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1.  MEMÒRIA 

1.1.  ASPECTES GENERALS 

1.1.0.  Introducció 

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Celrà  en  sessió  del  10  de  desembre  de  2019  va  aprovar  inicialment  la 
Modificació puntual núm. 20 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Celrà  relativa a  tres 
situacions independents, que tenen en comú que es refereixen a la temàtica de la regulació d’usos.  

L’acord  es  va  publicar  al  Butlletí  oficial  de  la  província  núm.  248,  del  31  de  desembre  de  2019,  i  el 
document va estar exposat al públic durant un mes. 

En  aquest  temps  es  va  demanar  informe  a  l’OTAA  del Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat  i a  l’Oficina Territorial d’Acció  i Avaluació del Departament d’Empresa  i Coneixement de  la 
Generalitat de Catalunya i a la Dirección General de Aviación de la Secretaria General de Transportes del 
Ministerio de Transportes, Movilidad i Agenda Urbana. 

Passat  el  termini  d’informació  pública  es  van  rebre  els  informes  i  una  al∙legació.  A  continuació  es 
resumeixen les consideracions emeses dels diferents organismes i l’al∙legació presentada: 

Departament d’Empresa i Coneixement (RE Ajuntament 16‐01‐2020) 

El 13 de gener de 2020 emet  informe  favorable. Sens perjudici que addicionalment el DEMC  també ha 
d’emetre informe preceptiu i vinculant en el tràmit de sol∙licitud d’autorització ambiental que han dut a 
terme els  titulars d’establiments nous o canvis  substancials en els existents de conformitat amb  la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, prevenció i control ambiental de les activitats. En el cas d’informe favorable, 
la comunicació als ajuntaments  implicats de  les  limitacions urbanístiques a tenir en compte per a evitar 
creixements urbans en el futur a proximitat d’aquests establiments. 

El present document incorpora la condició addicional a què es refereix l’informe en la Normativa. 

Oficina Territorial d’Acció i Avaluació (RE Ajuntament 31‐01‐2020) 

El 23 de desembre de 2019 emet  informe el qual conclou que de  la revisió de  les característiques de  la 
Modificació no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental ni es formulen objeccions ambientals a  les seves 
determinacions sempre que les modificacions afectin únicament a sòl urbà. 

La modificació  afecta  únicament  a  sòl  urbà.  L’afectació  de  les  franges  de  seguretat  dels  establiments 
industrials  afectats  per  la  legislació  d’accidents  greus  sobre  el  sòl  no  urbanitzable  correspon  a  sòl 
qualificat d’agrícola protegit (AP). Els únics usos permesos en aquesta zona, de conformitat amb el PGOU, 
són l’agrícola. Per la qual cosa no s’hi prohibeixen usos que ja no són admesos. 

Dirección General de Aviación (RE Ajuntament 01‐04‐2020) 

El 30 de març de 2020 emet informe favorable. 

Al∙legació de Esteve Química SA (RE Ajuntament 28‐01‐2020) 

En  el  document  de  la Modificació  puntual  20  del  PGOU  aprovat  inicialment  es  va  fixar  una  franja  de 
seguretat de 75 metres al voltant de Esteve Química. Demana que s’ampliï fins a 150 metres atenent al 
fet  que  en  un  curt  o mig  termini  l’establiment,  com  a  resultat  de  futurs  canvis  i  ampliacions,  pugui 
requerir  d’acord  amb  la  legislació  d’accidents  greus  una  franja  de  seguretat  de  150 metres.  S’estima 
aquesta al∙legació 
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En  data  12  de maig  de  2020  el  Ple  de  l’Ajuntament  de  Celrà  va  acordar  aprovar  provisionalment  el 
document  i  trametre  l’expedient  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Girona  perquè  l’aprovi 
definitivament. 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 d’octubre de 2020 

Va  acordar  suspendre  l’aprovació  definitiva  de  la Modificació  puntual  número  20  del  PGOU  fins  que 
mitjançant  un  text  refós,  verificat  per  l’òrgan  que  ha  atorgat  l’aprovació  provisional  de  l’expedient 
incorpori les prescripcions que se’n derivin dels informes de Protecció Civil, Direcció General de comerç i 
Direcció General de Turisme si s’escau. 

Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement (RE Ajuntament 23‐10‐2020). 

En informe del 21 d’octubre de 2010 demana que s’incorporin les determinacions del Decret Llei 1/2009 
consistent en traslladar a  l’Annex 2 de  les NNUU del PGOU  i per a cadascuna de  les diferents zones els 
criteris  de  localització  i  ordenació  de  l’ús  comercial  de  l’article  9.  També  que  s’incorpori  la  limitació 
establerta  en  l’addicional  vuitena  del  Decret  Llei  1/2009  de  la  superfície màxima  200m2  dedicada  a 
establiment comercial com a servei complementari d’un establiment de venda de carburants  localitzats 
fora de la TUC. 

El municipi de Celrà no té definit el perímetre de la Trama Urbana Consolidada (TUC), de manera que de 
conformitat amb el Decret Llei 1/2009 es considera que aquesta ve definida per la zona constituïda pels 
assentaments de naturalesa complexa que configuren el casc històric i els seus eixamples. 

L’admissió de  l’ús comercial de  les diferents zones està establert al  llarg de  l’articulat de  les normatives 
del  planejament  general, modificacions  puntuals  posteriors  i  el  planejament  derivat.  Per  la  qual  cosa 
s’incorporen els criteris del Decret Llei 1/2009 de les diferents zones a l’Annex 2. S’incorpora la limitació 
establerta en l’addicional vuitena en els establiments de venda de carburants. 

Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement (RE Ajuntament 30‐10‐2020 i 12‐
11‐20). 

En  els  informes de 29 d’octubre de  2020  i del 12 de novembre de 2020 no  formula  cap objecció, no 
obstant observa que    la classificació  i definició dels usos d’allotjaments turístics s’hauran d’ajustar a  les 
tipologies, denominacions i requisits establerts en el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme. 

S’ha substituït  la referència al Decret 159/2012, d’establiments d’allotjament turístic  i d’habitatges d’ús 
turístic pel Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme. 

Protecció Civil (RE Ajuntament 26‐02‐2021). 

En l’informe signat de 22 de febrer de 2021 conclou: 

Pel que fa a riscos d’inundacions, sismicitat i ventades no s’estableix cap precepte 

Pel  que  fa  a  risc  forestal  cal  evitar  un  increment  significatiu  de  la  vulnerabilitat  (població  exposada  i 
elements generals exposats al perill d’incendi forestal) 

Pel que fa al risc químic pel transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril demana que 
s’incorpori els criteris de compatibilitat amb la gestió del risc continguts a la Instrucció tècnica de la DGPC 
relativa  a  l’elaboració  dels  informes  sobre  les  condicions  mínimes  que  han  de  complir  els  nous 
desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com de risc químic en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (ITMMPP). 

Demana que  s’inclogui a  l’article 87‐Industrial    (clau 7) els usos que es consideren compatibles amb  la 
zona d’indefensió  (ZIF), condicionants  i mesures preventives a 300 metres a banda  i banda del tram de 
línia ferroviària Portbou‐Granollers tal com descriu al punt 4.3 de la ITMMPP. 
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Pel  que  fa  al  risc  químic  en  establiments  industrials  atenent  a  la  Resolució  IRP/971/201,  que  dona 
publicitat  als  criteris  per  a  l’elaboració  dels  informes  referents  al  control  de  la  implantació  de  nous 
elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil preveu la zona d’indefensió 
envers l’autoprotecció (ZIEA), demana que s’inclogui en l’article 87‐Industrial (clau 7) de la Normativa els 
usos que es consideren compatibles amb el risc, 

El present document inclou el plànol O.3 on es transcriuen les zones de risc de la imatge de l’informe de 
Protecció Civil per establiments amb substàncies perilloses  i per transport de mercaderies perilloses. La 
ZIEA de Nalco s’ha transcrit ajustant l’àmbit al perímetre considerat en la Modificació. 

També s’inclou a l’article 87‐Industrial (clau 7) de la Normativa els usos que es consideren compatibles en 
zona d’indefensió (ZIF) descrits en el punt 4.3 de  la ITMMPP per a  la zona afectada per ZIF. Així com els 
que són compatibles de conformitat amb la IRP/ 971/2010 a la zona d’indefensió envers l’autoprotecció 
(ZIEA) derivades del risc químic en establiments industrials.  

Pel que  fa a  la modificació de  l’article 84  (admetre  l’ús de restauració)  i  l’afectació de  la ZIF en  l’àmbit 
qualificat de Zona de cases en filera (clau  4): 

Atès que  els  criteris de  la  ITMMPP  en  sòl urbà  consolidat només  s’apliquen  a  elements  especialment 
vulnerables i tenint en compte que la ITMMPP inclou com element especialment vulnerable els hospitals, 
centres  sanitaris, centres educatius o aquells quin objectiu principal  sigui acollir població especialment 
sensible es conclou que  l’admissió d’ús de restauració en un desenvolupament  ja executat no afecta als 
criteris de la ITMMPP. 

 

Departament d’Empresa i Coneixement (RE Ajuntament 27‐04‐2021) 

En  relació a  la modificació aprovada provisionalment emet un  informe  favorable, de data 20/04/2021, 
amb el mateix contingut que l’informe que van emetre el 13/01/2020. 

1.1.1.  Antecedents 

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  situació  actual, després de més de 20  anys d’aprovació del PGOU, demana  ajustar  alguns  aspectes 
referits a usos de la Normativa vigent. 

La present modificació es planteja davant la problemàtica de tres situacions independents, que tenen en 
comú que es refereixen a  la  temàtica de  la regulació d’usos. En concret es pretén donar  resposta a  les 
següents qüestions: 

1.  Atendre a  les obligacions  i condicionants  legals de prendre mesures de protecció a  les persones al 

voltant  dels  establiments  afectats  per  la  legislació  en matèria  d’accidents  greus,  en  el  sentit  de 
prohibir de certs usos entorn dels establiments afectats per la legislació d’accidents greus. 

2.  Admetre  l’ús  de  restauració  en  les  plantes  baixes  de  la  zona  clau  4,  que  correspon  a  l’àmbit 

d’edificació residencial situat dins l’antic Pla Parcial del Polígon Industrial. 

3.  Nova definició dels usos establerts en la normativa. 

 

Els motius principals que porten a formular la present modificació puntual són: 

1.  Els  Serveis  Territorials de Girona del Departament d'Empresa  i Coneixement de  la Generalitat de 

Catalunya  han  demanat  a  l’Ajuntament  de  Celrà  que  el  planejament  urbanístic  prengui mesures 
relatives als creixements urbanístics pròxims als establiments industrials existents d’accidents greus.  
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  En el municipi de Celrà hi ha dues  indústries  (Nalco –Ecolab  i Esteve Química) que estan afectades 
per la legislació d’accidents greus (AG). 

  Des de la directiva europea coneguda com a “Seveso II” (96/82/EC de 9 de desembre), avui derogada 
per  la Directiva 2012/18/UE, s’ha tramitat una extensa  i complexa normativa estatal (RD 840/2015, 
RD  1196/2003)  i  autonòmica  (Llei  9/2014,  Decret  174/2001,  Instruccions  per  la  planificació 
territorial...), que  tenen per objecte  identificar  les  zones  industrials amb  riscs, adoptar mesures    i 
limitar  les conseqüències per  l’home  i el medi ambient en previsió d’accidents greus en els quals hi 
hagi implicades substàncies perilloses. 

  El decret 174/2001, de 26 de  juny, que  incorpora a Catalunya els  requeriments del RD 840/2015. 
Esmenta  en  l’article  4.l.  que  li  correspon  al  Departament  d’Indústria,  Comerç  i  Turisme  (ara 
Departament d’Empresa i coneixement: DEMC) entre altres les funcions: 

   l)  Les  que  els  corresponguin  com  a  conseqüència  de  tenir  en  compte  els  objectius  de 
prevenció  d’accidents  greus  i  de  limitació  de  les  seves  conseqüències  en  l’assignació  i 
utilització del sòl. 

  En conseqüència,  i a banda de  les competències en  la matèria d’altres ens, el DEMC, a través de  la 
Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, en la mesura 
en què és responsable dels establiments AG en  la vessant de prevenció dels AG,  té assignades, de 
forma específica, competències en la matèria. 

  L’article 7 i 10 del Decret 174/2001 indiquen que l’òrgan competent del DEMC elaborarà un informe 
o  decisió  vinculant  en matèria  d’accidents  greus  i  el  trametran  a  l’OGAU,  per  tal  d’integrar‐lo  a 
l’autorització ambiental. 

   

Pel que fa a la legislació urbanística: 

Text refós de la Llei d’Urbanisme. “Article 9. Directrius per al planejament urbanístic: 

1.   Les  administracions  amb  competències  en matèria  urbanística  han  de  vetllar  perquè  les 
determinacions  i  l'execució  del  planejament  urbanístic  permetin  assolir,  en  benefici  de  la 
seguretat  i  el  benestar  de  les  persones,  uns  nivells  adequats  de  qualitat  de  vida,  de 
sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

2.   En  els  terrenys  situats  en  zones de  risc d'inundació o d'altres  riscos quan, d'acord amb  la 
legislació sectorial, puguin produir danys a  les persones o béns, regeixen  les  limitacions d'ús 
del  sòl  que  estableix  la  dita  legislació.  En  el  cas  que  la  legislació  sectorial  no  reguli  les 
limitacions d'ús, no es pot admetre en les zones de risc greu dur a terme actuacions de nova 
urbanització, ni incrementar l'edificabilitat o la intensitat de l'ús previstes pel planejament en 
sòl urbà ni edificar en els  terrenys  situats en sòl no urbanitzable,  llevat que es  tracti d'una 
actuació urbanística que  inclogui entre  les obres d'urbanització  les  infraestructures o altres 
mesures que l'administració sectorial consideri necessàries. 

2 bis. El  planejament  urbanístic  no  pot  establir  determinacions  que  contravinguin  o  dificultin 
l'execució dels plans  sectorials que gestionin els  riscos,  i, en particular, ha d'adaptar‐ne  les 
determinacions  al  que  estableixin  aquests  plans  amb  relació  a  les  edificacions  i  els  usos 
preexistents.” 

 

Decret 305/2006. “Article 5.Directriu de preservació front als riscs naturals o tecnològics 

  5.1 El planejament urbanístic i la seva execució han de permetre assolir uns nivells adequats 
de protecció enfront dels  riscs naturals  i  tecnològics  i han de preservar de  la urbanització  i 
l'edificació les zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones que, d'acord amb 
la  normativa  sectorial  aplicable,  siguin  totalment  incompatibles  amb  llur  urbanització  o 
edificació, llevat que es prevegi l'execució d' obres vinculades a la protecció i la prevenció dels 
riscs. 

  ... 
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  5.3  L'ordenació  de  la  implantació  i  la  distribució  dels  usos  en  el  territori  per  part  del 
planejament  urbanístic  i  de  les  ordenances  municipals  ha  de  preveure  les  limitacions  i 
mesures necessàries per garantir  la seguretat  i  la salut de  les persones front als riscs que es 
puguin derivar de les instal∙lacions i activitats industrials i altres activitats tecnològiques. 

   

  La  legislació ambiental en  l’article 21 de  la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció  i control 
ambiental de les activitats preveu “En cas que l'activitat estigui afectada per la normativa en matèria 
d'accidents greus,  l'òrgan ambiental competent ha de  requerir un  informe de caràcter vinculant al 
departament competent en la matèria.” 

  El procediment d’atorgament d’autorització  i control ambiental preveu que  l’informe a emetre pel 
servei  territorial  del  Departament  d’Empresa  i  Coneixement  (DEMC)  inclogui  consideracions 
urbanístiques  de  tal  forma  que  sigui  favorable  només  en  el  cas  que  les  persones  que  visquin  en 
proximitat  del  nou  establiment  (o  canvi  substancial)  estiguin  en  situació  segura.  A  més,  ha  de 
garantir la tramesa a l’Ajuntament de la informació relativa a les zones en les quals, en el futur, i com 
a  conseqüència  de  la  nova  activitat  (o  canvi  substancial  en  una  ja  existent),  ha  d’estar  prohibit 
edificar elements vulnerables. 

 

  El Servei de Seguretat d’Instal∙lacions, de  la subdirecció General de Seguretat Industrial ha elaborat 
diverses Instruccions per establir criteris que permetin prendre decisions harmonitzades per emetre 
els  informes. Es demana per emetre  l’informe favorable complir dos criteris: a) Criteri d’acceptació 
del risc individual i b) Criteri d’acceptació de la franja de seguretat. 

  En aquestes  instruccions s’estableixen els elements que  tenen  la consideració de molt vulnerables 
(EMV) a tenir en compte en els criteris d’acceptació de la franja de seguretat: 

 

 

  Per  tot això el Departament d'Empresa  i Coneixement ha establert, a petició de  l’Ajuntament,  les 
franges de seguretat dins les quals es proposa, amb la present Modificació Puntal del PGOU,  establir 
els criteris d’acceptació dels elements vulnerables per garantir en el futur el seu compliment. 
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  La present modificació puntual planteja garantir el compliment del criteri d’acceptació de la franja de 
seguretat, és a dir incorpora en el Pla General   les consideracions urbanístiques de forma que en el 
futur  i  com  a  conseqüència  de  les  activitats  no  s’admetin  elements  vulnerables  al  voltant  dels 
establiments afectats per la legislació d’accidents greus. 

 

   

  Pla d’emergència exterior del  sector químic de Catalunya  i pla d’emergències per  accidents en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya. 

  El Pla especial d’Emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril  de  Catalunya  (TRANSCAT)  estableix  les  zones  i  municipis  de  Catalunya  amb  major 
exposició al risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. La via de 
transport  de mercaderies  perilloses més  propera  a  l’àmbit  de  la  present modificació  és  la  línia 
ferroviària Portbou‐Figueres 

  La  Instrucció  tècnica de  la DGPC relativa a  l’elaboració dels  informes sobre  les condicions mínimes 
que han de complir els nous desenvolupaments urbanístics a ubicar dins les zones identificades com 
de risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (ITMMPP) estableix 
la  franja de  seguretat mínima necessària per  garantir  la  viabilitat de  l’autoprotecció  als  elements 
vulnerables en el marc d’un accident amb matèries perilloses. Defineix una Zona d’indefensió envers 
l’autoprotecció  (ZIF)  derivades  de  la  línia  ferroviària  Portbou‐Figueres  la  qual  està  establerta  per 
Protecció Civil en 300 metres. Aquesta franja afecta, en part, amb la franja de seguretat de les dues 
indústries  que estan afectades per la legislació d’accidents greus (AG). 

  La  ITMMPP  estableix  en  el punt  4.3 quines  construccions  i/o  activitats  vulnerables  es  consideren 
compatibles amb el risc en quines condicions es poden ubicar en la ZIF.  

“4.3  Construccions i/o activitats vulnerables compatibles en zona d'indefensió 

Les construccions i/o activitats  vulnerables que es consideren compatibles amb el risc i que es 
poden instal∙lar dins la zona d'indefensió són: 

a)  Infraestructures (vials, línies elèctriques, vies de comunicació, ...). 

b)  Aquelles  activitats  econòmiques  incloses  dins  les  seccions  A,  B,  C,  D,  E  i  I  de  Ia 
Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques  (CCAE‐93) que disposin de  les mesures 
preventives  especificades  a  continuació  i  que  no  s'ubiquin  en  establiments  oberts  al 
públic. De forma excepcional, es podran acceptar altres activitats que no acullin pública 
concurrència  i que per  les seves característiques es pugui assegurar una autoprotecció 
professionalitzada en front al risc químic. 

  Per  tal que aquestes activitats   puguin ubicar‐se dins   de  la  zona d'indefensió  s'haurà 
d'aportar  una  declaració  responsable  del  promotor,  a  incloure  dins  del  document 
urbanístic  final,  on  es  farà  constar  que  les  futures  activitats  disposen  de  les mesures 
d’autoprotecció següents: 

 Han de disposar, en el tràmit administratiu corresponent, d'un compromís de 
formació  bàsica  en  protecció  civil  que  pugui  assegurar  una  autoprotecció 
professionalitzada  als  seus  treballadors  en  cas  d’accidents  amb  matèries 
perilloses. 

 Que  els  edificis  d'aquestes  activitats  han  de  presentar  característiques 
estructurals  o  disposar  d'espais  de  confinament,  segons  escaigui,  que 
assegurin  la  capacitat  de  protecció  dels  treballadors  davant  els  escenaris 
d’explosió  greu,  núvol  inflamable  i  núvol  tòxic.  Així  com,  en  la mesura  del 
possible, evitar  la confrontació de  l'activitat a  línia viaria o  ferroviària per tal 
de reduir l'exposició al perill. 

c)  Són compatibles amb les zona d'indefensió els espais lliures públics (parcs, jardins, zones 
verdes, espais per a l'esbarjo, lleure i l'esport) sempre que: 
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 El seu disseny eviti grans aglomeracions de persones. 

 No  s'hi  instal∙lin  parcs  infantils,  àrees  de  joc  o  qualsevol  altra  destinada  a 
població especialment  vulnerable. 

 No  s'hi  realitzin activitats de caire  lúdic, com per exemple:  fires, exposicions, 
activitats  esportives,  concerts,  zones  de  pícnic,  zones  d'acampada,  etc.  amb 
una assistència igual o superior a 1000 persones. 

 

  Pel que fa al risc químic en establiments industrials la Resolució IRP/971/2010 que dona publicitat als 
criteris  per  a  l’elaboració  dels  informes  referents  al  control  de  la  implantació  de  nous  elements 
vulnerables  compatibles  amb  la  gestió  dels  riscos  de  protecció  civil  preveu  la  zona  d’indefensió 
envers l’autoprotecció (ZIEA) com la franja de seguretat per assegurar la capacitat d’aplicació de les 
mesures  d’autoprotecció  per  part  de  la  població.  Protecció  Civil  en  el  seu  informe  de  data 
22/02/2021  fixa  la ZIEA, de 250 metres al voltant de  l’establiment Esteve Química  i 500 metres al 
voltant l’establiment Nalco Española Manufacturing, SLU. 

  En aquesta zona tal com es descriu en el punt 4.3 de l’Annex A de la Resolució IRP/971/2010, de 31 
de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control 
de  la  implantació de nous elements vulnerables compatibles amb  la gestió dels riscos de protecció 
civil  es  concreten  els  usos  compatibles  i  els  seus  condicionants  i  mesures  preventives.  Les 
compatibilitats de la ZIEA es poden resumir en els següents punts: 

‐  Infraestructures (carrers, vials o carreteres, entre d’altres) 

‐  Ús  industrial,  sempre  i  quan  aquest  es  destini  a  activitat  industrial  compatible  amb  la 
presència d'establiments de  risc  i no es  destinin  en  cap  cas  a  l’ús  comercial.  S'hauran de 
tenir en compte els condicionants establerts per  la  IRP/ 971/2010 als  seus punts 4.3  i 4.5., 
especialment  pel que  fa a  l'assegurament  de  la distància de  protecció de  la població  i als 
mitjans d'avís a la població. 

‐  Només  compleció  nuclis  urbans  amb  límit  d’increment  població  del  5%  o  500  persones. 

‐  Així  mateix,  en  cas  que  s'implantés  un  establiment  afectat  per  la  normativa  d’accidents 
greus  (RD  840/2015)  caldrà  donar  compliment  a  les  distàncies  i,  en  general,  als 
condicionants  establerts  a  la  Resolució  IRP/971/2010  en  relació  al  risc  químic  en 
establiments que manipulen substàncies perilloses. 

 

  Al  plànol  O.3  Zones  de  risc  per  establiments  amb  substàncies  perilloses  i  per  transport  de 
mercaderies perilloses. Transcripció del la imatge de l'informe de Protecció Civil es grafien les corbes 
ZIEA  (Zona  d’Indefensió  autoprotecció)  per  l’afectació  per  raó  químic  de  les  indústries  Esteve 
Química, SA i Nalco Española atenent al perímetre dels establiments així com la zona d’afectació per 
risc químic transport ferrocarril. (ZIF). L’article 87‐Industrial(clau 7) inclou els usos que es consideren 
compatibles amb el risc per a cadascuna de les zones. 
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2.  A  la zona 4, que correspon a  la zona que ordena  l’edificació  residencial en bloc aïllat, edificacions 

entre mitgeres situades dins l’àmbit de l’antic pla parcial del polígon industrial‐residencial de Celrà i 
edificacions arrenglerades actualment s’admet en planta baixa els següents usos: habitatge, hoteler, 
comercial,  oficines,  recreatiu,  sanitari,  soci‐cultural,  assistencial  i  sanitari.  És  voluntat  de 
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l’Ajuntament atesa la dinàmica del barri admetre també l’ús de restauració (restaurants, bars, cafès 
...). 

  Tenint  en  compte  els  usos  permesos  actualment  es  dedueix  que  el  fet  que  la  Normativa  no 
incorporés l’ús de restauració respon a un oblit. 

 

3.  La Normativa vigent del PGOU‐99 desplega en un Annex (l’Annex 2: Definicions) la regulació d’alguns  

dels  usos  específics  referenciant‐se  a  la  Classificació  d’Activitats  Econòmiques  del  Real  Decret 
Legislatiu 1175/1990, de 28 de  setembre, pel qual  s’aproven  les  tarifes  i  la  instrucció de  l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques. 

  Amb aquestes determinacions els usos queden definits d’una manera poc pràctica i moltes vegades 
absurda. En el contingut de la Normativa trobem supòsits com els següents: 

a)  Activitats que estan contemplades en diferents usos específics: 
‐  Les  activitats  incloses  en  l’agrupació  61  correspon  tant  a  l’ús  comercial  com  l’ús  de 

magatzem. 
‐  Les activitats  incloses en  l’agrupació 94 corresponen tant a  l’ús d’oficines  i serveis privats 

com a l’ús sanitari.  
‐  Les  activitats  incloses  en  l’agrupació  95  corresponen  tant  l’ús  d’oficines  com  l’ús  sòcio‐

cultural. 

b)  Activitats definides de manera errònia: 
‐  L’ús  de  restauració  i  espectacles  correspon  als  grups  651  (comercio  al  por  menor  de 

productos  textiles,  confecciones  para  el  hogar,  alfombras  y  similares  y  artículos  de 
tapicería), 652  (Comercio al por menor de medicamentos y de productos  farmacéuticos; 
comercio al por menor de artículos de droguería y  limpieza; perfumería y cosméticos de 
todas  clases  y  de  productos  químicos  en  general;  comercio  al  por menor  de  hierbas  y 
plantas en herbolarios), 653 (Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del 
hogar  y  la  construcción)  963  (Exhibición  de  películas  cinematográficas  y  vídeos)  i  965 
(Espectáculos (excepto cine y deportes)). 

‐  L’ús agrícola correspon a les incloses en l’agrupació 01 (Explotación de ganado bovino). 
‐  L’ús  pecuari  correspon  a  les  incloses  a  l’agrupació  02  (Explotación  de  ganado  ovino  y 

caprino), no inclou per tant ni boví, ni pocs, ni aus, ni conills.... 
‐  L’ús forestal correspon a les incloses al grup 05 (Cunicultura). 

c)  Activitats  que  no  queden  incorporades  en  cap  dels  usos  definits:  religiós,  serveis  tècnics, 
instal∙lacions de l’administració pública... 

 

  L’objectiu del RDL 1175/1990 és establir una  classificació de  les activitats amb una  finalitat  fiscal, 
desenvolupa  la Llei d’Hisendes Locals. Estructura  les activitats en 8 divisions, dins de cada divisió hi 
ha  diverses  agrupacions  i  dins  de  cada  agrupació  hi  ha  diferents  grups  definits  i  concrets.  La 
classificació d’usos sobre el territori de vegades no encaixa en aquestes definicions. Per altra banda 
la Normativa del Pla General ha establert  la referència a  l’INE de forma parcial, ja que hi ha grups  i 
agrupacions que no queden incloses en cap ús. També hi ha usos que no queden definits per l’INE.  

  Cal  afegir  que  la  Classificació  d’Activitats  Econòmiques  és  una  classificació  que  ha  tingut moltes 
modificacions, des del Text inicial s’han publicat vint modificacions. 

  Tot això comporta confusió i poca claredat en la manera com estan definits els usos en la Normativa. 

1.1.2.  Objecte 

L’objecte de la modificació és: 
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1.  Fixar en  la franja de seguretat  i els elements vulnerables que no són admesos en aquesta franja al 

voltant dels establiments afectats per  la  legislació d’accidents greus  i per  la Subdirecció General de 
Programes en Protecció Civil. 

2.  Incorporar  l’ús de restauració entre els usos admesos en planta baixa en  la zona de cases en filera 

(clau 4). 

3.  Redefinir la definició dels usos específics que estableix el planejament. 

1.1.3.  Iniciativa de la Modificació del PGOU‐99 

Aquesta Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana es tramita per iniciativa pública, segons 
el que estableix  l’article 101.3 del Text  refós de  la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per  la Llei 
3/2012, de 12 de febrer. Està promogut per l’Ajuntament de Celrà. 

1.1.4  Contingut 

Els documents que formen aquesta modificació es detallen en el llistat següent: 

 Memòria 

- Aspectes generals 

- Justificació de la conveniència i oportunitat de la seva formulació 

- Informació urbanística 

- Concreció i descripció de la proposta 

 Estudis i informes complementàries 

- Improcedència de la memòria social 

- Improcedència de l’informe ambiental 

- Improcedència de l’estudi de mobilitat generada 

- Servituds aeronàutiques de l’aeroport de Girona 

 Normativa urbanística proposada 

 Plànols 

- Plànols d’informació 

- Plànols d’ordenació 

1.1.5  Marc legal 

La legislació urbanística 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, pel qual  s’aprova el Reglament  sobre protecció de  la  legalitat 
urbanística 

- Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures  fiscals, administratives,  financeres  i del  sector públic. 
(Concretament  el  Títol  VI  "Mesures  administratives  en  matèria  d’habitatge  i  urbanisme, 
d’ordenació ambiental, d’ordenació d’aigües i d’ordenació territorial) 
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- 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 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

1.1.6  Tramitació 

Aquesta modificació puntual s’efectua basant‐se en 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. 

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 títol tercer del mateix text. L’article 117.3 del RLU estableix que s’ha de subjectar al mateix 
procediment amb les exempcions que preveu. 

1.2.  JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA SEVA FORMULACIÓ 

D’acord amb  l’article 97 del TRLUC  les  justificacions de  les modificacions de  les  figures de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i conveniència amb relació 
als interessos públics i privats concurrents. 

Com  s’ha  exposat  en  l’apartat  d’antecedents  d’aquesta  memòria  l’Ajuntament  de  Celrà  vol  donar 
resposta al requeriment dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa  i Coneixement a Girona de 
delimitar una àrea de protecció al voltant de  les empreses afectades per  la  legislació d’accidents greus  i 
ajustar  la normativa vigent referent als usos a una regulació més clara  i que doni resposta a  la situació 
actual del municipal. 

En atenció a aquests antecedents és procedent i justificat la redacció de la present modificació. 

1.3.  INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1.3.1  Planejament director territorial i sectorial vigent 

A  Celrà  és  d’aplicació  el  Pla  territorial  parcial  de  les  Comarques  Gironines  aprovat  pel  Govern  de  la 
Generalitat el 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735 de 15/10/2010). 

1.3.2.  Planejament urbanístic vigent 

El planejament urbanístic general vigent en el municipi de Celrà és la Revisió del Pla General d’Ordenació 
Urbanística Urbana aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 
25 de novembre de 1998 (DOGC 2905 de 8 de juny de 1999). 

Posteriorment s’han tramitat diverses modificacions. Incideixen en la present modificació: 
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- la Modificació puntual número 3 del PGOUM de Celrà, aprovada definitivament per    la CTU de 
Girona en data 27 de juliol de 2006 i  

-  la Modificació puntual número 11 de Celrà, aprovada definitivament i donada la conformitat del 
text  refós en acord de 15 de  juliol de 2009  i 14 d’abril de 2010  respectivament per  la CTU de 
Girona. (DOGC 5652 de 17/06/2010). 

1.3.3.  Àmbit de la modificació 

1.  Pel  que  fa  a  les  consideracions  dels  establiments  afectats  per  la  legislació  d’accidents  greus  la 

present modificació afecta una franja al voltant del perímetre de les indústries Nalco –Ecolab i Esteve 
Química situades al Polígon Industrial de Celrà, al nord‐est del sòl urbà. 

  Nalco‐Ecolab es  troba en  l’illa delimitada pels carrers de Llevant, carrer dels Pirineus  i carrer de  la 
Tramuntana.  Esteve Química està situada en l’illa contigua delimitada pel carrer del Ter, carrer de la 
Tramuntana, carrer dels Pirineus i carrer d’Aumet. 

   

  A continuació es mostren imatges dels establiments: 

Imatge de Esteve Química des del carrer d’Aumet 

 

 

Imatge de Ecolab des del carrer Tramuntana 

 

2.  La modificació consistent en admetre l’ús de restauració afecta la zona qualificada en filera (clau 4). 

És una zona residencial en bloc aïllat, edificacions entre mitgers situades dins  l’àmbit de  l’antic Pla 
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Parcial  del  Polígon  Industrial‐Residencial  de  Celrà  i  edificacions  arrenglerades.  Situada  entre  els 
carrers Pins d’en Ros, avinguda de Palagret, carretera de Juià i carrer d’Aumet. 

  Imatges dels blocs de plurifamiliar situats en la zona qualificada amb la clau 4: 

 

3.  La  regulació  dels  usos  específics  no  planteja modificacions  ni  canvis  d’usos  en  les  zones  sinó  un 

aclariment de la definició dels usos. 

1.3.4.  Planejament vigent a modificar: 

1.  Pel  que  fa  a  la  proposta  de  fixar  els  elements  vulnerables  que  no  són  admesos  en  la  franja  de 

seguretat al voltant dels establiments industrials afectats per la legislació d’accidents greus s’afegeix 
una franja de seguretat en els següents documents normatius d’aplicació: 

 

Plànol 3.1. Ordenació del sòl no urbanitzable ‐ Sector nord. PGOU de Celrà 
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Plànol 02‐P. Planejament Proposat de la MP núm 3 del PGOU de Celrà 

 

Tot seguit es reprodueix el contingut de l’article que es modifica: L’article  87 de la Normativa modificat 
per la Modificació Puntual núm. 3 del PGOU: 

 
Art. 87 - Industrial (Clau 7) 
 
1. DEFINICIÓ 
Aquesta zona ordena les construccions industrials en edificació aïllada situades dins l’àmbit de l’antic 
Pla Parcial del Polígon Industrial de Celrà 
 
2. SUBZONES 
S’estableixen dues subzones en funció del tamany de la parcel·la: 
 Indústria aïllada Intensitat A, clau 7a 
 Indústria aïllada Intensitat B, clau 7b 
 
3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ       
Parcel·la mínima   Subzona 7a : 800 m2 
     Subzona 7b: 2.500 m2 
Front mínim de parcel·la  30 m en totes les subzones 
 
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ (en totes les subzones)    
Tipus d'ordenació     aïllada   
Edificabilitat màxima de la parcel·la 0,75 m2/m2  
Ocupació màxima    60 %    
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Sòl de parcel·la lliure:  es prohibeix  allò que doni una imatge desordenada i bruta, i 
l´emmagatzematge de deixalles i residus. Es permetrà l'ús d'aparcament tot combinant-lo amb arbrat i 
vegetació. 
Tanques    art. 40.3  
Alçada reguladora màxima 15,00 metres 
Separacions mínimes  carrer: 10 metres 
     fons  : 5 metres 
     laterals : 5 metres 
 
5. CONDICIONS D’ÚS. 
     industrial (1)  
     habitatge unifamiliar (2)  
     estació de servei 
     magatzem 
     tallers 
     aparcament 
     logística i transport 
Observacions: 
(1) només s’admeten les activitats subjectes al que determinen l’Annex I, Annex II.1, Annex II.2 i 

Annex III de la Llei 3/1999 . 
(2) es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda de 

l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 
 
6. APARCAMENTS 
En la Zona Industrial, el número de places d’aparcament per establiment serà 
  Industrial i tallers  1 plaça / 100m2 construïts 
  Magatzems   1 plaça / 300m2 construïts 
  
 
7.  LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS AMBIENTALS 
Les activitats econòmiques que s’implantin en aquesta zona industrial hauran d’ajustar.se al que 
disposa la Llei  3/1998, “De la intervenció integral de l’administració ambiental” i el reglament general 
de desplegament: Decret 136/1999, de 18 de maig. 
En els projectes tècnics annexos a la sol·licitud d’autorització ambiental, a la sol·licitud de llicència 
ambiental o, si s’escau, a la comunicació de l’activitat, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998,  
hauran de constar com a documentació complementària: 
Les característiques dels enllumenats exteriors, ajustades a les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (article 10). 
Un estudi d’impacte acústic que ha de tenir el contingut mínim establert per l’annex 10 de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (article 18). 
 
8. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
a) Els espais de càrrega i descàrrega de mercaderies així com els aparcaments necessaris per 

vehicles de personal i visitants hauran de reservar-se a l’interior de la percep-la i marcar-se 
gràficament al projecte d’edificació que es presenti a l’Ajuntament al sol·licitar la corresponent 
llicència. 

b) No es permet obrir nous vials ni vies secundàries dins les parcel·les existents 
c) En cada parcel·la es podrà desenvolupar un numero màxim d’activitats que en cap cas superi la 

proporció entera de superfície de parcel·la dividida per la superfície de la parcel·la mínima 

 

2.  En relació amb l’aspecte normatiu d’introduir l’ús de restauració en la Zona de Cases en Filera (clau 

4) es modifica l’article 84 de la normativa modificat per la MP núm. 3 del PGOU i la MP núm. 11 del 
PGOU. 

  De manera que  l’article 84, de l’actual normativa, presenta el text següent: 
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Art. 84 - Zona de cases en filera (clau 4) 
 
1. DEFINICIÓ. 
Aquesta zona ordena l'edificació residencial en bloc aïllat,  edificacions entre mitgeres situades dins 
l’àmbit de l’antic  Pla Parcial del Polígon Industrial-Residencial de Celrà, i edificacions arrenglerades.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. SUBZONES. 
En funció de les característiques de l’ordenació s'estableixen tres subzones: 
- Cases en filera unifamiliars  Subzona A, clau 4a 
- Cases en filera plurifamiliars  Subzona B, clau 4b 
- Cases en filera plurifamiliars  Subzona C, clau 4c  
- Cases en filera plurifamiliars  Subzona D, clau 4d  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ 4a, 4b, 4c i 4d  
Front mínim de parcel·la  Subzona A : 6 m 
     Subzona B : 24 m 
     Subzona C : 24 m 
     Subzona D : 24m 
Parcel·la mínima  
     Subzona A : 150 m2 
     Subzona B : 400 m2 
     Subzona C :336 m2 
     Subzona D :336 m2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ. 4a, 4b, 4c i 4d 
Tipus d’ordenació   alineada a vial 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paràmetres referits a l’illa  Fondària edificable 14 m 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paràmetres referits a l’illa  Densitat:   Subzona A : 1 hab per 168 m2 construïts 
        Subzona B : 1 hab per 124 m2 construïts 
       Subzona C :  1 hab per 100 m2 construïts 
       Subzona D :  1 hab per 70 m2 construïts 
     Sostre màxim per edifici: 
       Subzona A : 168 m2  
       Subzona B : 124 m2 construïts 
                                 Subzona C :  
                                 Subzona D :  
     Planta Baixa : d’acord amb l’art. 41 
     Alçada reguladora: 
       Subzona A : 7 m.  
       Subzona B : 12,7 m 
       Subzona C : 12,70 m 
       Subzona D : 12,70 m 
     Punt d’aplicació de l’alçada reguladora:   d’acord amb l’art.53 
     Separació mínima a carrer :  
       Subzona A : 5 m.  
       Subzona B : 5 m 
       Subzona C : alineada a vial 
       Subzona D : alineada a vial 
     Tanques:   art.40.3  
     Tractament mitgeres:   Art. 40.2 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paràmetres referits a l’edificació Nombre màxim de plantes : 
       Subzona A : PB+1  
       Subzona B : PB+3 
       Subzona C : PB+3 
       Subzona D : PB+3 
     Alçada lliure:  
      - soterrani. >= 2,20 m. 
      - planta baixa >= 2,50 m. resid. 
        >= 3,00 m. resta 
      - planta pis >= 2,50 m. 
     Entresolat de planta baixa:   Art. 35. 
     Sotacoberta habitable:   Art. 32. 
     Pendent màxim de la coberta:   30 % 
     Elements sortints:   Art. 48. 
     Cossos sortints:   no s’admeten. 
     Tractament de façana:   lliure 
     Porxos:   s’admeten 
     Safareig :   dins de l’alineació de l’edifici 
     Composició de façana:  lliure 
     Material i color de façana:   totxo vist 
     Material i color de la coberta inclinada:   teula  
     Fusteries:   lliure i art. 40.4 
     Aparcament:   un per habitatge 
     Tanques:   Art. 40.3 
     Tractament mitgeres:   Art. 40.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. CONDICIONS D'ÚS. 4a, 4b, i 4c 
Usos admesos planta soterrani aparcament 
     serveis tècnics de l’edifici 
Usos admesos en planta baixa habitatge 
     hoteler 
     comercial 
     oficines 
     recreatiu 
     sanitari 
     soci-cultural 
     assistencial 
     sanitari 
Usos admesos en plantes pis habitatge 
 
CONDICIONS D'ÚS.  4d 
Usos admesos planta soterrani aparcament 
     serveis tècnics de l’edifici 
Usos admesos en planta baixa habitatge 
     hoteler 
     comercial 
     oficines 
     recreatiu 
     sanitari 
     soci-cultural 
     assistencial 
     sanitari 
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Usos admesos en plantes pis habitatge de Protecció Pública 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.  La present modificació afecta formalment al redactat de  les definicions d’usos establertes  l’apartat 

de Classificació d’usos segons activitat  de la Secció Definició d’usos i la seva classificació de L’Annex 
2: Definicions de la Normativa.  El qual té el següent redactat: 

 

 

“DEFINICIÓ D’USOS I LA SEVA CLASSIFICACIÓ 
... 
Classificació d’usos segons activitat 

 Ús d’habitatge  és destinat a l’allotjament o residència familiar 

 Ús hoteler. El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per 
temporada inclosos en el D 176/1987, de 9 d’abril, sobre classificació d’establiments d’allotjament 
turístic sotmesos al règim d’hoteleria, que poden ser: hotels, hotels-apartament i pensions. 

 Hotel és aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions, en règim de lloguer i 
amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas, les habitacions formen una unitat 
residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt i no tenen els serveis per a la conservació i 
elaboració d’aliments. 

 Hotel-apartament és aquell establiment hoteler que ofereix l’allotjament en apartaments dotats 
d’elements per a la conservació, elaboració i consum d’aliments en cadascun d’ells i inclou tots els 
altres serveis propis dels hotels. 

 Motel és aquella especialitat d’hotel que se situa a no més de 500 m de l’eix d’una carretera  i que 
compta amb l’accés independent per a cada habitació o grup residencial. 

 Pensió és aquell establiment que ofereix servei d’allotjament en habitacions en règim de lloguer, 
però no té serveis de menjar ni té instal·lacions individuals per a fer-ho. 

 Ús comercial: El que es refereix a la venda de productes manufacturats a l’engròs o al detall. 
D’acord amb la classificació nacional d’Activitats econòmiques de l’INE, correspon a les incloses 
en les Agrupacions 61 (exclòs el subgrup 615), 63, 64 i 97, que agrupen el comerç i els serveis 
personals. 

 Ús d’oficines i serveis privats: Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat 
que d’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses en la Divisió 8, les Agrupacions 95 i els grups 943, 944, 945 i 946 que incorporen les 
institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers i altres serveis. 

 Ús de magatzem. D’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques de l’INE, 
correspon a les incloses a l’Agrupació 61 i al grup 754 que componen el comerç a l’engròs i a 
dipòsits i magatzems de mercaderies. 

 Ús d’indústria: Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició 
necessiten instal·lacions adequades 

 Ús sanitari: És el corresponent al tractament o allotjament de malats. Comprèn els hospitals, 
sanatoris, clíniques, dispensaris, consultes i similars. L’ús sanitari també inclou les clíniques 
veterinàries i establiments similars. D’acord amb la Classificació nacional d’activitats econòmiques 
de l’INE, correspon a les incloses dintre l’Agrupació 94. 

 Ús sòcio-cultural: Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen 
relació amb la creació personal i l’artística, i les de caràcter religiós. S’hi inclouen per tant, cases 
de cultura, centre socials, biblioteques, casinos, sales d’art i d’exposició, etc. , així com també les 
esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i similars. Dintre de la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les incloses dintre de l’Agrupació 95 i el 
grup 967. 

 Ús docent: Comprèn els centres dedicats a l’ensenyament preescolar, educació general bàsica, 
batxillerat i formació professional, així com les seves instal·lacions complementaries. Dintre de la 
Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les incloses dintre de 
l’Agrupació 93 sobre educació i investigació. 
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 Ús residència col·lectiva: És el que es refereix a l’allotjament en habitacions amb tots els serveis 
complementaris necessaris per a fer-hi estades llargues o permanents. S’especialitzen segons el 
col·lectiu a qui van dirigits i estudiants, avis, etc. 

 Ús de restauració i espectacles: És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda i 
cafès, amb espectacle o sense, sales de festa i en general totes aquelles activitats que han de 
complir la Llei 10/1990, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics. Dintre de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a la 
inclosa als grups 651, 652, 653, 963 i 965. 

 Ús recreatiu: És el referent a les activitats del lleure i de l’esplai, no compreses en cap altra 
qualificació. Dintre de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses a l’Agrupació 96, excloses els Grups 965 i 963 

 Ús esportiu: Inclou els locals i edificis condicionats per a la pràctica i l’ensenyament dels exercicis 
de cultura física i l’esport. 

 Ús agrícola: En general comprèn les activitats relacionades amb la cria i explotació d’animals, ja 
siguin granges, vivers... D’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, 
correspon a les incloses en l’agrupació 01. 

 Ús pecuari: Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d’animals, ja siguin granges, 
vivers... D’acord amb la classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses ne l’agrupació 02. 

 Ús forestal: Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de 
boscos en els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la desenvolupen. 
D’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon ales incloses 
en el grup 05. 

 Ús d’activitats extractives: Fa referència a l’extracció de terres i àrids, minerals i a l’explotació de 
pedreres. D’acord amb la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques de l’INE, correspon a les 
incloses a l’agrupació 21 i 23. 

 Ús de càmping i caravàning: És el relacionat amb l’acampada temporal de conjunts de tendes 
desmuntables de materials tèxtils o de vehicles rodats. 

 Ús de garatge–aparcament: Comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públic 

 Edificis independitzats: Als efectes de compatibilitzar l’ús industrial amb el residencial en 
edificacions entre mitgeres, s’entén per edifici independitzat, en zones on s’admeti la construcció 
d’habitatges, aquell amb parets de separació amb els predis confrontants a partir dels fonaments, 
deixant un espai lliure mitjà de 15 cm, sense que en cap punt no pugui ser inferior a 5 cm, excepte 
a les façanes on es disposarà d’aïllament per juntes de dilatació, i a la part superior, on es 
disposarà una tanca o protecció amb material elàstic, per tal d’evitar la introducció de deixalles o 
aigua de pluja en l’espai intermedi. La construcció i conservació de les juntes de dilatació de 
façanes i a la protecció superior són a càrrec del propietari de l’edifici industrial. 

1.4.  CONCRECIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

La present modificació es concreta en modificar els següents aspectes normatius del PGOU: 

1.  Es grafia en els plànols d’ordenació corresponents, a  l’entorn dels establiments  industrials afectats 

per  la  legislació  d’accidents  greus,  una  franja  de  seguretat  delimitada,  en  la  vora  interior,  pel 
perímetre  de  l’establiment  i,  en  la  vora  exterior,  pel  contorn  exterior  definida  pel  Departament 
d’Empresa  i Coneixement. S’estableix en  l’article 87 “Industrial  (Clau 7)” de  la Normativa  la relació 
d’elements vulnerables que no són admesos en aquesta franja. S’afegeix, en les observacions de les 
condicions d’ús, un punt (1) amb la següent  redactat: 

 

(1) A les franges de seguretat definides en els plànols d’ordenació dels establiments industrials 
afectats per la legislació d’accidents greus no s’admeten els elements vulnerables següents: 

A.  Habitatges de tercers en un nombre superior a 5 unitats per hectàrea 

B.  Instal∙lacions no incloses en les àrees esmentades en el primer punt com ara: 

1.  Edificis d’oficines amb més de 5.000m2 o amb capacitat de més de 500 persones. 
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2.  Establiments que reben públic (amb capacitat per més de 50 persones). 

 Hospitals i altres centres sanitaris. 

 Residències de la tercera edat o altres centres d’allotjament de col∙lectius més 
indefensos. 

 Guarderies, escoles i altres centres educatius. 

 Càmpings. 

3.  Establiments que reben públic (indrets de més de 5.000 m2 de superfície o amb una 
capacitat per més de 50 persones). 

 Instal∙lacions esportives que poden rebre públic (camps de futbol, per exemple). 

 Centres comercials o similars. 

 Hotels, restaurants o llocs d’esbarjo. 
C. Instal·lacions d’alt valor estratègic com ara estacions transformadores, estacions 

depuradores d’aigua que puguin sofrir danys estructurals com a conseqüència de 
l’activitat AG. 

D. Qualsevol altre que reuneixi característiques semblants atenent essencialment a: la 
capacitat de les persones sotmeses a risc per posar-se a lloc segur de forma autònoma, 
el nombre de persones exposades i la durada de l’exposició. 

 

  S’inclou a l’article 87‐Industrial (clau 7) els usos que es consideren compatibles en zona d’indefensió 
(ZIF)  descrits  en  el  punt  4.3  de  la  ITMMPP  per  a  la  zona  afectada  per  ZIF. Així  com  els  que  són 
compatibles  de  conformitat  amb  la  IRP/  971/2010  a  la  zona  d’indefensió  envers  l’autoprotecció 
(ZIEA) derivades del risc químic en establiments industrials  d’acord amb l’informe de Protecció Civil. 

  També s’afegeix en  l’apartat 7 LLICÈNCIES  I AUTORITZACIONS AMBIENTALS de  l’article 87    l’addició 
exposada  en  l’informe  del  DEMC  conforme  cal  informe  de  DEMC  en  la  sol∙licitud  d’autorització 
ambiental. 

  Al mateix temps es corregeix l’observació redactada  per a l’ús industrial, de l’article 87, que diu  (1) 
només s’admeten les activitats subjectes al que determinen l’Annex I, Annex II.1, Annex II.2 i Annex 
III de  la  Llei 3/1999. Es    treu  aquesta observació  atès que és una observació  innecessària,  ja que 
admet  tots  els  annexos  i per  tant  totes  les  activitats  incloses  a  la  Llei 3/1998,  sens perjudici que 
l’esmentada llei ha estat derogada per la Llei 20/2009, de 4  de desembre, de prevenció o control de 
les activitats.  

 

2.  Es modifica l’article 84 “Zona de cases en filera (clau 4)” de la Normativa en el qual s’hi afegeix com a 

admès l’ús de restauració en la planta baixa. 

 

3.  Es  modifica  el  redactat  de  l’apartat  “Classificació  d’usos  segons  activitat”  de  l’Annex  2  de  la 

Normativa.  S’estructura  en  grups  d’usos  generals  (1.  Residencial,  2.  Terciari  i  de  serveis,  3. 
Industrials,  logístics  i  tecnològic,  4.  Dotacional,  5.  Mobilitat,  lleure  i  ambientals  i  6.  Agraris  i 
d’explotació dels recursos) en els quals s’hi enquibeixen els usos específics que el PGOU estableix o 
podria establir en un futur per a cadascuna de les zones. 
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  A continuació es plasma en una taula com queden els usos admesos en les diferents zones i sistemes englobats en els usos específics proposats: 

 

USOS GENERALS USOS ESPECÍFICS

PARCS I 

JARDINS 

URBANS

EQUIPAMENTS 

COMUNITARIS

HABITATGE 

DOTACIONAL

INFRAESTRUCTURES I 

SERVEIS TECNICS

EIXAMPLE 

URBÀ
BLOC AÏLLAT

CIUTAT 

JARDÍ

MIXTA ‐ 

TOLERÀNCIA 

RESIDÈNCIA‐

INDÚSTRIA

INDÚSTRIA TERCIARI

ZONA 

AGRÍCOLA 

PROTEGIDA

ZONA RURAL 

PROTEGIDA

ZONA 

FORESTAL 

PROTEGIDA

ZONA DE 

PROTECCIÓ 

NATURAL I 

PAISATGÍSIT

CA

ZONA 

HIDROGRÀF

ICA 

PROTEGIDA

 (clau V)  (clau E)  (clau HD)  (clau T)  (clau 2)  (clau 3) (clau 5) (clau 6) (clau 7) (clau 8) (clau AP) (clau RP) (clau FP)
Parc Natural 

PN
(clau HP)

Nucli antic 

intensiu

Nucli antic 

extensiu

1a 1b i 1c
2a, 2b, 2c, 

2d, 2e i 2e‐hp
3a i 3b 4a, 4b i 4c 4d 5a, 5b, 5c i 5d 9a i 9b EP VPa VPb

Habitatge Habitatge  Habitatge Habitatge Habitatge Habitatge Habitatge

Habitatge 

Protecció 

Pública

Habitatge Habitatge
Habitatge 

unifamiliar

Habitatge 

propietari
Habitage

Residència col∙lectiva Residencial
Residència 

col∙lectiva

Oficines i serveis Oficines Oficines Oficines Oficines Oficines Oficines Oficina Oficines
Oficines i 

serveis
Oficines

Oficines i 

serveis privats

Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial
Comerç mitjà o 

gran
Comercial

Allotjament turístic Hoteler Hoteler Hoteler Hoteler Hoteler Hoteler Hoteler
Càmping i 

Caravaning

Restauració
Bar‐

restaurant

Bar‐

restaurant
Bar Bar‐restaurant Restauració

Bar‐

restaurant
Restauració

Recreatiu

Espectacles 

excepcionalm

ent

Indústria

Taller 

excepcionalm

ent

Tallers
Industrial 1ª i 2ª 

categoria
Industrial Industrial

Magatzem Magatzem Magatzem Magatzem Magatzem Magatzem Magatzem Magatzem Magatzem

Transport
Logística i 

transport

Taller de reparció de vehicles

Gestió de residus

Tecnològic

Educatiu Docent Docent Docent Docent Docent Docent

Cultural i associatiu Socio‐cultural Soci‐cultural Socio‐cultural Soci‐cultural Soci‐cultural Soci‐cultural Soci‐cultural Cultural‐religiós Soci‐cultural Soci‐cultural Sòcio‐cultural

Esportiu
Esportiu‐

recreatiu
Esportiu Esportiu Esportiu Esportiu Esportiu Esportiu

Sanitari‐assistencial
Sanitari‐

assistencial

Sanitari‐

assistencial
Sanitari Sanitari Sanitari

Sanitari‐

assistencial

Sanitari‐

assistencial
Sanitari Sanitari 

Sanitari 

Assistencial
Sanitari

Proveiment i abastament Proveïment

Serveis públics i administratiu Administratiu Administratiu

Religiós Religiós

Serveis funeraris Cementiri

Serveis tècnics
Dotació 

d'infraestructures
Serveis tècnics Serveis tècnics

Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament Aparcament

Estació de seveis
Estació de 

servei

Estació de 

servei

Estació de 

servei

Lleure

Descans i 

esbarjo de la 

població

Lleure Lleure

Ecològic i paisatgístic

Guarda i custòdia animals

Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola

Ramader Ramader Ramader

Forestal Forestal Forestal Forestal Forestal

Extractiu

RecreatiuRecreatiu

TERCIARI I SERVEIS

 (clau 1)  (clau 4) (clau 9 o EP)

Recreatiu Recreatiu Recreatiu Recreatiu
Recreatiu / 

Discoteca

(clau VP)

SISTEMES ZONES

NUCLI ANTIC CASES EN FILERA EQUIPAMENTS PRIVATS VERD PRIVAT

LLEURE I AMBIENTAL

AGRARI I D'EXPLOTACIÓ 

DE RECURSOS

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL I 

MAGATZEMS LOGÍSTICS 

I TECNOLÒGIC

DOTACIONAL I SERVEIS 

PÚBLICS

MOBILITAT
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2.  ESTUDIS I INFORMES COMPLEMENTÀRIS 

2.1.  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 l’esmentada memòria social. 

2.2.  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.  

Mentre no es duu a  terme  l’adaptació d’aquella  llei a  la normativa bàsica continguda a  l’estatal,  s’han 
d’aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d’acord amb les 
regles contingudes en l’esmentada Disposició Addicional Vuitena. Aquesta disposició estableix quins plans 
s’han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, quins plans s’han de sotmetre a avaluació 
ambiental estratègica simplificada, i quins plans estan exempts d’avaluació ambiental. 

El present document es pot incloure en aquests darrers: els plans que no han de ser objecte d’avaluació 
ambiental  estratègica,  per  la manca  d’efectes  significatius  que  produeixen  sobre  el medi  ambient,  o 
perquè els efectes  ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general. En concret s’inscriu en el 
seu apartat segon: les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a 
que es refereixen només a sòl urbà. 

De  manera  més  concreta  aquesta  modificació  s’inclou  en  l’apartat  6.e)  de  l’esmentada  Disposició 
Addicional Vuitena de la Llei 16/2015:  

e)  L’òrgan  ambiental  pot  determinar  que  no  tenen  efectes  significatius  sobre  el  medi  ambient  les 
modificacions  dels  plans  urbanístics  que  no  constitueixen  variacions  fonamentals  de  llurs  estratègies, 
directrius  i propostes o  llur cronologia  i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en  la 
zona d’influència. Per a obtenir aquesta declaració, el promotor, en la fase preliminar de l’elaboració de la 
modificació, ha de presentar una sol∙licitud en què justifiqui les circumstàncies descrites. El termini per a 
adoptar i notificar la declaració és d’un mes des de la presentació de la sol∙licitud. La manca de resolució 
expressa té efectes desestimatoris. 

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 
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(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  el  que  s’ha  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. 

2.3  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. 

2.4  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  aquest 
municipi,  les  quals  determinen  les  alçades  (respecte  al  nivell  del mar)  que  no  pot  sobrepassar  cap 
construcció  (inclosos  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...). 

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  perquè  les  servituds  aeronàutiques  no  siguin  sobrepassades  per  les 
construccions o instal∙lacions previstes. 

 
Girona, maig de 2021 

 
Josep Mariné  Duran, arquitecte 
Elisabet Pascual Pich, arquitecta 



24 
TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 – Usos ‐  DEL PGOU‐99 DE CELRÀ 

 



25 
TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 – Usos ‐  DEL PGOU‐99 DE CELRÀ 

 

 



26 
TEXT REFÓS de la MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 20 – Usos ‐  DEL PGOU‐99 DE CELRÀ 

3.  NORMATIVA URBANÍSTICA PROPOSADA 

Art. 84 - Zona de cases en filera (clau 4) 

 

1. DEFINICIÓ. 

Aquesta zona ordena l'edificació residencial en bloc aïllat,  edificacions entre mitgeres situades dins l’àmbit 
de l’antic  Pla Parcial del Polígon Industrial-Residencial de Celrà, i edificacions arrenglerades.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. SUBZONES. 

En funció de les característiques de l’ordenació s'estableixen tres subzones: 
- Cases en filera unifamiliars  Subzona A, clau 4a 
- Cases en filera plurifamiliars  Subzona B, clau 4b 
- Cases en filera plurifamiliars  Subzona C, clau 4c 
- Cases en filera plurifamiliars  Subzona D, clau 4d  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ  4a, 4b, 4c i 4d  
Front mínim de parcel·la Subzona A : 6 m 
     Subzona B : 24 m 
     Subzona C : 24 m 
     Subzona D : 24m 

Parcel·la mínima  
     Subzona A : 150 m2 
     Subzona B : 400 m2 
     Subzona C : 336 m2 
     Subzona D : 336 m2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ. 4a, 4b, 4c i 4d 
Tipus d’ordenació   alineada a vial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paràmetres referits a l’illa Fondària edificable 14 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paràmetres referits a l’illa Densitat: Subzona A :  1 hab per 168 m2 construïts 
       Subzona B :  1 hab per 124 m2 construïts 
       Subzona C :  1 hab per 100 m2 construïts 
       Subzona D :  1 hab per 70 m2 construïts 
     Sostre màxim per edifici: 
       Subzona A : 168 m2  
       Subzona B : 124 m2 construïts 
       Subzona C : 
       Subzona D : 
     Planta Baixa :  d’acord amb l’art. 41 
     Alçada reguladora: 
       Subzona A : 7 m.  
       Subzona B : 12,7 m 
       Subzona C : 12,70 m   
       Subzona D : 12,70 m   
     Punt d’aplicació de l’alçada reguladora:   d’acord amb l’art.53 
     Separació mínima a carrer :  
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       Subzona A : 5 m.  
       Subzona B : 5 m 
       Subzona C : alineada a vial 
       Subzona D : alineada a vial 
     Tanques:   Art.40.3  
     Tractament mitgeres:   Art. 40.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paràmetres referits a l’edificació Nombre màxim de plantes : 
       Subzona A : PB+1  
       Subzona B : PB+3 
       Subzona C : PB+3  
       Subzona D : PB+3  
      Alçada lliure:  
       - soterrani. >= 2,20 m. 
       - planta baixa >= 2,50 m. resid. 
         >= 3,00 m. resta 
       - planta pis >= 2,50 m. 
      Entresolat de planta baixa:   Art. 35. 
      Sotacoberta habitable:   Art. 32. 
      Pendent màxim de la coberta:   30 % 
      Elements sortints:   Art. 48. 
      Cossos sortints:   no s’admeten. 
      Tractament de façana:   lliure 
      Porxos:   s’admeten 
      Safareig :   dins de l’alineació de l’edifici 
      Composició de façana:  lliure 
      Material i color de façana:   totxo vist 
      Material i color de la coberta inclinada:   teula  
      Fusteries:   lliure i art. 40.4 
      Aparcament:   un per habitatge 
      Tanques:   Art. 40.3 
      Tractament mitgeres:   Art. 40.2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. CONDICIONS D'ÚS. 4a, 4b, i 4c 
Usos admesos planta soterrani  aparcament 
      serveis tècnics de l’edifici 
Usos admesos en planta baixa  habitatge 
      hoteler 
      comercial 
      oficines 
      restauració 
      recreatiu 
      sanitari 
      soci-cultural 
      assistencial 
      sanitari 
Usos admesos en plantes pis  habitatge 
 
CONDICIONS D'ÚS. 4d 
Usos admesos planta soterrani  aparcament 
      serveis tècnics de l’edifici 
Usos admesos en planta baixa  habitatge 
      hoteler 
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      comercial 
      oficines 
      restauració 
      recreatiu 
      sanitari 
      soci-cultural 
      assistencial 
      sanitari 
Usos admesos en plantes pis  habitatge de Protecció Pública 

___________________________________________________________________________________ 
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Art. 87 - Industrial (Clau 7) 

 
1. DEFINICIÓ 
Aquesta zona ordena les construccions industrials en edificació aïllada situades dins l’àmbit de l’antic Pla 
Parcial del Polígon Industrial de Celrà 
 
2. SUBZONES 
S’estableixen dues subzones en funció del tamany de la parcel·la: 
 Indústria aïllada Intensitat A, clau 7a 
 Indústria aïllada Intensitat B, clau 7b 
 
3. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ       
Parcel·la mínima   Subzona 7a : 800 m2 
      Subzona 7b: 2.500 m2 
Front mínim de parcel·la  30 m en totes les subzones 
 
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ (en totes les subzones)    
Tipus d'ordenació   aïllada   
Edificabilitat màxima de la parcel·la 0,75 m2/m2  
Ocupació màxima   60 %    
Sòl de parcel·la lliure:  es prohibeix  allò que doni una imatge desordenada i bruta, i 

l´emmagatzematge de deixalles i residus. Es permetrà l'ús 
d'aparcament tot combinant-lo amb arbrat i vegetació. 

Tanques    art. 40.3  
Alçada reguladora màxima  15,00 metres 
Separacions mínimes   carrer: 10 metres 
      fons  : 5 metres 
      laterals : 5 metres 
5. CONDICIONS D’ÚS. 
      Industrial (1)  
      habitatge unifamiliar (2)  
      estació de servei 
      magatzem 
      tallers 
      aparcament 
      logística i transport 
 

5.1. En les la zona d’indefensió envers l’autoprotecció (ZIF) derivades de la línia ferroviària 
Portbou-Figueres grafiada en el plànol O.3 Zones de risc per establiments amb substàncies 
perilloses i per transport de mercaderies perilloses es consideren compatibles de conformitat 
el punt 4.3 de la  ITMMPP les següents construccions i/o activitats: 

 Les construccions i/o activitats  vulnerables que es consideren compatibles amb el risc i que 
es poden instal·lar dins la zona d'indefensió són: 

a) Infraestructures (vials, línies elèctriques, vies de comunicació, ...). 

b) Aquelles activitats econòmiques incloses dins les seccions A, B, C, D, E i I de Ia 
Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93) que disposin de les 
mesures preventives especificades a continuació i que no s'ubiquin en establiments 
oberts al públic. De forma excepcional, es podran acceptar altres activitats que no 
acullin pública concurrència i que per les seves característiques es pugui assegurar 
una autoprotecció professionalitzada en front al risc químic. 

 Per tal que aquestes activitats  puguin ubicar-se dins  de la zona d'indefensió s'haurà 
d'aportar una declaració responsable del promotor, a incloure dins del document 
urbanístic final, on es farà constar que les futures activitats disposen de les mesures 
d’autoprotecció següents: 
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 Han de disposar, en el tràmit administratiu corresponent, d'un compromís de 
formació bàsica en protecció civil que pugui assegurar una autoprotecció 
professionalitzada als seus treballadors en cas d’accidents amb matèries 
perilloses. 

 Que els edificis d'aquestes activitats han de presentar característiques estructurals 
o disposar d'espais de confinament, segons escaigui, que assegurin la capacitat 
de protecció dels treballadors davant els escenaris d’explosió greu, núvol 
inflamable i núvol tòxic. Així com, en la mesura del possible, evitar la confrontació 
de l'activitat a línia viaria o ferroviària per tal de reduir l'exposició al perill. 

c) Són compatibles amb les zona d'indefensió els espais lliures públics (parcs, jardins, 
zones verdes, espais per a l'esbarjo, lleure i l'esport) sempre que: 

 El seu disseny eviti grans aglomeracions de persones. 

 No s'hi instal·lin parcs infantils, àrees de joc o qualsevol altra destinada a població 
especialment  vulnerable. 

 No s'hi realitzin activitats de caire lúdic, com per exemple: fires, exposicions, 
activitats esportives, concerts, zones de pícnic, zones d'acampada, etc. amb una 
assistència igual o superior a 1000 persones. 

 
5.2. En les la zona d’indefensió envers l’autoprotecció (ZIEA) derivades del risc químic en 

establiments industrials grafiada en el plànol O.3 “ Zones de risc per establiments amb 
substàncies perilloses i per transport de mercaderies perilloses. Transcripció del la imatge de 
l'informe de Protecció Civil”. 

 Es consideren compatibles de conformitat amb la la IRP/ 971/2010 els següents usos i/o 
construccions: 

- Infraestructures (carrers, vials o carreteres, entre d’altres) 

- Ús industrial, sempre i quan aquest es destini a activitat industrial compatible ambla 
presència d'establiments de risc i no es destinin en cap cas a l’ús comercial. S'hauran 
de tenir en compte els condicionants establerts per la IRP/ 971/2010 als seus punts 4.3 
i 4.5., especialment pel que fa a l'assegurament de la distància de protecció de la 
població i als mitjans d'avís a la població. 

- Només compleció nuclis urbans amb límit d’increment població del 5% o 500 persones. 

- Així mateix, en cas que s'implantés un establiment afectat per la normativa d’accidents 
greus (RD 840/2015) caldrà donar compliment a les distàncies i, en general, als 
condicionants establerts a la Resolució IRP/971/2010 en relació al risc químic en 
establiments que manipulen substàncies perilloses. 

 
5.3. Atenent al principi de prevenció, en les zones de solapament entre la ZIF i la ZIEA, 

s’establiran les compatibilitats més restrictives d’ambdues zones establertes en la ITMMPP i 
en la IRP971/2010 respectivament. En tot cas s’evitarà la pública concurrència, com a 
mesura proteccionista de la població vers el risc químic, per tal d’assegurar la capacitat 
d’aplicació de les mesures d’autoprotecció i que la implantació de nous elements vulnerables 
sigui compatible amb la gestió de riscos de protecció civil. 

 
5.4. Observacions: 

(1) A les franges de seguretat definides en els plànols d’ordenació dels establiments 
industrials afectats per la legislació d’accidents greus no s’admeten els elements 
vulnerables següents: 

A. Habitatges de tercers en un nombre superior a 5 unitats per hectàrea 

B. Instal·lacions no incloses en les àrees esmentades en el primer punt com ara: 
1. Edificis d’oficines amb més de 5.000m2 o amb capacitat de més de 500 persones. 
2. Establiments que reben públic (amb capacitat per més de 50 persones). 

 Hospitals i altres centres sanitaris. 
 Residències de la tercera edat o altres centres d’allotjament de col·lectius més 

indefensos. 
 Guarderies, escoles i altres centres educatius. 
 Càmpings. 
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3. Establiments que reben públic (indrets de més de 5.000 m2 de superfície o amb una 
capacitat per més de 50 persones). 
 Instal·lacions esportives que poden rebre públic (camps de futbol, per exemple). 
 Centres comercials o similars. 
 Hotels, restaurants o llocs d’esbarjo. 

C. Instal·lacions d’alt valor estratègic com ara estacions transformadores, estacions 
depuradores d’aigua que puguin sofrir danys estructurals com a conseqüència de 
l’activitat AG. 

D. Qualsevol altre que reuneixi característiques semblants atenent essencialment a: la 
capacitat de les persones sotmeses a risc per posar-se a lloc segur de forma autònoma, 
el nombre de persones exposades i la durada de l’exposició. 

 
(2) Es permet únicament l’ús d’habitatge pel personal de vigilància, conservació o guarda 

de l’establiment a raó d’un habitatge com a màxim per indústria o magatzem. 

 
6. APARCAMENTS 
En la Zona Industrial, el número de places d’aparcament per establiment serà 
 Industrial i tallers 1 plaça / 100m2 construïts 
 Magatzems 1 plaça / 300m2 construïts 

  
7.  LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS AMBIENTALS 

Les activitats econòmiques que s’implantin en aquesta zona industrial hauran d’ajustar-se al que disposa 
la Llei  3/1998, “De la intervenció integral de l’administració ambiental” i el reglament general de 
desplegament: Decret 136/1999, de 18 de maig. 

En els projectes tècnics annexos a la sol·licitud d’autorització ambiental, a la sol·licitud de llicència 
ambiental o, si s’escau, a la comunicació de l’activitat, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998,  hauran 
de constar com a documentació complementària: 

Les característiques dels enllumenats exteriors, ajustades a les disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (article 10). 

Un estudi d’impacte acústic que ha de tenir el contingut mínim establert per l’annex 10 de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (article 18). 

El Departament d’Empresa i Coneixement (DEMC) ha d’emetre informe preceptiu i vinculant en rel tràmit 
de sol·licitud d’autorització ambiental que han dut a terme els titulars d’establiments nous o canvis 
substancials en els existents de conformitat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, prevenció i control 
ambiental de les activitats. En el cas d’informe favorable, d’acord amb la instrucció 8/2007 SIE que regula 
els creixements urbans als voltants dels establiments AG caldrà recollir les recomanacions a tenir en 
compte per a evitar creixements urbans en el futur a proximitat d’aquests establiments. 

 

8. CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

a) Els espais de càrrega i descàrrega de mercaderies així com els aparcaments necessaris per vehicles 
de personal i visitants hauran de reservar-se a l’interior de la parcel·la i marcar-se gràficament al 
projecte d’edificació que es presenti a l’Ajuntament al sol·licitar la corresponent llicència. 

b) No es permet obrir nous vials ni vies secundàries dins les parcel·les existents 

c) En cada parcel·la es podrà desenvolupar un número màxim d’activitats que en cap cas superi la 
proporció entera de superfície de parcel·la dividida per la superfície de la parcel·la mínima 
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ANNEX 2: DEFINICIONS 
... 

 

DEFINICIÓ D’USOS I LA SEVA CLASSIFICACIÓ 

... 

Classificació d’usos segons activitat 

 

Classificació d’usos segons la funció o l’activitat 

La classificació d’usos segons la seva funció s’estructura en usos generals que són grups d’usos 
específics que podran ser establerts en la regulació de sectors de desenvolupament urbanístic 

Els usos es classifiquen d’acord amb les funcions generals següents, que es detallen i defineixen en 
apartats subsegüents: 

a) Usos residencials 

b) Usos terciaris i de serveis 

c) Usos industrials, logístics i tecnològic 

d) Usos dotacionals. 

e) Usos de mobilitat. 

f) Usos de lleure i ambientals. 

g) Usos agraris i d’explotació dels recursos 

Ús residencial. 

És aquell ús referit a l’allotjament prolongat de les persones i edificis condicionats per aquesta funció en 
unitats anomenades habitatges o en residències col·lectives. Es distingeix entre els següents: 

1. Habitatge: Es defineix com a tot recinte independent que per la forma de la seva construcció està 
concebut per ser habitat per persones. Es defineixen els següents tipus: 

a) Habitatge unifamiliar: Es defineix com aquell edifici per a habitatge, situat en parcel·la 
independent, en edifici aïllat, aparellat, en filera o agrupat horitzontalment, amb accés 
independent o exclusiu. 

b) Habitatge plurifamiliar: És el que inclou més d’un  allotjament familiar i normalment en diferents 
plantes, que disposa d’accessos i serveis comunitaris des de l’espai públic. L’habitatge 
plurifamiliar no comprèn els apart-hotels ni cap ús assimilable a l’ús hoteler 

c) Habitatge d’ús turístic: L’ús del qual els propietaris, amb l’autorització de l’administració 
competent, cedeixen a tercers en condicions d’immediata disponibilitat per a una estada de 
temporada, en règim de lloguer o sota qualsevol alta forma que impliqui contraprestació 
econòmica, sense que els cessionaris puguin convertir l’habitatge en llur domicili principal ni 
secundari. 

d) Habitatge rural: És aquell vinculat funcionalment de manera expressa a l’explotació rústica 
(agrícola, ramadera, forestal o d’explotació de recursos naturals) de la finca on s’emplaça. 
L’habitatge rural pot integrar un sol nucli familiar o diferents nuclis de la mateixa família i es 
caracteritza per constituir un conjunt arquitectònic unitari des del punt de vista registral, de la 
composició arquitectònica, de l’accés i de les dotacions de serveis. 

e) Habitatge dotacional: Comprèn els habitatges socials assequibles destinats a satisfer els 
requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats específiques, d’assistència o 
d’emancipació, facilitant a aquests col·lectius l’accés a l’habitatge dins del municipi. 

2. Residència col·lectiva. Comprèn els allotjaments col·lectius, diferents dels equipaments comunitaris i 
els hotelers, destinats a residència d’una pluralitat o comunitat de persones, com són: 

a) Albergs  de  joventut,  residències  d’estudiants,  residències  religioses  com  convents  o 
seminaris, refugis de muntanya. 

b) Prestació de serveis destinats a allotjament comunitari, com ara residències per a la gent gran, 
centres assistits o similars. 
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c) Establiments en els quals s’exerceix una funció social a la comunitat, com ara centres 
ocupacionals i/o d’atenció  especialitzada, centres de reinserció social, etc..., sempre que 
s’inclogui l’allotjament. 

Ús terciari i de serveis 

És l’ús que correspon a locals oberts al públic, destinats al comerç i locals destinats a la prestació de 
serveis al públic. Queden compresos en aquest ús: 

1. Oficines i serveis. Comprenen les diverses activitats administratives, de titularitat que impliquen una 
utilització de l’espai en forma de sales o despatxos. Com a activitats s’hi comprenen les institucions 
financeres, d’assegurances i auxiliars, els serveis a les empreses, lloguer de béns mobles i immobles, 
serveis de comunicacions, els intermediaris del transport, serveis educatius i sanitaris privats i els 
serveis professionals diversos i similars, tots sota el concepte genèric de despatxos. S’inclouen els 
despatxos professionals liberals (advocats, notaris, gestors, arquitectes, etc..). 

2. Comercial: Comprèn els establiments comercials d’acord amb la legislació sectorial específica en 
matèria de comerç, tant si aquestes activitats es desenvolupen en locals, construccions, instal·lacions 
o espais coberts o sense cobrir de manera continuada, periòdica o ocasional i independentment que 
es realitzin amb intervenció de personal o amb mitjans automàtics. Inclou locals destinats a la 
prestació de serveis privats al públic, com poden ser perruqueries, salons de bellesa, bugaderia, 
planxadora i similars 

 No s’inclouen en aquesta consideració els espais situats en terrenys de domini públic, destinats a 
mercats de venda no sedentària, periòdics o ocasionals. 

 També inclou els establiments de caràcter col·lectiu integrats per un conjunt d'establiments situats en 
un o en diversos edificis en un mateix espai comercial, en els quals es duen a terme diferents 
activitats comercials. 

 D’acord amb el DL 1/2009, els establiments comercials es classifiquen en funció de la seva superfície 
de venda i de la seva singularitat. Per raó de la superfície de venda s’estableixen els trams següents 

a) Comerç petit: (PEC) establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda inferior 
a 800 metres quadrats 

b) Comerç mitjà: (MEC) establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o 
superior a 800 i inferior a 1.300 metres quadrats. 

c) Comerç gran: (GEC) establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o 
superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats. 

d) Comerç gran territorial: (GECT): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de 
venda igual o superior a 2.500 metres quadrats. 

e) Comercial singular: (ECS): els establiments de venda a l'engròs, els establiments dedicats 
essencialment a la venda d'automoció i carburants, d'embarcacions i altres vehicles, de 
maquinària, de materials per a la construcció i articles de sanejament, de pirotècnia, i els centres 
de jardineria i els vivers. L’ús comercial singular també es classifica segons la seva superfície de 
venda. 

  

 Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial de conformitat amb l’article 9 del DL 1/2009, 
sens perjudici de llurs excepcions, són els següents: 

a) Els petits establiments comercials (PEC) no singulars es poden implantar en sòl urbà i 
urbanitzable on l’ús residencial sigui dominant, sempre que no configurin un gran establiment 
comercial col·lectiu o un gran establiment comercial territorial (GECT). 

b) Els mitjans establiments comercials (MEC) i els grans establiments comercials (GEC) no 
singulars només es poden implantar a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 
5.000 habitants. Mentre no s’hagi delimitat la trama urbana es considera que aquesta ve 
delimitada per la zona constituïda pels assentaments de naturalesa complexa que configuren el 
casc històric i els seus eixamples. 

c) Els establiments comercials singulars (ECS) els quals comprenen únicament els establiments 
que consten en l’article 6.1.b del DL 1/2009 es poden implantar en tots els àmbits on el 
planejament urbanístic vigent admet l’ús comercial. 

3. Allotjament turístic: Comprèn instal·lacions destinades a l’allotjament temporal de persones amb les 
diferents modalitats permeses a la legislació sectorial corresponent (Llei 13/2002, de 21 de Juny, de 
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turisme de Catalunya i el Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme) o legislació que el substitueixi en 
el futur. Es defineix els següents tipus: 

a) Hoteler: Establiment destinat a residència hotelera: hotels, hotels-apartament, motels, pensions, 
hostals i d’altres legalment reconeguts, excepte càmpings i àrees d’acollida d’autocaravanes i 
similars, destinats a l’allotjament temporal per a transeünts o viatgers. Incorpora activitats de 
restauració, sales de reunions i/o festes, i admet petits establiments comercials en una superfície 
inferior al 5% del total. 

b) Turisme rural: Establiments que presten servei d'allotjament temporal en habitatges rurals, en 
règim d'habitacions o de cessió de l'habitatge sencer, segons les modalitats i els requisits definits 
per la legislació sectorial 

c) Càmping: Compren l’ús d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament delimitats, 
destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, mitjançant tendes de campanya, 
caravanes, autocaravanes i altres albergs mòbils o mitjançant bungalous, segons les modalitats 
que siguin establertes per la legislació vigent 

4. Restauració: Establiments on es desenvolupa l’activitat d’elaborar i/o vendre begudes i aliments per a 
consum directe, permanentment o temporal per a  residents, transeünts o viatgers. Incorpora 
activitats de restauració, restaurants, bars, cafès i similars. Quan aquestes activitats són 
complementaries d’espectacles públics i activitats recreatives, queden adscrites a l’ús recreatiu que 
complementen. 

5. Recreatiu:  Comprèn els serveis recreatius i d’espectacles públics, de jocs d’atzar i màquines 
recreatives, d’ambientació musical i/o espectadors, d’exhibició en espais oberts i d’exhibició privada o 
col·lectiva, prestats amb finalitat de lucre. Inclou totes les activitats relacionades amb l’oci, el lleure i 
l’esbarjo. 

Ús industrial i magatzem logístics i tecnològics 

1. Indústria: Correspon a establiments que estan destinats a obtenir o elaborar matèries primeres i 
d’altres productes mitjançant la utilització d’energia pel seu ús immediat o la seva transformació 
posterior, però no per a la seva venda directa al públic. 

 Als efectes de la regulació de l’ús industrial, les indústries i les instal·lacions assimilades es 
classifiquen segons la incidència que puguin produir sobre el medi ambient. D’acord amb les seves 
característiques, s’estableixen els subusos següents: 

a) Indústria artesanal. Comprèn aquelles activitats de caràcter individual o familiar que utilitzin 
màquines o aparells moguts a mà o amb motor de baixa potència, compatibles amb l’habitatge 
perquè per les seves característiques no poden ser ni molestes, ni nocives, ni insalubres ni 
perilloses per al veïnat. 

b) Activitats industrials sotmeses a règim de comunicació. Inclou les activitats de l’annex III de la 
Llei 20/2009. 

c) Activitats industrials sotmeses al règim de llicència ambiental amb declaració d’impacte 
ambiental si procedeix. Inclou les activitats de l’annex II de la Llei 20/2009. 

d) Activitats industrials sotmeses a declaració d’impacte ambiental amb una autorització 
substantiva. Inclou les activitats de l’annex I.3 de la Llei 20/2009. 

e) Activitats sotmeses a autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Inclou les 
activitats de l’annex I.1 i I.2 de la Llei 20/2009. 

f) Activitats industrials afectades per la legislació d’accidents greus (AG). Al voltant d’aquestes 
indústries es defineix una franja de seguretat en la qual es prohibeixen certs usos com a 
mesures oportunes per garantir la protecció de les persones que es troben situades a la 
proximitat dels establiments AG de conformitat amb la Directiva “Seveso II”. 

2. Magatzem: Comprèn aquelles activitats relacionades amb el dipòsit o l'emmagatzematge de 
productes o mercaderies sense cap mena de manipulació, transformació o tractament. Quan aquesta 
activitat estigui relacionada amb una altra, comercial o industrial, contigua, es considerarà tot el 
conjunt com adscrit a l'ús principal. L’ús de magatzem s’equipararà a l’ús industrial que correspongui 
en funció del tipus de producte a emmagatzemar i també quan requereixi instal·lació de maquinària. 

 L’ús de magatzem s’adaptarà a efectes de les seves situacions i categories a la mateixa regulació 
que l’ús industrial. 

3. Transport. Compren les instal·lacions vinculades amb el transport de mercaderies, centres de 
distribució i dipòsit de vehicles. 
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4. Taller de reparació de vehicles. Comprèn aquells usos destinats al manteniment i reparació dels 
vehicles. Es distingeixen les branques de carrosseria i pintura, les quals tindran la consideració 
d’activitats industrials sotmeses al règim de llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental si 
procedeix, de la resta de branques. 

5. Gestió de residus. Comprèn aquells usos relacionats amb la valorització, el tractament, 
l’emmagatzematge i l’eliminació de residus (plantes de triatge, reciclatge, transferència, compostatge, 
incineració, dipòsits controlats...). 

6. Tecnològic. Comprèn les activitats vinculades a la investigació i desenvolupament de noves 
tecnologies. Inclou les activitats complementàries de servei a l’ús principal, com ara els aparcaments, 
la restauració, la formació, etc. Són usos tecnològics, entre altres, els següents: 

a) Serveis a la producció, que inclouen els centres d’inspecció, control i certificació, centres de test i 
assaig, centres de condicionament i embalatge de productes, serveis d’enginyeria industrial i 
consells en enginyeria i altres serveis tècnics lligats a la producció o construcció. 

b) Serveis informàtics. 

c) Serveis de comunicació, com ara serveis de premsa i bases de dades, correu, missatgeries i 
serveis de telecomunicació. 

d) Recerca i desenvolupament. Centres d’investigació i primeres fases del desenvolupament d’un 
producte. 

Ús dotacional i serveis públics 

Són els usos destinats a la prestació de serveis que han assolit un caràcter bàsic en la nostra societat, tals 
com l’educació, la formació cultural i física, la seguretat, etc. Els usos dotacionals es classifiquen en: 

1. Educatiu: Comprèn l’ensenyament en totes les modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, arts 
plàstiques, conducció o similars) i nivells oficials (llar d’infants, educació primària i secundari, 
batxillerat i formació tècnico-professional, educació especial, ensenyaments reglats, aules d’adults, 
universitat i serveis educatius públics). 

2. Cultural i associatiu: Comprèn les activitats culturals i de relació social, amb totes les funcions 
complementàries de serveis annexes, com per  exemple: biblioteques i sales  de lectura, arxius, 
museus, teatres, cinemes, auditoris, ludoteques, centres culturals i casals socials, sales d’art, etc. Així 
com les activitats de naturalesa social que es desenvolupen en centres d'associacions veïnals, 
cíviques, polítiques i similars. 

3. Esportiu: Comprèn les activitats per a la pràctica, ensenyament i espectacle de les manifestacions 
esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ser: camps de futbol, poliesportius, gimnàs i 
escoles de dansa, squash, piscines i similars 

4. Sanitari–assistencial: Comprèn les activitats de tractament i allotjament de malalts i en general les 
relacionades amb la sanitat, la higiene i l’assistència geriàtrica, com per exemple: Hospitals i 
clíniques, centres d’assistència primària, centres d’especialitats mèdiques, llars de jubilats, 
residències assistides per a gent gran, centres ocupacionals, centres d’acollida per a grups 
marginals, aules taller, etc. No inclou l’ús residencial de persones grans 

5. Proveïment i abastament: instal·lacions de mercats i distribució de productes, de titularitat pública, 
amb independència de la forma de gestió del servei. 

6. Serveis públics i administratius. Comprèn els centres o instal·lacions de l’administració pública i/o de 
les empreses, instituts o organismes dependents que gestionen funcions públiques, com bombers, 
policia, correus, protecció civil, etc. 

7. Religiós: Comprèn les activitats pròpies del culte religiós, com són els centres de culte, en qualsevol 
de les seves manifestacions col·lectives. 

8. Serveis funeraris: Comprèn les activitats la prestació de les quals, vingui determinada per la mort de 
les persones (cementiris, sales de vetlla, tanatoris, dipòsits judicials, forns crematoris, etc.), i la 
consegüent inhumació o incineració dels cadàvers. 

9. Serveis tècnics. Comprèn els usos relacionats amb els serveis tècnics d'electricitat, abastament 
d'aigua, sanejament, de recollida i abocament de residus, gas, comunicacions, captació i producció 
d’energia, i similars, incloses les oficines i magatzems al servei d’aquests usos. 
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Ús de mobilitat 

1. Aparcament. Comprèn les activitats de dipòsit i estacionament permanent de vehicles de qualsevol 
classe i categoria, així com els seus remolcs i caravanes. Pot incloure activitats complementàries com 
el rentat de vehicles, però en cap cas s’inclou la reparació. Aquest ús admet una modalitat específica 
d’estacionament d’autocaravanes amb connexió a les xarxes de serveis que ha de ser admès 
expressament. 

2. Estació de serveis. Comprèn les instal·lacions de subministrament i venda al detall de carburants per 
a l’automoció i, en el seu cas, de lubricants. L’ús es pot complementar amb usos comercials, oficines i 
serveis, restauració, servei de rentat de vehicles i magatzems, sempre que estiguin vinculats amb la 
instal·lació i amb els requisits i condicions que prevegi  la legislació sectorial. 

 De conformitat amb la Disposició Addicional Vuitena del D1/2009 la incorporació d’un establiment 
comercial com a complementari d’una benzinera, localitzada fora de la trama urbana consolidada, 
podrà tenir una superfície màxima de venda fins a 200m2 amb la comunicació corresponent a la 
direcció general competent en matèria de comerç. 

 No es consideren estacions de servei les instal·lacions de subministrament i venda de carburants i 
productes per l’automoció que estan vinculades funcionalment i física a establiments comercials de 
gran dimensió d’acord amb les condicions que es regulen en l’ús comercial. 

Ús de lleure i ambiental 

1. Lleure. És el conjunt de les activitats d’esbarjo, esplai o repòs que es desenvolupen en els espais 
lliures d’ús comunitari. 

2. Ecològic i paisatgístic. Comprèn les activitats destinades a la protecció, gaudi i divulgació dels valors 
naturals, ecològics i paisatgístics d’aquells espais que el planejament protegeix pels seus valors 
ambientals. 

3. Guarda i custòdia d’animals. Comprèn les activitats relacionades amb la custòdia d’animals que no 
estiguin expressament incloses en l’ús ramader o recreatiu. 

Ús agrari i d’explotació de recursos 

1. Agrícola. Comprèn les activitats relacionades amb el conreu de la terra i les activitats de d’elaboració, 
transformació i distribució dels productes derivats de l’explotació agrària pròpia. 

2. Ramader. Comprèn les activitats relacionades amb la cria, engreix, guàrdia i custòdia de bestiar de 
caràcter industrial així com les activitats de d’elaboració, transformació i distribució de productes 
derivats de l’explotació ramadera pròpia. S’estableixen dos subusos: 

a) Pastura: ramaderia extensiva basada en la pastura a l’aire lliure amb les edificacions que siguin 
necessàries per a aquest tipus de ramaderia. 

b) Estabulació: ramaderia intensiva basada en l’estabulació permanent d’animals. 

3. Forestal. Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, restauració, repoblació i explotació 
dels boscos, en qualsevol de les seves modalitats (fustes, pastures, plantes, resines, etc).  

4. Extractiu. Comprèn les activitats relacionades amb l’explotació de pedreres, extracció i classificació 
d’àrids i minerals, fonts d’aigua, etc. d’acord amb les disposicions de la normativa sectorial que sigui 
d’aplicació. 

 




