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1. Antecedents 

 

Les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva, aprovades definitivament en data 31 de gener de 1991 

per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i publicades al DOGC de data 10 de juny de 

1991 (número 1.453), van ser objecte d’una Modificació puntual aprovada definitivament per 

la mateixa Comissió d’Urbanisme de Girona en data 4 de novembre de 2003 i publicada al 

DOGC de data 13 de febrer de 2004 (número 4.070), amb l’objectiu de “corregir un dèficit de 

sòl industrial (al municipi d’Aiguaviva), iniciat a finals dels anys 90” amb la creació del Sector 

Industrial Can Garrofa, els terrenys del qual, fins aleshores, havien estat dedicats 

principalment al conreu d’arbres fruiters. 

Doncs bé, aquest Sector Industrial Can Garrofa va ser desenvolupat pel Pla Parcial del Sector 

Can Garrofa, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 24 de 

juliol de 2007 i publicat al DOGC de data 11 de febrer de 2009 (número 5.316), que va ser 

objecte d’una Modificació Puntal aprovada definitivament pel Conseller de Territori i 

Sostenibilitat en data 22 de març de 2011 i publicada al DOGC de data 4 de abril de 2011 

(número 5.851). 

D’acord amb l’anterior, el Sector Can Garrofa d’Aiguaviva consta de 230.155,00m2 i ofereix 

un aprofitament urbanístic privat de 114.962,48 m2 (107.649,66m2 dels quals són d’ús 

industrial i la resta d’ús terciari). 

No obstant l’anterior, el Sector Can Garrofa avui encara no ha estat urbanitzat en la seva 

totalitat –no té ni vials asfaltats, ni enllumenat, ni voreres, entre d’altres— i no s’hi 

desenvolupa cap ús, consistint en terrenys en estat d’abandonament, malgrat que ja fa més 

de 8 anys que es va aprovar definitivament el seu Projecte d’Urbanització (aprovat 

definitivament el 13 de març de 2008 i publicat al BOP de Girona número 62 de 31 de març 

de 2008) i el seu Projecte de Reparcel·lació (aprovat definitivament el 9 d’octubre de 2008, i 

publicat al BOP de Girona número 217 d’11 de novembre de 2008). 

I és que, el Sector Can Garrofa, tal i com està regulat pel planejament urbanístic vigent, fins 

a la data de presentació del present document, ha quedat obsolet, perquè l’actual demanda 

de sòl amb aprofitament industrial del municipi ho és per parcel·les úniques de grans 

dimensions. 

Per tot l’anterior, la present Modificació puntual té per objecte donar sortida a l’execució d’un 

Sector que s’ha anat demorant en el temps, permetent d’una banda, (i) la implantació al 

municipi d’una indústria innòcua, lliure de fums i del tot respectuosa amb el medi ambient, 

en una parcel·la única de grans dimensions, adaptada a les necessitats edificatòries de les 

actuals i modernes instal·lacions altament productives que es recolzen de plataformes 

logístiques automatitzades que necessiten d’una major altura (sense incrementar número de 

plantes); i, (ii) d’una altra, es fomenta l’ocupació de la resta de polígons industrials del 

municipi destinats a petita i mitjança indústria. 

Finalment, es fa evident l’interès general d’aquesta actuació, en tant que, no només es 

pretén evitar l’existència de naus industrials tancades sense activitat i parcel·les industrials 

buides al municipi, sinó que es permet que una gran indústria de referència, moderna i  

 

altament productiva que doni ocupació a llocs de treball de diferent titulació acadèmica, 

s’assenti al Sector Can Garrofa d’Aiguaviva, creant nous llocs de treball. 

 

2. Memòria 

 

2.1 Objectius de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries. 

 

El principal objectiu de la present Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva 

a l’article 132bis “Sector Industrial Can Garrofa” de la Normativa Urbanística és la 

implantació al municipi d’una indústria innòcua, lliure de fums i del tot respectuosa amb el 

medi ambient, en una parcel·la única de grans dimensions que admeti un volum màxim 

edificable de fins a 11,5m3/m2 al Sector Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva. Aquest volum 

màxim edificable s’adapta a les necessitats edificatòries de les actuals i modernes 

instal·lacions altament productives que es recolzen en plataformes logístiques automatitzades 

que necessiten d’una major altura (sense incrementar número de plantes). 

L’actual redactat de l’article 132bis “Sector Industrial Can Garrofa” de les Normes 

Subsidiàries d’Aiguaviva no preveu la possibilitat de constituir una parcel·la única i indivisible 

de grans dimensions ni un volum màxim edificable d’11,5m3/m2 al Sector Industrial Can 

Garrofa d’Aiguaviva. 

D’acord amb tot l’anterior, la solució adoptada consisteix en introduir els paràmetres 

edificatoris que actualment no consten a l’article 132bis “Sector Industrial Can Garrofa” de la 

Normativa Urbanística de les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva, perquè el mateix prevegi la 

possibilitat de constituir una parcel·la única i un volum màxim edificable per parcel·la 

d’11,5m3/m2 al Sector Industrial Can Garrofa. Així mateix, s’adequa a la realitat física la 

relació de superfícies que consta en el referit article 132bis, fruit del replanteig elaborat en 

motiu de la redacció del Pla Parcial del Sector Can Garrofa (aprovat definitivament per la 

Comissió d’Urbanisme de Girona en data 24 de juliol de 2007 i publicat al DOGC número 

5.316 de data 11 de febrer de 2009), de entre les que destaca (i) una correcció d’un error de 

càlcul del sostre edificable manifestat en el redactat original de l’article 132bis a l’hora 

d’aplicar el coeficient d’edificabilitat bruta de 0,55m2st/m2sòl (que es manté en la present 

Modificació; el que prova que no es s’altera l’edificabilitat) a la superfície total del Sector , i 

(ii) la matisació de la reserva com a zona no edificable d’una “franja d’aproximadament 100 

metres situada a ambdós costats de la carretera de Santa Coloma” d’acord amb el contingut 

dels plànols d’ordenació del citat Pla Parcial Can Garrofa: 100 metres al costat sud que dóna 

al polígon industrial i 70 metres al costat nord que dóna al sistema d’equipament.     
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2.2 Marc legal aplicable 

 

El marc legal que regula les determinacions, contingut, tramitació, publicació i execució del 

present document està format per la legislació següent: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme de Catalunya (en endavant, “TRLUC”). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme de Catalunya (en endavant, “RLUC”). 

- Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

- Decret 343/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis i informes d ’impacte i 

integració paisatgística. 

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació d’estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada. 

 

2.3 Contingut documental 

 

D’acord amb l’article 96 del TRLUC, la modificació d’un instrument de planejament urbanístic 

se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 

L’article 59.1 del TRLUC estableix la documentació amb que es formalitza el planejament 

general. En compliment d’aquest article, i d’acord amb l’article 26.3 del RLUC; la Disposició 

Addicional Vuitena apartats 6.a.Quart, 6.a.Cinquè i 6.b.Tercer de la Llei 16/2015, de 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 relació amb la Llei 

21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; i l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 

d’abril, de regulació d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada; la present Modificació 

puntal incorpora:  

1. Memòria,  

2. Normes urbanístiques i  

3. Conveni Urbanístic Sector Can Garrofa d’Aiguaviva (BOP 20, de 30 de gener de 2017). 

 

2.4 Justificació de la conveniència, oportunitat i iniciativa de la modificació 

puntual, en compliment de l’establert a l’article 97 TRLUC. 

 

La conveniència i oportunitat de la present Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 

d’Aiguaviva a l’article 132bis “Sector Industrial Can Garrofa” de la Normativa Urbanística es 

justifica per raons d’utilitat pública i interès social: 

1. Es dóna sortida a l’execució del polígon industrial Can Garrofa que s’ha anat demorant 

en el temps fins al punt de quedar obsolet (encara no ha estat urbanitzat en la seva 

totalitat –no té vials asfaltats, ni enllumenat, ni voreres, entre d’altres- tot i que el 

seu Projecte d’Urbanització va ser aprovat definitivament el 13 de març de 2008), 

perquè l’actual demanda és per parcel·les de gran format amb un volum edificable 

adaptat a les noves i modernes necessitats de les indústries altament productives. 

 

2. La present modificació permetrà la implantació al municipi d’una indústria de 

referència, amb la conseqüent creació de llocs de treball. Es preveu crear a mig termi-

ni aproximadament 200 nous llocs de treball a Aiguaviva. 

 

3. La present modificació fomentarà l’ocupació de la resta de polígons industrials del 

municipi d’Aiguaviva destinats a petita i mitjança indústria, amb la qual cosa es pretén 

evitar l’existència de naus industrials tancades sense activitat i parcel·les industrials 

buides, essent evident el benefici que això comportarà pel municipi. 

 

4. Finalment, s’adequa a la realitat física la relació de superfícies fruit del replanteig 

elaborat en motiu de l’elaboració del Pla Parcial del Sector Can Garrofa, aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 24 de juliol de 2007 i 

publicat al DOGC de data 11 de febrer de 2009 (número 5.316). 

 

Finalment, d’acord amb l’article 101 del TRLUC, la iniciativa privada no té dret al tràmit per 

l’aprovació de les propostes de modificació del planejament general. No obstant l’anterior, al 

respecte, l’Ajuntament d’Aiguaviva assumeix expressament la iniciativa pública per formular 

la present Modificació puntual. 

 

2.5 Solució adoptada. 

 

La present Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva a l’article 132bis 

“Sector Industrial Can Garrofa” de la Normativa Urbanística es configura segons la taula 

comparativa que es transcriu a continuació (a la columna de l’esquerra es transcriu el 

redactat actualment vigent i a la columna de la dreta es destaquen en negreta les 

modificacions que introdueix el present document): 

 

Article 132bis.- Sector Industrial Can 

Garrofa 

1. Denominació: Sector Can Garrofa. 

2. Delimitació: Sector situat al sud del 

polígon Casa Nova, carretera Gi-533, 

delimitació cadastral (sòl no urbanitzable) 

i autopista A-7. 

3. Règim del Sòl: Sòl apte per urbanitzar. 

4. Planejament que el delimita: Normes 

Subsidiàries. 

5. Objectius: Establir un àmbit de 

desenvolupament industrial a Aiguaviva 

que doni oferta a la forta demanda de sòl 

industrial que hi ha, prioritzant la creació 

 

Article 132bis.- Sector Industrial Can 

Garrofa 

1. Denominació: Sector Can Garrofa. 

2. Delimitació: Sector situat al sud del 

polígon Casa Nova, carretera Gi-533, 

delimitació cadastral (sòl no urbanitzable) 

i autopista A-7. 

3. Règim del Sòl: Sòl apte per urbanitzar. 

4. Planejament que el delimita: Normes 

Subsidiàries. 

5. Objectius: Establir un àmbit de 

desenvolupament industrial a Aiguaviva 

que doni oferta a la forta demanda de sòl 

industrial que hi ha, prioritzant la creació 
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d’un parc d’indústria mitjana i gran i 

altres petites indústries netes i 

perfectament integrables en el paisatge. 

6. Característiques: 

6.1. Superfície total: 228.795,00m2. 

6.1.1. La ocupació del sòl privat quedarà 

limitat a un màxim 75% de la superfície 

neta de la parcel·la resultant i es regularà 

en funció de la tipologia de la nau a 

construir. 

6.2. Distribució del sòl: 

- Superfície neta aprofitable: 

137.277,00m2 (60,00%). 

- Superfície d’ús i domini públic: 

91.518,00m2 (40,00%). 

6.2.1. 

- Espais lliures: parcs i jardins urbans. 

45.759,00 m2 sòl (20%). 

- Equipaments públics: 11.439,75m2 sòl 

(5%). 

 

 

- Vialitat i aparcaments: 34.319,25m2  

sòl (15%). 

6.3. Qualificació prevista del sòl privat. 

- Industrial en totes les categories: 

Assimilable clau 8. 

 

 

- Comercial (amb les limitacions 

establertes pel P.T.S.E.C.). 

- Estació de serveis. 

- Hoteler i restauració als serveis del 

polígon industrial. 

- Oficines. 

6.4. Altres paràmetres o condicions. 

- Relació privat/total: 60%. 

- Índex edificabilitat sector (bruta): 

0,55m2st/m2sòl. 

- Sostre: 114.397,50 m2st. 

- Ús general dominant: Industrial. 

 

 

 

 

 

7. Condicions generals. 

En el sector de Can Garrofa s’estableix el 

desenvolupament per a una implantació 

d’un parc industrial, atesa la idoneïtat de 

la localització que té el municipi amb 

connexió directa amb la A-7 i l’Eix 

d’un parc d’indústria mitjana i gran i 

altres petites indústries netes i 

perfectament integrables en el paisatge. 

6. Característiques: 

6.1. Superfície total: 230.155,00m2. 

6.1.1. La ocupació del sòl privat quedarà 

limitat a un màxim 75% de la superfície 

neta de la parcel·la resultant i es regularà 

en funció de la tipologia de la nau a 

construir. 

6.2. Distribució del sòl: 

- Superfície neta aprofitable: 

114.962,48m2 (49,95%). 

- Superfície d’ús i domini públic: 

115.192,52m2 (50,05%). 

6.2.1. 

- Espais lliures: parcs i jardins urbans. 

56.714,24 m2 sòl (24,64%). 

- Equipaments públics: 11.621,98m2 

sòl (5,05%). 

- Serveis Tècnics: 300,00m2 

(0,13%). 

- Vialitat i aparcaments: 46.556,30m2  

sòl (20,23%). 

6.3. Qualificació prevista del sòl privat. 

- Industrial en totes les categories: 

Assimilable clau 8 i d’acord amb els 

paràmetres o condicions de 

l’apartat 6.4. 

- Comercial (amb les limitacions 

establertes pel P.T.S.E.C.). 

- Estació de serveis. 

- Hoteler i restauració als serveis del 

polígon industrial. 

- Oficines. 

6.4. Altres paràmetres o condicions. 

- Relació privat/total: 49,95%. 

- Índex edificabilitat sector (bruta): 

0,55m2st/m2sòl. 

- Sostre: 125.837,25 m2st. 

- Ús general dominant: Industrial. 

- Admet la constitució d’una 

parcel·la única si es prioritza la 

creació d’un parc d’indústria gran. 

- Volum màxim edificable per 

parcel·la: 11,5m3/m2. 

7. Condicions generals. 

En el sector de Can Garrofa s’estableix el 

desenvolupament per a una implantació 

d’un parc industrial, atesa la idoneïtat de 

la localització que té el municipi amb 

connexió directa amb la A-7 i l’Eix 

transversal, la seva proximitat amb la 

ciutat de Girona i de l’aeroport de Girona. 

Caldrà tenir molta cura en el planejament 

derivat d’establir criteris arquitectònics i 

d’impacte per tal d’assegurar un bon 

establiment integrable amb l’entorn 

altament compromès. 

Es deixarà una franja a la banda del 

torrent de Can Garrofa, lliure d’edificació, 

tal com indica l’estudi ambiental i l’estudi 

d’inundabilitat de 20m. 

Es reserva com a zona no edificable una 

franja d’aproximadament 100 metres 

situada a ambdós costats de la carretera 

de Santa Coloma, en coherència amb el 

desenvolupament industrial consolidat al 

llarg d’aquest eix viari. 

 

 

 

En la redacció del Pla Parcial es tindrà en 

compte les prescripcions de l’informe de 

cultura de data 20 de febrer en el que 

s’indica que caldrà: 

- En el moment d’iniciar les obres 

d’urbanització s’adoptaran les mesures 

pertinents en el sentit de preservar el 

jaciment arqueològic inclòs en l’àmbit 

del sector, concretament el jaciment 

de “La Comanda” (veure annex de 

l’informe arqueològic). Cal dir que el 

jaciment de “Cal Temple” –a que 

l’informe fa referència- està situat a 

uns 250 metres del límit nord del 

sector i per tant NO forma part 

d’aquest expedient. 

- Protegir les visuals de l’edifici de Can 

Garrofa. 

7.1. La masia de Can Pou situada a dins 

del Sector Industrial de nova creació i 

objecte d’aquesta modificació, No està 

catalogada dins l’inventari o Catàleg dels 

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), tot i 

amb això i amb la voluntat d’integrar al 

màxim la nova ordenació amb el territori, 

en la redacció del Pla Parcial es tindrà en 

compte aquesta edificació tradicional i 

s’avaluarà l’interès o no de la seva 

preservació. 

7.2. Ateses les determinacions mínimes 

establertes per a cada zona, especialment 

pel que fa a la parcel·laria, la ubicació 

transversal, la seva proximitat amb la 

ciutat de Girona i de l’aeroport de Girona. 

Caldrà tenir molta cura en el planejament 

derivat d’establir criteris arquitectònics i 

d’impacte per tal d’assegurar un bon 

establiment integrable amb l’entorn 

altament compromès. 

Es deixarà una franja a la banda del 

torrent de Can Garrofa, lliure d’edificació, 

tal com indica l’estudi ambiental i l’estudi 

d’inundabilitat de 20m. 

Es reserva com a zona no edificable una 

franja de 100 metres al costat sud (i de 

70 metres al costat nord) de la 

carretera de Santa Coloma, a comptar 

des de la línia divisòria dels dos 

sentits de la marxa d’aquesta 

carretera, en coherència amb el 

desenvolupament industrial consolidat al 

llarg d’aquest eix viari. 

En la redacció del Pla Parcial es tindrà en 

compte les prescripcions de l’informe de 

cultura de data 20 de febrer en el que 

s’indica que caldrà: 

- En el moment d’iniciar les obres 

d’urbanització s’adoptaran les mesures 

pertinents en el sentit de preservar el 

jaciment arqueològic inclòs en l’àmbit 

del sector, concretament el jaciment 

de “La Comanda” (veure annex de 

l’informe arqueològic). Cal dir que el 

jaciment de “Cal Temple” –a que 

l’informe fa referència- està situat a 

uns 250 metres del límit nord del 

sector i per tant NO forma part 

d’aquest expedient. 

- Protegir les visuals de l’edifici de Can 

Garrofa. 

7.1. La masia de Can Pou situada a dins 

del Sector Industrial de nova creació i 

objecte d’aquesta modificació, No està 

catalogada dins l’inventari o Catàleg dels 

Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), tot i 

amb això i amb la voluntat d’integrar al 

màxim la nova ordenació amb el territori, 

en la redacció del Pla Parcial es tindrà en 

compte aquesta edificació tradicional i 

s’avaluarà l’interès o no de la seva 

preservació. 

7.2. Ateses les determinacions mínimes 

establertes per a cada zona, especialment 

pel que fa a la parcel·laria, la ubicació 
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física del 10% d’aprofitament mitjà 

corresponent a l’Ajuntament, es definirà 

en el preceptiu Pla Parcial urbanístic que 

es redactarà amb posterioritat a aquest 

document. 

8. Sistema d’actuació: Compensació 

bàsica.” 

 

física del 10% d’aprofitament mitjà 

corresponent a l’Ajuntament, es definirà 

en el preceptiu Pla Parcial urbanístic que 

es redactarà amb posterioritat a aquest 

document. 

8. Sistema d’actuació: Compensació 

bàsica.” 

 

 

2.6 Justificació de la no subjecció de la present Modificació puntual a avaluació 

ambiental. 

 

D’acord amb la Disposició Addicional Vuitena apartats 6.a.Quart, 6.a.Cinquè i 6.b.Tercer de la 

Llei 16/2015, de 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 

relació amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; la present Modificació 

puntual no està subjecte a cap tràmit d’avaluació ambiental. Al respecte, a continuació es 

transcriu aquest precepte (el subratllat és dels redactors): 

“6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les 

regles següents: 

A) SÓN OBJECTE D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA ORDINÀRIA: 

Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura 

autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin 

tenir efectes apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la 

Llei 42/2007 o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les 

directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes 

previstos o en la zona d’influència. 

(...) 

B) SÓN OBJECTE D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA: 

Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable 

no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament 

urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat 

ambientalment si aquest ho determina. 

Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 

variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del 

pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència .” 

En aquest sentit, la present Modificació puntual simplement ve a modificar el Sector 

Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva com a parcel·la única a la que se li admet un volum 

màxim edificable d’11,5m3/m2, i s’adequa a la realitat física la relació de superfícies fruit del 

replanteig elaborat en motiu de l’elaboració del Pla Parcial del Sector Can Garrofa, aprovat 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 24 de juliol de 2007 i publicat 

al DOGC de data 11 de febrer de 2009 (número 5.316). La present Modificació puntual 

segueix mantenint Can Garrofa com a parc industrial (d’acord amb el planejament que es ve 

a modificar), motiu pel qual no estableix el marc per a l’autorització d’un futur projecte que 

no sigui ja previst pel planejament vigent. Així mateix, aquest document segueix mantenint 

les superfícies de zones i sistemes, els usos, la intensitat d’aquests usos, i la densitat 

d’edificació, motiu pel qual no suposa cap modificació substancial que impliqui una afectació 

al medi ambient, ni a la Xarxa Natura 2000, ni constitueix cap variació fonamental de les 

estratègies, les directrius, ni les propostes del planejament que es ve a modificar. 

Per tot l’anterior, la present Modificació puntual no està subjecte a cap tràmit d’avaluació 

ambiental. 

En aquest sentit, i en compliment de l’apartat 6.e) de la Disposició Addicional Vuitena de la 

Llei 16/2015, de 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, amb 

anterioritat a l’aprovació inicial, l’Ajuntament d’Aiguaviva sol·licitarà a l’Oficina Territorial 

d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona (OTAA), acompanyant-li el present instrument de 

planejament, que confirmi que, d’acord amb l’exposat en aquest document, la present 

Modificació puntual no té efectes significatius sobre el medi ambient, ni constitueix cap 

variació fonamental de les estratègies, directrius i propostes o cronologia de l’article 132bis 

de les Normes Subsidiàries que ve a modificar. 

 

2.7 Justificació que es compleixen les determinacions del planejament 

urbanístic sobre mobilitat generada. 

 

De conformitat amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, sobre els estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, la present Modificació no ha de ser objecte d’aquests 

estudis.  

Al respecte, en resum, l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, exigeix que sigui 

subjecte a estudi d’avaluació de la mobilitat generada el “Planejament urbanístic general i 

llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable” o 

quan les actuacions suposin “una implantació singular”, considerant implantacions singulars 

“implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 

5.000.” 

En tant que la present Modificació puntual no té per objectiu cap nova classificació de sòl 

urbà o urbanitzable, ni té per objectiu cap implantació singular (perquè està previst que al 

Polígon Industrial Can Garrofa hi treballin 200 treballadors i no hi hagi cap ús terciari que 

pugui motivar-hi viatges; motiu pel qual no hi haurà mai 5.000 viatges al dia al polígon), ni 

cap nou ús, ni cap nova activitat, aquest expedient no ha d’anar acompanyat de cap estudi 

de la mobilitat generada. 
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2.8 Justificació que es compleixen les determinacions del planejament 

urbanístic sobre integració paisatgística. 

 

D’acord amb l’article 20 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis i 

informes d’impacte i integració paisatgística, la present Modificació puntual no ha de ser 

objecte d’aquests estudis. 

Al respecte, l’article 20 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, estableix que un estudi 

d’impacte i integració paisatgística es requereix per un “projecte d’actuació específica en sòl 

no urbanitzable” i en “altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter 

general o un pla territorial o urbanístic”. 

En tant que no estem davant de cap projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, ni 

davant de cap altre supòsit en què ho estableixi una llei específica, disposició de caràcter 

general ni pla territorial ni urbanístic, aquest expedient no ha d’anar acompanyat de cap 

estudi d’impacte i integració paisatgística.  

No obstant l’anterior, convé subratllar que la present modificació, la qual admetrà que al 

Sector Can Garrofa s’hi admeti la constitució d’una parcel·la única sempre que es prioritzi la 

creació d’un parc d’indústria gran, fomentarà que sigui una única indústria la que s’implanti a 

Can Garrofa, amb les conseqüents evidents millores paisatgístiques que aquesta actuació pot 

comportar a l’àmbit pel que fa al disseny unitari i a la projecció homogènia de totes les seves 

construccions.  

Així mateix, pel que fa a l’admissibilitat d’un volum màxim edificable d’11,5m3/m2, en tant 

que és un volum que s’adapta a les necessitats edificatòries de les actuals i modernes 

instal·lacions altament productives que es recolzen en plataformes logístiques automatitzades 

que necessiten d’una major altura (sense incrementar número de plantes), la introducció 

d’aquest paràmetre edificatori a l’article 132bis (inexistent fins aleshores), atraurà a Can 

Garrofa a una indústria de qualitat, moderna i productiva, el que promourà que la 

homogeneïtat paisatgística analitzada en el paràgraf anterior quedi reforçada. 

 

2.9 Compliment de l’establert en els articles 97, 98, 99 i 100 del TRLUC. 

 

D’acord amb l’article 97 del TRLUC, de justificació de la modificació de les figures de 

planejament urbanístic, aquest document és coherent amb el model d’ordenació que ve a 

modificar (Can Garrofa seguirà essent un polígon industrial) i no consisteix en cap actuació 

excepcional (pel mateix motiu anterior).  

L’article 98 del TRLUC, de modificació dels espais lliures o equipaments, no és d’aplicació en 

aquest document, ja que la present Modificació puntual simplement ve a modificar el Sector 

Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva com a parcel·la única a la que se li admet un volum 

màxim edificable d’11,5m3/m2, i s’adequa a la realitat física la relació de superfícies. 

L’article 99 del TRLUC, sobre modificacions que suposin un increment de sostre edificable, de 

la densitat d’ús residencial o de la intensitat, o la transformació dels usos, tampoc és 

d’aplicació en aquesta Modificació puntual, pel mateix motiu que el paràgraf anterior. 

L’article 100 del TRLUC, sobre reserves per a sistemes urbanístics degut a les modificacions 

que augmenten sostre o densitat, tampoc és d’aplicació en aquesta Modificació puntual, pel 

mateix motiu que els paràgrafs anteriors. I és que cal subratllar que el que portaria a l’error 

de pensar que estem davant d’un increment del sostre edificable (passar de 114.397,50 m2st 

a 125.837,25 m2st) no és més que una mera correcció d’un error de càlcul manifestat en el 

redactat original de l’article 132bis a l’hora d’aplicar el coeficient d’edificabilitat bruta de 

0,55m2st/m2sòl (que es manté en la present Modificació; el que prova que no s’altera 

l’edificabilitat) a la superfície total del Sector; error de càlcul que va ser corregit en el Pla 

Parcial del Sector Can Garrofa (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona 

en data 24 de juliol de 2007 i publicat al DOGC número 5.316 de data 11 de febrer de 2009). 

Matisar, però, que aquest ajust hauria d’haver comportat que el sostre edificable hagués 

estat de 126.585,25m2st –que és el resultat de multiplicar la superfície del Sector 

(230.155,00m2) per l’índex d’edificabilitat bruta (0,55m2st/m2sòl)–, però el mateix Pla 

Parcial mencionat conclou al respecte que el sostre edificable es manté d’acord amb les 

determinacions del redactat original de l’article 132bis a 125.837,25m2st (això és, sobre la 

base que la superfície del Sector es considerava de 228.795,00m2). D’acord amb l’anterior, i 

per tal d’homogeneïtzar criteris, la present Modificació s’adequa al criteri optat  pel Pla Parcial 

del Sector Can Garrofa que ve a desenvolupar aquest article 132bis.  

 

3. Contingut Normatiu de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 

d’Aiguaviva. 

 

Article 1: modificació de l’article 132bis de la Normativa Urbanística de les Normes 

Subsidiàries d’Aiguaviva. 

Es modifica l’article 132bis de la Normativa Urbanística de les Normes Subsidiàries 

d’Aiguaviva, que queda redactat de la forma següent: 

 

“Article 132bis.- Sector Industrial Can Garrofa 

1. Denominació: Sector Can Garrofa. 

2. Delimitació: Sector situat al sud del polígon Casa Nova, carretera Gi-533, delimitació cadas-

tral (sòl no urbanitzable) i autopista A-7. 

3. Règim del Sòl: Sòl apte per urbanitzar. 

4. Planejament que el delimita: Normes Subsidiàries. 

5. Objectius: Establir un àmbit de desenvolupament industrial a Aiguaviva que doni oferta a la 

forta demanda de sòl industrial que hi ha, prioritzant la creació d’un parc d’indústria mitjana i 

gran i altres petites indústries netes i perfectament integrables en el paisatge. 

6. Característiques: 

6.1. Superfície total: 230.155,00m2. 

6.1.1. La ocupació del sòl privat quedarà limitat a un màxim 75% de la superfície neta de la 

parcel·la resultant i es regularà en funció de la tipologia de la nau a construir. 
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6.2. Distribució del sòl: 

- Superfície neta aprofitable: 114.962,48m2 (49,95%). 

- Superfície d’ús i domini públic: 115.192,52m2 (50,05%). 

6.2.1. 

- Espais lliures: parcs i jardins urbans. 56.714,24 m2 sòl (24,64%). 

- Equipaments públics: 11.621,98m2 sòl (5,05%). 

- Serveis Tècnics: 300,00m2 (0,13%). 

- Vialitat i aparcaments: 46.556,30m2  sòl (20,23%). 

6.3. Qualificació prevista del sòl privat. 

- Industrial en totes les categories: Assimilable clau 8 i d’acord amb els paràmetres o condici-

ons de l’apartat 6.4. 

- Comercial (amb les limitacions establertes pel P.T.S.E.C.). 

- Estació de serveis. 

- Hoteler i restauració als serveis del polígon industrial. 

- Oficines. 

6.4. Altres paràmetres o condicions. 

- Relació privat/total: 49,95%. 

- Índex edificabilitat sector (bruta): 0,55m2st/m2sòl. 

- Sostre: 125.837,25 m2st. 

- Ús general dominant: Industrial. 

- Admet la constitució d’una parcel·la única si es prioritza la creació d’un parc d’indústria gran.  

- Volum màxim edificable per parcel·la: 11,5m3/m2. 

7. Condicions generals. 

En el sector de Can Garrofa s’estableix el desenvolupament per a una implantació d’un parc 

industrial, atesa la idoneïtat de la localització que té el municipi amb connexió directa amb la A-

7 i l’Eix transversal, la seva proximitat amb la ciutat de Girona i de l’aeroport de Girona. 

Caldrà tenir molta cura en el planejament derivat d’establir criteris arquitectònics i d’impacte 

per tal d’assegurar un bon establiment integrable amb l’entorn altament compromès. 

Es deixarà una franja a la banda del torrent de Can Garrofa, lliure d’edificació, tal com indica 

l’estudi ambiental i l’estudi d’inundabilitat de 20m. 

Es reserva com a zona no edificable una franja de 100 metres al costat sud (i de 70 metres al 

costat nord) de la carretera de Santa Coloma, a comptar des de la línia divisòria dels dos sentits 

de la marxa d’aquesta carretera, en coherència amb el desenvolupament industrial consolidat al 

llarg d’aquest eix viari. 

En la redacció del Pla Parcial es tindrà en compte les prescripcions de l’informe de cultura de 

data 20 de febrer en el que s’indica que caldrà: 

- En el moment d’iniciar les obres d’urbanització s’adoptaran les mesures pertinents en el 

sentit de preservar el jaciment arqueològic inclòs en l’àmbit del sector, concretament el jaci-

ment de “La Comanda” (veure annex de l’informe arqueològic). Cal dir que el jaciment de 

“Cal Temple” –a que l’informe fa referència- està situat a uns 250 metres del límit nord del 

sector i per tant NO forma part d’aquest expedient. 

- Protegir les visuals de l’edifici de Can Garrofa. 

7.1. La masia de Can Pou situada a dins del Sector Industrial de nova creació i objecte 

d’aquesta modificació, No està catalogada dins l’inventari o Catàleg dels Béns Culturals d’Interès 

Local (BCIL), tot i amb això i amb la voluntat d’integrar al màxim la nova ordenació amb el 

territori, en la redacció del Pla Parcial es tindrà en compte aquesta edificació tradicional i 

s’avaluarà l’interès o no de la seva preservació. 

7.2. Ateses les determinacions mínimes establertes per a cada zona, especialment pel que fa a 

la parcel·laria, la ubicació física del 10% d’aprofitament mitjà corresponent a l’Ajuntament, es 

definirà en el preceptiu Pla Parcial urbanístic que es redactarà amb posterioritat a aquest 

document.” 

 

 

Barcelona, Abril de 2017 

Els autors,  

 

 

 

 

 

 

Norbert Torres i Pugès     Rafael Tejada Ramírez   

Enginyer Camins Canals i Ports   Arquitecte 

 

 

4. Conveni Urbanístic Sector Can Garrofa d’Aiguaviva (BOP 20, de 30 de gener 

de 2017). 

 

Finalment, de conformitat amb l’article 104 del TRLUC, el present document integra el 

Conveni Urbanístic Sector Can Garrofa d’Aiguaviva (BOP 20, de 30 de gener de 2017) que 

s’acompanya. 

 

* * * 
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