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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

1.0. ANTECEDENTS 

En data 13 de febrer de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Celrà va aprovar inicialment la 
modificació puntual número 17 del Pla General d’Ordenació Urbana (BOP 41 de 27/02/2018). 

La modificació es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes.  

En data 19 de setembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Celrà va aprovar provisionalment el 
mateix document. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 18 de desembre de 2018 va 
acordar suspendre l’aprovació definitiva la Modificació núm 17 del PGO, fins que mitjançant un 
text refós es recondueixi la proposta de la Modificació de l’article 40.3 que planteja admetre 
tanques opaques de dos metres d’alçada a la zona industrial (clau 7). 

El document formulat plantejava modificar de dos articles: 

- L’article 40.3 “Regles sobre tanques” la modificació plantejava admetre, en les zones 
industrials, tanques opaques. 

- L’article 90 “Zona de verd privat (clau VP). 

 

L’article 40.3 “Regles sobre tanques” vigent permet una alçada màxima d’1,80 metres, dels quals 
0,90 cm poden ser amb material massís i la resta amb reixes, tela o planxa metàl·lica, fusta o 
vegetació d’arbust amb un mínim del 50% dels forats en vista frontal. La Modificació plantejava 
admetre en la zona industrial (clau 7) tanques opaques fins una alçària màxima de 2 metres. 

 

La Comissió Territorial d’Urbanisme valora de forma negativa la particularitat que es va recollir 
per a les zones industrials en la Modificació. 

El present document es redacta per ajustar-se als requisits de la CTU de Girona. En el sentit que 
no es modifica l’article 40.3 sinó únicament l’article 90. 

1.1. INTRODUCCIÓ 

La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (d’ara endavant PGOU-99) va ser aprovada 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 25 de novembre de 1998, i va 
donar la conformitat en data 10 de març de 1999 (DOGC 2905 de 8 de juny de 1999). 

La present modificació puntual del Pla General modifica l’article 90 “Verd Privat (Clau VP)”  de 
les Normes Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà 

El redactat d’aquest article es va establir en la Modificació puntual numero 3 del Pla General de 
Celrà, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 27 de 
juliol de 2006.  Aquest document va modificar diversos aspectes de les Normes Urbanístiques i 
dels plànols d’ordenació.  
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El Pla General de Celrà recull dins de la zonificació de Verd Privat (clau VP) dues subzones: 

- Verd privat existent que correspon a finques amb edificacions aïllades envoltades d’espais 
enjardinats d’interès. a conservar com espai sense edificar (clau VPa). Actualment la única 
finca qualificada amb la clau VPa és la de Can Cors. 

- Verd privat de nova creació (clau VPb). 

 

La regulació de la zona Verd Privat està establerta en l’article 90 de les Normes Urbanístiques. 

Tal com s’exposa en la Memòria, la Modificació puntual número 3 del PGOU-99 va modificar el 
redactat de l’article 90 tot concretant els usos admissibles en les zones qualificades de verd 
privat de nova creació (clau VPb). 

 

 

Si bé la voluntat expressada en el document era la de concretar els usos admissibles en la 
subzona qualificada amb la clau VPb en el redactat que proposa la Normativa de la Modificació 
número 3 per l’article 90, a l’establir les condicions d’ús en la zona de Vp, no distingeix els usos 
de la subzona VPb de la subzona VPa. Fixa que en aquestes zones únicament són admissibles 
activitats relacionades amb el lleure que no suposin noves construccions sobre el terreny 
natural. No té en compte que en la zona VPa existeixen edificacions que convé mantenir, 
edificacions que poden ser destinades a usos compatibles amb el manteniment de l’edificació i 
de l’espai enjardinat que l’envolta.  

Així es conclou que mentre la modificació puntual número 3 tenia la voluntat de modificar els 
usos de la subzona VPb en realitat va modificar els usos de tota la zona VP. 

La Normativa vigent regula l’ús del verd privat (VP) amb el següent redactat: 

 

 

De manera que actualment la Normativa del planejament general no regula les condicions 
d’edificació i ús de les construccions situades en sòl qualificat de Verd privat existent amb 
edificacions aïllades (clau VPa). 

 

Actualment en el Pla General hi ha únicament la finca de Can Cors qualificada amb la clau VPa. 
És una finca de grans dimensions situada a l’oest del nucli antic i té 2,4 Ha qualificades de Verd 
privat existent. En un extrem de la finca, amb una façana alineada a vial hi la el mas de Can 
Cors 
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Can Cors és un mas inclòs en el Pla especial de Protecció del Patrimoni de Celrà, aprovat 
definitivament el 10 de novembre de 2010. Està identificat en la fitxa 90 i té els següents nivells 
de protecció: 

- Nivell Parcial (clau B). Protegeix una o vàries parts de l’edificació, en qualsevol cas queda 
protegida la volumetria i l’estructura de suport. Les parts addicionalment protegides queden 
determinades a la fitxes individuals de protecció 

- Nivell Ambiental integral (clau D). És un nivell de protecció aplicat sobre l’àmbit de l’espai 
lliure, El D protegeix la totalitat de l’espai lliure relacionat amb l’edificació, degut al seu 
caràcter singular. 

1.2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

L’objectiu de la present modificació es concreta en permetre certs usos als edificis situats en la 
zona VPa. Es tracta d’edificis que formen part de la cultura de Celrà i que convé garantir la seva 
conservació i rehabilitació. 

1.3. INICIATIVA, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ 

La present modificació puntual és promou per iniciativa de l’Ajuntament de Celrà, segons el que 
estableix l’article 101.3 del Text refós de a Llei d’Urbanisme de Catalunya modificat per la Llei 
3/2012 de 22 de febrer. 

La conveniència de la present modificació es justifica en la necessitat de corregir les mancances 
detectades en la regulació de les construccions situades en finques qualificades de Verd privat 
existent amb edificacions aïllades (clau VPa) en la normativa urbanística del PGOU-99 i 
permetre la utilització de les edificacions existents. 
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1.4. JUSTIFICACIÓ LEGAL DE LA MODIFICACIÓ 

1.4.1. Legislació urbanística vigent 

La legislació urbanístic d’aplicació és la següent: 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme. 

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

- Decret 64/2014, de 13 de maig, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

- RDL 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i 
Rehabilitació Urbana. 

- Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 
de la Llei del sòl. 

Aquesta modificació puntual s’efectua en base a l’article 96 Modificació de les figures de 
planejament urbanístic i a l’article 97 Justificació de la modificació de les figures de planejament 
urbanístic del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer (d’ara endavant TRLU). 

L’article 96 del TRLU estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament està subjecte a les mateixes disposicions que regeixen la seva formació. 

L'article 97 estableix que les propostes d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i 
justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos 
públics i privats concurrents. La present modificació pretén facilitar la seguretat de les industries i 
garantir la vivència d’edificis, que tenen interès històric i arquitectònic, situats en el verd privat.  

La seva tramitació s’ajustarà al procediment establert en l’article 85 del TRLU i en general als 
articles que siguin d’aplicació tal com determina el Capítol " Formació i tramitació de les figures 
de planejament urbanístic" del TITOL TERCER del mateix text.  

1.4.2. Planejament territorial urbanístic  

El planejament territorial d’aplicació és el Pla territorial parcial de les comarques gironines 
aprovat pel Govern de Catalunya en data 14 de setembre de 2010. 

1.4.3. Planejament urbanístic general 

El planejament general vigent de Celrà està recollit en la Revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbana aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona, en data 25 de novembre 
de 1998 i publicat al DOGC 2905 de 8 de juny de 1999. Posteriorment s’han tramitat diverses 
modificacions puntuals del PGOU què s’identifiquen mitjançant una xifra. El present document 
correspon  a la número 17. 

1.5. NORMATIVA VIGENT 

La Normativa vigent està establerta en la Modificació puntual número 3 del PGOU aprovada 
definitivament en data 27 de juliol de 2006 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 

Tot seguit es reprodueix el contingut de l’article que es modifica. 
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Art. 90 –Verd Privat (Clau VP) 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena els sòls privats lliures d’edificació però vinculats a una edificació principal, 
on el Pla General determina la conservació dels elements vegetals existents o l’obligatorietat 
d’ajardinar-los. 

 

2. SUBZONES 

D’acord amb les característiques d’ordenació s’estableixen dos subzones: 

- Verd privat existent, clau VPa, que correspon als sòls amb edificacions aïllades voltades de 
jardins d’interès, que cal conservar pel seu propi valor patrimonial i per al manteniment del 
caràcter i peculiar identitat que confereixen a la fisonomia del paisatge de Celrà. 

- Verd privat de nova creació, clau VPb, que correspon als sòls no edificables que per les 
característiques de l’espai ordenat on es troben o per determinació dels planejaments d’on 
procedeixen, cal consolidar com a espais lliures verds. 

 

3. CONDICIONS D’ÚS 

En aquestes zones únicament són admissibles activitats relacionades amb el lleure que no 
suposin noves construccions sobre el terreny natural, i que en cap cas vagin en detriment dels 
objectius de protecció establerts. S’admet la construcció de piscines sempre que no es cobreixin 
i es separin de parcel·la i vial un mínim de tres metres. 
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

2.1. OBJECTIU I ABAST DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Protecció i intervenció és complementari. En aquest sentit la present modificació preveu 
permetre certs usos als edificis existent situats en la zona VPa i així evitar estats 
d’abandonament. 

 

La present modificació puntual proposa reglar de manera unívoca i específica la qualificació de 
verd privat i les dues subzones. 

Les Normes Urbanístiques del PGOU regulen les condicions específiques del Verd Privat en 
l’article 90 de la Secció 2 “Zones d’ordenació en sòl urbà” del Capítol III “Regulació i 
desenvolupament del sòl urbà” del Títol III “Règim urbanístic del sòl”. 

La present modificació afecta formalment al redactat de l’article 90 "Verd Privat (clau VP) de les 
normes urbanístiques del PGOU-99. 

El PGOU-99 admetia per les edificacions existents en la zona de verd privat obres de 
consolidació, conservació, modernització i millora en els edifici existents i permetia que es 
destinessin a qualsevol ús compatible amb les condicions d’ús dels sectors urbans limítrofs. 

 

 

 

Amb la modificació número 3 del PGOU es va excloure tota regulació específica referent als  
edificis existents. 

L’objectiu d’aquesta modificació és la de recuperar la normativa específica per a les edificacions 
existents en la zona VPa que permetia el Pla General del 99, si bé establint els usos de forma 
concreta. 

S’estableixen el usos, a que es poden destinar les edificacions, atenent a la classificació  que 
fixada en l’Annex 2 de les Normes Urbanístiques del PGOU. 

Es proposa distingir els usos permesos en les edificacions dels usos permesos en l’espai lliure. 

En concret la present modificació clarifica que la regulació vigent, relativa a condicions d’ús es 
exclusivament per la subzona VPb i que en les edificacions existents de la subzona VPa 
s’admeten usos que es permeten en les zones de l’entorn. 
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3. ESTUDIS I INFORMES COMPLEMENTÀRIS 

3.1. IMPROCEDÈNCIA DE LA MEMÒRIA SOCIAL 

D’acord amb l’article 69.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la memòria social d’un Pla 
d’ordenació urbanística municipal i les revisions o modificacions que es tramitin és el document 
d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés 
a l’habitatge 

Donades les característiques de la Modificació puntual proposada i atès que no té per finalitat la 
modificació de cap àmbit residencial de nova implantació, es considera que no és preceptiva, en 
aquest cas, la redacció de la esmentada memòria social. 

3.2. IMPROCEDÈNCIA DE L'INFORME AMBIENTAL 

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 regula en la 
disposició addicional Vuitena les regles aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de 
l'Estat 21/2013. 

Segons l’article 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d'Urbanisme, no és necessari l’informe de sostenibilitat ambiental en aquelles modificacions 
de planejament general que no s’hagin de sotmetre a avaluació ambiental.  

En aquest sentit els articles 5 a 7 i l’Annex 1 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes estableixen els plans i programes que es troben sotmesos a 
avaluació ambiental. En concret, l’article 7 de l’esmentada llei determina les modificacions de 
plans i programes sotmeses a avaluació ambiental. La present Modificació puntual del Pla 
General de Celrà no es troba subjecta al procediment d’avaluació ambiental, atès que la 
Modificació puntual: 1. No constitueix una modificació substancial de les estratègies, les 
directrius i les propostes o de la cronologia del PGOU vigent, i no produeix diferències 
apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient (article 7.1.a), 2. 
No estableix el marc per a l’autorització en un futur de projectes i activitats sotmesos a avaluació 
d’impacte ambiental (article 7.1.b), 3. La modificació no altera la classificació ni la qualificació del 
sòl. (article 7.1.c).  

D’acord amb l’article 118.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, les Modificacions de plans 
urbanístics que es sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental han d’incorporar l’informe ambiental corresponent. La present Modificació 
puntual no es troba en cap dels dos supòsits anteriors 

La present modificació no representa cap alteració de la classificació ni qualificació urbanística 
del sòl no urbanitzable.  

Per tot l’exposat, donades les característiques i determinacions que conté el present document, 
s’entén que la present modificació puntual del PGOU de Celrà no requereix l’informe ambiental 
en els termes i continguts que determina el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 



8 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 17 – Art. 90 “Verd Privat (Clau VP)”  DEL PGOU-99 DE CELRÀ 

3.3 IMPROCEDÈNCIA DE L'ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA 

Segons l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada en la redacció de figures de planejament general, així com en llurs 
revisions i modificacions, només serà necessari incorporar un estudi de la mobilitat generada en 
el cas que aquelles comportin noves classificacions de sòl urbà o urbanitzable. Tenint en compte 
que la present Modificació no comporta nova classificació de sòl urbà o urbanitzable (article 
3.1.b) ni suposa projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d’implantació 
singular, ni de reforma o ampliació d’instal·lacions existents (article 3.3), concloem que no es 
preceptiva la incorporació d’un estudi de la mobilitat generada a la present modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Celrà. 

3.4 SERVITUDS AERONÀUTIQUES DE L’AEROPORT DE GIRONA 

Bona part del terme municipal de Celrà es troba inclòs en les zones de Servituds Aeronàutiques 
legals corresponents a l’aeroport de Girona. En el següent plànol es representen les línies de 
nivell de les superfícies limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l’aeroport de Girona que 
afecten a aquest municipi, les quals determinen les alçades (respecte el nivell del mar) que no 
pot sobrepassar cap construcció (inclòs tots els seus elements com antenes, parallamps, 
xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, rètols, remats decoratius, etc.., 
modificacions del terreny o objectes fixes (postes, antenes, aerogeneradors inclosos pales, 
rètols, etc...) així com el gàlib de viari o via fèrria. 

 

Segons la cartografia disponible, les cotes del terreny del municipi de Celrà es troben 
aproximadament entre els 42 metres a la vora del riu Ter i els 385 metres de la muntanya de 
Sant Miquel i les cotes de les servituds aeronàutiques es troben aproximadament a partir de 459 
metres, totes tres sobre el nivell del mar. Hi ha cota suficient per que les servituds aeronàutiques 
no siguin sobrepassades per les construccions o instal·lacions previstes. 

 

 

Girona, febrer de 2019 

 

 

 

Josep Mariné  Duran, arquitecte 

Elisabet Pascual Pich, arquitecta 
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4. NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSADA 

 

Art. 90 –Verd Privat (Clau VP) 

1. DEFINICIÓ 

Aquesta zona ordena els sòls privats lliures d’edificació però vinculats a una edificació principal, 
on el Pla General determina la conservació dels elements vegetals existents o l’obligatorietat 
d’enjardinar-los. 

 

2. SUBZONES 

D’acord amb les característiques d’ordenació s’estableixen dos subzones: 

- Verd privat existent, clau VPa, que correspon als sòls amb edificacions aïllades voltades de 
jardins d’interès, que cal conservar pel seu propi valor patrimonial i per al manteniment del 
caràcter i peculiar identitat que confereixen a la fisonomia del paisatge de Celrà. 

- Verd privat de nova creació, clau VPb, que correspon als sòls no edificables que per les 
característiques de l’espai ordenat on es troben o per determinació dels planejaments d’on 
procedeixen, cal consolidar com a espais lliures verds. 

 

3. CONDICIONS D’ÚS 

1. En l’espai lliure d’aquestes zones únicament són admissibles activitats relacionades 
amb el lleure que no suposin noves edificacions sobre el terreny natural, i que en cap 
cas vagin en detriment dels objectius de protecció establerts. 

2. En els edificis existents situats en la subzona VPa s’admeten, sempre que sigui 
compatible amb el manteniment dels valors a protegir de l’edificació, els següents 
usos: 

Habitatge 
Hoteler 
Oficines i serveis privats 
Sanitari 
Sòcio-cultural 
Docent 
Residència col·lectiva 
Restauració 
Recreatiu 
Esportiu 

 

4. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 

1. En l’espai lliure d’aquestes zones no s’admet cap tipus d’edificació excepte la 
construcció de piscines sempre que no es cobreixin i es separin de parcel·la i vial un 
mínim de tres metres. 

2. En els edificis existents situats en la subzona VPa s’admeten les obres de 
consolidació, conservació i millora, no alterant aquestes últimes l’aparença exterior de 
l’edifici i preservaran els ambients interiors i la decoració en el cas que tingui valor 
històric. 
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