 

 
 
Proposta de resolució: 

 
 1.- En relació a la planificació territorial en general 

A1.- En relació a la planificació territorial en general 

 Dèficit de consens..- La construcció del consens es fa al llarg 
de l‟elaboració i la tramitació del Pla. L‟objectiu és que el 
PDUSUG que s‟aprovi tingui un grau elevat de consens, per bé 
que aquest no podrà ser mai total ni igual en totes les parts del 
territori. 

 Dèficit de visió.- L‟abast dels PDU ve regulat per la Llei 
d‟Urbanisme i el Pla adopta els temes que són més importants 
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en l‟àmbit de planejament. L‟al·legació no assenyala cap 
assumpte o temàtica que hi falta. 

 Dèficit de compromís.- En tot cas fer un pla plurimunicipal 
comporta un grau de compromís molt superior que no fer-lo. 

 
.A2.- En relació al model d‟equilibri territorial 

El territori veritablement equilibrat és el que té una xarxa de ciutats que el 
vertebra, i això és evident que no vol dir que la resta del territori es 
menystingui o sigui de segona. Simplement és diferent i com a diferent ha 
d‟ésser tractat. 

 
A3.- En relació a l‟autonomia municipal 

Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert 
per la legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament 
urbanístic cal recordar que aquesta no és absoluta i que els POUM han 
d‟ésser necessàriament aprovats per les Comissions Territorials 
d‟Urbanisme. Els PDU aporten una referència pública i compartida a la 
tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en 
l‟estudi i avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període 
d‟informació pública del pla que ha tingut una durada extraordinària de 
tres mesos i un mes i mig addicional per als ajuntaments. 

 
A4.- En relació a les qüestions de caràcter general: 

 El planejament territorial i l‟urbanístic es desenvolupen en el marc 
de lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. 

 L‟abast dels PDU permet posar en comú una visió global de les 
previsions d‟infraestructures, assentaments urbans, i espais oberts, 
que no es possible preveure des de l‟estricte àmbit d‟un terme 
municipi aïllat. 

 Els PDU no es fan a tot arreu. Es prou clar que en un àmbit com el 
del Sistema urbà de Girona està justificat un PDU. L‟objectiu de 
buscar el màxim acord amb els ajuntaments és compartit 
plenament pel Departament de PT i OP. 

 Dir que el Pla porta a dividir Catalunya en una realitat urbana 
privilegiada i una realitat rural castigada no té cap base. La prova 
més clara està en el que l‟escrit ve a dir més endavant que el 
terme municipal de Riudellots de la Selva es voldria mantenir en la 
realitat rural suposadament castigada. 

 
A5.- En relació a un futur canvi de govern, que pot deixar sense vigència 
aquest Pla 

Cal aclarir que els plans només poden perdre la seva vigència per 
sentència judicial o mitjançant un procés de revisió que conclogui amb 
l‟aprovació d‟un altre pla. 

 
2.- En relació a la proposta del PDU 
 

A6.-En relació al Pla Territorial de les Comarques Gironines (PTCG) 
Amb la teoria de l‟al·legació tampoc podria aprovar-se cap POUM si no hi 
hagués planejament d‟àmbit superior.  Els plans que afecten un territori tenen 
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l‟exigència d‟ésser coherents però no necessàriament s‟han de redactar 
sempre de forma jeràrquica. 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i el PDUSUG estan 
dirigits ambdós pel Programa de Planejament Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i per tant la seva coherència és exigible i 
suposable. 
El PTCG és objecte del procés participatiu que se segueix en tot el 
planejament territorial: a partir d‟un document tècnic que és l‟Avantprojecte de 
Pla, el qual no té encara cap aprovació política i que facilita el debat i millora 
la seva eficiència. 

 
A7.- En relació a l‟innecessarietat del PDUSUG. 
L‟aglomeració urbana de Girona i l‟entorn de l‟aeroport constitueixen un cas 
excepcional per la seva realitat urbana, per la seva potencialitat de 
desenvolupament, per la seva ubicació en el corredor d‟infraestructures capa 
Europa i pel valor dels espais oberts de l‟entorn. 

 
A8.- En relació a que es retiri el PDUSUG i es faci una proposta de PTCG que 
incorpori les previsions necessàries quan a disponibilitat  i infraestructures 
d‟aigua, d‟energia, de telecomunicacions, de gestió ambiental, de serveis 
sanitaris i socials.  
La pretensió que els plans territorials ho ressolessin tot denota 
desconeixement dels processos de presa de decisions de govern, o el que 
pretén de fet és impedir que arribi a aprovar-se planejament del territori, com 
ha succeït al llarg de força temps. 
En el sistema de planejament de Catalunya hi ha plans territorials i hi ha plans 
sectorials. El que cal exigir és que siguin coherents, no que els primers 
absorbeixin tot el contingut dels segons que seria la manera de fer-los 
impossibles. 

 
A9.-En relació al procés participatiu.  
Els plans, tant els directors urbanístics com els territorials, han de tenir un 
procés de debat i participació adequat, i a aquesta finalitat responen els 
períodes d‟informació pública que venen regulats per les disposicions legals i 
que en el cas del PDUSUG s‟ha complit amb escreix.  

 
3.- En relació a les propostes del PDU al municipi de Riudellots de la Selva i 
municipis veïns 

 
A-10.- Respecte a l‟àmbit, la presa de dades no es correcta: 

o El Pla Director Urbanístic d‟acord amb les finalitats que li atorga la 
Llei 1/2005 text refós de la Llei d‟Urbanisme, te per finalitat 
coordinar l‟ordenació urbanística d‟un territori d‟abast 
supramunicipal, amb determinacions sobre el desenvolupament 
urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el 
transport públic, la fixació de mesures per a la protecció del sòl no 
urbanitzable i l‟estructuració dels espais oberts, la delimitació de 
les reserves per a les grans infraestructures, i la programació de 
les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  

o La delimitació del seu àmbit es coherent amb aquestes finalitats, al 
abastar l‟àrea  i els municipis mes directament interrelacionats amb 
l‟àrea central, i que inclou els dos àmbits industrials, al nord el 
polígon industrial de Celrà, i al sud el polígon de Riudellots 
(Polingesa), així com els municipis sobre els que s‟assenta 
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l‟aeroport, per a permetre fixar directrius comunes en les 
infraestructures i la mobilitat, els espais oberts, i els assentaments 
urbans. 

o No es considera possible l‟exclusió del municipi de Riudellots, 
donada la ubicació del segon gran polígon industrial de l‟àrea 
urbana (Polingesa) dins el seu terme municipal, així com les grans 
infraestructures de comunicacions: l‟accés i els terrenys annexes a 
l‟aeroport, el ferrocarril convencional amb l‟estació mes propera a 
l‟aeroport, el TAV. amb els terrenys mes idonis i propers a 
l‟aeroport per a la ubicació de l‟estació de connexió amb aquest, el 
nou eix transversal ferroviari, la connexió de l‟eix transversal (C-25) 
amb l‟aeroport i l‟autovia A-2, l‟autopista AP-7 i el seu enllaç amb 
l‟aeroport i l‟eix transversal. 

o  Aquesta posició estratègica, i totes aquestes infraestructures li 
confereixen un paper rellevant per a la solució del nus de 
connexions mes important de l‟àrea urbana, i un paper estratègic 
en la potenciació de l‟aeroport i en la necessària interconnexió de 
les diferents modalitats de transport, i per tant es considera 
necessari mantenir aquests municipis dins l‟àmbit del Pla Director. 

o Per altra banda, no es considera tampoc  necessària, l‟ampliació 
de l‟àmbit als municipis de Campllong, Sant Andreu Salou i Cassà 
de la Selva, ni amb Bordils, Juià, Canet d‟Adri i Madremanya, ja 
que tot i reconeixent la seva vinculació amb el sistema urbà de 
Girona, l‟amplitud de l‟àmbit i les noves polaritats, comportarien 
una dispersió innecessària dels objectius bàsics del Pla.   

o La contigüitat física no és condició indispensable per establir 
relacions entre nuclis urbans i en el cas de Riudellots, gràcies a un 
model de relació en xarxa, podem afirmar que manté fluxos 
importants d‟intercanvi amb l‟àrea urbana de Girona que justifiquen 
la inclusió d‟aquest en el sistema urbà de Girona. 

 
   

4.-   En relació al sistema d‟assentaments que es proposa 
A11 i A12.- L‟augment de sòl industrial no es justifica 

o El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels 
assentaments urbans en funció dels estudis i les previsions de 
creixement efectuades per a Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, 
i que consten dins la memòria en l‟apartat 2.3 “escenaris 
econòmics i demogràfics de caràcter general”(Premisses del 
programa de Planejament Territorial) , i completats i detallats per 
l‟àmbit del Pla en la mateixa memòria apartat 3 “Context i 
estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests escenaris 
de partida, han estat la base per les propostes del Pla, fixades 
d‟acord amb els criteris i objectius del Pla, i en funció de les 
aptituds i condicions territorials de cada indret (morfologia, 
accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). 

o Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial 
les de creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, 
s‟emmarquen dins aquest marc indicatiu de les directrius del Pla, 
però serà el planejament municipal el que acabarà fixant les 
qualificacions urbanístiques dins el seu àmbit territorial.  

o Es en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del Pla com 
el marc de referència que el planejament municipal no hauria de 
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sobrepassar, ja que  distorsionaria els objectius del mateix, però 
que en qualsevol cas, sí que pot no qualificar o programar en el 
temps, segons les previsions de la política urbanística municipal de 
cada moment. 

 
A-13.- Entre les facultats del Pla Director que li atorga la Llei 1/2005 text refós 
de la Llei d‟Urbanisme, es troba la de coordinar l‟ordenació urbanística en un 
territori d‟abast supramunicipal i per tant, té potestat per proposar 
modificacions dels emplaçaments per a usos residencials, industrials o per 
activitat econòmica que per un o altre motiu hagin perdut la seva valoració 
estratègica, així com proposar la  localització de nous usos que les condicions 
socioeconòmiques actuals puguin preveure que seran d‟interès per al conjunt  
del sistema en l‟abast temporal del Pla. 

 
A-14, A-15 i A-16.- En relació al sòl per activitats econòmiques 

o Les propostes del Pla Director en relació als àmbits per a activitats 
econòmiques dins el terme municipal de Riudellots, tenen uns 
objectiu clarament diferenciat en funció de la seva localització. Per 
un costat, l‟àrea logística i d‟activitats econòmiques de l‟aeroport 
Girona-Costa Brava, i per l‟altra el creixement industrial del polígon 
industrial existent. 

o En el primer cas, la previsió d‟aquesta nova àrea, en el punt de 
confluència del transport per ferrocarril , i dels eixos viaris més 
importants (AP-7, A-2 i C-25) amb l‟aeroport, representa 
l‟oportunitat d‟aprofitar les sinergies induïdes per la excel·lent 
accessibilitat d‟aquesta àrea, per la captació de noves activitats 
lligades a la logística i a la intermodalitat del transport, així com per 
a potenciar el sector industrial i de serveis ja existent en aquesta 
zona. La implantació d‟aquesta zona es considera estratègica dins 
els objectius del Pla i d‟interès d‟abast territorial.  

o En el segon cas, els creixements del polígon industrial existent, i el 
de l‟àrea residencial del municipi, tot i que venen altament 
correlacionats amb la resta del sistema urbà (el polígon des dels 
seus inicis es nodreix i serveix a tot el sistema urbà), no tenen 
aquesta component estratègica al disposar d‟algunes alternatives 
dins el propi sistema. 

o Es proposa per tant en aquest segon cas, i en funció d‟aquesta 
al·legació presentada per l‟ajuntament que s‟oposa al creixement 
d‟aquest àmbit industrial, l‟eliminació de les previsions de 
creixement al voltant del polígon industrial existent. 

 
 5.- En relació al sistema d‟espais oberts que es proposa 
 

A17.- El sistema proposat busca l‟equilibri entre l‟ocupació urbana d‟aquesta 
zona amb fortes pressions de creixement i expansió urbanes, i la protecció 
dels àmbits de major interès mediambiental i paisatgístic dintre el sistema 
urbà. 
S‟incorpora parcialment l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts 
del Pla ampliant pel sud el connector Aiguaviva-Fornells. 
S‟incorporen així mateix mesures compensatòries per al cas de preveure la 
segona pista del aeroport. 
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A18.- En relació als espais al voltant de la urbanització Can Jordi, aquests 
hauran de garantir un espai de coixí i barrera per evitar les molèsties dels 
usos industrials o logístics propers. 
 
A19.- En relació a la connectivitat ecològica la proposta del PDU coincideix i 
incorpora en gran manera els estudis del CC de la Selva. 
Es recull l‟observació a la proposta del sistema d‟espais oberts del Pla 
incloent part de la Zona d‟Interès Estratègic per la Connectivitat (ZIEC camps 
de l‟Onyar, Serra de Còguls, Estany de Sils, Gavarres i Cadiretes) com a sòl 
de protecció territorial. 

 
 6.- En relació al sistema d‟infraestructures  

A-20, A-21, A-22, A23 i A-24.- En relació a la variant de la carretera a 
Riudellots de la Selva. 
La traça de la variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient 
que s‟elabori específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de 
diferents alternatives i seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental 
que fixa la legislació vigent. Atès el seu interès territorial dins la xarxa de 
carreteres, aquest Pla director fixa una traça que s‟adequa als criteris del propi 
Pla, i que haurà de constar com una de les alternatives estudiades en la 
tramitació del projecte definitiu. 
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà 
en el límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys 
agrícoles inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar. Tot i que aquesta 
traça te la dificultat de pas en el tram mes proper a la trama del nucli urbà 
tradicional, per tal d‟evitar els impactes sonors, paisatgístics o altres, sobre 
aquesta àrea urbana, es considera alhora una alternativa a l‟actual pas de la 
carretera pel mig de l‟àrea urbana que permet la distribució de transit en els 
diferents àmbits i polígons urbans i que no comporta les dificultats tècniques i 
econòmiques del pas soterrat.    

 
 7.- En relació a l‟activitat agrària a Riudellots de la Selva 

A25 i A-26.- El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull 
determinacions i recomanacions encarades a la seva preservació i 
potenciació com a element significatiu en la configuració del paisatge del 
sistema d‟espais lliures i fins i tot per a la connectivitat. Això no treu, que de la 
mateixa manera que es fa amb d‟altres sectors econòmics i en el sòl urbà i 
urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar subjecte a determinades 
regulacions i limitacions que garanteixin que el seu desenvolupament té lloc 
de manera coherent amb els objectius del pla i en especial amb la preservació 
del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en compte que el 
Pla regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que per tant 
cal prendre mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties 
futures per la proximitat entre els usos agraris i els usos residencials. 

 
A27.- Es proposen canvis en les Normes Urbanístiques que afecten 
bàsicament al reconeixement de l‟activitat ramadera: art. 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 
2.11, 2.15, 2.16, 6.5, 6.7, DT1 i DT2  

 
A28.- El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull 
determinacions i recomanacions encarades a la seva preservació i 
potenciació com a element significatiu en la configuració del paisatge del 
sistema d‟espais lliures i fins i tot per a la connectivitat. Això no treu, que de la 
mateixa manera que es fa amb d‟altres sectors econòmics i en el sòl urbà i 
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urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar subjecte a determinades 
regulacions i limitacions que garanteixin que el seu desenvolupament té lloc 
de manera coherent amb els objectius del pla i en especial amb la preservació 
del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en compte que el 
Pla regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que per tant 
cal prendre mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties 
futures per la proximitat entre els usos agraris i els usos residencials. Així 
mateix, cal considerar que el PDU regula aspectes no contemplat en general 
per la normativa sectorial i que es consideren igualment rellevants per a 
l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la 
planificació sectorial que es pugui aprovar en matèria de regulació del sector 
agrari. 
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4.5.9. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E9) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE SALT 

 
No s‟ha presentat cap al·legació de particulars al PDU  

 
 

4.5.10. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E10) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE SANT GREGORI 

 
AL·LEGACIÓ E10.11 

 
XAVIER HORS PRESAS, en representació de JOSEP ORIOL SUÑER,CARBÓ, 
JOAN SUNYER SERRAT I ANNA SERRAT GUERRRA 
RE.1232 de 16.04.09  

 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- Que els camps situats a nord de la riera de Bullidors es classifiquin com a sòls de 
funció agrícola i no de funció forestal en el plànol d‟àrees de regulació homogènia i 
que, d‟altra banda i que la franja de terreny situada al nord de la carretera de Ta ialà 
passi a ser de protecció territorial en lloc de protecció especial com actualment. 
2.- Manifesta la posició estratègica del Pla de Taialà en relació al conjunt del sistema 
urbà i més atenent al nou enllaç de l‟AP-7 que pretén ubicar-se en aquest punt. 
3. – La propietat efectua una proposta d‟establir una àrea d‟activitat econòmica en 
aquest sector del Pla de Taialà 
4.- En relació a la traça del tren de mercaderies s‟exposa que hi ha un contenciós 
administratiu (en estat suspès) i una sentència que anul·la la reserva ferroviària  de 
sòl de l‟any 1990 i es demana que aquesta traça passi el més pròxima possible a 
l‟Autopista AP-7 i de forma soterrada al seu pas pel Pla de Taialà. 
5.- Que es redueixi l‟àmbit d‟afectació del plànol 5 on es grafien els Àmbits 
d‟intervenció paisatgística segons el PDU, atenent la nova traça ferroviària de 
mercaderies arrapada a la traça viària de l‟AP-7. 
 
Proposta de resolució: 

1.- S‟informa favorablement l‟al·legació pel que fa a l‟adequació de les àrees de 
regulació homogènia en aquest punt, passant-se de funció forestal a funció agrícola. 
Per contra, la classificació com a sòl de protecció especial no fa referència als usos, 
forestals o no, dels terrenys als que afecta sinó que es refereix a les funcions que 
aquest espai juga o cal que jugui dintre del marc del sistema urbà. En aquest sentit, 
la classificació com a sòl de protecció especial ve donada per la funcionalitat com a 
connector de la riera de Bullidors i de tot el seu entorn, el qual cal 
preservar,independentment de si es tracta de terrenys forestals o agrícoles, ja que 
tots ells contribueixen igualment a aquesta funció ecològica. 
 
2 i 3 .-En relació a la posició estratègica del Pla de Taialà i a la proposta d‟establir 
una àrea d‟activitat econòmica en aquest àmbit.-  Els terrenys situats a l‟est dels 
sectors industrials Jueria Centre, Pla de Taialà, fins la traça de l‟AP7, tenen un 
indubtable valor de posició en relació al sistema urbà, i configuren actualment l‟espai 
obert de separació del nucli urbà de Sant Gregori amb relació a l‟àrea urbana central 
del sistema urbà de Girona. Aquest espai obert evita la imatge del continu urbà de 
Domeny a Sant Gregori i manté la qualitat del paisatge rural que configura la base de 
la identitat i la qualitat mediambiental d‟aquest darrer nucli urbà. La ocupació i 
edificació d‟aquest pla d‟accés al poble de Sant Gregori canviaria les condicions i la 
qualitat del paisatge d‟aquest municipi al que s‟accediria a través d‟una zona 
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d‟activitats econòmiques (industrial), establint un continu urbà amb l‟àrea central i 
perdent la identitat pròpia que li confereix la separació del mateix. 
En aquest sentit, el PDU considera que no es donen les condicions ni les demandes 
específiques que justifiquin aquesta reserva com a àrea de creixement econòmic 
estratègic del sistema urbà en aquest moment, i per tant s‟informa desfavorablement, 
i es proposa mantenir aquest àmbit com un sòl de protecció preventiva.  
Tanmateix s‟accepta l‟ampliació pel sud del sector industrial de la Jueria Sud tenint 
com a límit imaginari d‟aquests usos destinats a activitat econòmica el camí de Can 
Vila a Can Carrió sense constrènyer la funció del connector que es desenvolupa més 
al sud. 
4.i 5 - En relació a que la traça del tren de mercaderies passi el més pròxima 
possible a l‟Autopista AP-7 i de forma soterrada al seu pas pel Pla de Taialà. 
La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, està inclosa 
en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), i en els estudis previs 
del traçat de l‟Eix Transversal Ferroviari que porta a terme la Secretaria de Mobilitat 
de Departament de PTOP de la Generalitat, i s‟emmarca dins les competències que 
en matèria ferroviària disposa la pròpia Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟hauran  de definir en els estudis 
de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que hauran de valorar i preveure 
les mesures de reducció dels impactes sobre les zones urbanes properes i la seva 
integració en l‟entorn, si bé es suggereix des del document del PDU que aquesta 
haurà de buscar una fórmula de traçat el més ajustada possible a l‟actual corredor 
viari ja existent amb la voluntat de fraccionar el mínim el territori i d‟evitar l‟aparició 
d‟espais residuals entre les diferents infraestructures. 
 
 

 
4.5.11. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 

(E11) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE SAN JULIÀ DE RAMIS 

 
   No s‟ha presentat  cap al·legació de particulars al PDU  
 

 
 

4.5.12. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E12) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE SARRIÀ DE TER  

 
   No s‟ha presentat  cap al·legació de particulars al PDU  

 
 

4.5.13. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E13) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE VILABLAREIX 

 
 AL·LEGACIÓ E13.1. 

 
JOSE LUIS DE LA SANTA BARCO 
RE.1595 de 26.05.09  

 
0.- Consideració prèvia a l‟al·legació 

En compliment del principi d‟autonomia local el PDU hauria de respectar les 
competències que en matèria de planificació i gestió urbanística reserva la 
legislació vigent als municipis. 

 
1.- En relació als criteris de planejament 
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a) Cal limitar les determinacions a les essencials i prioritzar les directrius a les 
normatives de forma que no es coarti les competències municipals en la 
redacció dels POUM 
b) Cal establir d‟un model global, però matisat des de la localitat, que eviti 
tensions en el territori i dificultats de gestió. 
c) Cal un instrument d‟estructuració global sectorial i de proposta. El PDU 
adopta una actitud conservadora al assumir com a dictat les determinacions 
sectorials, deixant passar l‟oportunitat i la responsabilitat de fer propostes mes 
adequades a la conurbació. 
  

2.- En relació als nous assentaments 
a) La previsió de 11.000 nous habitatges és excessiva i es basa en els 
creixements dels últims anys. 
b) La regulació d‟intensitat són de competència municipal i per tant es 
proposa elimina els trams d‟intensitat, ja que es suficient amb la zonificació. 
c) El model es desequilibrat respecte al municipi ja que planteja densitats 
inassolibles que passen de 25  a 40 habitatges per hectàrea el que significa 
doblar l‟extensió superficial urbanitzada i el número d‟habitatges.  

 d) Reservar el front de l‟autopista per a altres usos no d‟habitatge. 
  
3.- En relació al comerç i àrees d‟activitats 

a) Destinar el sòl situat el front de l‟autopista per a usos mixtes residencial-
comercial-terciari amb vocació de tenir representativitat territorial. 
b) Els terrenys situats a l‟est de l‟AP7 i nord de la C66 s‟han de destinar 
integrament a usos comercials i terciaris. 

 
4.- En relació a les vies de comunicació – espais lliures. Permeabilitat i connectivitat. 

a) Accés a l‟entorn rural i permeabilitat. Cal preveure la continuïtat del parc 
lineal, garantint la connectivitat externa amb el sòl no urbanitzable, en base a 
l‟estructura fluvial, de manera que es garanteixi l‟accés, social i biològic, a 
l‟entorn natural, i per altre banda cal preveure directrius que garanteixin la 
permeabilitat de les infraestructures. 
b) Fragmentació del territori per barreres d‟infraestructures. El PDU ha 
d‟incloure com a criteri de planejament la reducció, eliminació o forma de 
gestió dels espais residuals a conseqüència de la creació d‟infraestructures. 
c) Continuïtat dels espais lliures i vials entre Vilablareix i Girona. El PDU ha 
d‟incloure la connexió viària i de les zones verdes entre els dos municipis pel 
carrer Güell per sota de la C-65.  Cal clarificar i potenciar l‟estació de rodalies.   
d) Eliminació del bypass de mercaderies. Es reafirma els continguts de 
l‟al·legació presentada al PDU de reserva de sòl pel l‟ETF (Ex. 
RN:2005/01852/C). Es proposa com a alternativa convertir aquesta traça per 
a usos urbans amb estacions a Vilablareix i Salt 
e) Mobilitat. Cal que el PDU inclogui determinacions que possibilitin la 
implantació d‟un tramvia, i millorar la mobilitat amb trajectes nord-sud, est-
oest, que suavitzin la radialitat viaria de Girona. 
f) Carreteres urbanes i travessies. Les carreteres que travessen zones 
urbanes haurien de tenir tractament de carrer urbà. 

 
5.- En relació a les xarxes de subministrament i sanejament.  

Es proposa que el PDU incorpori un estudi de xarxes i dels recursos 
disponibles fent propostes a les seves mancances. 
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Proposta de resolució: 
 

0.- En relació a l‟autonomia municipal 
Els PDU són instruments urbanístics el contingut dels quals està establert per la 
legislació urbanística des del 2002. 
Respecte a l‟autonomia municipal en la definició del planejament urbanístic cal 
recordar que aquesta no és absoluta i que els POUM han d‟ésser 
necessàriament aprovats per les Comissions Territorials d‟Urbanisme. Els PDU 
aporten una referència pública i compartida a la tasca de les Comissions. 
L‟opinió dels ajuntaments i dels veïns és lògicament tinguda en compte en 
l‟estudi i avaluació de les al·legacions que s‟han presentat en el període 
d‟informació pública del pla que ha tingut una durada extraordinària de tres 
mesos i un mes i mig addicional per als ajuntaments. 

 
1.- En relació als criteris de planejament 

a) En relació a les competències municipals.- El Pla intenta limitar les 
determinacions a les essencials, prioritzant les directrius a les normatives de 
forma que no es coarti les competències municipals en la redacció dels 
POUM. Durant aquest procés de tramitació, les reunions amb tots els 
ajuntaments pretenen establir un model global consensuat i matisat des dels 
municipis. 
 
b) En relació a establir un model global.- El Pla d‟acord amb les finalitats que li 
atorga la Llei 1/2005 text refós de la Llei d‟Urbanisme, té com a finalitat 
coordinar l‟ordenació urbanística d‟un territori d‟abast supramunicipal, amb 
determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat 
de les persones i mercaderies i el transport públic, la fixació de mesures per a 
la protecció del sòl no urbanitzable i l‟estructuració dels espais oberts, la 
delimitació de les reserves per a les grans infraestructures, i la programació 
de les polítiques supramunicipals de sòl i habitatge.  
 
c) En relació a l‟estructuració global sectorial.- El Pla fixa la necessitat 
d‟establir dins el sistema de cooperació supramunicipal l‟estudi i 
desenvolupament de plans sectorials de determinats conjunt d‟actuacions que 
fora interessant gestionar amb criteris supralocals, estenent-les a les següents 
àrees: 

 planejament i gestió de les actuacions estratègiques del pla que tinguin 
caràcter supralocal 

 sanejament i abastament d‟aigua;  

 promoció d‟habitatge de protecció;  

 mobilitat i transport públic;  

 gestió del sistema d‟espais lliures;  

 promoció de sòl d‟activitat econòmica;  

 gestió de xarxes de telecomunicació 

 tractament de residus 

 definició de necessitats i planificació d‟equipaments sanitaris, 
educatius, esportius, socials i culturals i la seva ubicació amb criteris 
d‟àrea urbana 

 
 
2.- En relació als nous assentaments 

a) El Pla Director determina els àmbits i les directrius dels assentaments 
urbans en funció dels estudis i les previsions de creixement efectuades per a 
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Catalunya en el horitzó de l‟any 2026, i que consten dins la memòria en 
l‟apartat 2.3 “escenaris econòmics i demogràfics de caràcter 
general”(Premisses del programa de Planejament Territorial) , i completats i 
detallats per l‟àmbit del Pla en la mateixa memòria apartat 3 “Context i 
estructura territorial – anàlisi socioeconòmica”. Aquests escenaris de partida, 
han estat la base per les propostes del Pla, fixades d‟acord amb els criteris i 
objectius del Pla, i en funció de les aptituds i condicions territorials de cada 
indret (morfologia, accessibilitat, infraestructures, preexistències, planejament 
existent, proteccions ambientals, etc...). 
b) Aquestes propostes sobre els assentaments urbans, i en especial les de 
creixement urbanístic contingudes en el Pla Director, s‟emmarquen dins 
aquest marc indicatiu de les directrius del Pla, però serà el planejament 
municipal el que acabarà fixant les qualificacions urbanístiques dins el seu 
àmbit territorial. És en aquest sentit que s‟han d‟entendre les propostes del 
Pla com el marc de referència que el planejament municipal no hauria de 
sobrepassar, ja que  distorsionaria els objectius del mateix, però que en 
qualsevol cas, si que pot no qualificar o programar en el temps, segons les 
previsions de la política urbanística municipal de cada moment. 
c) La regulació d‟intensitat pretén donar directrius sobre el caràcter dels 
assentaments, evitant densitats massa baixes en les zones més aptes per als 
eixamples o al contrari. No obstant, i en la línia que proposa l‟al·legació es 
proposa fixar aquests trams d‟intensitat únicament amb caràcter indicatiu dins 
el Pla Director. 
d) En relació a reservar el front de l‟autopista per a altres usos no d‟habitatge, 
cal dir que el PDU fixa per a les noves àrees d‟assentaments urbans, 
genèricament dos tipus d‟ús: el residencial i el d‟activitats econòmiques 
(industrials), entenent en els dos casos que en la definició específica d‟usos el 
planejament municipal fixarà una “diversitat” d‟usos, i en aquest cas, lligats a 
la zona residencial propera. 

 
3.- En relació al comerç i àrees d‟activitats 

a)  S‟informa favorablement destinar exclusivament per a usos comercials i 
terciaris els terrenys situats a l‟est de l‟AP7 i nord de la C66, tot i que cal dir 
que el PDU fixa genèricament per a les noves àrees d‟assentaments urbans, 
dos tipus d‟ús: el residencial i el d‟activitats econòmiques (industrials), 
entenent en els dos casos que en la definició específica d‟usos el planejament 
municipal fixarà una “diversitat” d‟usos, i en aquest cas, lligats a la zona 
residencial propera. S‟ha de fer notar també, que l‟ordenació d‟aquest àmbit 
s‟hauria de consensuar amb el municipi veí de Salt, a qui correspon l‟altra 
meitat d‟aquesta àrea delimitada entre l‟AP7, el vial d‟accés a l‟AP7, Passeig 
Marques de Camps, i Avinguda de la Pau. 

 

4.- En relació a les vies de comunicació – espais lliures. Permeabilitat i connectivitat. 
a) En relació a l‟accés a l‟entorn rural i permeabilitat. - El Pla Director 
comparteix i incorpora els criteris esmentats en l‟al·legació de donar 
continuïtat al parc lineal, garantint la connectivitat externa amb el sòl no 
urbanitzable, en base a l‟estructura fluvial, per tal de garantir l‟accés, social i 
biològic, a l‟entorn natural. Alhora el pla incorpora directrius per garantir la 
permeabilitat de les infraestructures. 
Es recullen les observacions al plànol 4.1. d‟Actuacions Territorials 
Estratègiques i es trasllada a la Memòria i a les Normes del PDU. 
 
b) En relació a la fragmentació del territori per barreres d‟infraestructures. - 
S‟informa favorablement incloure a més com a criteri de planejament, que els 
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projectes de les infraestructures valorin l‟apropament i la traça conjunta amb 
altres infraestructures del mateix corredor de pas, per tal de reduir els espais 
residuals resultants.  
La regulació del sòl de protecció especial ja inclou determinacions concretes 
per tal de garantir la permeabilitat de les noves infraestructures així com la 
previsió d‟actuacions de permeabilitació en les infraestructures existents. En 
qualsevol cas, s‟afegeixen a les determinacions sobre connectivitat del PDU 
la identificació dels punts conflictius per a la connectivitat per tal de prioritzar-
ne la intervenció en aquestes zones. 
 
c) S‟informa favorablement establir la continuïtat dels espais lliures i vials 
entre Vilablareix i Girona, incloent la connexió viària i de les zones verdes 
entre els dos municipis pel carrer Güell per sota de la C-65.  
 S‟informa favorablement la potenciació de la xarxa ferroviària convencional 
com a sistema mixta de tramvia urbà i tren de rodalies. En aquest sentit el 
PDU proposa la creació de dos noves estacions (Avellaneda, i Pedret), i la 
connexió amb l‟aeroport, amb la modernització del material i l‟adequació de 
freqüències per aquesta finalitat. 
 
d)  En relació a la reserva de sòl de l‟Eix Transversal Ferroviari (ETF) 
La variant ferroviària de mercaderies que incorpora aquest Pla director, està 
inclosa en el Pla d‟Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), i en els 
estudis previs del traçat de l‟eix transversal ferroviari que porta a terme la 
Secretaria de Mobilitat de Departament de PTOP de la Generalitat, i 
s‟emmarca dins les competències que en matèria ferroviària disposa la pròpia 
Generalitat. 
Les característiques específiques d‟aquesta via, s‟haurà de definir en els 
estudis de traçat i en el projecte constructiu corresponent, que hauran de 
valorar i preveure les mesures de reducció dels impactes sobre les zones 
urbanes properes i la seva integració en l‟entorn.  
 
e)  En relació a la implantació d‟un tramvia.  
El Pla director incorpora en el plànol d‟ordenació 3.2 “Estratègies territorials 
de mobilitat”, la xarxa de carrils segregats per al transport públic que ha de 
permetre facilitar i potenciar les línies de transport públic, garantint la 
connectivitat de tots el municipis, i també en el seu cas, la incorporació del 
tramvia ocupant part d‟aquesta reserva d‟espai.  
Les característiques i abast de la línia del tramvia que ocuparia part d‟aquesta 
reserva viària per al transport públic fixada en aquest Pla director, s‟hauran de 
fixar en el corresponent estudi específic d‟implantació, per tal de garantir-ne la 
seva optimització i la seva viabilitat econòmica, d‟acord amb el tipus i 
característiques del servei proposat.   
 
f)  En relació a les carreteres urbanes i travessies.  
El Pla director incorpora la vialitat que es considera estructurant o bàsica del 
sistema urbà, i entre elles les carreteres que travessen zones urbanes. Les 
característiques específiques d‟aquestes vies, s‟hauran de definir en els 
projectes específics corresponent, que hauran de fixar les característiques i el 
tractament en relació a la seva posició, i preveure les mesures per a la seva 
integració en l‟entorn urbà. 
 

 
5.- En relació a les xarxes de subministrament i sanejament.  
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L‟estudi i propostes sobre les xarxes de subministrament i sanejament, no son 
objecte d‟aquest Pla Director, sinó que hauran d‟esser objecte de plans 
específics (com ho es el Pla Director de Sanejament de sistema urbà 
actualment en fase d‟estudi) que han de permetre debats i acords específics 
entre les diferents administracions concurrents per a la seva finalitat. 

   
 
 

4.5.14. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 
(E14) EN RELACIÓ AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR 

 
AL·LEGACIÓ E14.1. 

 
JOSEP COLOM CAROLÀ 
RE. 589 de 26.02.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que es faci constar en els plànols la vivenda de la seva propietat, i que s‟estudiïn 
altres traçats per evitar l‟impacte del traçat de l‟eix ferroviari. 
 
Proposta de resolució: 
La cartografia bàsica que s‟ha fet servir pels treballs del Pla Director, provenen de la 
darrera restitució feta per l‟Institut Cartogràfic de Catalunya, i no recullen l‟habitatge a 
que fa referència l‟al·legació per la seva construcció recent. S‟informa, no obstant 
favorablement incorporar en la cartografia base aquest habitatge.  
Amb relació amb l‟Eix transversal ferroviari, aquest Pla Director incorpora la traça 
resultant de l‟estudi específic de traçat, que elabora la Secretaria de Mobilitat del 
Departament de PTOP. Haurà d‟esser en el marc d‟aquest estudi que es valorin les 
diferents alternatives per al traçat definitiu.  

 
 
AL·LEGACIÓ E14.2. 

 
MARIA MERCÈ VIDAL PAGÉS 
RE.1112 de 14.04.09  

 
Continguts de l‟al·legació: 
Que es procedeixi al soterrament de la línia d‟alta tensió de 135KV i s‟elimini la torre 
que afecta negativament la zona. 
 
Proposta de resolució: 
El traçat i soterrament de línies elèctriques no són objecte d‟aquest Pla Director ni de 
les seves determinacions. La seva instal·lació i en el seu cas la seva substitució o 
eliminació hauran de seguir el procediment establert en la legislació específica 
vigent.  

 
  
AL·LEGACIÓ E14.3 

PERE ALAVEDRA RIBOT i GEMMA ALAVEDRA GRANERO 
RE.14037 de 3.04.09     
 
 
Continguts de l‟al·legació: 
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Demana s‟exclogui de l‟àmbit de serveis de l‟aeroport la parcel·la situada a la 
carretera de Vilobí d‟Onyar (GIV-5343), nº 36 on hi ha un habitatge familiar de 
primera residència, i s‟incorpori a la zona veïna de sòl destinat a habitatge. 

 
Proposta de resolució: 
Es desestima la petició i per tant es manté l‟àmbit destinat a serveis aeroportuaris, tot 
assenyalant que l‟ús residencial, pel que fa als habitatges existents, és un ús 
compatible dins d‟aquest espai. 
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4.5.15. AL·LEGACIONS DE PARTICULARS 

(E15) EN RELACIÓ A TEMES DE CARÀCTER GENERAL 

 
 
AL·LEGACIÓ E15.1. 

 
LLUÍS BATLLE GARGALLO 
RE.942 de 31.02.09 

 
Continguts de l‟al·legació: 
S‟exposa que l‟objectiu futur de traçar en el futur un tramvia (segons l‟objectiu 6 del 
PDU) entre l‟aeroport i Flaçà, queda en entredit proposant una ruptura de la traça 
ferroviària que fa necessari un transbord entre l‟estació de tren convencional de 
Riudellots de la Selva i el mateix aeroport, i es demana que es prevegi la construcció 
d‟una línia ferroviària que uneixi l‟actual estació de tren convencional de Caldes de 
Malavella i la futura estació de l‟aeroport de forma que s‟articuli una verdadera línia 
de rodalies entre Blanes i Sant Celoni-Girona i que es faci la reserva d‟espai a 
aquest efecte d‟acord amb el Ministeri de Foment. 
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Proposta de resolució: 
Després de l‟estudi de diverses alternatives d‟enllaç del ferrocarril convencional amb 
l‟aeroport, IFERCAT té en estudi la proposta d‟un nou ramal que des de Riudellots 
permeti unir la línia de ferrocarril fins a l‟aeroport.  
S‟informa favorablement incorporar aquest enllaç ferroviari directe que uneixi l‟actual 
línia de ferrocarril convencional amb una futura estació a l‟aeroport de forma que 
s‟articuli una verdadera línia de rodalies entre Blanes i nord-Maresme i l‟aeroport, i 
des de l‟aeroport a Flaçà. 

 
 

AL·LEGACIÓ E15.2. 
 

LLUÍS BOSCH PUIG 
RE.1132/09 de 14.04.09  

 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- El PDU limita i regula en excés l‟activitat agrària i especialment la ramaderia. 
2.- Redactar de nou els apartats A i B de l‟art. 2.5: 
 A.  Aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 
La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas 
de les edificacions i instal·lacions pròpies de l‟agricultura, la ramaderia, la silvicultura, 
el turisme rural, les instal·lacions per a la protecció i valorització del medi natural i 
d‟altres assimilables. 
 B. No aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 
No contribueixen a la gestió i millora del territori n o urbanitzat, natural o agrari, ja 
que aquest els proporciona únicament un espai d‟ubicació com és el cas de 
determinades edificacions i instal·lacions d‟interès privat i ús intensiu del sòl com els 
càmpings. 
3.- Reformar el redactat de l‟art. 2.7 que fa referència a la prohibició o limitació 
d‟instal·lar explotacions ramaderes en sòl de protecció especial si existeixen 
alternatives, de forma que no afecti als pagesos ni als ramaders professionals. 
4.- Modificar els punts 3, 4 i 5 de l‟article 2.7 per tal de flexibilitzar la implantació de 
les activitats ramaderes. 
5.- Eliminar l‟art. 2.7.8 (manteniment de la vegetació dels marges) donat que aquesta 
practica ja està regulada en altres normatives sectorials i en els programes de 
foment del contracte global associats només a determinats tipus de conreu. 
6.- Es sol·licita que no es restringeixi la implantació d‟activitats agràries intensives en 
el sòl de protecció territorial. 
7.- Es manifesta que en sòl de protecció territorial es limita l‟‟activitat agrària però no 
succeeix el mateix amb l‟activitat urbanitzadora. 
8.- Es considera que el sòl de protecció preventiva és l‟únic on es permetria la 
implantació de granges però que aquest és del tot insuficient. 
9.- Es diu que en el sòl de protecció preventiva caldria remetre la normativa 
únicament a allò que diu la Llei d‟Urbanisme i que, en conclusió, no s‟admeten les 
granges en cap indret del territori. 
7.- Les ARH compliquen molt el desenvolupament de l‟activitat agrària sobre el 
territori i per tant es demana la seva supressió. 
8.- L‟art. 2.15-5c regula de forma inadequada els hivernacles. 
9.- Es demana la simplificació del Títol VI de les Normes, per reiteració i 
sobrecarrega normativa. Revisar les determinacions que afecten als corredors 
paisatgístics i que suposen una restricció a les activitats agropecuàries. 
10.- En relació a les infraestructures de comunicació: 

a) Estudiar altres alternatives de la variant de Riudellots que no afectin els 
sòls agrícoles 
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 b) Que la variant de Bescanó passi entre el poble i el riu 
c) Es suprimeixi la connexió de la variant de Bescanó amb l‟AP7 per Sant 
Gregori. 

 d) Que la variant de Fornells es traci el més ajustada possible al nucli 
 e) Substituir la proposta de variant de Llambilles per una rotonda. 
 
Proposta de resolució: 
1.- El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altres 
sectors econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar 
subjecte a determinades regulacions i limitacions que garanteixin que el seu 
desenvolupament té lloc de manera coherent amb els objectius del pla i en especial 
amb la preservació del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en 
compte que el Pla regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que 
per tant cal prendre mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties 
futures per la proximitat entre els usos agraris i els usos residencials. Així mateix, cal 
considerar que el PDU regula aspectes no contemplat en general per la normativa 
sectorial i que es consideren igualment rellevants per a l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra 
banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la planificació sectorial que es pugui 
aprovar en matèria de regulació del sector agrari. 
 
2- La normativa del Pla permet igualment l‟establiment de noves instal·lacions 
agràries de tipus intensiu, però en l‟article 2.3-b estableix unes condicions especials 
per a garantir que aquestes es situen sense afectar els valors ambientals i 
paisatgístics que són objecte d‟especial protecció. I si malgrat tot, les instal·lacions ja 
implantades no poguessin complir amb aquests requisits, la normativa encara admet 
que aquestes es puguin ampliar fins a un 20%. Per tant es considera que no es 
necessari modificar la normativa. 
 
3.- El Pla no exclou la possibilitat de que les explotacions ramaderes intensives i 
altres tipus d‟edificacions es puguin situar en sòls de protecció especial, però per tal 
de garantir-ne la preservació de les qualitat del territori que l‟han fet objecte 
d‟aquesta protecció s‟estableixen una sèrie de principis de garantia i precaució que  
es consideren del tot coherents. 
 
4.- No s‟accepta l‟al·legació doncs cal tenir en compte quan es fa referència a les 
“alternatives raonables d‟ubicació en sòl de protecció preventiva o territorial” aquest 
s‟aplicarà amb criteris de racionalitat, de manera que s‟haurà de tenir en compte 
aspectes com la propietat del sòl de manera que no es podrà exigir a un pagès que 
localitzi la seva activitat en terrenys que no són de la seva propietat. Per altra banda, 
com ja s‟ha dit, la normativa no impedeix la implantació ni l‟ampliació d‟aquestes 
activitats, sinó que fixa requeriment específics per a garantir la minimització de 
l‟impacte ambiental que aquestes activitats poguessin generar. Quan als estudis 
d‟integració i impacte paisatgístic, sense perjudici d‟allò que estableixi el decret 
343/2006 o la Llei i el Reglament d‟urbanisme, es considera que per la seva especial 
sensibilitat i vàlua cal que el Pla estableixi prescripcions específiques per a la 
preservació del paisatge del sistema urbà.  
 
5.- El redactat de l‟article admet el trasllat i reposició de la vegetació natural, pel que 
en cas d‟incompatibilitat amb la normativa sectorial, es podrien reubicar en un altre 
indret de la finca les rengleres d‟arbres o arbusts, bardisses,... de manera que es 
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respecti la normativa sectorial. Per aquesta raó, és considera que l‟article es pot 
mantenir amb el seu redactat actual. 
 
6.- L‟article 2.9-3 no exclou la possibilitat d‟implantar granges o explotacions 
intensives en sòls de protecció territorial, però estableix que no n‟ha de ser el destí 
preferent i n‟estableix mesures de prevenció per tal de garantir que no es posa en 
perill la finalitat principal per la qual es classifica el sòl com de protecció territorial, 
que en aquest cas és bàsicament per raó de la sensibilitat paisatgística de l‟àmbit. 
En qualsevol cas, s‟elimina la referència a que les explotacions extensives hagin de 
ser de superfície gran per tal de perjudicar en excés a les explotacions agràries 
tradicionals. 
 
7.- El PDU regula tant el sistema d‟assentaments urbans com el sistema d‟espais 
oberts, i en cada cas incorpora les determinacions i regulacions que considera més 
adequades fruit de la diagnosi inicial i dels objectius del Pla per tal de garantir un 
desenvolupament ordenat i equilibrat del territori. 
 
8- Com s‟ha especificat anteriorment, si bé el sòl de protecció preventiva i territorial 
hauria de ser el sòl d‟ubicació preferent de les activitats ramaderes intensives, el Pla 
no exclou la possibilitat de que aquestes es puguin ubicar en la resta de sòl no 
urbanitzable. 
 
9.- la normativa del Pla fa referència bàsicament a la Llei d‟urbanisme i fixa el marc 
regulador al que s‟hauran d‟atendre els municipis en l‟ordenació d‟aquests sòls en 
els seus  
 
10.- En relació a les infraestructures de comunicació: 
a).- En relació a la variant de la carretera a Riudellots de la Selva..- La traça de la 
variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient que s‟elabori 
específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de diferents alternatives i 
seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental que fixa la legislació vigent. 
Atès el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres, aquest Pla director fixa una 
traça que s‟adequa als criteris del propi Pla, i que haurà de constar com una de les 
alternatives estudiades en la tramitació del projecte definitiu. 
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà en el 
límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys agrícoles 
inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar. Tot i que aquesta traça te la dificultat 
de pas en el tram mes proper a la trama del nucli urbà tradicional, per tal d‟evitar els 
impactes sonors, paisatgístics o altres, sobre aquesta àrea urbana, es considera 
alhora una alternativa a l‟actual pas de la carretera pel mig de l‟àrea urbana que 
permet la distribució de transit en els diferents àmbits i polígons urbans i que no 
comporta les dificultats tècniques i econòmiques del pas soterrat.  
b) En relació a que la variant de Bescanó passi entre el poble i el riu 
No es possible el pas de la variant de Bescanó entre el poble i el riu, ja que aquests 
terrenys son totalment inundables. 
 c) En relació a la C-141 d‟Anglès a Girona, es preveu l‟enllaç de la traça de la variant 
de Bescanó pel sud amb el municipi de Salt, tot i que el Pla recull la traça alternativa 
per les deveses del Ter fins a la carretera de Sant Gregori.  L‟enllaç amb el municipi 
de Salt es preveu en el límit de la urbanització de Montfullà i la plana, semisoterrada 
en aquest lloc de pas, aprofitant la facilitat que ofereix la topografia del terreny, i 
enllaçant amb la traça de l‟actual accés sud de l‟autopista AP7. Aquesta traça permet 
evitar l‟àrea urbana residencial de Salt i facilita la connexió amb l‟AP7, i amb la C65 i 
la N-II.  
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d) En relació a la variant de Fornells.- S‟informa favorablement que la variant de 
Fornells es traci el més ajustada possible al nucli urbà,  es proposa ajustar el seu 
traçat amb aquest criteri. 
e) En relació a substituir la proposta de variant de Llambilles per una rotonda.- - La 
traça definitiva de la variant de Llambilles (carretera C-65) quedarà supeditada a la 
resolució de la tramitació de que és objecte en l‟actualitat. Atès el seu interès 
territorial dins la xarxa de carreteres de Catalunya, aquesta traça s‟haurà d‟adaptar a 
les condicions territorials més adequades. 
La traça incorporada dins aquest Pla director, s‟integra dins les previsions i 
propostes d‟aquest, però te caràcter únicament indicatiu, i com a tal, haurà de 
constar com una de les alternatives estudiades en el projecte del traçat definitiu.  

 

 
 
AL·LEGACIÓ E15.3, E15.4, E15.5, E15.6 i E15.7 
 

 
JAUME BOSCH TORRENT - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  
ELVIRA BOUBÉS PLANAGUMA - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  
MARIA SALA TURON - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  
MONTSE RIBAS COMPANYÓ - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  
JOAQUIM TULSA CAPDEVILA - UNIÓ DE PAGESOS 
RE.1229 de 16.04.09  
 
 
Continguts de l‟al·legació: 
1.- El PDU limita i regula en excés l‟activitat agrària i especialment la ramaderia. 
 
2.- Redactar de nou els apartats A i B de l‟art. 2.5: 
 A.  Aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 

La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, 
com és el cas de les edificacions i instal·lacions pròpies de 
l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, el turisme rural, les 
instal·lacions per a la protecció i valorització del medi natural i d¡altres 
assimilables. 

 B. No aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic 
No contribueixen a la gestió i millora del territori n o urbanitzat, natural 
o agrari, ja que aquest els proporciona únicament un espai d’ubicació 
com és el cas de determinades edificacions i instal·lacions d’interès 
privat i ús intensiu del sòl com els càmpings. 

3.- Es sol·licita que es reconegui el valor de l‟activitat agrària productiva  com a tal i 
per la seva funció estructuradora i d‟equilibri que dona als espais naturals - sòls de 
protecció especial.  
4.- Reformar el redactat de l‟art. 2.7 que fa referència a la prohibició o limitació 
d‟instal·lar explotacions ramaderes en sòl de protecció especial si existeixen 
alternatives, de forma que no afecti als pagesos ni als ramaders professionals. 
5.- Eliminar l‟art. 2.7.8 (manteniment de la vegetació dels marges) donat que aquesta 
practica ja està regulada en altres normatives sectorials i en els programes de 
foment del contracte global associats només a determinats tipus de conreu. 
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6.- Que en concordança amb el sol·licitat en el punt segon, es demana que es 
modifiqui l‟apartat 3a)B i que aquest es refereixi només a edificacions que n o tinguin 
a veure amb cap tipus de sistema de producció agrària. 
7.- Les ARH compliquen molt el desenvolupament de l‟activitat agrària sobre el 
territori i per tant es demana la seva supressió. 
8.- L‟art. 2.15-5c regula de forma inadequada els hivernacles. 
9.- Es demana la simplificació del Títol VI de les Normes, per reiteració i 
sobrecarrega normativa. Revisar les determinacions que afecten als corredors 
paisatgístics i que suposen una restricció a les activitats agropecuàries. 
10.- En relació a les infraestructures de comunicació: 

a) Estudiar altres alternatives de la variant de Riudellots que no afectin els 
sòls agrícoles 

 b) Que la variant de Bescanó passi entre el poble i el riu 
c) Es suprimeixi la connexió de la variant de Bescanó amb l‟AP7 per Sant 
Gregori. 

 d) Que la variant de Fornells es traci el més ajustada possible al nucli 
 e) Substituir la proposta de variant de Llambilles per una rotonda. 
 
 
Proposta de resolució: 

 
1.i 3 - El PDU reconeix la rellevància del sector agrari i de fet recull determinacions i 
recomanacions encarades a la seva preservació i potenciació com a element 
significatiu en la configuració del paisatge del sistema d‟espais lliures i fins i tot per a 
la connectivitat. Això no treu, que de la mateixa manera que es fa amb d‟altres 
sectors econòmics i en el sòl urbà i urbanitzable, el sector agrari no hagi d‟estar 
subjecte a determinades regulacions i limitacions que garanteixin que el seu 
desenvolupament té lloc de manera coherent amb els objectius del pla i en especial 
amb la preservació del paisatge i la connectivitat ecològica. Així mateix, cal tenir en 
compte que el Pla regula les actuacions en un sistema urbà en forta expansió i que 
per tant cal prendre mesures encaminades a evitar incompatibilitats o molèsties 
futures per la proximitat entre els usos agraris i els usos residencials. Així mateix, cal 
considerar que el PDU regula aspectes no contemplat en general per la normativa 
sectorial i que es consideren igualment rellevants per a l‟ordenació de l‟àmbit. D‟altra 
banda, el PDU no substitueix a la normativa ni la planificació sectorial que es pugui 
aprovar en matèria de regulació del sector agrari. 
 
2- La normativa del Pla permet igualment l‟establiment de noves instal·lacions 
agràries de tipus intensiu, però en l‟article 2.3-b estableix unes condicions especials 
per a garantir que aquestes es situen sense afectar els valors ambientals i 
paisatgístics que són objecte d‟especial protecció. I si malgrat tot, les instal·lacions ja 
implantades no poguessin complir amb aquests requisits, la normativa encara admet 
que aquestes es puguin ampliar fins a un 20%. Per tant es considera que no es 
necessari modificar la normativa. 
 
4.- El Pla no exclou la possibilitat de que les explotacions ramaderes intensives i 
altres tipus d‟edificacions es puguin situar en sòls de protecció especial, però per tal 
de garantir-ne la preservació de les qualitat del territori que l‟han fet objecte 
d‟aquesta protecció s‟estableixen una sèrie de principis de garantia i precaució que 
es consideren del tot coherents. 
 
5.- El redactat de l‟article admet el trasllat i reposició de la vegetació natural, pel que 
en cas d‟incompatibilitat amb la normativa sectorial, es podrien reubicar en un altre 
indret de la finca les rengleres d‟arbres o arbusts, bardisses,... de manera que es 
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respecti la normativa sectorial. Per aquesta raó, és considera que l‟article es pot 
mantenir amb el seu redactat actual. 
 
6.-  En relació a l‟article 2.7-4, es proposa el següent redactat. 

 

4. En el sòl classificat com de protecció especial que estigui destinat a 
activitats agràries, s‟entendran com a edificacions motivades per la millora de 
la seva gestió les necessàries per a l‟agricultura a cel obert i la ramaderia, 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). 

 
7.- El PDU regula tant el sistema d‟assentaments urbans com el sistema d‟espais 
oberts, i en cada cas incorpora les determinacions i regulacions que considera més 
adequades fruit de la diagnosi inicial i dels objectius del Pla per tal de garantir un 
desenvolupament ordenat i equilibrat del territori. 
 
8- Com s‟ha especificat anteriorment, si bé el sòl de protecció preventiva i territorial 
hauria de ser el sòl d‟ubicació preferent de les activitats ramaderes intensives, el Pla 
no exclou la possibilitat de que aquestes es puguin ubicar en la resta de sòl no 
urbanitzable. 
 
9.- la normativa del Pla fa referència bàsicament a la Llei d‟urbanisme i fixa el marc 
regulador al que s‟hauran d‟atendre els municipis en l‟ordenació d‟aquests sòls en 
els seus. 
 
10.- En relació a les infraestructures de comunicació: 

a).- En relació a la variant de la carretera a Riudellots de la Selva..- La traça 
de la variant de Riudellots es determinarà en el projecte i expedient que 
s‟elabori específicament per aquesta finalitat, amb una valoració de diferents 
alternatives i seguint la tramitació d‟avaluació d‟impacte ambiental que fixa la 
legislació vigent. Atès el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres, 
aquest Pla director fixa una traça que s‟adequa als criteris del propi Pla, i que 
haurà de constar com una de les alternatives estudiades en la tramitació del 
projecte definitiu. 
La traça inclosa dins aquest Pla director, s‟ajusta al límit del creixement urbà 
en el límit sud de l‟àrea urbana, per tal d‟afectar el mínim dels terrenys 
agrícoles inundables de les terrasses baixes de l‟Onyar. Tot i que aquesta 
traça te la dificultat de pas en el tram mes proper a la trama del nucli urbà 
tradicional, per tal d‟evitar els impactes sonors, paisatgístics o altres, sobre 
aquesta àrea urbana, es considera alhora una alternativa a l‟actual pas de la 
carretera pel mig de l‟àrea urbana que permet la distribució de transit en els 
diferents àmbits i polígons urbans i que no comporta les dificultats tècniques i 
econòmiques del pas soterrat. 
 
b) En relació a que la variant de Bescanó passi entre el poble i el riu 
No es possible el pas de la variant de Bescanó entre el poble i el riu, ja que 
aquests terrenys son totalment inundables. 
 
c) El Pla director recull com una de les alternatives de la variant de Bescanó 
de la carretera C-141 d‟Anglès a Girona, el traçat pel marge esquerre del riu 
Ter, tal com es contempla en els estudis informatius previs d‟aquesta 
carretera. 
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El Pla recull aquesta alternativa com una proposta secundària (amb traça 
discontínua), ja que fixa com a primera alternativa l‟enllaç amb la zona 
industrial de Salt, per dessota el turó de Montfullà. No obstant, la traça 
definitiva vindrà determinada en l‟estudi del traçat i el projecte d‟aquesta 
variant, i on s‟hauran de valorar els condicionants i els impactes sobre el medi 
natural a què fa referència l‟al·legació. 
 
d) En relació a la variant de Fornells.- S‟informa favorablement que la variant 
de Fornells es traci el més ajustada possible al nucli urbà,  es proposa ajustar 
el seu traçat amb aquest criteri. 
 
e) En relació a substituir la proposta de variant de Llambilles per una rotonda.- 
- La traça definitiva de la variant de Llambilles (carretera C-65) quedarà 
supeditada a la resolució de la tramitació de que és objecte en l‟actualitat. Atès 
el seu interès territorial dins la xarxa de carreteres de Catalunya, aquesta traça 
s‟haurà d‟adaptar a les condicions territorials més adequades. 
La traça incorporada dins aquest Pla director, s‟integra dins les previsions i 
propostes d‟aquest, però te caràcter únicament indicatiu, i com a tal, haurà de 
constar com una de les alternatives estudiades en el projecte del traçat 
definitiu.  

 
 

 
 
 
Als efectes oportuns, a Girona, juny de 2010 
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