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Aiguaviva (Girona)

1.

ANTECEDENTS

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

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

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

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

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

municipi, sinó que es permet que una gran indústria de referència, moderna i altament pro-

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

ductiva que doni ocupació a llocs de treball de diferent titulació acadèmica, s’assenti al Sector

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

Can Garrofa d’Aiguaviva, creant nous llocs de treball.

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 principal-

2.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

ment al conreu d’arbres fruiters.
2.1 Objecte
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

La present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa té com a principal objectiu

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

la constitució d’una única finca industrial en els termes d’aquest instrument de planejament,

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

que bàsicament ve a eliminar els vials interns, a constituir una parcel·la única indivisible, a

data 22 de març de 2011 i publicada al DOGC de data 4 de abril de 2011 (número 5.851).

suprimir l’ús terciari, i a modificar alguns paràmetres edificatoris, de entre els que destaca un
increment de l’altura màxima edificable; altura màxima edificable que s’adapta a les necessi-

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

tats edificatòries de les actuals i modernes instal·lacions altament productives que es recolzen

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

en plataformes logístiques automatitzades que necessiten d’una major altura (sense incremen-

i la resta d’ús terciari).

tar número de plantes).

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

Així mateix, s’adequa el redactat de la Normativa Urbanística del Pla Parcial amb l’objectiu d e

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

dotar de major coherència al conjunt de l’articulat, derogant els articles que ja no siguin d’apli-

lupa cap ús, consistint en terrenys en estat d’abandonament, malgrat que ja fa més de 8 anys

cació pel fet de configurar el sector com a parcel·la única d’ús industrial (eliminant l’ús terciari)

que es va aprovar definitivament el seu Projecte d’Urbanització (aprovat definitivament el 13

i concretant determinats aspectes tècnics per tal de facilitar-ne la interpretació i, per tant,

de març de 2008 i publicat al BOP de Girona número 62 de 31 de març de 2008) i el seu

atorgant major seguretat jurídica a aquest instrument de planejament.

2

2

2

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).

2.2 Iniciativa i formulació

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

La present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa és una promoció d’inicia-

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

tiva privada que formula la Junta de Compensació del Sector Industrial Can Garrofa

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

d’Aiguaviva, amb CIF G-64.692.403, constituïda mitjançant escriptura pública de 28 de setembre de 2007 amb el número 1.619 del protocol del Notari Sr. Victor Mateu Porcar (inscrita en

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

data 30 de març de 2009 en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores amb el número

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

d’assentament 3.023 del tom 24, i publicada al DOGC número 5.471 de 25 de setembre de

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

2009), d’acord amb els articles 78.1 i 101 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que

parcel·la única de grans dimensions, adaptada a les necessitats edificatòries de les actuals i

aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

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)

2.3 Situació i àmbit de l’actuació

d’una altra, es fomenta l’ocupació de la resta de polígons industrials del municipi destinats a
petita i mitjança indústria.

La situació i àmbit del Sector Can Garrofa és el que s’identifica en el Pla Parcial que es ve a
modificar, que es manté.
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2.4 Topografia, estat actual i usos

4. Planejament que el delimita: Normes Subsidiàries.
5. Objectius: Establir un àmbit de desenvolupament industrial a Aiguaviva que do ni oferta a la

La topografia del Sector Can Garrofa segueix essent la mateixa del Pla Parcial Can Garrofa que
es ve a modificar.
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—, malgrat que ja fa més de 8 anys que es
va aprovar definitivament el seu Projecte d’Urbanització el 13 de març de 2008 (publicat al
BOP de Girona número 62 de 31 de març de 2008).

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: 230.155,00m 2 .
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%).

Finalment, al Sector Can Garrofa actualment no s’hi desenvolupa cap ús, consistint en terrenys
en estat d’abandonament.
2.5 Situació respecte al planejament vigent
El planejament actualment vigent desenvolupa un polígon industrial amb parcel·les dimensionades per a indústria petita i mitjana, amb dues parcel·les per ús terciari i dos equipaments,
configurat amb vials interns que formen sis (6) illes edificables.

6.2.1.
- Espais lliures: parcs i jardins urbans. 56.714,24 m2 sòl (24,64%).
- Equipaments públics: 11.621,98m 2 sòl (5,05%).
- Serveis Tècnics: 300,00m 2 (0,13%).
- Vialitat i aparcaments: 46.556,30m 2 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.

El planejament urbanístic vigent al Sector Can Garrofa és el conformat per:

- Hoteler i restauració als serveis del polígon industrial.
- Oficines.

i.

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), que van ser objecte d’una Modificació Puntual de les
Normes Subsidiàries de planejament d’Aiguaviva a l’àmbit de Can Garrofa, 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); i finalment, un Text
Refós de la normativa de les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva, que va ser aprovat definiti-

ii.

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: 11,5m 3/m2.

vament en data 27 de juliol de 2005 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i

7. Condicions generals.

publicat al DOGC de data 24 de gener de 2006 (número 4.557).

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

La “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva a l’article 132bis <Sector
Industrial Can Garrofa> de la Normativa Urbanística” que es tramita paral·lelament a
aquest expedient per tal de possibilitar la constitució d’una parcel·la única i un volum mà-

dustrial, 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

xim edificable per parcel·la d’11,5m 3/m2 al Sector Industrial Can Garrofa. Així mateix,

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

s’adequa a la realitat física la relació de superfícies fruit del replanteig elaborat en motiu

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

de la redacció del Pla Parcial objecte de la present Modificació; aquest article queda redac-

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

tat de la següent manera (es destaquen en negreta les modificacions a introduir):

sentits de la marxa d’aquesta carretera, en coherència amb el desenvolupament industrial
consolidat al llarg d’aquest eix viari.

“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.

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”
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–a que l’informe fa referència- està situat a uns 250 metres del límit nord del sector i per tant

2.6 Estructura de la propietat

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.

El Sector Can Garrofa està actualment conformat per setze (16) parcel·les amb aprofitament
urbanístic resultants del projecte de reparcel·lació que va desenvolupar aquest planejament
(aprovat definitivament el 9 d’octubre de 2008 i publicat al BOP de Girona número 217 d’11 de
novembre de 2008), les quals estan inscrites en el Registre de la Propietat número 3 de Girona
amb els números 972 a 987.

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.
8. Sistema d’actuació: Compensació bàsica.”

iii.

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 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).

I, pel que fa a la gestió urbanística al Sector Can Garrofa, el Projecte de Reparcel·lació del Pla
parcial que es modifica en el present document es va aprovar definitivament el 9 d’octubre de
2008 i es va publicar al BOP de Girona d’11 de novembre de 2008 (número 217). Finalment,
pel que fa a l’execució del planejament, el Projecte d’Urbanització es va aprovar definitivament
el 13 de març de 2008 i es va publicar al BOP de Girona de 31 de març de 2008 (número 62).

2.7 Situació respecte les infraestructures i serveis
El sector està situat al costat de l’Autopista AP-7 i de la carretera GI-533 que va de Girona a
Santa Coloma de Farners. L’accés al polígon industrial es du a terme des d’aquesta carretera
GI-533, i ja està executat en motiu del Projecte d’Urbanització aprovat definitivament el 13 de
març de 2008 i publicat al BOP de Girona de 31 de març de 2008 (número 62).
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Pel que fa a les diverses xarxes d’aigua, telèfon i electricitat el sector té disponibilitat de con-

1. Memòria,

nexió a tots aquests serveis, en tant que ja existeix un punt de connexió de cada servei a l

2. Normes Urbanístiques,

sector.

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

Respecte a la xarxa d’aigües residuals no hi ha connexió a cap xarxa existent seguint les
mateixes directrius que el Pla Parcial que es modifica. Les aigües residuals del sòl industrial es

3.

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ

tractaran dins de la pròpia parcel·la, abocant-les a la xarxa de pluvials. Adjacent a la parcel·la
d’equipaments es reserva un espai per a serveis tècnics on ubicar-hi la depuradora vinculada
a aquests equipaments, que també es connectarà a la xarxa de pluvials.
2.8 Marc legal aplicable

3.1 Justificació de la conveniència, oportunitat i iniciativa de la modificació del
pla parcial, en compliment de l’establert a l’article 97 TRLUC .
La conveniència i oportunitat de desenvolupar la present Modificació puntual del Pla Parcial
Urbanístic Can Garrofa es justifica per raons d’utilitat pública i interès social:

El marc legal que regula les determinacions, contingut, tramitació, publicació i execució del
present document està format per la legislació següent:

1. Es dóna sortida a l’execució d’un polígon industrial 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

-

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

vials asfaltats, ni enllumenat, ni voreres, entre d’altres- tot i que el seu Projecte d’Ur-

nisme de Catalunya (en endavant, “TRLUC”).

banització va ser aprovat definitivament el 13 de març de 2008), perquè l’actual

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

demanda és per parcel·les de gran format amb uns paràmetres edificatoris actualitzats

de Catalunya (en endavant, “RLUC”).

que permetin la implantació de modernes instal·lacions altament productives que es

-

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

recolzen de plataformes logístiques automatitzades que necessiten d’una major altura

-

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

(sense incrementar número de plantes).

-

litat 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

amb la conseqüent creació de llocs de treball. Es preveu crear a mig termini aproxima-

integració paisatgística.

dament 200 nous llocs de treball a Aiguaviva.

-

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

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

3. Amb l’execució del polígon industrial Can Garrofa es fomenta l’ocupació de la resta de
polígons industrials del municipi d’Aiguaviva destinats a petita i mitjança indústria, amb

2.9 Redacció i contingut documental

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 muni-

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

cipi.

se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació.
L’article 66.1 i 102.1 del TRLUC estableixen la documentació amb que es formalitzen els plans
parcials urbanístics d’iniciativa privada. En compliment d’aquests articles, i d’acord amb l’article
26.3 del RLUC, l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes; la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; la Disposició Addicional
8 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol; l’article 20 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis i informes d'impacte i integració paisatgística; 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 del Pla parcial incorpora:

4. Finalment, s’adequa el redactat de la Normativa Urbanística del Pla Parcial amb l’objectiu
de fer-lo més entenedor (tant per l’Administració com per l’administrat), derogant els
articles que ja no siguin d’aplicació, concretant conceptes actualment descrits vagament
que poden portar a errors d’interpretació i adaptant les remissions a normativa que
actualment està derogada.
D’acord amb l’article 101 del TRLUC, la iniciativa privada pot formular plans parcials urbanístics
d’acord amb el planejament urbanístic general aplicable, tal i com succeeix en el present document.
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3.2 Objectius i criteris de l’ordenació de la modificació puntual.
Tal com s’ha indicat anteriorment, el principal objectiu de la present Modificació puntual del
Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa és crear una parcel·la única d’ús exclusivament industrial
per una indústria gran, amb els següents criteris generals d’actuació:
1. Es manté la mateixa superfície de zones i sistemes vigent, amb un únic canvi: desapareix la superfície d’aprofitament destinada a l’ús terciari per passar a integrar-se a l’ús
industrial.
Pel que fa al paràmetre de parcel·la mínima, es preveu una parcel·la única i indivisible.
2. Finalment, d’acord amb l’anterior, la present Modificació puntual ve a modificar la Normativa Urbanística 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-, que va ser objecte d’una Modificació Puntal que
va introduir els articles 16.2 i 16.3 i modificar l’article 17 –aprovada definitivament pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 22 de març de 2011 i publicada al DOGC
número 5.851 de data 4 de abril de 2011-.
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:
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Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència

Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència

Art. 1. Naturalesa
Aquest Pla té la condició de pla parcial urbanístic i respecta en totes les seves determinacions
la Llei d'urbanisme Decret 1/2005.

Art. 1. Naturalesa
Aquest Pla té la condició de pla parcial urbanístic i respecta en totes les seves determinacions
la normativa urbanística vigent.

Art. 2. Àmbit territorial
L'àmbit territorial d'aquest Pla Parcial urbanístic és l'assenyalat gràficament als plànols d'ordenació.

Art. 2. Àmbit territorial
L'àmbit territorial d'aquest Pla Parcial urbanístic és l'assenyalat gràficament als plànols d'ordenació.

Art. 3. Vigència
Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l'aprovació definitiva en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d'acord amb el que
disposen els articles 92 i 100 de la Llei d'Urbanisme.

Art. 3. Vigència
Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l'aprovació definitiva en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida , d'acord amb el que
disposen els articles 92 i 100 de la Llei d'Urbanisme.

Art. 4. Obligacions
Les disposicions contingudes en aquest Pla Parcial urbanístic obliguen al seu compliment per
igual tanta l'Administració com als particulars.

Art. 4. Obligacions
Les disposicions contingudes en aquest Pla Parcial urbanístic obliguen al seu compliment per
igual tanta l'Administració com als particulars.

Art. 5. Interpretació
La interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i subjecte als seus
objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i
major dotació d'equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini
públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte
es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la
superfície real.

Art. 5. Interpretació
La interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i subjecte als seus
objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i
major dotació d'equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini
públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte
es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir -se a la
superfície real.

En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al
que disposen les Normes Subsidiàries de Planejament d'Aiguaviva del Gironès, aprovades definitivament el 31 de gener de 1991.

En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al
que disposa el planejament urbanístic general d’Aiguaviva.

Art. 6. Modificacions
Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per ordre de
jerarquia urbanística.
No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no comportin distorsions
en l'estructura general del sector, ni modificacions en la superfícies de les illes superiors al 5%.
Tampoc ho seran les petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny
del projecte d'urbanització que no suposin modificacions en la superfície i per tant a l'edificabilitat, superior al 5%.

Art. 6. Modificacions
Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per ordre de
jerarquia urbanística.
No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no comportin distorsions
en l'estructura general del sector, ni modificacions en la superfícies de les illes superiors al 5%.
Tampoc ho seran les petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny
del projecte d'urbanització que no suposin modificacions en la superfície i per tant a l'edificabilitat, superior al 5%.
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Art. 7. Determinacions
Les determinacions del present Pla Parcial urbanístic es despleguen en els següents documents:
I. Memòria
II. Informe Mediambiental
III. Normes Urbanístiques
IV. Pla d'etapes í avaluació econòmica
V. Plànols d’informació i ordenació urbanística

Art. 7. Determinacions
Les determinacions del present Pla Parcial urbanístic es despleguen en els següents documents:
I. Memòria
II. Informe Mediambiental
III. Normes Urbanístiques
IV. Pla d'etapes í avaluació econòmica
V. Plànols d’informació i ordenació urbanística

Capítol II. RÈGIM URBANÍSTIC

Capítol II. RÈGIM URBANÍSTIC

Secció 1. Qualificació del sol i desplegament del Pla

Secció 1. Qualificació del sol i desplegament del Pla

Art. 8. Règim del sol
La classificació de l’àmbit del Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa definit en la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva de Gironès, i correspon a la de sol
urbanitzable delimitat.

Art. 8. Règim del sol
La classificació de l’àmbit del Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa definit en la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva de Gironès, i correspon a la de sol
urbanitzable delimitat.

Art.9. Qualificació
El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa qualifica en zones i sistemes.
- S'entén per zones aquella part de terrenys dins la qual es poden exercir els drets relatius
a l'edificació, d'acord amb els condicions del Pla Parcial urbanístic.
- S'entén per sistemes els terrenys que constitueixen l'estructura del sector, i que són de
cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament d'Aiguaviva de Gironès.

Art.9. Qualificació
El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa qualifica en zones i sistemes.
- S'entén per zones aquella part de terrenys dins la qual es poden exercir els drets relatius
a l'edificació, d'acord amb els condicions del Pla Parcial urbanístic.
- S'entén per sistemes els terrenys que constitueixen l'estructura del sector, i que són de
cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament d'Aiguaviva de Gironès.

Art. 10. Desenvolupament
Per al desenvolupament del present Pla Parcial urbanístic es redactaran projectes de reparcel·lació, així com el projecte d'urbanització complementari, els quals respectaran les
determinacions del Pla Parcial urbanístic i de les Normes Subsidiàries.

Art. 10. Desenvolupament
Per al desenvolupament del present Pla Parcial urbanístic es redactaran projectes de reparcel·lació, així com el projecte d'urbanització complementari, els quals respectaran les
determinacions del Pla Parcial urbanístic i del planejament urbanístic general d’Aiguaviva.

Art. 11. Parcel·lacions
Conforme a les determinacions de l'article 184 de la Llei d'Urbanisme, estarà subjecta a la
prèvia llicència qualsevol parcel·lació urbanística dins l’àmbit d'ordenació del present Pla.

Art. 11. Parcel·lacions
Aquest article es deroga.

Art. 12. Pla de millora urbana i Projectes d'urbanització Complementaris
1. Es podran redactar Plans de Millora Urbana d'acord amb el que preveu l'article 68. 1b, de la
Llei d'Urbanisme Decret 1/2005, per regular la composició volumètrica i de les façanes.
2. Els projectes d'urbanització complementaris que es redactin en desenvolupament del Pla
Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, hauran d'ajustar-se al que disposa l'article 87 de la
Llei d'Urbanisme i d'altres condicions que li siguin d'aplicació. Així mateix, serà preceptiu l'acompliment de les determinacions de la Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, així com el Decret 135/1995 de desplegament de la
Llei.

Art. 12. Pla de millora urbana i Projectes d'urbanització Complementaris
1. Es podran redactar Plans de Millora Urbana d'acord amb el que preveu la normativa urbanística vigent, per regular la composició volumètrica i de les façanes.
2. Els projectes d'urbanització complementaris que es redactin en desenvolupament del Pla
Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, hauran d'ajustar-se al que disposa la normativa
urbanística vigent i la normativa sectorial que li siguin d'aplicació. Així mateix, serà preceptiu l'acompliment de les determinacions de la normativa sectorial aplicable en matèria
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
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Secció 2. Sistema d'actuació i divisió poligonal

Secció 2. Sistema d'actuació i divisió poligonal

Art. 13. Sistema d'actuació, compromisos i garanties.
L'execució del Pla Parcial urbanístic del Sector Can Garrofa, es farà pel sistema de reparcel·lació
amb la modalitat de compensació bàsica. Segons l'article 124 de la Llei d'Urbanisme, l'aplicació
d'aquest sistema comporta que els propietaris del polígon aportin el sòl de cessió obligatòria i
gratuïta i executen les obres d'urbanització a càrrec de dits propietaris, que es constitueixen
en junta de compensació. Els costos d'urbanització aniran a càrrec dels propietaris afectats.

Art. 13. Sistema d'actuació, compromisos i garanties.
L'execució del Pla Parcial urbanístic del Sector Can Garrofa, es farà pel sistema de reparcel·lació
amb la modalitat de compensació bàsica. Segons l'article 124 de la Llei d'Urbanisme, L'aplicació d'aquest sistema comporta que els propietaris del polígon aportin el sòl de cessió
obligatòria i gratuïta i executen les obres d'urbanització a càrrec de dits propietaris, que es
constitueixen en junta de compensació. Els costos d'urbanització aniran a càrrec dels propietaris afectats.
De conformitat amb la normativa urbanística vigent, es detallen els compromisos que
adquireixen els promotors per l'execució del Pla.

En compliment del fixat a l'art. 97 de la LU, es detallen els compromisos que adquireixen els
promotors per l'execució del Pla.
L'aprovació del Pla Parcial requerirà per la seva publicació i executivitat, la protocol·larització
dels compromisos que, al marge de les obligacions establertes amb caràcter general en la LU
Decret 1/2005, hagin de ser contrets entre promotor i Ajuntament així com els que aquell
assumeixi davant dels futurs propietaris, en relació amb els terminis d'execució de les obres
d'urbanització i per la implantació de serveis i també en quan a conservació de la urbanització.
En compliment del fixat a l'art. 97 de la LU es detallen les garanties que s'hauran de constituir
per respondre dels compromisos concrets pel promotor del Pla Parcial.
Per l'acord d'aprovació definitiva d'un pla urbanístic derivat d'iniciativa privada, és requisit previ
que asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per
l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, corresponent a la implantació de serveis
i execució de les obres d'urbanització, segons avaluació econòmica del propi pla parcial.

L'aprovació del Pla Parcial requerirà per la seva publicació i executivitat, la protocol·lització
dels compromisos que, al marge de les obligacions establertes amb caràcter general a la normativa urbanística vigent, hagin de ser contrets entre promotor i Ajuntament així com els
que aquell assumeixi davant dels futurs propietaris, en relació amb els terminis d'execució de
les obres d'urbanització i per la implantació de serveis i també en quan a conservació de la
urbanització.
En compliment de la normativa urbanística vigent es detallen les garanties que s'hauran de
constituir per respondre dels compromisos concrets pel promotor del Pla Parcial.
Per l'acord d'aprovació definitiva d'un pla urbanístic derivat d'iniciativa privada, és requisit previ
que asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per
l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, corresponent a la implantació de serveis
i execució de les obres d'urbanització, segons avaluació econòmica del propi pla parcial .

Art. 14. Divisió poligonal
Es preveu el desenvolupament del Pla Parcial urbanístic en un únic polígon d'actuació urbanística, corresponent a l’àmbit total del sector urbanitzable.

Art. 14. Divisió poligonal
Es preveu el desenvolupament del Pla Parcial urbanístic en un únic polígon d'actuació urbanística, corresponent a l’àmbit total del sector urbanitzable.

Art. 15. Procediment
El procediment a seguir per a l'execució del Pla Parcial urbanístic s’ajustarà al que disposa el
Títol Quart de la Llei d'Urbanisme Decret 1/2005.

Art. 15. Procediment
El procediment a seguir per a l'execució del Pla Parcial urbanístic s’ajustarà al que disposi la
normativa urbanística vigent.

Secció 3. Determinacions del Pla Parcial urbanístic

Secció 3. Determinacions del Pla Parcial urbanístic

Art. 16. Sistemes i zones

Art. 16. Sistemes i zones

1. El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes en les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva del Gironès:
Sistemes:
- Sistema d'espais verds
- Sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics.
- Sistema de vialitat i estacionament

1. El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes en el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès.
Sistemes:
- Sistema d'espais verds
- Sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics.
- Sistema de vialitat i estacionament
10

Modificació del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa
Aiguaviva (Girona)

Zones:
- Zona 1 .Zona Industrial
- Zona 2. Oficines i serveis

Zones:
- Zona 1 .Zona Industrial
- Zona 2. Oficines i serveis

2. Servituds aeronàutiques derivades de l’aeroport de Girona.
Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa les següents prescripcions sobre servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona:
1. L’execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, etc.), i la instal·lació
dels mitjans necessaris per a la seva execució (incloses les grues de construcció o similars), requerirà resolució favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, d’acord amb
els articles 29 i 30 del Decret sobre servituds aeronàutiques.
2. Cal que es faci la inscripció de l’afectació per servituds aeronàutiques en el Registre de
la Propietat i en els termes següents:
“Aquesta finca es troba inclosa en zona de servituds aeronàutiques legals corresponents
a l’aeroport de Girona. Com a conseqüència d’aquesta proximitat a les instal·lacions
aeroportuàries i de la seva situació sota les trajectòries de les maniobres de les aeronaus
que hi operen, està sotmesa a eventuals vols a baixa altura”.

2. Servituds aeronàutiques derivades de l’aeroport de Girona.
Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa les següents prescripcions sobre servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona:
1. L’execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, etc.), i la instal·lació
dels mitjans necessaris per a la seva execució (incloses les grues de construcció o similars), requerirà resolució favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, d’acord amb
els articles 29 i 30 del Decret sobre servituds aeronàutiques.
2. Cal que es faci la inscripció de l’afectació per servituds aeronàutiques en el Registre de
la Propietat i en els termes següents:
“Aquesta finca es troba inclosa en zona de servituds aeronàutiques legals corresponents
a l’aeroport de Girona. Com a conseqüència d’aquesta proximitat a les instal·lacions
aeroportuàries i de la seva situació sota les trajectòries de les maniobres de les aeronaus
que hi operen, està sotmesa a eventuals vols a baixa altura”.

3. Afeccions acústiques derivades de l’aeroport de Girona.
Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa, les següents prescripcions sobre afeccions acústiques de l’aeroport de Girona:
1. En cas d’implantar-se construccions dins la zona afectada per la petja de soroll, a més
de correspondre a usos compatibles amb aquesta afecció, hauran d’estar convenientment insonoritzades per complir amb els nivells d’immissió establerts en el document
bàsic DB-HR (protecció al soroll) del Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix uns nivells
Leq d’immissió de soroll aeri, sense que el cost hagi de córrer en cap cas a càrrec del
titular de l’aeroport.
2. Cal que es faci constar, mitjançant anotació al corresponent Registre de la Propietat,
d’acord amb allò disposat en l’article 51 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de sòl i al Reial decret 1093/1997, l’afecció sonora en els termes
següents:
“Aquesta finca es troba sotmesa a un nivell d’afecció sonora produïda pel sobrevol i les
maniobres d’aeronaus que operen a l’aeroport de Girona, de fins a Leq dia = 60 dB(A)
o Leq nit = 50 dB (A) (Nivell sonor continu expressat en decibels escala A, corresponent
a la mateixa quantitat d’energia que el soroll real variable considerat, en un punt determinat, durant tot el període diürn o nocturn”.

3. Afeccions acústiques derivades de l’aeroport de Girona.
Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa, les següents prescripcions sobre afeccions acústiques de l’aeroport de Girona:
1. En cas d’implantar-se construccions dins la zona afectada per la petja de soroll, a més
de correspondre a usos compatibles amb aquesta afecció, hauran d’estar convenientment insonoritzades per complir amb els nivells d’immissió establerts en el document
bàsic DB-HR (protecció al soroll) del Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix uns nivells
Leq d’immissió de soroll aeri, sense que el cost hagi de córrer en cap cas a càrrec del
titular de l’aeroport.
2. Cal que es faci constar, mitjançant anotació al corresponent Registre de la Propietat,
d’acord amb allò disposat en l’article 51 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de sòl i al Reial decret 1093/1997, l’afecció sonora en els termes
següents:
“Aquesta finca es troba sotmesa a un nivell d’afecció sonora produïda pel sobrevol i les
maniobres d’aeronaus que operen a l’aeroport de Girona, de fins a Leq dia = 60 dB(A)
o Leq nit = 50 dB (A) (Nivell sonor continu expressat en decibels escala A, corresponent
a la mateixa quantitat d’energia que el soroll real variable considerat, en un punt determinat, durant tot el període diürn o nocturn”.

Art. 17. Regulació detallada dels sistemes
El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia pels sistemes definits en les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva del Gironès, així com les condicions,
normatives generals que li són d'aplicació.
En caràcter particular resulten d'aplicació les següents categories:
• Dins el sistema d'espais verds:

Art. 17. Regulació detallada dels sistemes
El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia pels sistemes definits en el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès, així com les
condicions, normatives generals que li són d'aplicació.
En caràcter particular resulten d'aplicació les següents categories:
• Dins el sistema d'espais verds:
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1. El sistema de places, parcs i jardins urbans. En aquesta àrea es procedirà a completar la
vegetació amb espècies autòctones. Tanmateix es preveu mantenir la riera, amb una urbanització adequada al tipus d'entorn més natural. Per la resta de condicions seran
d'aplicació les determinacions de la normativa general.

1. El sistema de places, parcs i jardins urbans. En aquesta àrea es procedirà a completar la
vegetació amb espècies autòctones. Tanmateix es preveu mantenir la riera, amb una urbanització adequada al tipus d'entorn més natural. Per la resta de condicions seran
d'aplicació les determinacions de la normativa general.

• Dins el sistema d'equipaments comunitaris:
Es reserva sòl per Serveis Tècnics amb la finalitat d'instal·lar la depuradora.
1. El sistema d'equipament. En aquesta àrea d'acord amb les condicions de l'entorn tindrà
una ocupació del 20%, i l'alçada màxima de 6m . La separació de l'edificació respecte la
carretera serà de 70m.
2. “4d” Equipament esportiu:
- Ocupació màxima: 20%.
- Alçària màxima: 6,00 m (podrà ser ultrapassada excepcionalment quan se’n justifiqui la
necessitat i amb l’informe favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria).
- Separació mínima de l’edificació a la carretera GI-533: 70,00 m.
• Dins el sistema viari:
1. La xarxa viaria urbana.
2. La xarxa viaria de vianants.

• Dins el sistema d'equipaments comunitaris:
Es reserva sòl per Serveis Tècnics amb la finalitat d'instal·lar la depuradora.
1. El sistema d'equipament. En aquesta àrea d'acord amb les condicions de l'entorn tindrà
una ocupació del 20%, i l'alçada màxima de 10m. La separació de l'edificació respecte la
carretera serà de 70m.
2. “4d” Equipament esportiu:
- Ocupació màxima: 20%.
- Alçària màxima: 10m (podrà ser ultrapassada excepcionalment quan se’n justifiqui la
necessitat i amb l’informe favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria).
- Separació mínima de l’edificació a la carretera GI-533: 70,00 m.
• Dins el sistema viari:
1. La xarxa viaria urbana.
2. La xarxa viaria de vianants.

Art. 17.1 Justificació del compliment de mesures sobre mobilitat sostenible.
Si bé les NNSS vigents no fixen pel sector determinacions sobre mobilitat sostenible, l'ordenació
del Pla Parcial preveu diverses actuacions per facilitar-la.
Es mantenen com a accessos els camins a Can Garrofa existents, i es proposa una secció de
vial per facilitar el trànsit de vianants amb comoditat, també es reserva el sòl dins la faixa de
separació dels 100 m per construir un itinerari de carril per bicicletes, per poder accedir al
polígon des de Girona i els municipis veïns.

Art. 17.1 Justificació del compliment de mesures sobre mobilitat sostenible.
Si bé el planejament urbanístic general vigent no fixa pel sector determinacions sobre
mobilitat sostenible, l'ordenació del Pla Parcial preveu diverses actuacions per facilitar-la.
Es mantenen com a accessos els camins a Can Garrofa existents, i es proposa una secció de
vial per facilitar el trànsit de vianants amb comoditat, també es reserva el sòl dins la faixa de
separació dels 100 m per construir un itinerari de carril per bicicletes, per poder accedir al
polígon des de Girona i els municipis veïns.

Art. 18. Regulació detallada de les zones
El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia de les zones
definides en les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva del Gironès.

Art. 18. Regulació detallada de les zones
El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia de les zones
definides en planejament urbanístic general vigent d'Aiguaviva del Gironès.

Art. 19 Determinacions particulars per a la Zona Industrial.

Art. 19 Determinacions particulars per a la Zona Industrial.

Definició.
Comprèn els terrenys destinats principalment a la ubicació d' indústries i magatzems que per
la naturalesa de l'activitat o dels materials o productes que manipulin o dels elements tècnics
emprats no generin situacions de risc per la salubritat i seguretat públiques i siguin susceptibles
de mesures correctores que eliminin tot rics en les persones les coses i el medi ambient.

Definició.
Comprèn els terrenys destinats principalment a la ubicació d' indústries i magatzems que per
la naturalesa de l'activitat o dels materials o productes que manipulin o dels elements tècnics
emprats no generin situacions de risc per la salubritat i seguretat públiques i siguin susceptibles
de mesures correctores que eliminin tot risc en les persones, les coses i el medi ambient.

1. Disposicions generals.

1. Disposicions generals.

1.1) Edificabilitat neta màxima.
L'edificabilitat neta és de 1'00 m 2s/m2s.
Aquest edificabilitat es pot desglossar segons la seva adscripció a l'ús industrial per illes.

1.1) Edificabilitat neta màxima.
L'edificabilitat neta és de 1'00 m 2s/m2s.
Aquest edificabilitat es pot desglossar segons la seva adscripció a l'ús industrial per
illes.
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1.2) Ocupació
La ocupació màxima serà del 70%. Aquest percentatge el Pla Parcial el distribueix per a cada
illa i en defineix un límit d'edificació amb façana al carrer. Aquest límit és la galga de la edificació.

1.2) Ocupació
La ocupació màxima serà del 70%. Aquest percentatge el Pla Parcial el distribueix per a
cada illa i en defineix un límit d'edificació amb façana al carrer. Aquest límit és la
galga de la edificació.

1.3) Volum.
El volum màxim edificable és de 7,5m 3/m2. El volum màxim que resulti d’aplicar aquest valor
constituirà l’embolcall de tota la edificació a construir a cadascuna de les illes definides en
aquest Pla Parcial.

1.3) Volum.
El volum màxim edificable és de 11,5m3/m2. El volum màxim que resulti d’aplicar aquest valor
constituirà l’embolcall de tota la edificació a construir a cadascuna de les illes definides en
tot el sòl industrial definit en aquest Pla Parcial.

1.4) Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima serà de 10m (PB+2), mesurats fins a l’arrencada de la coberta.
Per sobre d’aquesta alçada s’admet una faixa de 1,50m per la protecció d’estructura de coberta
i instal·lacions.

1.4) Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima serà de 14m (PB+2), en general, que podran ser sobrepassats, dins el límit identificat amb aquest fi en els plànols d’ordenació, sense
representar més del 25% del Sòl Privat:
a) fins arribar als 20m (PB+2) per necessitats de producció.
b) fins arribar a 18m (PB+4) quan l’edificació es destini a oficines associades a la
pròpia activitat industrial.

1.5) Parcel·la mínima.
La parcel·la mínima serà de 1.000m 2 i la façana principal mínima serà de 15m. No obstant el
50% de la superfície de la zona industrial ha de tenir una parcel·la mínima de 4.000m 2.

1.5) Parcel·la única i indivisible.
Es constituirà una parcel·la única i indivisible.

1.6) Separacions.
L’edificació haurà de separar-se dels llindars les següents distàncies mínimes:
-Façana principal 7,5 metres.
-Façana lateral 5 metres.
-Límits de parcel·la 5 metres.
-Límits a vial 5 metres.

1.6) Separacions.
L’edificació haurà de separar-se dels llindars 7,5 m, excepte al vial paral·lel a la carretera Gi-533 on aquesta distància vindrà determinada per la separació obligatòria de
100 m a l'eix de la carretera i de 12,60 m des del límit de parcel·la en aquest vial.

2. Condicions de l’edificació.

2. Condicions de l’edificació.

2.1) Ordenació de l'edificació
En aquesta zona el tipus d'edificació és en edificació aïllada, en separació definida als límits de
parcel·la. No es podran habilitar accessos rodats a les parcel·les a través de les zones definides
per aquest pla com a aparcament públic.
No obstant es podrà admetre la construcció de naus agrupades en les condicions establertes
en l’apartat 2.2 d'aquest article.

2.1) Ordenació de l'edificació
En aquesta zona el tipus d'edificació és en edificació aïllada, en separació definida als límits de
parcel·la. No es podran habilitar accessos rodats a les parcel·les a través de les zones
definides per aquest pla com a aparcament públic.
No obstant es podrà admetre la construcció de naus agrupades en les condicions establertes
en l’apartat 2.2 d'aquest article.

2.2) Agrupació d’establiments per parcel·la.
En una parcel·la mínima de 3.000m 2 actuant en el Règim de Propietat Horitzontal és a dir
mantenint indivisible la parcel·la, es podran agrupar establiments que formin un conjunt arquitectònic únic, amb una amplada mínima de façana de 10m i una superfície mínima en planta
baixa de 300m 2. El conjunt arquitectònic no podrà tenir una longitud de façana superior a 100m
i el número màxim d’establiments serà el que resulti de dividir la superfície de la parcel·la per
800m2.

2.2) Agrupació d’establiments per parcel·la.
En una parcel·la mínima de 3.000m2 actuant Actuant en el Règim de Propietat Horitzontal
és a dir mantenint indivisible la parcel·la, es podran agrupar establiments que formin un conjunt
arquitectònic únic, amb una amplada mínima de façana de 10m i una superfície mínima en
planta baixa de 300m2. El conjunt arquitectònic no podrà tenir una longitud de façana
superior a 100m i el número màxim d’establiments serà el que resulti de dividir la superfície
de la parcel·la per 800m2.
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2.3) Determinació de l’alçada reguladora.
El punt de referència per l’aplicació de l’alçada serà el que resulti d’aplicar la regla següent:
Per desnivells de parcel·la menors de 1,20m el punt de referència serà el punt mig de la parcel·la.
Per desnivells de parcel·la iguals o superiors de 1,20m el punt de referència serà el punt a on
la façana estigui 60cm per sota del punt de cota més alta.
Per sobre de l’alçada reguladora màxima tan sols es permetrà: la coberta, els tancaments de
protecció visual o de seguretat de la mateixa, els elements tècnics de les instal·lacions i els
remats decoratius de les façanes.

2.3) Determinació de l’alçada reguladora.
El punt de referència per l’aplicació de l’alçada reguladora màxima serà el que vindrà definit per la planta que tingui consideració de planta baixa a cadascuna de les
plataformes d’anivellament que es podran generar a la parcel·la segons les prescripcions de l’article 19.2.5.

2.4) Tanques perimetrals.
Les tanques que donen front a la via pública es col·locaran a la alineació de carrer, tindran una
alçada màxima de 1,80 metres i podran ser opaques fins una alçada de 0,60m.
Les tanques perimetrals tindran una alçada màxima de 1,80m i seran massisses fins a 0,60m.
Per la formació de tanques vegetals, s’utilitzaran les espècies arbòries i arbustives recomanades
a l’informa mediambiental.

2.4) Tanques perimetrals.
Les tanques que donen front a la via pública es col·locaran a la alineació de carrer, tindran una
alçada màxima de 2,00metres i podran ser opaques fins una alçada de 1,20m, considerada
des de la rasant de la futura plataforma interior. En el cas que els mu rs d'anivellació
de terres als límits de parcel·la superin l'alçada de 1,2 m, les tanques perimetrals
hauran de ser permeables en tota la seva alçada (2,00 metres considerats des de la
rasant de la futura plataforma interior).
Les tanques perimetrals tindran una alçada màxima de 1,80m i seran massisses fins
a 0,60m.
Per la formació de tanques vegetals, s’utilitzaran les espècies arbòries i arbustives recomanades
a l’informa mediambiental.

2.5) Adaptació topogràfica del terreny.
Les plataformes d’anivellació de la vora dels límits no es podran situar a més de 2m per sobre
o a més de 2,50m per sota la cota natural del límit.
Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis), s’hauran de disposar de tal manera que no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base).
Els murs d’anivellació de terres als límits no podran arribar, en cap punt, a una alçada superior
a 2,00m per sota de la cota natural del límit. Els murs interiors no podran ultrapassar, per la
part vista, una alçada de 3m.

2.5) Adaptació topogràfica del terreny.
Les plataformes d’anivellació de la vora dels límits de la parcel·la no es podran situar a més
de 2,50m per sobre o a més de 2,50m per sota la rasant del vial al límit de la parcel·la.
Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis), s’hauran de disposar de tal manera que no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base).
Els murs d’anivellació de terres als límits de parcel·la o al límit del sector no podran arribar,
en cap punt, a una alçada superior a 2,50m per sota de la cota natural del límit. Els murs
interiors no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de 3m.

2.6) Alçada de les plantes
La planta baixa tindrà una alçada mínima de 4m i la resta de les plantes una alçada mínima de
3m, no obstant si es construeixen altells que ocupin menys del 50% de la superfície de la planta
podran tenir una alçada mínima de 2,20m.

2.6) Alçada de les plantes
Aquest article es deroga.

2.7) Soterranis.
S’admet una planta soterrània en les següents condicions:
a) Es podran realitzar soterranis que coincideixin com a màxim amb la protecció vertical de la
edificació.
b) Tenir el sostre com a màxim 1m per sobre de la cota que defineix l’alçada reguladora màxima
que defineix el punt 2.6.
c) L’alçada lliure màxima serà de 3,5m.
d) Els usos seran de magatzem i aparcament.

2.7) Soterranis.
S’admet una planta soterrània en les següents condicions:
a) Es podran realitzar soterranis que coincideixin com a màxim amb la protecció vertical de la edificació.
a) Tenir el sostre com a màxim 1m per sobre de la cota que defineix l’alçada reguladora màxima
que defineix el punt 2.6 establerta a l’article 19.2.3.
b) L’alçada lliure màxima serà de 3,5m.
c) Els usos seran de magatzem i aparcament i serveis tècnics.

La cota de planta baixa respecte de la plataforma on sigui ubicada podrà variar 1
metre respecte el nivell de la plataforma segons estableix l’article 19.2.7.
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2.8) Espais no edificables.
Els espais no edificables de cada parcel·la només podran ser dedicats a aparcament o a vials
interiors. Els espais que no siguin dedicats a aquests usos s’hauran d’enjardinar obligatòriament. Hom podrà cobrir l’espai destinat a aparcament amb elements de protecció oberts, que
no impliquin una obra permanent d’edificació, que caldrà definir-ho en el projecte d’edificació
de sol·licitud de llicència municipal.

2.8) Espais no edificables.
Els espais no edificables de cada parcel·la només podran ser dedicats a aparcament o a vials
interiors o a serveis tècnics. Els espais que no siguin dedicats a aquests usos s’hauran d’enjardinar obligatòriament. Hom podrà cobrir l’espai destinat a aparcament amb elements de
protecció oberts, que no impliquin una obra permanent d’edificació, que caldrà definir -ho en el
projecte d’edificació de sol·licitud de llicència municipal.
Fora de límit del gàlib de l’alineació de naus definida al plànol O.1 Zonificació i superfícies només es podran situar serveis exclusius de les companyies subministradores .

2.9) Edificacions auxiliars.
La edificació auxiliar podrà ser del 5% de la superfície de la parcel·la.
Es permetran edificacions fora de la línia d'edificació quan siguin condicionades per les companyies de subministrament, entre elles: centres de transformació elèctrica, estacions de
maniobra elèctrica, centralització de comptadors, etc.

2.9) Edificacions auxiliars.
La edificació auxiliar podrà ser del 5% de la superfície de la parcel·la.
Es permetran edificacions fora de la línia d'edificació quan siguin condicionades per les companyies de subministrament, entre elles: centres de transformació elèctrica, estacions de
maniobra elèctrica, centralització de comptadors, etc.

2.10) Cossos i elements sortints
Es permeten els elements sortints com: sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, que no sobresurtin del
pla de façana de l'edificació més de 40 cm. I marquesines fins a 1,50m.
Es permeten cossos sortints tancats en les façanes principals de les edificacions amb un vol
màxim de 45cm sempre que es mantingui a tot el llarg de la façana, a partir de 4m d'alçada i
sempre mantenint un conjunt arquitectònic.

2.10) Cossos i elements sortints
Fora de límit del gàlib de l’alineació de naus definida al plànol O.1 Zonificació i superfícies es podran situar cossos, elements sortints i marquesines amb un vol màxim de
1.50 m.

2.11) Qualitat arquitectònica de l'edificació.
Quan s'actuï segons les condicions del punt 2.2 (naus compartimentades) tots el paraments
verticals exteriors tindran tractament de façanes.
L'edificació o edificacions dintre d'una mateixa parcel·la tindran un tractament compositiu unitari, inclòs les edificacions auxiliars.
El tractament unitari del volum edificatori quan es desenvolupi l'agrupació d'establiments de
diverses activitats industrials en una mateixa parcel·la, estarà solucionat en el projecte de
sol·licitud de llicència municipal, en quan a disposició d'accessos, aparcaments en espais lliures
d'edificació, disposició de portes practicables de l'activitat i portes de vianants en façana, composició d'obertures i de massissos en el pla de façana, per inserís el logos o rètol de l’empresa,
disseny de la tanca comuna de front de vial i laterals.

2.11) Qualitat arquitectònica de l'edificació.
Quan s'actuï segons les condicions del punt 2.2 (naus compartimentades) tots el paraments verticals exteriors tindran tractament de façanes.
L'edificació o edificacions dintre d'una mateixa parcel·la tindran un tractament compositiu unitari, inclòs les edificacions auxiliars.
El tractament unitari del volum edificatori quan es desenvolupi l'agrupació d'establiments de
diverses activitats industrials en una mateixa parcel·la, estarà solucionat en el pro jecte de
sol·licitud de llicència municipal, en quan a disposició d'accessos, aparcaments en espais lliures
d'edificació, disposició de portes practicables de l'activitat i portes de vianants en façana, composició d'obertures i de massissos en el pla de façana, per inserís el logos o rètol de l’empresa,
disseny de la tanca comuna de front de vial i laterals.

3. Condicions reguladores d'usos
S'admeten els usos d'indústries de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª categoria, en situació 3ª, 4ª,5ª. Així
mateix s'admet la construcció d'un habitatge pel guarda de la indústria quan la parcel·la sigui
de superfície superior a 2.000m 2.
Els establiments industrials compliran el Real Decret 2267/2004 de 3 de desembre "Reglament
de seguretat contra incendis als establiments industrials".

3. Condicions reguladores d'usos
S'admeten els usos d'indústries de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i 5ª categoria, en situació 3ª, 4ª,5ª.
Així mateix s'admet la construcció d'un habitatge pel guarda de la indústria quan la
parcel·la sigui de superfície superior a 2.000m 2.
Els establiments industrials compliran la normativa sectorial que els sigui d’aplicació.
A. En la zona d'usos Industrials s'admeten els usos següents:

A. En la zona d'usos Industrials s'admeten els usos següents:
1. Habitatge. S'admet l'habitatge per al personal de vigilància, conservació o guarda de l'establiment, lligat a l'activitat quan així es justifiqui, a raó de 1 habitatge per establiment industrial,
comerç o magatzem, igual o superior a 2.000m2 de parcel·la.

1. Habitatge. S'admet l'habitatge per al personal de vigilància, conservació o guarda
de l'establiment, lligat a l'activitat quan així es justifiqui, a raó de 1 habitatge per
establiment industrial, comerç o magatzem, igual o superior a 2.000m 2 de parcel·la.
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2. Comercial, amb les limitacions del Pla Territorial Sectorial d' Equipaments Comercials (P.
T.S.E.C)
3. Són permesos els establiments dedicats a la venda de maquinària, material de transport,
parc de vehicles i elements auxiliars de la indústria.
4. Oficines: son permeses en la zona industrial els despatxos propis de l'activitat de cada establiment comercial o industrial.
5. Sanitari: només pels dispensaris, consultoris i ambulatoris. Esportiu: només les instal·lacions
esportives per al personal de les empreses de la zona o sector. Docent: només el destinat a
activitats de formació professional, o formació continua. Tots aquets usos poden també situarse en el sòl reservat a Sistema d'equipaments.
6. Estacionament i garatge d'aparcament.
7. Restauració
8. Planta soterrani: s'admet la construcció de plantes soterranis amb destí a espais no ocupables permanentment.
9. Industrial, en l’àmbit d'aplicació del Reial decret 2267/2004, o aquella normativa que el
modifiqui. Aquets decret és d'obligat compliment mentre mantingui la seva vigència, o aquell
que el substitueixi.

2. Comercial, amb les limitacions del Pla Territorial Sectorial d' Equipaments Comercials (P. T.S.E.C)
3. Són permesos els establiments dedicats a la venda de maquinària, material de
transport, parc de vehicles i elements auxiliars de la indústria.
1. Oficines: son permeses en la zona industrial els despatxos propis de l'activitat de cada establiment comercial o industrial.
5. Sanitari: només pels dispensaris, consultoris i ambulatoris. Esportiu: nom és les
instal·lacions esportives per al personal de les empreses de la zona o sector. Docent:
només el destinat a activitats de formació professional, o formació continua. Tots
aquets usos poden també situar-se en el sòl reservat a Sistema d'equipaments.
6. Estacionament i garatge d'aparcament.
7. Restauració.
8. Planta soterrani: s'admet la construcció de plantes soterranis amb destí a espais
no ocupables permanentment.
2. Industrial, en l’àmbit d'aplicació del Reial decret 2267/2004, o aquella normativa
que el modifiqui. Aquets decret és d'obligat compliment mentre mantingui la seva
vigència, o aquell que el substitueixi.
3. Logístic.
4. Magatzem.

Art. 20. Determinacions particulars per la Zona d'usos terciaris
Definició.
Comprèn aquells terrenys destinats pel pla parcial a edificacions aïllades en volumetria específica per instal·lacions d'oficines, hotels, comercial, esportiu o estacions de servei .

Art. 20. Determinacions particulars per la Zona d'usos terciaris
Aquest article es deroga.

1.Disposicions generals
1.Parametres
1.1. Edificabilitat neta màxima
L'edificabilitat neta màxima és de 2,46 m 2st/m2 sòl. Aquesta edificabilitat es pot desglossar
segons la seva adscripció a qualsevol dels usos permesos en la zona.
1.2. Ocupació màxima per parcel·la i parcel·la mínima
L'ocupació màxima per parcel·la serà del 70%.
La parcel·la mínima correspon a la superfície delimitada en el plànol d'ordenació, i grafiada
expressament.
La part de parcel·la no ocupada per l'edificació haurà de mantenir-se com a espai lliure i no
podrà esser segregada. Les instal·lacions de benzinera, marquesines i altres elements complementaris de la benzinera, previstos en les NNSS, poden situar-se en l'espai lliure d'edificació.
1.3. Separacions
L'edificació principal es separarà dels llindars lateral i fons 5m. I del carrer lateral també 5m.
La façana principal mantindrà l'alineació general.
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La instal·lació d'una estació de servei, o qualsevol que necessiti marquesina, dipòsits enterrats,
edificacions auxiliars, els podrà situar dins la zona deis 100m. Tal i com preveu la Modificació
Puntual de les NNSS.
1.4. Alçada màxima i nombre de plantes
L'alçada màxima admesa serà de 20m corresponent a planta baixa i quatre plantes pis.
1.5. Accessibilitat
Serà d’aplicació la Llei 20/91 i el Decret 135/95 de Promoció de l'accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques.
2.Condicions de l’edificació.
2.1) Ordenació de l'edificació
En aquesta zona el tipus d'edificació és en edificació aïllada, en separació definida als límits de
parcel·la. No es podran habilitar accessos rodats a les parcel·les a través de les zones definides
per aquest pla com a aparcament públic.
2.2) Determinació de l'alçada reguladora.
El punt de referència per l'aplicació de l'alçada serà el que resulti d'aplicar la regla següent:
Per desnivells de parcel·la menors de 1,20m el punt de referencia serà el punt mig de la parcel·la.
Per desnivells de parcel·la iguals o superiors de 1,20m el punt de referència serà el punt a on
la façana estiguí 60cm per sota del punt de cota més alta.
Per sobre de l’alçada reguladora màxima tan sols es permetrà: la coberta, els tancaments de
protecció visual o de seguretat de la mateixa, els elements tècnics de les instal·lacions i els
remats decoratius de les façanes.
2.3) Tanques perimetrals
Les tanques que donen front a la via pública es col·locaran a la alineació de carrer, tindran una
alçada màxima de 1,80 metres i podran ser opaques fins una alçada de 0,60m.
Les tanques perimetrals tindran una alçada màxima de 1,80m i seran massisses fins a 0,60m.
Per la formació de tanques vegetals, s’utilitzaran preferentment les espècies arbòries i arbustives recomanades a l'informe mediambiental.
2.4) Adaptació topogràfica del terreny
Les plataformes d'anivellació de la vora dels límits no es podrà situar a més de 2m per sobre o
a més de 2,50m per sota la cota natural del límit.
Les plataformes d'anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis), s'hauran de disposar de tal manera que no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base).
Els murs d'anivellació de terres als límits no podran arribar, en cap punt, a una alçada superior
a 2,00m per sobre de la cota natural del límit, ni a una alçada superior a 2,50m per sota de la
cota natural del límit. Els murs interiors no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de
3m.
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2.5) Alçada de les plantes
La planta baixa tindrà una alçada mínima de 3,5m i la resta de les plantes una alada mínima
de 3m, no obstant si es construeixen altells que ocupin menys del 50% de la superfície de la
planta podran tenir una alçada mínima de 2,20 m.
2.6) Soterranis
S'admeten plantes soterrànies en les següents condicions:
e) Es podran realitzar soterranis que coincideixin com a màxim amb la projecció vertical de la
edificació.
f) Tenir el sostre com a màxim 1m per sobre de la cota que defineix l'alçada reguladora màxima
que defineix el punt 2.2.
g) L'alçada lliure màxima serà de 3,5m.
h) Els usos seran de magatzem i aparcament.
2.7) Espais no edificables
Els espais no edificables de cada parcel·la només podran ser dedicats a aparcament o a vials
interiors. Els espais que no siguin dedicats a aquets usos s'hauran d'enjardinar obligatòriament.
Hom podrà cobrir l'espai destinat a aparcament amb elements de protecció oberts, que no
impliquin una obra permanent d'edificació, que caldrà definir-ho en el projecte d'edificació de
sol·licitud de llicència municipal.
2.8) Edificacions auxiliars.
La edificació auxiliar podrà ser del 5% de la superfície de la parcel·la.
Es permetran edificacions fora de la línia d'edificació quan siguin condicionades per les companyies de subministrament, entre elles: centres de transformació elèctrica, estacions de
maniobra elèctrica, centralització de comptadors, etc.
2.9) Cossos i elements sortints
Es permeten els elements sortints com: sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, que no sobresurtin del
pla de façana de l'edificació més de 40cm. I marquesines fins a 1,50m.
Es permeten cossos sortints tancats en les façanes principals de les edificacions amb un vol
màxim de 45cm sempre que es mantingui a tot el llarg de la façana, a partir de 3,5m d’alçada
i sempre mantenint un conjunt arquitectònic.
2.10) Qualitat arquitectònica de l'edificació.
Els volums resultants seran prismàtics i regulars.
Els paraments exteriors del volum edificatori incorporaran solucions tècniques per a la pell
exterior de totes les façanes de manera que amagui les pendents de coberta i les instal·lacions.
La façana incorporarà un espai massís per inserir el logo o rètol.
Es recomana la utilització deis sistemes de tancament que confereixin a l'edifici qualitat ambiental i arquitectònica.
3. Condicions reguladores d'usos.
A. En la zona d'usos terciaris s'admeten els usos següents:
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1. Habitatge. S'admet l'habitatge per al personal de vigilància, conservació o guarda de l'establiment, lligat a l'activitat quan així es justifiqui, a raó de 1 habitatge per comerç; o magatzem,
igual o superior a 2.000m2 per parcel·la.
2. Comercial, amb les limitacions del Pla Territorial Sectorial d'equipaments comercials
(P.T.S.E.C).
3. Son permesos els establiments dedicats a la venda de maquinària, material de transport,
parc de vehicles i elements auxiliars de la indústria.
4. Oficines: son permeses en edificis exclusius en aquesta zona destinada a aquest fi. Excepte
en planta baixa on es poden admetre altres usos permesos en aquest pla.
5. Estacionament i garatge d'aparcament.
6. Restauració
7. S'admeten el comercial, oficines, hoteler, benzinera - estació de servei i botiga annexa,
l'esportiu i aparcament.
8. Planta soterrani: s'admet la construcció de plantes soterranis amb destí a espais no ocupables permanentment.
Art. 21 Reserva i condicions d'aparcament
La reserva de places per aparcament serà la següent:
1. Edificis d'ús industrial.
1 plaça d'aparcament per cada local de superfície superior a 200m2, amb un mínim d'una plaça
per cada 200m2 de superfície útil en locals sense ús definit.
Si l'ús es definit 1 plaça per cada dos llocs de treball.
2. Edificis d'oficines.
1 plaça d'aparcament per cada 100m2 de superfície útil.
3. Edificis d'ús comercial.
1 plaça d'aparcament per cada 80m2 de superfície construïda a partir de 400m 2 de superfície
comercial.
4. Edifici magatzem.
1 plaça d'aparcament per cada 400m2 construïts
Les places d'aparcament es disposaran a l'espai no edificable i als soterranis, deixant lliure
l'accés de vehicles a l'interior dels edificis.
Les dimensions de les places d'aparcament seran de 2,25x4,50m.

Art. 21 Reserva i condicions d'aparcament
Al Sistema de vials i aparcaments es garantirà la construcció d’un mínim de 450 places d’estacionament.

Art. 22 Disposicions Addicionals
1. Per tot el que no estigui especificat en les normes particulars, s'entén que resulta d'aplicació
el que disposa les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva del Gironès.
2. D'acord amb el que estableix les Normes Subsidiàries i la Legislació vigent caldrà reservar
el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector a favor de l'Ajuntament.

Art. 22 Disposicions Addicionals
1. Per tot el que no estigui especificat en les normes particulars, s'entén que resulta d'aplicació
el que disposa el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès.
2. D'acord amb el que estableix el planejament urbanístic general i la Legislació vigent
caldrà reservar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector a favor de
l'Ajuntament.
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3.3 Descripció de l’ordenació

En el mateix sentit, les espècies vegetals seran les definides a l’Avaluació Preliminar d’Impacte
Ambiental que consta en el “Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries

3.3.1

Estructura general de l’ordenació.

del Planejament d’Aiguaviva del Gironès en l’àmbit de Can Garrofa” i en l’“l’Estudi Ambiental
del Pla Parcial de Can Garrofa”.

La solució adoptada prové de la necessitat d’ordenar el Sector Industrial Can Garrofa fruit de
la nova demanda de sòl per a una parcel·la única de grans dimensions d’ús industrial adaptada

3.3.4

Sòl d’ús privat i edificació.

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

Es preveu una única qualificació per al sòl privat, determinant unes condicions d’edificació que

(sense incrementar número de plantes) .

assegurin una bona qualitat paisatgística: es manté l’ús Industrial del Pla Parcial (amb oficines
associades a l’activitat principal industrial implementada), eliminant l’ús terciari.

3.3.2

Sistema viari i d’aparcaments.
3.3.5

Xarxes de serveis.

El sistema viari i d’aparcaments manté exactament la mateixa superfície que el Pla Parcial que
es modifica.

Les xarxes de serveis es defineixen en el plànol d’ordenació número 3, i es desenvolupen en
el Projecte d’Urbanització del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa que es tramita paral·lelament

A partir de la rotonda existent a la carretera GI-533 que va de Girona a Santa Coloma de

al present document.

Farners, la qual es va implementar en execució del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa que es
ve a modificar, es manté el vial perimetral públic del Pla Parcial que es modifica, però se

3.4 Divisió poligonal.

n’eliminen els vials interns per poder donar cabuda a la parcel·la única. La superfície dels vials
interns eliminada s’afegeix al vial perimetral públic, ei xamplant-lo, i l’excedent dels vials in-

Es manté la divisió poligonal establerta pel Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa que es ve a

terns eliminats que no es destina a eixamplar el vial perimetral es destina a aparcament públic.

modificar: un únic polígon d’actuació.

Finalment, al sud del Sector és on s’ubicarà l’aparcament públic, amb l’objectiu de donar dis-

3.5 Sistema d’actuació.

tància entre la parcel·la única industrial projectada en aquest pla i la masia Can Garrofa, per
tal de respectar les visuals d’aquesta masia.

Es manté el sistema de gestió establert pel Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa que es ve a
modificar: el sistema de Compensació Bàsica.

3.3.3

Sistema d’equipaments, espais verds i serveis tècnics.
3.6 Justificació de l’adequació de l’ordenació proposada al planejament general,

El sistema d’equipaments i el sistema d’espais verds mantenen exactament la mateixa super-

i als objectius del pla.

fície que el Pla Parcial que es modifica. Únicament es perceben lleugeres modificacions pel que
fa a la ubicació exacte, degut a la redistribució del sistema viari consistent en passar d’un

L’ordenació que desenvolupa la present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Gar-

sistema viari reticular a un sistema viari perimetral amb una parcel·la única.

rofa s’adequa a les determinacions i objectius establerts per les Normes Su bsidiàries
d’Aiguaviva.

També es manté exactament la mateixa superfície del sistema de serveis tècnics que en el Pla
Parcial que es modifica. Aquest sistema però, s’adapta a la configuració de parcel·la única

L’article 132bis de les Normes Subsidiàries regula l’àmbit del Sector Industrial Can Garrofa, el

ubicant-se tres zones per a serveis tècnics com s’indica als plànols d’ordenació.

qual estableix, entre els objectius del Sector, la creació d’un parc d’indústria gran:

Pel que fa a la integració paisatgística del Sector, i seguint l’establert a l’Avaluació Preliminar

“Establir un àmbit de desenvolupament industrial a Aiguaviva que doni oferta a la forta de-

d’Impacte Ambiental que consta en el “Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes

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

Subsidiàries del Planejament d’Aiguaviva del Gironès en l’àmbit de Can Garrofa” i en l’“l’Estudi

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

Ambiental del Pla Parcial de Can Garrofa”, el projecte d’urbanització haurà de definir pantalles
visuals com a elements que corregeixin l’impacte visual i paisatgístic de les edificacions indus-

D’acord amb l’anterior, la present Modificació puntual té per objecte “crear una parcel·la única

trials, en tot el perímetre del Sector Can Garrofa.

d’ús exclusivament industrial per una indústria (..) gran” (apartat 3.2 de la Memòria d’aquesta
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Modificació puntual), pel que respecta els objectius que el planejament general marca pel Sec-

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

tor Industrial Can Garrofa.

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

Així mateix, el mateix article 132bis de les Normes Subsidiàries, en la redacció donada per la
“Modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Aiguaviva a l’article 132bis <Sector Industrial
Can Garrofa> de la Normativa Urbanística” que es tramita paral·lelament a aquest expedient,
estableix:

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

““Article 132bis.- Sector Industrial Can Garrofa

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

1. Denominació: Sector Can Garrofa.
2. Delimitació: Sector situat al sud del polígon Casa Nova, carretera Gi-533, delimitació cadastral

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

(sòl no urbanitzable) i autopista A-7.

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

3. Règim del Sòl: Sòl apte per urbanitzar.

–a que l’informe fa referència- està situat a uns 250 metres del límit nord del sector i per tant

4. Planejament que el delimita: Normes Subsidiàries.

NO forma part d’aquest expedient.

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

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

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

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

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

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

6. Característiques:

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

6.1. Superfície total:

la redacció del Pla Parcial es tindrà en compte aquesta edificació tradicional i s’avaluarà l’interès

230.155,00m 2.

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

o no de la seva preservació.

parcel·la resultant i es regularà en funció de la tipologia de la nau a construir.

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

6.2. Distribució del sòl:

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

- Superfície neta aprofitable:

114.962,48m 2

(49,95%).

- Superfície d’ús i domini públic: 115.192,52m 2 (50,05%).

nirà en el preceptiu Pla Parcial urbanístic que es redactarà amb posterioritat a aquest document.
8. Sistema d’actuació: Compensació bàsica.”

6.2.1.
- Espais lliures: parcs i jardins urbans. 56.714,24 m 2 sòl (24,64%).

D’acord amb tot l’anterior, l’article 1 de la normativa urbanística d’aquest document modifica

- Equipaments públics: 11.621,98m 2 sòl (5,05%).

l’article 19.1.3 del Pla Parcial Can Garrofa per permetre un volum edificable d’11,5m 3/m2 al

- Serveis Tècnics:

300,00m 2

(0,13%).

- Vialitat i aparcaments: 46.556,30m 2 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.).

Sector Can Garrofa.
Finalment, en el mateix sentit, l’article 3 de la normativa urbanística d’aquest document modifica l’article 19.1.5 del Pla Parcial Can Garrofa per permetre la parcel·la única i indivisible al
Sector Can Garrofa.

- Estació de serveis.
- Hoteler i restauració als serveis del polígon industrial.
- Oficines.

3.7 Justificació de la no subjecció de la present Modificació puntual a avaluació
ambiental.

6.4. Altres paràmetres o condicions.
- Relació privat/total: 49,95%.
- Índex edificabilitat sector (bruta): 0,55m2st/m2sòl.
- Sostre: 125.837,25 m 2st.
- 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: 11,5m 3/m 2.

D’acord amb l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes; la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental; i la Disposició Addicional 8
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 ; la
present Modificació puntual no està subjecte a cap tràmit d’avaluació ambiental.

7. Condicions generals.
En el sector de Can Garrofa s’estableix el desenvolupament per a una implantació d’un parc in-

Això és, l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,

dustrial, atesa la idoneïtat de la localització que té el municipi amb connexió directa amb la A-7 i

estableix que s’han de sotmetre a avaluació ambiental les modificacions de plans i programes

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

que constitueixin “modificacions substancials de les estratègies (...) sempre que produeixin
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diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient ”,
“estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats sotmesos a avalu-

3.8 Justificació de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i compliment de les directrius de planejament.

ació d’impacte ambiental”, “puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no
hagin estat avaluades anteriorment”,

La present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa es regeix pel principi de
desenvolupament urbanístic sostenible regulat a l’article 3 del TRLUC i 3 del RLUC, i s’ha re-

En aquest sentit, la present Modificació puntual manté tant les superfícies de zones i sistemes,

dactat segons l’establert en les directrius de planejament dels articles 5, 6 i 7 del capítol II del

com els usos, com la intensitat d’aquests usos, com la densitat d’edificació, motiu pel qual no

RLUC.

suposa cap modificació substancial que pugui afectar al medi ambient.
L’article 3 del TRLUC, defineix el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible “com la
Així mateix, la present Modificació puntual manté Can Garrofa com a parc industrial (d’acord

utilització racional del territori i el medi ambient” i la ““preservació dels recursos naturals i dels

amb el planejament que es ve a modificar), motiu pel qual no estableix el marc per a l’autorit-

valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals”.

zació d’un futur projecte que no sigui previst pel planejament vigent.
I els articles 5, 6 i 7 del RLUC, estableixen les directrius per al planejament urbanístic, exigint,
Finalment, la present Modificació puntual ve a modificar el Pla Parcial del Sector Can Garrofa

en resum “uns nivells adequats de protecció enfront dels riscs naturals i tecnològics i han de

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

preservar de la urbanització”, la “preservació front als riscs d'inundació” i la no alteració de “la

publicat al DOGC de data 11 de febrer de 2009 (número 5.316)– que ja va ser objecte d’ava-

classificació com a sòl no urbanitzable d'aquells terrenys que tinguin un pendent superior al

luació ambiental; el qual, a la seva vegada, desenvolupava el planejament general vigent que,

20%.”

pel que fa al Sector Can Garrofa, també va ser subjecte a avaluació ambiental la Modificació
Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament d’Aiguaviva a l’àmbit de Can Garrofa –

Al respecte, els plànols d’ordenació de la present Modificació puntual respecten les directrius

aprovada definitivament per la mateixa Comissió d’Urbanisme de Girona en data 4 de novem-

aquí transcrites, en tant que dibuixen espais lliures verds generosos, es distancien de la car-

bre de 2003 i publicada al DOGC de data 13 de febrer de 2004 (número 4.070)–. D’acord amb

retera GI-533 i es distancien de la Masia Can Garrofa per una millor “preservació dels recursos

l’anterior, i pel simple fet que la present Modificació només ve a modificar petits paràmetres

naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals”. D’acord amb l’anterior,

edificatoris, així com la reubicació del sistema viari per donar lloc a una parcel·la única, la

el present document respecta l’article 3 del TRLUC.

mateixa no està subjecte a cap tràmit d’avaluació ambiental.
Així mateix, prèviament a l’elaboració del present document, s’ha realitzat un estudi topogràfic
Pel que fa a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, la Disposició Addicional

per garantir un bon coneixement dels possibles riscs naturals i geològics, que són inexistents.

8 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Adminis-

D’acord amb l’anterior, el present document respecta l’article 5 del RLUC.

tració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica,
estableix les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013,

També s’ha respectat, pel que fa a la inundabilitat del Sector, la franja de protecció de 20

subratllant que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària “els plans parcials ur-

metres al llarg de torrent de Can Garrofa que indica l’article 132bis de les Normes Subsidiàries

banístics de delimitació”, “el planejament urbanístic (...) que pugui tenir efectes apreciables

(que conclou que la distància ha de ser de 20 metres d’acord amb l’estudi ambiental i d’inun-

en espais de la Xarxa Natura 2000” i “les modificacions dels plans urbanístics que estableixin

dabilitat que acompanyen la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament

el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte

d’Aiguaviva a l’àmbit de Can Garrofa, aprovada definitivament per la mateixa Comissió d’Ur-

ambiental”.

banisme de Girona en data 4 de novembre de 2003 i publicada al DOGC número 4.070 de data
13 de febrer de 2004). D’acord amb aquesta previsió, el present document també respecte

En aquest sentit, com que la present Modificació puntual no constitueix cap pla parcial urba-

l’article 6 del RLUC.

nístic de delimitació, ni té cap afecte sobre la Xarxa Natura 2000, la mateixa no està subjecte
a avaluació ambiental.

Finalment, la pendent del terreny de Can Garrofa, d’acord amb l’estudi topogràfic elaborat, no
és superior al 20%, pel que també respecte l’article 7 del RLUC.

Per tot l’anterior, la present Modificació puntual no està subjecte a cap tràmit d’avaluació ambiental.
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3.9 Justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic sobre mobilitat generada.

d’Aiguaviva ho exigeix pel Sector Can Garrofa, aquest expedient no ha d’anar acompanyat de
cap estudi d'impacte i integració paisatgística.

Les Normes Subsidiàries vigents no fixen pel Sector Can Garrofa determinacions sobre la mo-

No obstant l’anterior, de conformitat amb l’article 132bis de les Normes Subsidiàries d’Aigua-

bilitat generada. De conformitat amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, sobre

viva, la present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa, pel que fa a la

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

integració paisatgística, estableix criteris arquitectònics i d’impacte per tal d’assegurar un bon

d’aquests estudis.

establiment integrable amb l’entorn altament compromès, tal i com s’observa en els plànols
d’ordenació, que dibuixen espais lliures verds generosos, es distancien de la carretera GI-533,

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

i es distancien de la Masia Can Garrofa per una millor preservació dels recursos naturals i dels

subjecte a estudi d’avaluació de la mobilitat generada el “planejament urbanístic derivat i llurs

valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats” o quan les
actuacions “una implantació singular”, considerant implantacions singulars “implantacions que

Per altra banda, tal i com s’ha especificat en el punt 3.3, pel que fa a la integració paisatgística

puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000.”

del sector, i seguint l’establert a l’Avaluació Preliminar d’Impacte Ambiental que consta en el
“Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament d’Aiguaviva

Així mateix, aquest article 3 subratlla que “no és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de

del Gironès en l’àmbit de Can Garrofa” i en l’“l’Estudi Ambiental del Pla Parcial de Can Garrofa”,

la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de pobla-

el projecte d’urbanització haurà de definir pantalles visuals com a elements que corregeixin

ció inferior a 5.000 habitants”.

l’impacte visual i paisatgístic de les edificacions industrials, en tot el perímetre del Sector.

En tant que la present Modificació puntual no té per objectiu cap implantació singular (perquè

En el mateix sentit, les espècies vegetals seran les definides a l’Avaluació Preliminar d’Impacte

està previst que al Polígon Industrial Can Garrofa hi treballin 200 treballadors i no hi hagi cap

Ambiental que consta en el “Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries

ús terciari que pugui motivar-hi viatges; motiu pel qual no hi haurà mai 5.000 viatges al dia al

del Planejament d’Aiguaviva del Gironès en l’àmbit de Can Garrofa” i en l’“l’Estudi Ambiental

polígon), ni cap nou ús, ni cap nova activitat (més aviat al contrari, treu usos); i en tant que

del Pla Parcial de Can Garrofa”.

el municipi d’Aiguaviva té una població inferior a 5.000 habitants (té 763 habitants l’any 2016
segons l’IDESCAT), aquest expedient no ha d’anar acompanyat de cap estudi de la mobilitat

Així mateix, la present modificació, que constitueix una parcel·la única, fomenta que sigui una

generada.

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

No obstant l’anterior, en l’ordenació de la present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic

projecció homogènia de totes les seves construccions.

Can Garrofa, pel que fa a la mobilitat, es manté l’article 17.1 “Justificació del compliment de
mesures sobre mobilitat sostenible” del Pla Parcial.

Des del punt de vista de l’impacte visual de les edificacions, els edificis que es projectaran al
Sector Can Garrofa, seguiran una línia projectual única, per a garantir la uniformitat i l’estètica

3.10 Justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic sobre integració paisatgística.

de les edificacions dins de l’heterogeneïtat dels diferents edificis que es podran ubicar al Sector.
En aquest sentit, el fet que la parcel·la sigui única i indivisible facilitarà aquesta consigna.

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

Finalment, convé subratllar que l’increment del volum màxim edificable i de l’altura màxima

informes d'impacte i integració paisatgística, la present Modificació puntual del Pla Parcial Ur-

edificable, en tant que són paràmetres que s’adapten a les necessitats edificatòries de les

banístic Can Garrofa no ha de ser objecte d’aquests estudis.

actuals i modernes instal·lacions altament productives que es recolzen en plataformes logístiques automatitzades que necessiten d’una major altura (sense incrementar número de

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

plantes), atrauran a Can Garrofa a una indústria de qualitat, moderna i productiva, el que

pacte i integració paisatgística es requereix per un “projecte d’actuació específica en sòl no

promourà que la homogeneïtat paisatgística analitzada en el paràgraf anterior quedi reforçada.

urbanitzable” i en “altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter
general o un pla territorial o urbanístic”.

3.11 Justificació que es respecten les Servituds Aeronàutiques .

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

La present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa respecta les Servituds

davant de cap altre supòsit en què ho estableixi una llei específica, ni el planejament general

Aeronàutiques de l’Aeroport de Girona, tal i com es justifica al plànol d’informació número 6.
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3.12 Compliment de l’establert en els articles 97, 98, 99 i 100 del TRLUC.

4.

QUADRE DE DADES

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

4.1 Quadre de superfícies del pla parcial sector industrial Can Garrofa vigent i

ment urbanístic, aquest és coherent amb el model d’ordenació que ve a modificar (Can Garrofa

de la Modificació proposada.

seguirà essent un polígon industrial) i no consisteix en cap actuació excepcional (pel mateix
motiu anterior).

Pla Parcial
SISTEMES

230.155,00
SUPERFÍCIE (m )
2

100%

Modificació

%

SISTEMES

230.155,00

100%

SUPERFÍCIE (m )
2

%

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

Espais Verds

56.714,24

24,64

Espais Verds

56.714,24

24,64

aquest document, ja que la present Modificació puntual no els modifica, podent-hi únicament

E. Esportiu

6.505,70

5,18

E. Esportiu

6.505,70

5,18

haver petites alteracions pel que fa a la ubicació, però no pel que fa a la superfície ni al per-

E. Públic

5.116,28

E. Públic

5.116,28

Serveis Tècnics

300,00

Serveis Tècnics

300,00

Vials i Aparc.

46.556,30

20,23

Vials i Aparc.

46.556,30

20,23

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

ZONES

SUPERFÍCIE

%

ZONES

SUPERFÍCIE

%

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

Industrial

107.649,66

49,95

Industrial

114.962,48

49,95

Terciari

7.312,82

centatge que representen dins l’àmbit.

en aquest document, en tant que la present Modificació puntual manté l’ús industrial, així com
el sostre edificable i la intensitat de l’ús privatiu que ja preveu el Pla Parcial que ve a modifica r.

4.2 Quadre d’aprofitaments urbanístics del pla parcial sector industrial Can Garrofa vigent i de la Modificació proposada.

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, per-

Pla Parcial Vigent

què, com s’ha esmentat en el paràgraf anterior, manté el sostre edificable i la intensitat de l’ús
privatiu que ja preveu el Pla Parcial que ve a modificar.
3.13 Compromisos i garanties adquirits per la Junta de Compensació.

•
•

Modificació de Pla Parcial

ÚS

Illa

Parcel·la

Superfície
Sostre
(m2 st)

Sòl
Industrial

1

A

La Junta de Compensació del Pla Parcial del Sector Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva manté
els compromisos adquirits en relació al Pla Parcial que es ve a modificar, així com els que
legalment corresponguin.

Illa

Parcel·la

Superfície
Sostre
(m2 st)

7.343,11

Sòl

1

A

114.962,48

Industrial

5

B

6.496,62

4

C

18.664,49

Total Sòl Industrial

114.962,48

3

D

20.303,86

TOTAL

114.962,48

2

E

8.315,21

2

F

13.023,47

2

H

2.434,44

6

J

3.665,22

6

K

5.777,27

6

L

9.344,9

6

M

2.872,27

7

N

3.706,51

7

O

2.280,43

7

P

3.421,86

Total Sòl Industrial
Sòl
Terciari

ÚS

107.649,66

8

G

3.656,41

9

I

3.656,41

Total Sòl Terciari

7.312,82

TOTAL

114.962,48
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5.

NORMATIVA URBANÍSTICA

Article 5: derogació de l’article 11 del Pla Parcial Can Garrofa.

Article 1: modificació de l’article 1 del Pla Parcial Can Garrofa.

Es deroga l’article 11 del Pla Parcial Can Garrofa.

Es modifica l’article 1 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Article 6: modificació de l’article 12 del Pla Parcial Can Garrofa.

“Art. 1. Naturalesa

Es modifica l’article 12 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Aquest Pla té la condició de pla parcial urbanístic i respecta en totes les seves determinacions
la normativa urbanística vigent.”

“Art. 12. Pla de millora urbana i Projectes d'urbanització Complementaris
1. Es podran redactar Plans de Millora Urbana d'acord amb el que preveu la normativa urba-

Article 2: modificació de l’article 3 del Pla Parcial Can Garrofa.

nística vigent, per regular la composició volumètrica i de les façanes.
2. Els projectes d'urbanització complementaris que es redactin en desenvolupament del Pla

Es modifica l’article 3 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, hauran d'ajustar-se al que disposa la normativa urbanística vigent i la normativa sectorial que li siguin d'aplicació. Així mateix, serà preceptiu

“Art. 3. Vigència

l'acompliment de les determinacions de la normativa sectorial aplicable en matèria d’accessi-

Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l'aprovació definitiva en el Diari

bilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. ”

Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida .”
Article 7: modificació de l’article 13 del Pla Parcial Can Garrofa.
Article 3: modificació de l’article 5 del Pla Parcial Can Garrofa.
Es modifica l’article 13 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
Es modifica l’article 5 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
“Art. 13. Sistema d'actuació, compromisos i garanties.
“Art. 5. Interpretació

“L'execució del Pla Parcial urbanístic del Sector Can Garrofa, es farà pel sistema de reparcel·la-

La interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i subjecte als seus

ció amb la modalitat de compensació bàsica. L'aplicació d'aquest sistema comporta que els

objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i

propietaris del polígon aportin el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i executen les obres d'ur-

major dotació d'equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini

banització a càrrec de dits propietaris, que es constitueixen en junta de compensació. Els costos

públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte

d'urbanització aniran a càrrec dels propietaris afectats.

es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la

De conformitat amb la normativa urbanística vigent, es detallen els compromisos que adqui-

superfície real.

reixen els promotors per l'execució del Pla.
L'aprovació del Pla Parcial requerirà per la seva publicació i executivitat, la protocol·lització

En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al

dels compromisos que, al marge de les obligacions establertes amb caràcter general a la nor-

que disposa el planejament urbanístic general d’Aiguaviva.”

mativa urbanística vigent, hagin de ser contrets entre promotor i Ajuntament així com els que
aquell assumeixi davant dels futurs propietaris, en relació amb els terminis d'execució de les

Article 4: modificació de l’article 10 del Pla Parcial Can Garrofa.

obres d'urbanització i per la implantació de serveis i també en quan a conservació de la urbanització.

Es modifica l’article 10 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

En compliment de la normativa urbanística vigent es detallen les garanties que s'hauran de
constituir per respondre dels compromisos concrets pel promotor del Pla Parcial.

“Art. 10. Desenvolupament

Per l'acord d'aprovació definitiva d'un pla urbanístic derivat d'iniciativa privada, és requisit

Per al desenvolupament del present Pla Parcial urbanístic es redactaran projectes d e repar-

previ que asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent,

cel·lació, així com el projecte d'urbanització complementari, els quals respectaran les

per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, corresponent a la implantació de

determinacions del Pla Parcial urbanístic i del planejament urbanístic general d’Aiguaviva. ”

serveis i execució de les obres d'urbanització, segons avaluació econòmica del propi pla parcial.”
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Article 8: modificació de l’article 15 del Pla Parcial Can Garrofa.
Es modifica l’article 15 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Leq d’immissió de soroll aeri, sense que el cost hagi de córrer en cap cas a càrrec del
titular de l’aeroport.
2.
4. Cal que es faci constar, mitjançant anotació al corresponent Registre de la Propietat,
d’acord amb allò disposat en l’article 51 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova

“Art. 15. Procediment

el text refós de la Llei de sòl i al Reial decret 1093/1997, l’afecció sonora en els termes

El procediment a seguir per a l'execució del Pla Parcial urbanístic s’ajustarà al que disposi la

següents:

normativa urbanística vigent.”

“Aquesta finca es troba sotmesa a un nivell d’afecció sonora produïda pel sobrevol i les
maniobres d’aeronaus que operen a l’aeroport de Girona, de fins a Leq dia = 60 dB(A)

Article 9: modificació de l’article 16 del Pla Parcial Can Garrofa.

o Leq nit = 50 dB (A) (Nivell sonor continu expressat en decibels escala A, corresponent
a la mateixa quantitat d’energia que el soroll real variable considerat, en un punt determinat, durant tot el període diürn o nocturn”.”.

Es modifica l’article 16 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
“Art. 16. Sistemes i zones

Article 10: modificació de l’article 17 del Pla Parcial Can Garrofa.

1. El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes en el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès:

Es modifica l’article 17 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Sistemes:
-

Sistema d'espais verds

“Art. 17. Regulació detallada dels sistemes

-

Sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics.

El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia pels siste-

-

Sistema de vialitat i estacionament

mes definits en el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès, així com les

Zones:
-

condicions, normatives generals que li són d'aplicació.
Zona Industrial”

En caràcter particular resulten d'aplicació les següents categories:
• Dins el sistema d'espais verds:

2. Servituds aeronàutiques derivades de l’aeroport de Girona.

1. El sistema de places, parcs i jardins urbans. En aquesta àrea es procedirà a completar la

Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa les següents prescripcions sobre servituds aeronàu-

vegetació amb espècies autòctones. Tanmateix es preveu mantenir la riera, amb una ur-

tiques de l’aeroport de Girona:

banització adequada al tipus d'entorn més natural. Per la resta de condicions seran

3.
1. L’execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, etc.), i la instal·lació

d'aplicació les determinacions de la normativa general.

dels mitjans necessaris per a la seva execució (incloses les grues de construcció o simi-

• Dins el sistema d'equipaments comunitaris:

lars), requerirà resolució favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, d’acord amb

Es reserva sòl per Serveis Tècnics.

els articles 29 i 30 del Decret sobre servituds aeronàutiques.

1. El sistema d'equipament. En aquesta àrea d'acord amb les condicions de l'entorn tindrà

2.
4. Cal que es faci la inscripció de l’afectació per servituds aeronàutiques en el Registre de

una ocupació del 20%, i l'alçada màxima de 10m. La separació de l'edificació respecte la

la Propietat i en els termes següents:
“Aquesta finca es troba inclosa en zona de servituds aeronàutiques legals corresponents

carretera serà de 70m.
2. “4d” Equipament esportiu:

a l’aeroport de Girona. Com a conseqüència d’aquesta proximitat a les instal·lacions

-

Ocupació màxima: 20%.

aeroportuàries i de la seva situació sota les trajectòries de les maniobres de les aeronaus

-

Alçària màxima: 10 m (podrà ser ultrapassada excepcionalment quan se’n justifiqui la

que hi operen, està sotmesa a eventuals vols a baixa altura”.

necessitat i amb l’informe favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria).
-

3. Afeccions acústiques derivades de l’aeroport de Girona.

Separació mínima de l’edificació a la carretera GI-533: 70,00 m.

• Dins el sistema viari:

Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa, les següents prescripcions sobre afeccions acústi-

1. La xarxa viaria urbana.

ques de l’aeroport de Girona:

2. La xarxa viaria de vianants.”

1.
3. En cas d’implantar-se construccions dins la zona afectada per la petja de soroll, a més
de correspondre a usos compatibles amb aquesta afecció, hauran d’estar convenientment insonoritzades per complir amb els nivells d’immissió establerts en el document
bàsic DB-HR (protecció al soroll) del Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix uns nivells
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Article 11: modificació de l’article 17.1 del Pla Parcial Can Garrofa.

Article 14: modificació de l’article 19.1.1 del Pla Parcial Can Garrofa.

Es modifica l’article 17.1 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Es modifica l’article 19.1.1 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

“Art. 17.1 Justificació del compliment de mesures sobre mobilitat sostenible.

“1.1) Edificabilitat neta màxima.

Si bé el planejament urbanístic general vigent no fixa pel sector determinacions sobre mobilitat

L'edificabilitat neta és de 1'00 m 2s/m2s.”

sostenible, l'ordenació del Pla Parcial preveu diverses actuacions per facilitar-la.
Es mantenen com a accessos els camins a Can Garrofa existents, i es proposa una secció de

Article 15: modificació de l’article 19.1.2 del Pla Parcial Can Garrofa.

vial per facilitar el trànsit de vianants amb comoditat, també es reserva el sòl dins la faixa de
separació dels 100 m per construir un itinerari de carril per bicicletes, per poder accedir al

Es modifica l’article 19.1.2 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

polígon des de Girona i els municipis veïns.”
“1.2) Ocupació
Article 12: modificació de l’article 18 del Pla Parcial Can Garrofa.

La ocupació màxima serà del 70%.”

Es modifica l’article 18 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Article 16: modificació de l’article 19.1.3 del Pla Parcial Can Garrofa.

“Art. 18. Regulació detallada de les zones

Es modifica l’article 19.1.3 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia de les
zones definides en planejament urbanístic general vigent d'Aiguaviva del Gironès.”

“1.3) Volum.
El volum màxim edificable és de 11,5m 3/m 2. El volum màxim que resulti d’aplicar aquest valor

Article 13: modificació de l’article 19 del Pla Parcial Can Garrofa.

constituirà l’embolcall de tota la edificació a construir en tot el sòl industrial definit en aquest
Pla Parcial.”

Es modifica l’article 19 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
Article 17: modificació de l’article 19.1.4 del Pla Parcial Can Garrofa.
“Art. 19 Determinacions particulars per a la Zona Industrial.
Definició.

Es modifica l’article 19.1.4 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Comprèn els terrenys destinats principalment a la ubicació d' indústries i magatzems que per
la naturalesa de l'activitat o dels materials o productes que manipulin o dels elements tècnics

“1.4) Alçada reguladora màxima.

emprats no generin situacions de risc per la salubritat i seguretat públiques i siguin susceptibles

L’alçada reguladora màxima serà de 14m (PB+2), en general, que podran ser sobrepassats,

de mesures correctores que eliminin tot risc en les persones, les coses i el medi ambient. ”

dins el límit identificat amb aquest fi en els plànols d’ordenació, sense representar més del
25% del Sòl Privat:
a) fins arribar als 20m (PB+2) per necessitats de producció.
b) fins arribar a 18m (PB+4) quan l’edificació es destini a oficines associades a la pròpia activitat industrial.”
Article 18: modificació de l’article 19.1.5 del Pla Parcial Can Garrofa.
Es modifica l’article 19.1.5 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
“1.5) Parcel·la única i indivisible.
Es constituirà una parcel·la única i indivisible.”
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Article 19: modificació de l’article 19.1.6 del Pla Parcial Can Garrofa.

Article 23: modificació de l’article 19.2.4 del Pla Parcial Can Garrofa.

Es modifica l’article 19.1.6 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Es modifica l’article 19.2.4 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

“1.6) Separacions.

“2.4) Tanques perimetrals.

L’edificació haurà de separar-se dels llindars 7,5 m, excepte al vial paral·lel a la carretera Gi-

Les tanques que donen front a la via pública es col·locaran a la alineació de carrer, tindran una

533 on aquesta distància vindrà determinada per la separació obligatòria de 100 m a l'eix de

alçada màxima de 2,00metres i podran ser opaques fins una alçada de 1,20m, considerada des

la carretera i de 12,60 m des del límit de parcel·la en aquest vial.”

de la rasant de la futura plataforma interior. En el cas que els murs d'anivellació de terres als
límits de parcel·la superin l'alçada de 1,2 m, les tanques perimetrals hauran de ser permeables

Article 20: modificació de l’article 19.2.1 del Pla Parcial Can Garrofa.

en tota la seva alçada (2,00 metres considerats des de la rasant de la futura plataforma interior).

Es modifica l’article 19.2.1 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Per la formació de tanques vegetals, s’utilitzaran les espècies arbòries i arbustives recomanades a l’informa mediambiental.”

“2.1) Ordenació de l'edificació
En aquesta zona el tipus d'edificació és en edificació aïllada, en separació definida als límit s de

Article 24: modificació de l’article 19.2.5 del Pla Parcial Can Garrofa.

parcel·la.
No obstant es podrà admetre la construcció de naus agrupades en les condicions establertes

Es modifica l’article 19.2.5 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

en l’apartat 2.2 d'aquest article.”
“2.5) Adaptació topogràfica del terreny.
Article 21: modificació de l’article 19.2.2 del Pla Parcial Can Garrofa.

Les plataformes d’anivellació de la vora dels límits de la parcel·la no es podran situar a més de
2,50m per sobre o a més de 2,50m per sota la rasant del vial al límit de la parcel·la.

Es modifica l’article 19.2.2 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis), s’hauran de disposar de tal manera que no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base).

“2.2) Agrupació d’establiments per parcel·la.

Els murs d’anivellació de terres als límits de parcel·la o al límit del sector no podran arribar,

Actuant en el Règim de Propietat Horitzontal és a dir mantenint indivisible la parcel·la, es

en cap punt, a una alçada superior a 2,50m per sota de la cota natural del límit. Els murs

podran agrupar establiments que formin un conjunt arquitectònic únic, amb una amplada mí-

interiors no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de 3m.”

nima de façana de 10m i una superfície mínima en planta baixa de 300m2. El número màxim
d’establiments serà el que resulti de dividir la superfície de la parcel·la per 800m2 .”

Article 25: derogació de l’article 19.2.6 del Pla Parcial Can Garrofa.

Article 22: modificació de l’article 19.2.3 del Pla Parcial Can Garrofa.

Es deroga l’article 19.2.6 del Pla Parcial Can Garrofa.

Es modifica l’article 19.2.3 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

Article 26: modificació de l’article 19.2.7 del Pla Parcial Can Garrofa.

“2.3) Determinació de l’alçada reguladora.

Es modifica l’article 19.2.7 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

El punt de referència per l’aplicació de l’alçada reguladora màxima serà el que vindrà d efinit
per la planta que tingui consideració de planta baixa a cadascuna de les plataformes d’anive-

“2.7) Soterranis.

llament que es podran generar a la parcel·la segons les prescripcions de l’article 19.2.5.

S’admet una planta soterrània en les següents condicions:
a) Tenir el sostre com a màxim 1m per sobre de la cota que defineix l’alçada reguladora mà xima

La cota de planta baixa respecte de la plataforma on sigui ubicada podrà variar 1 metre res-

establerta a l’article 19.2.3.

pecte el nivell de la plataforma segons estableix l’article 19.2.7.”

c) L’alçada lliure màxima serà de 3,5m.
d) Els usos seran de magatzem i aparcament i serveis tècnics.”

28

Modificació del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa
Aiguaviva (Girona)

Article 27: modificació de l’article 19.2.8 del Pla Parcial Can Garrofa.

1. Oficines: son permeses en la zona industrial els despatxos propis de l'activitat de cada
establiment industrial.

Es modifica l’article 19.2.8 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:

2. Industrial.
3. Logístic.

“2.8) Espais no edificables.

4. Magatzem.”

Els espais no edificables de cada parcel·la només podran ser dedicats a aparcament o a vials
interiors o a serveis tècnics. Els espais que no siguin dedicats a aquests usos s’hauran d’enjar-

Article 31: derogació de l’article 20 del Pla Parcial Can Garrofa.

dinar obligatòriament. Hom podrà cobrir l’espai destinat a aparcament amb elements de
protecció oberts, que no impliquin una obra permanent d’edificació, que caldrà definir-ho en el

Es deroga l’article 20 del Pla Parcial Can Garrofa.

projecte d’edificació de sol·licitud de llicència municipal.
Fora de límit del gàlib de l’alineació de naus definida al plànol O.1 Zonificació i superfícies

Article 32: modificació de l’article 21 del Pla Parcial Can Garrofa.

només es podran situar serveis exclusius de les companyies subministradores. ”
Es modifica l’article 21 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
Article 28: modificació de l’article 19.2.10 del Pla Parcial Can Garrofa.
“Art. 21 Reserva i condicions d'aparcament
Es modifica l’article 19.2.10 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma se-

Al Sistema de vials i aparcaments es garantirà la construcció d’un mínim de 450 places d’es-

güent:

tacionament.”

“2.10) Cossos i elements sortints
Fora de límit del gàlib de l’alineació de naus definida al plànol 0.1 Zonificació i superfícies es

Article 33: modificació de l’article 22 del Pla Parcial Can Garrofa.

podran situar cossos, elements sortints i marquesines amb un vol màxim de 1.50 m.”
Es modifica l’article 22 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
Article 29: modificació de l’article 19.2.11 del Pla Parcial Can Garrofa.
“Art. 22 Disposicions Addicionals
Es modifica l’article 19.2.11 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma se-

1. Per tot el que no estigui especificat en les normes particulars, s'entén que resulta d'aplicació

güent:

el que disposa el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès.
2. D'acord amb el que estableix el planejament urbanístic general i la Legislació vigent caldrà

“2.11) Qualitat arquitectònica de l'edificació.

reservar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector a favor de l'A-

L'edificació o edificacions dintre d'una mateixa parcel·la tindran un tractament compositiu uni-

juntament.”

tari, inclòs les edificacions auxiliars.
El tractament unitari del volum edificatori quan es desenvolupi l'agrupació d'establiments de
diverses activitats industrials en una mateixa parcel·la, estarà solucionat en el projecte de
sol·licitud de llicència municipal, en quan a disposició d'accessos, aparcaments en espais lliures
d'edificació, disposició de portes practicables de l'activitat i portes de vianants en façana, composició d'obertures i de massissos en el pla de façana, per inserís el logos o rètol de l’empresa,
disseny de la tanca comuna de front de vial i laterals.”
Article 30: modificació de l’article 19.3 del Pla Parcial Can Garrofa.
Es modifica l’article 19.3 del Pla Parcial Can Garrofa que queda redactat de la forma següent:
“3. Condicions reguladores d'usos
Els establiments industrials compliran la normativa sectorial que els sigui d’aplicació.
En la zona d'usos Industrials s'admeten els usos següents:
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6.

PLA D’ETAPES, CESSIONS I COMPENSACIÓ ECONÒMICA.

6.1 Pla d’etapes.
Es manté el que estableix el Pla Parcial Can Garrofa que es modifica: una sola etapa de 4 anys.
6.2 Cessions a l’Ajuntament.
En tant que el present instrument de planejament dóna lloc a una parcel·la única i indivisible,
d’acord amb l’article 45.3 de la TRLUC, es cedirà a l’Ajuntament l’equivalent econòmic del sòl

11.464.881,91 €
------------------------- = 49,81 €/m 2 sòl brut de l’àmbit de la Modificació.
230.155,00 m 2 sòl brut
11.464.881,91 €
------------------------- = 99,73 €/m 2 sòl net de la parcel·la única indivisible.
114.962,48 m 2 sòl net
11.464.881,91 €
------------------------- = 246,26 €/m 2 sòl de vials i aparcaments de l’àmbit.
46.556,30 m 2 sòl net

corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’aquesta Modificació puntual.
6.3 Compensació econòmica.
En tant que el present instrument de planejament dóna lloc a una parcel·la única i indivisible,
d’acord amb l’article 126.1.c) del TRLUC, els propietaris de l’àmbit d’aquesta Modificació puntual no adjudicataris d’aquesta parcel·la única i indivisible seran indemnitzats amb l’equivalent
econòmic dels drets urbanístics que els corresponguin.
7.

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA.

7.1 Cost de les obres d’urbanització.
El Projecte d’Urbanització de la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa que
s’ha tramès a l’Ajuntament d’Aiguaviva paral·lelament a aquesta Modificació puntual preveu
unes despeses d’urbanització d’onze milions quatre-cents seixanta-quatre mil vuit-cents vuitanta-un euros amb noranta-un cèntims (11.464.881,91 €), IVA exclòs.
Mitjançant aquesta previsió, es realitza el següent càlcul de repercussió dels costos d’urbanització pel desenvolupament de la present Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic Can
Garrofa.
7.2 Repercussió dels costos d’urbanització.
La repercussió mitjana dels costos d’urbanització per metre quadrat de superfície de sòl, sense
considerar les despeses de planejament i gestió, és la següent:

7.3 Previsió d’altres despeses i indemnitzacions.
A les despeses d’execució de les obres d’urbanització s’hi afegeixen les despeses de gestió
pròpies del desenvolupament de l’àmbit objecte d’aquesta Modificació puntual: costos derivats
de la redacció dels documents de planejament, del projecte d’urbanització, del projecte de
reparcel·lació, de la direcció d’obra, entre d’altres.
7.4 Informe de sostenibilitat econòmica.
Aquest Informe de sostenibilitat econòmica preveu ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació,
manteniment d’infraestructures i prestació de serveis d’acord amb l’establert a l’article 66.1.d
del TRLUC.
Pel que fa a les despeses municipals,
Seran les que es poden derivar de l’actuació urbanística consistent en la construcció dels equipaments municipals del Sector Can Garrofa així com les despeses pròpies del desenvolupament
normal d’aquests equipaments.
Així mateix, les despeses municipals consistiran en el manteniment del sistema espais verds,
el sistema de serveis tècnics i els sistema viari i d’aparcaments.
I pel que fa als ingressos municipals,
L’impacte econòmic d’aquesta Modificació puntual anirà associada als tributs que l’Ajuntament
d’Aiguaviva percebi en relació a l’execució del Sector Can Garrofa i en relació a l’obertura de
l’activitat industrial; entre altres.
(a)

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ordenança fiscal núm. 4).

(b)

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (ordenança
fiscal núm. 5).
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(c)

Taxa per llicència d’obertura d’establiments (ordenança fiscal núm. 8).

(d)

Taxa de clavegueram (ordenança fiscal núm. 11).

(e)

Taxa per llicències urbanístiques (ordenança fiscal núm. 27).

(f)

Taxa per a la tramitació de l'autorització ambiental, la llicència ambiental o la co-

8.

PLÀNOLS

8.1 Plànols d’Informació

municació prèvia (ordenança fiscal núm. 36).

1.

Emplaçament.

(g)

Impost d'Activitats Econòmiques (ordenança fiscal núm. 1).

2.

Planejament vigent.

(h)

Impost de vehicles de tracció mecànica (ordenança fiscal núm. 2).

3.

Estructura de la propietat.

(i)

Impost de Béns Immobles (ordenança fiscal núm. 3).

4.

Topografia i estat actual.

(j)

Taxa pel servei de recollida d’escombraries (ordenança fiscal núm. 6).

5.

Afeccions acústiques

(k)

Taxa del servei d’abastament d’aigua potable (ordenança fiscal núm. 7).

6.

Servituds Aeronàutiques

Finalment, l’Ajuntament percebrà ingressos corrents provinents del normal funcionament dels
nous equipaments, en funció del servei que es decideixi desenvolupar en els mateixos per part
de la Corporació.

Barcelona, Maig de 2017
Els autors,

Norbert Torres i Pugès

Rafael Tejada Ramírez

Enginyer Camins Canals i Ports

Arquitecte

*

*

*
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8.2 Plànols d’Ordenació
1.

Plànol d’ordenació normatiu. Zonificació i superfícies.

2.

Vialitat

3.

Xarxes de serveis.

4.

Parcel·lació proposada.

47

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.1

1/1

126.40

124.30

123.10

116.50

123.40

122.80

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres

VIALITAT
COTES VIALS
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.2

1/2

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres

VIALITAT
SECCIONS
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.2

2/2

EDAR EQ

SH

SH

SH

Norbert Torres

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

XARXES DE SERVEIS
CLAVEGUERAM
din A1:

Eng. de Camins C. i P.
SH

EDAR EQ

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.3

1/5

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres

XARXES DE SERVEIS
AIGUA POTABLE
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.3

2/5

DE FECSA ENDESA

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres

XARXES DE SERVEIS
ELECTRICITAT
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.3

3/5

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres

XARXES DE SERVEIS
TELECOMUNICACIONS
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.3

4/5

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres

XARXES DE SERVEIS
ENLLUMENAT
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.3

5/5

del Sector Industrial Can Garrofa d'Aiguaviva

Norbert Torres
din A1:

Eng. de Camins C. i P.

Rafael Tejada

din A3:

Maig 2017

Arquitecte

al Terme Municipal d'Aiguaviva. Girona

O.4

1/1

Modificació del Pla Parcial Urbanístic Can Garrofa
Aiguaviva (Girona)

9.

CONVENI URBANÍSTIC SECTOR CAN GARROFA.
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10. ANNEXOS
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10.1 Estudis d’Avaluació Ambiental previs a la present Modificació.
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10.2 Estudis d’Inundabilitat previs a la present Modificació.
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10.3 Informes favorables de les diferents Administracions.
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10.4 Text refós de la Normativa Urbanística del Pla Parcial Can Garrofa, d’acord
amb la present Modificació puntual.
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Text refós de la Normativa Urbanística del Pla Parcial Can Garrofa (maig 2017)

Art. 7. Determinacions
Les determinacions del present Pla Parcial urbanístic es despleguen en els següents documents:

Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS

I. Memòria
II. Informe Mediambiental

Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència

III. Normes Urbanístiques
IV. Pla d'etapes í avaluació econòmica

Art. 1. Naturalesa

V. Plànols d’informació i ordenació urbanística

Aquest Pla té la condició de pla parcial urbanístic i respecta en totes les seves determinacions
la normativa urbanística vigent.

Capítol II. RÈGIM URBANÍSTIC

Art. 2. Àmbit territorial

Secció 1. Qualificació del sol i desplegament del Pla

L'àmbit territorial d'aquest Pla Parcial urbanístic és l'assenyalat gràficament als plànols d'ordenació.

Art. 8. Règim del sol
La classificació de l’àmbit del Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa definit en la Modifi-

Art. 3. Vigència

cació Puntual de les Normes Subsidiàries d'Aiguaviva de Gironès, i correspon a la de sol

Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l'aprovació definitiva en el Diari

urbanitzable delimitat.

Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida.
Art.9. Qualificació
Art. 4. Obligacions
Les disposicions contingudes en aquest Pla Parcial urbanístic obliguen al seu compliment per

El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa qualifica en zones i sistemes.
-

a l'edificació, d'acord amb els condicions del Pla Parcial urbanístic.

igual tanta l'Administració com als particulars.
Art. 5. Interpretació

S'entén per zones aquella part de terrenys dins la qual es poden exercir els drets relatius
S'entén per sistemes els terrenys que constitueixen l'estructura del sector, i que són de
cessió obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament d'Aiguaviva de Gironès.

La interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i subjecte als seus
objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i

Art. 10. Desenvolupament

major dotació d'equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini

Per al desenvolupament del present Pla Parcial urbanístic es redactaran projectes de repar-

públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte

cel·lació, així com el projecte d'urbanització complementari, els quals respectaran les

es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir -se a la

determinacions del Pla Parcial urbanístic i del planejament urbanístic general d’Aiguaviva .

superfície real.
Art. 12. Pla de millora urbana i Projectes d'urbanització Complementaris
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al

1. Es podran redactar Plans de Millora Urbana d'acord amb el que preveu la normativa urba-

que disposa el planejament urbanístic general d’Aiguaviva.

nística vigent, per regular la composició volumètrica i de les façanes.
2. Els projectes d'urbanització complementaris que es redactin en desenvolupament del Pla

Art. 6. Modificacions

Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, hauran d'ajustar-se al que disposa la normativa ur-

Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per ordre de

banística vigent i la normativa sectorial que li siguin d'aplicació. Així mateix, serà preceptiu

jerarquia urbanística.

l'acompliment de les determinacions de la normativa sectorial aplicable en matèria d’accessi-

No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no comportin distorsions

bilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats .

en l'estructura general del sector, ni modificacions en la superfícies de les illes superiors al 5%.
Tampoc ho seran les petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sob re el terreny

Secció 2. Sistema d'actuació i divisió poligonal

del projecte d'urbanització que no suposin modificacions en la superfície i per tant a l'edificabilitat, superior al 5%.

Art. 13. Sistema d'actuació, compromisos i garanties.
L'execució del Pla Parcial urbanístic del Sector Can Garrofa, es farà pel sistema de reparcel·lació
amb la modalitat de compensació bàsica. L'aplicació d'aquest sistema comporta que els propietaris del polígon aportin el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i executen les obres
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d'urbanització a càrrec de dits propietaris, que es constitueixen en junta de compensació. Els
costos d'urbanització aniran a càrrec dels propietaris afectats.

2. Servituds aeronàutiques derivades de l’aeroport de Girona.
Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa les següents prescripcions sobre servituds aeronàu-

De conformitat amb la normativa urbanística vigent, es detallen els compromisos que adqui-

tiques de l’aeroport de Girona:

reixen els promotors per l'execució del Pla.

1. L’execució de qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, etc.), i la instal·lació
dels mitjans necessaris per a la seva execució (incloses les grues de construcció o simi-

L'aprovació del Pla Parcial requerirà per la seva publicació i executivitat, la protocol·lització

lars), requerirà resolució favorable de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, d’acord amb

dels compromisos que, al marge de les obligacions establertes amb caràcter general a la nor-

els articles 29 i 30 del Decret sobre servituds aeronàutiques.

mativa urbanística vigent, hagin de ser contrets entre promotor i Ajuntament així com els que

2. Cal que es faci la inscripció de l’afectació per servituds aeronàutiques en el Registre de

aquell assumeixi davant dels futurs propietaris, en relació amb els terminis d'execució de les

la Propietat i en els termes següents:

obres d'urbanització i per la implantació de serveis i també en quan a conservació de la urba-

“Aquesta finca es troba inclosa en zona de servituds aeronàutiques legals corresponents

nització.

a l’aeroport de Girona. Com a conseqüència d’aquesta proximitat a les instal·lacions
aeroportuàries i de la seva situació sota les trajectòries de les maniobres de les aeronaus

En compliment de la normativa urbanística vigent es detallen les garanties que s'hauran de

que hi operen, està sotmesa a eventuals vols a baixa altura”.

constituir per respondre dels compromisos concrets pel promotor del Pla Parcial.
3. Afeccions acústiques derivades de l’aeroport de Girona.
Per l'acord d'aprovació definitiva d'un pla urbanístic derivat d'iniciativa privada, és requisit

Seran d’aplicació al sector de Can Garrofa, les següents prescripcions sobre afeccions acústi-

previ que asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent,

ques de l’aeroport de Girona:

per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, corresponent a la implantació de

1. En cas d’implantar-se construccions dins la zona afectada per la petja de soroll, a més

serveis i execució de les obres d'urbanització, segons avaluació econòmica del propi pla parcial.

de correspondre a usos compatibles amb aquesta afecció, hauran d’estar convenientment insonoritzades per complir amb els nivells d’immissió establerts en el document

Art. 14. Divisió poligonal

bàsic DB-HR (protecció al soroll) del Codi Tècnic de l’Edificació, que estableix uns nivells

Es preveu el desenvolupament del Pla Parcial urbanístic en un únic polígon d'actuació urbanís-

Leq d’immissió de soroll aeri, sense que el cost hagi de córrer en cap cas a càrrec del

tica, corresponent a l’àmbit total del sector urbanitzable.

titular de l’aeroport.
2. Cal que es faci constar, mitjançant anotació al corresponent Registre de la Propietat,

Art. 15. Procediment

d’acord amb allò disposat en l’article 51 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova

El procediment a seguir per a l'execució del Pla Parcial urbanístic s’ajustarà al que disposi la

el text refós de la Llei de sòl i al Reial decret 1093/1997, l’afecció sonora en els termes

normativa urbanística vigent.

següents:
“Aquesta finca es troba sotmesa a un nivell d’afecció sonora produïda pel sobrevol i les

Secció 3. Determinacions del Pla Parcial urbanístic

maniobres d’aeronaus que operen a l’aeroport de Girona, de fins a Leq dia = 60 dB(A)
o Leq nit = 50 dB (A) (Nivell sonor continu expressat en decibels escala A, corresponent

Art. 16. Sistemes i zones

a la mateixa quantitat d’energia que el soroll real variable considerat, en un punt determinat, durant tot el període diürn o nocturn”.

1. El Pla Parcial urbanístic del sector Can Garrofa, conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes en el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès.
Sistemes:

Art. 17. Regulació detallada dels sistemes
El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia pels siste-

-

Sistema d'espais verds

mes definits en el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès, així com les

-

Sistema d'equipaments comunitaris i serveis tècnics.

condicions, normatives generals que li són d'aplicació.

-

Sistema de vialitat i estacionament

En caràcter particular resulten d'aplicació les següents categories:
• Dins el sistema d'espais verds:

Zones:
-

Zona Industrial

1. El sistema de places, parcs i jardins urbans. En aquesta àrea es procedirà a completar la
vegetació amb espècies autòctones. Tanmateix es preveu mantenir la riera, amb una urbanització adequada al tipus d'entorn més natural. Per la resta de condicions seran
d'aplicació les determinacions de la normativa general.
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• Dins el sistema d'equipaments comunitaris:

1.3) Volum.

Es reserva sòl per Serveis Tècnics.

El volum màxim edificable és de 11,5m3/m 2. El volum màxim que resulti d’aplicar aquest valor

1. El sistema d'equipament. En aquesta àrea d'acord amb les condicions de l'entorn tindrà
una ocupació del 20%, i l'alçada màxima de 10m. La separació de l'edificació respecte la

constituirà l’embolcall de tota la edificació a construir en tot el sòl industrial definit en aquest
Pla Parcial.

carretera serà de 70m.
2. “4d” Equipament esportiu:
-

Ocupació màxima: 20%.

-

Alçària màxima: 10m (podrà ser ultrapassada excepcionalment quan se’n justifiqui la
necessitat i amb l’informe favorable previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria).

-

Separació mínima de l’edificació a la carretera GI-533: 70,00 m.

• Dins el sistema viari:
1. La xarxa viaria urbana.
2. La xarxa viaria de vianants.
Art. 17.1 Justificació del compliment de mesures sobre mobilitat sostenible.
Si bé el planejament urbanístic general vigent no fixa pel sector determinacions sobre mobilitat
sostenible, l'ordenació del Pla Parcial preveu diverses actuacions per facilitar-la.
Es mantenen com a accessos els camins a Can Garrofa existents, i es proposa una secció de
vial per facilitar el trànsit de vianants amb comoditat, també es reserva el sòl dins la faixa de
separació dels 100 m per construir un itinerari de carril per bicicletes, per poder accedir al
polígon des de Girona i els municipis veïns.
Art. 18. Regulació detallada de les zones
El present Pla Parcial urbanístic manté els conceptes, determinacions i terminologia de les

1.4) Alçada reguladora màxima.
L’alçada reguladora màxima serà de 14m (PB+2), en general, que podran ser sobrepassats,
dins el límit identificat amb aquest fi en els plànols d’ordenació, sense representar més del
25% del Sòl Privat:
a) fins arribar als 20m (PB+2) per necessitats de producció.
b) fins arribar a 18m (PB+4) quan l’edificació es destini a oficines associades a la pròpia activitat industrial.
1.5) Parcel·la única i indivisible.
Es constituirà una parcel·la única i indivisible.
1.6) Separacions.
L’edificació haurà de separar-se dels llindars 7,5 m, excepte al vial paral·lel a la carretera Gi533 on aquesta distància vindrà determinada per la separació obligatòria de 100 m a l'eix de
la carretera i de 12,60 m des del límit de parcel·la en aquest vial.
2. Condicions de l’edificació.
2.1) Ordenació de l'edificació

zones definides en planejament urbanístic general vigent d'Aiguaviva del Gironès.

En aquesta zona el tipus d'edificació és en edificació aïllada, en separació definida als límits de

Art. 19 Determinacions particulars per a la Zona Industrial.

No obstant es podrà admetre la construcció de naus agrupades en les condicions establertes

Definició.
Comprèn els terrenys destinats principalment a la ubicació d' indústries i magatzems que per
la naturalesa de l'activitat o dels materials o productes que manipulin o dels elements tècnics
emprats no generin situacions de risc per la salubritat i seguretat públiques i siguin susceptibles

parcel·la.
en l’apartat 2.2 d'aquest article.
2.2) Agrupació d’establiments per parcel·la.
Actuant en el Règim de Propietat Horitzontal és a dir mantenint indivisible la parcel·la, es

de mesures correctores que eliminin tot risc en les persones, les coses i el medi ambient.

podran agrupar establiments que formin un conjunt arquitectònic únic, amb una amplada mí-

1. Disposicions generals.

d’establiments serà el que resulti de dividir la superfície de la parcel·la per 800m2.

1.1) Edificabilitat neta màxima.

2.3) Determinació de l’alçada reguladora.

nima de façana de 10m i una superfície mínima en planta baixa de 300m2. El número màxim

L'edificabilitat neta és de 1'00 m 2s/m2s.

El punt de referència per l’aplicació de l’alçada reguladora màxima serà el que vindrà definit

1.2) Ocupació

llament que es podran generar a la parcel·la segons les prescripcions de l’article 19.2.5.

La ocupació màxima serà del 70%.

per la planta que tingui consideració de planta baixa a cadascuna de les plataformes d’anive-

La cota de planta baixa respecte de la plataforma on sigui ubicada podrà variar 1 metre respecte el nivell de la plataforma segons estableix l’article 19.2.7.
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2.4) Tanques perimetrals.

2.11) Qualitat arquitectònica de l'edificació.

Les tanques que donen front a la via pública es col·locaran a la alineació de carrer, tindran una

L'edificació o edificacions dintre d'una mateixa parcel·la tindran un tractament compositiu uni-

alçada màxima de 2,00metres i podran ser opaques fins una alçada de 1,20m, considerada des

tari, inclòs les edificacions auxiliars.

de la rasant de la futura plataforma interior. En el cas que els murs d'anivellació de terres als

El tractament unitari del volum edificatori quan es desenvolupi l'agrupació d'establiments d e

límits de parcel·la superin l'alçada de 1,2 m, les tanques perimetrals hauran de ser permeables

diverses activitats industrials en una mateixa parcel·la, estarà solucionat en el projecte de

en tota la seva alçada (2,00 metres considerats des de la rasant de la futura plataforma inte-

sol·licitud de llicència municipal, en quan a disposició d'accessos, aparcaments en espais lliures

rior).

d'edificació, disposició de portes practicables de l'activitat i portes de vianants en façana, com-

Per la formació de tanques vegetals, s’utilitzaran les espècies arbòries i arbustives recomana-

posició d'obertures i de massissos en el pla de façana, per inserís el logos o rètol de l’empresa,

des a l’informa mediambiental.

disseny de la tanca comuna de front de vial i laterals.

2.5) Adaptació topogràfica del terreny.

3. Condicions reguladores d'usos

Les plataformes d’anivellació de la vora dels límits de la parcel·la no es podran situar a més de

Els establiments industrials compliran la normativa sectorial que els sigui d’aplicació.

2,50m per sobre o a més de 2,50m per sota la rasant del vial al límit de la parcel·la.

En la zona d'usos Industrials s'admeten els usos següents:

Les plataformes d’anivellació en interior de parcel·la (menys els soterranis), s’hauran de dis-

1. Oficines: son permeses en la zona industrial els despatxos propis de l'activitat de cada

posar de tal manera que no ultrapassin els talussos ideals de pendent 1:3 (alçada:base).

establiment industrial.

Els murs d’anivellació de terres als límits de parcel·la o al límit del sector no podran arribar,

2. Industrial.

en cap punt, a una alçada superior a 2,50m per sota de la cota natural del límit. Els murs

3. Logístic.

interiors no podran ultrapassar, per la part vista, una alçada de 3m.

4. Magatzem.

2.7) Soterranis.

Art. 21 Reserva i condicions d'aparcament

S’admet una planta soterrània en les següents condicions:

Al Sistema de vials i aparcaments es garantirà la construcció d’un mínim de 450 places d’es-

a) Tenir el sostre com a màxim 1m per sobre de la cota que defineix l’alçada reguladora màxima

tacionament.

establerta a l’article 19.2.3.
b) L’alçada lliure màxima serà de 3,5m.

Art. 22 Disposicions Addicionals

c) Els usos seran de magatzem i aparcament i serveis tècnics.

1. Per tot el que no estigui especificat en les normes particulars, s'entén que resulta d'aplicació
el que disposa el planejament urbanístic general d'Aiguaviva del Gironès.

2.8) Espais no edificables.

2. D'acord amb el que estableix el planejament urbanístic general i la Legislació vigent caldrà

Els espais no edificables de cada parcel·la només podran ser dedicats a aparcament o a vials

reservar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector a favor de l'A-

interiors o a serveis tècnics. Els espais que no siguin dedicats a aquests usos s’hauran d’enjar-

juntament.

dinar obligatòriament. Hom podrà cobrir l’espai destinat a aparcament amb elements de
protecció oberts, que no impliquin una obra permanent d’edificació, que caldrà definir-ho en el

*

*

*

projecte d’edificació de sol·licitud de llicència municipal.
Fora de límit del gàlib de l’alineació de naus definida al plànol O.1 Zonificació i superfícies
només es podran situar serveis exclusius de les companyies subministradores.
2.9) Edificacions auxiliars.
La edificació auxiliar podrà ser del 5% de la superfície de la parcel·la.
Es permetran edificacions fora de la línia d'edificació quan siguin condicionades per les companyies de subministrament, entre elles: centres de transformació elèctrica, estacions de
maniobra elèctrica, centralització de comptadors, etc.
2.10) Cossos i elements sortints
Fora de límit del gàlib de l’alineació de naus definida al plànol 0.1 Zonificació i superfícies es
podran situar cossos, elements sortints i marquesines amb un vol màxim de 1.50 m .
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