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GENERALITAT DE CATALUNYA

Expedient: 2016 / 060546 / G
Assumpte: Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística - creació zona de serveis
tècnics per a la instal·lació d'uns dipòsits de gas
Municipi: Peralada
Comarca: Alt Empordà
ACORD
La Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, en la sessió de 25 de gener
de 2018, l'acta de la qual resta pendent d'aprovació en la propera sessió, adoptà, entre
altres, l'acord següent:
L’expedient de la modificació núm. 1 del POUM-creació d’una zona de serveis tècnics per a
la instal·lació d’uns dipòsits de gas, de Peralada, ha estat promogut i tramès per
l’Ajuntament.
Té per objecte possibilitar la instal·lació d’uns dipòsits de gas liquat propà (GLP) aeris, per
tal de donar servei al nucli de Vilanova de la Muga, on s’ha realitzat la canalització de gas.
Àmbit d’actuació
Comprèn dos àmbits:
Àmbit 1
Està situat a uns 500 m a l’est del nucli de Vilanova de la Muga. L’accés es produeix pel
camí de Sant Joan Sescloses, que ressegueix el límit sud i que és de terra.
Té una superfície de 26.040,87 m², segons aixecament topogràfic. És de titularitat
municipal.
En ell s’ubiquen els equipaments esportius municipals: el camp de futbol, situat al centre de
l’àmbit, i una edificació destinada a vestuaris, situada a l’extrem sud-est del camp.
Àmbit 2
Està situat a uns 550 m a l’est del nucli de Peralada, concretament al límit sud-oest de la
peça d’equipaments situada al sud-oest del camp de golf de Peralada. La seva
configuració és rectangular (75,18 m² x 20 m) i es recolza en el límit esmentat i en la
carretera C-252.
Té una superfície de 1.503 m² i actualment està desocupat. És de titularitat municipal.
Planejament vigent
PLANEJAMENT TERRITORIAL
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- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament per acord de
Govern GOV/157/2010 en data 14 de setembre de 2010 i publicat al DOGC en data 15
d’octubre de 2010

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’àmbit de la modificació 1 i l’àmbit de la modificació 2 tenen la categoria, dins el sistema
d’assentaments: tipologies de teixits, d’àrees especialitzades d’ús d’equipaments i
sistemes.
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
- Pla general d’ordenació urbana municipal, POUM de Peralada, aprovat definitivament en
data 15 de març de 2007 i 27 de novembre de 2015 i publicat en el DOGC de data 19 de
gener de 2015.
Segons el POUM, la situació urbanística dels dos àmbits és la següent:
L’àmbit 1 té la classificació de sòl no urbanitzable i la qualificació de sistema d’equipaments
esportius, clau E5. Es troba en un entorn no urbanitzable qualificat com a zona rural de
protecció agrícola, en diverses subzones.
L’àmbit 2 està classificat com a sòl urbà consolidat i qualificat com a sistema
d’equipaments cultural E3, docent E4 i de serveis tècnics i de transport E7.
Tramitació
Aprovació inicial:
Informació pública:

Ple
23/12/2015
BOP núm. 9
15/01/2016
DOGC núm. 7037
14/01/2016
El Punt Avui
14/01/2016
Diari de Girona
13/01/2016
WEB i tauler d’anuncis
SI
No es va presentar cap al·legació dins el termini d’informació pública, que fou de 45 dies.
Aprovació provisional:

Ple

30/05/2016

Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de 7 d’octubre de 2016, de
suspensió de la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost relatiu al canvi de zonificació de zones
verdes i esportives, fins que, mitjançant un text refós, s’incorporessin unes prescripcions.
Aprovació text refós:

Ple

14/09/2017

Informes
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. El director del Serveis Territorials a
Girona va resoldre en data 28 de setembre de 2015 emetre informe ambiental estratègic en
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el sentit que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no
té efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents:
a) Totes les instal·lacions que configuren la planta d’emmagatzematge de gas s’elevaran
1,22 m per sobre la cota actual dels terrenys de l’àmbit.
b) Per tal d’evitar possibles danys a les instal·lacions previstes, la solució estructural de la
fonamentació de les construccions es determinarà amb la hipòtesi d’inundació dels terrenys
i la reducció de la seva capacitat portant subsegüent.
c) Les aigües de pluja caigudes a l’interior de la cubeta no podran ser abocades a la xarxa
de pluvials si no es garanteix que estiguin lliures d’olis, combustibles o qualsevol altre
contaminant.

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà va emetre informe favorable de 22 de gener
de 2016.
Medi Natural va emetre informe de 28 de gener de 2016 el qual es ratifica en el contingut
d’un informe anterior (de 08.07.2015) que conclou que les modificacions no afecten espais
naturals protegits ni tampoc valors naturals catalogats.
El Departament de Cultura va emetre informe favorable de 8 de febrer de 2016, ja que no
afecta cap jaciment arqueològic ni paleontològic conegut.
La Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona va emetre informe en data 18 de febrer, en
el sentit que la carretera afectada (C-252) és de titularitat de la Generalitat de Catalunya, a
qui dóna trasllat de la sol·licitud.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va emetre informe favorable
el 8 de març de 2016.
El Departament d’Interior va emetre informe de Protecció Civil el 22 de gener de 2016,
favorable pel que fa al risc d’inundacions.
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre va emetre informe favorable el
7 d’abril de 2016.
L’Agència Catalana de l’Aigua va informar en data 14 d’abril de 2016 en el sentit que, per
tal de deixar lliure la zona de servitud de les lleres que confronten amb els àmbits de la
modificació, qualsevol construcció o tanca s’haurà de situar a 5 metres del cap del talús del
marge de la llera.
El Consell Català de l’Esport va emetre informe en data 15 de juny de 2017, el qual té
caràcter favorable, però condicionat al compliment de les prescripcions següents:
-

Incorporació, a la memòria del POUM, de la precisió que el PIEC és el Pla territorial
sectorial i que els equipaments esportius han de complir la seva normativa tècnica.
Incorporació, a les normes urbanístiques del POUM, de les directrius urbanístiques de les
normes del PIEC, capítol 4, article 18, punt 5, el compliment de les quals s’ha de justificar en
el moment de l’autorització de la construcció o la instal·lació de determinades instal·lacions
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Descripció de la proposta
L’Ajuntament exposa que recentment s’ha plantejat la gasificació del nucli de Vilanova de
la Muga i s’ha instal·lat una canalització de gas per a un futur subministrament a la
població, la qual requereix dos dipòsits aeris (de 16.050 l de capacitat cadascun), i
considera que la seva ubicació idònia és al costat del camp de futbol, atesos els aspectes
següents: la titularitat dels terrenys és municipal; la distància al nucli poblat (400 m),
garanteix l’absència de molèsties i de distorsions visuals; l’accés (camí de terra en bon
estat) és adequat i facilita les maniobres dels camions, i el fet que els vestuaris esportius
obtindran servei de gas.
D’altra banda, per tal de compensar la pèrdua d’aquesta peça d’equipaments esportius, es
proposa qualificar així una part dels equipaments previstos al límit sud-oest del camp de
golf de Peralada. L’Ajuntament justifica la idoneïtat pels motius següents: proximitat a les
principals vies de comunicació (C-252); proximitat a equipaments esportius de gran
magnitud (camp de golf), i inclusió dins d’una peça d’equipaments de propietat municipal
de grans dimensions.
La proposta, que correspon a l’Alternativa 1 de les tres proposades, es concreta en els
aspectes següents:
MODIFICACIÓ NÚM 1
- Canviar la qualificació d’uns terrenys situats a llevant del camp de futbol i dels vestuaris,
de 1.300 m² de superfície, passant de sistema d’equipaments esportius i recreatius, clau
E5 a sistema d‘equipaments de serveis tècnics i de transport, clau E7.
- Modificar l’article 21 “Usos als quals es poden destinar els equipaments comunitaris” de
les normes urbanístiques del POUM incorporant a l’apartat, g) “Equipaments de serveis
tècnics i de transport, clau E7, els dipòsits de gas.
- Incorporar a la normativa de la modificació l’article 8 “Regulació de dipòsits de gas a
Vilanova de la Muga. Condicions de l’Informe de l’OTAA i les derivades de l’informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua”, el qual es resumeix a continuació:
a) Totes les instal·lacions que constitueixen la planta d’emmagatzematge de gas s’elevaran 1,22 m
per sobre de la cota actual dels terrenys de l’àmbit.
b) La solució estructural de la fonamentació de les construccions es determinarà amb la hipòtesi
d’inundació dels terrenys i la reducció de la seva capacitat portant subsegüent.
c) Les aigües de pluja caigudes a l’interior de la cubeta no podran ser abocades a la xarxa de pluvials
si no es garanteix que estiguin lliures d’olis, combustibles o qualsevol altre contaminant.
d) Qualsevol construcció o tanca s’haurà d’ajustar a 5 m del cap del talús del marge de la llera.

MODIFICACIÓ NÚM 2
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- Canviar la qualificació d’uns terrenys situats al límit sud-oest del camp de golf, de 1.503
m² de superfície, passant de sistema d’equipaments cultural clau E3, docent clau E4, de
serveis tècnics i de transport clau E7 a sistema d’equipaments esportius, clau E5. Es
manté la classificació de sòl urbà consolidat.

GENERALITAT DE CATALUNYA

El quadre comparatiu de la modificació és el següent:
QUADRE COMPARATIU
p vigent
ÀMBIT 1
s d’equipaments esportius, E5
s d’equipaments de serveis tècnics i de
transport (dipòsits de gas), E7
Total àmbit 1
ÀMBIT 2
s d’equipaments cultural E3, docent E4, de
serveis tècnics i de transport E7
s d’equipaments esportius, E5
Total àmbit 2
ÀMBIT 1 + ÀMBIT 2
s d’equipaments esportius, E5
s d’equipaments de serveis tècnics i de
transport (dipòsits de gas), E7
s d’equipaments cultural E3, docent E4, de
serveis tècnics i de transport E7
TOTAL

proposta

comparació

26.040,87 m²
0,00 m²

24.740,87 m²
1.300,00 m²

- 1.300,00 m²
+ 1.300,00 m²

26.040,87 m²

26.040,87 m²

=

23.016,00 m²

21.513,00 m²

- 1.503,00 m²

0,00 m²
23.016,00 m²

+ 1.503,00 m²
23.016,00 m²

+ 1.503,00 m²
=

26.040,87 m²

24.740,87
+ 1.503,00
26.243,87
1.300,00

m²
m²
m²
m²

+ 203,00 m²
+ 1.300,00 m²

23.016,00 m²

21.513,00 m²

- 1.503,00 m²

49.056,87 m²

49.056,87 m²

=

0,00 m²

Valoració de l’expedient
El present text refós, tramès per l’Ajuntament en compliment de les prescripcions de l’acord
de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de data 7 d’octubre de 2016, i informat
favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 de
novembre de 2017, proposa una ubicació diferent de la peça d’equipaments esportius, de
manera que, tot i trobar-se dins el mateix àmbit d’equipaments municipals que en el
document anterior, canvia la configuració i l’emplaçament.
Des del punt de vista quantitatiu, s’augmenta la superfície qualificada com a sistema
d’equipaments esportius en 203 m² (de 1.300 m² a 1.503 m²). Per tant, es garanteix el
manteniment de la seva superfície.
Des del punt de vista qualitatiu, el nou emplaçament proposat millora el vigent en els
aspectes següents: proximitat a les principals vies de comunicació (C-252), proximitat a
equipaments esportius de gran magnitud (camp de golf), inclusió dins d’un sector
d’equipaments de propietat municipal de grans dimensions en el qual aquesta peça podrà
ser ordenada i utilitzada per a pistes esportives de menor magnitud, i, finalment, absència
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Tal com s’ha exposat l’apartat d’Informes, s’ha aportat l’informe de la Secretaria General de
l’Esport. Les seves prescripcions s’han incorporat a l’apartat normatiu.
S’ha incorporat el plànol núm. 9 “Xarxa de gas sobre plànol POUM”, amb la indicació de la
servitud de la previsió de la canonada de gas per camí existent, aspecte que també es
reflecteix a l’article 9 de les normes urbanístiques de la modificació.
Fonaments de dret
- Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i les successives lleis de mesures fiscals i
financeres (Llei 2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l'11 de març; Llei 5/2017, del 28 de
març) i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica
En concret l’article 98 del TRLU disposa que la modificació de figures del planejament
urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a
sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. El conseller o consellera competent
en matèria d’urbanisme aprova definitivament la modificació de les figures de planejament
a què fa referència l'apartat 1, amb l'informe previ favorable de la comissió territorial
d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.
- Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Vist l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 9 de
novembre de 2017;
Vista la proposta d’acord de la Secció de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme
de Catalunya de 13 de desembre de 2017;
Acord
La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya acorda:
-1 Emetre informe favorable, en el tràmit de l’article 98.2 del text refós de la Llei
d’urbanisme, relatiu a la modificació de zones verdes i esportives, en relació amb el Text
refós de la modificació núm. 1 del POUM-creació d’una zona de serveis tècnics per a la
instal·lació d’uns dipòsits de gas, de Peralada, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
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-2 Elevar l’expedient al conseller de Territori i Sostenibilitat per a la seva resolució
definitiva, d’acord amb l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

La secretària de la Comissió de Política
Territorial i d'Urbanisme de Catalunya

Mercè Albiol i Núñez
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Expedient: 2016 / 060546 / G
Assumpte: Modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística - creació zona de
serveis tècnics per a la instal·lació d'uns dipòsits de gas
Municipi: Peralada
Comarca: Alt Empordà
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
L’expedient de modificació núm. 1 del Pla d'ordenació urbanística - creació zona de
serveis tècnics per a la instal·lació d'uns dipòsits de gas, de Peralada, ha estat
promogut i tramès per l’Ajuntament.
Vist l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 9 de novembre de
2017;
Vista la proposta d’acord de la Secció de la Comissió de Política Territorial i
d’Urbanisme de Catalunya de 13 de desembre de 2017;
Vist l’acord de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya de 25
de gener de 2018;
Atès el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer;
D’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;
Proposo al conseller de Territori i Sostenibilitat l’adopció de la resolució següent:
APROVAR DEFINITIVAMENT, en el tràmit de l’article 98.2 del text refós de la Llei
d’urbanisme, relatiu a la modificació de zones verdes i esportives, en relació amb el
Text refós de la modificació núm. 1 del POUM-creació d’una zona de serveis tècnics
per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas, de Peralada, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament.
El director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme

Agustí Serra i Monté
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SCUC/O0381/2016 / 060546 / G/3444605

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vista la proposta del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i d’acord
amb els fonaments que s’hi exposen,

HE

RESOLT:

APROVAR DEFINITIVAMENT, a l’efecte de l’article 98.2 del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la Modificació de zones
verdes i esportives, en relació amb el Text refós de la modificació núm. 1 del Pla
d’ordenació urbanística municipal – creació d’una zona de serveis tècnics per a la
instal·lació d’uns dipòsits de gas, de Peralada, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.
Contra aquesta Resolució, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 112.3 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin
interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen
els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que
preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes següent a
la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la
interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà d’aquell
en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén rebutjat
presumptament.

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Rebut dels registres electrònics
Objecte d'entrega
Tràmit

Comunicacions expedients urbanisme

Referència

SGEU0001

Identificador tràmit

2404991

Registre de sortida
Ens / Organisme

S0811001G - Departament de Territori i Sostenibilitat

Número

S 9000/00058958/2018

Data

2018-06-06T15:35:08

Enllaç

https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9610930008&id=2190372
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P1714000E - Ajuntament de Peralada

Número

E2018001824
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2018-06-06T15:35:08
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https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=1713280001&id=2190372
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