
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE L'ÀREA DE FIGUERES NÚMERO 52 PER A LA 
UBICACIÓ DE CEIP CARME GUASCH ENTORN PARC DELS OLIVARS. 
 
19PL 006OT  SETEMBRE 2020 
 



 
 

19PL006OT Modificació puntual del PGOU número 52  2 
 
 

I.  MEMÒRIA .......................................................................................................................................................... 4 

ANTECEDENTS. ......................................................................................................................... 4 
NATURALESA, OBJECTE I ABAST DEL DOCUMENT. ........................................................... 5 
NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA INICIATIVA. ................................... 7 
SITUACIÓ I ÀMBIT. .................................................................................................................... 7 
PROMOCIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ. ................................................................................. 8 
EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. ............................................................................................. 9 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL ................................................................................................... 10 
IDENTIFICACIÓ PROPIETARIS AFECTATS. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT............... 10 
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT VIGENT. ................................................ 11 
DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. .......................................................... 12 

Generalitats .......................................................................................................................................... 12 
Àmbit i característiques ........................................................................................................................ 13 

JUSTIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES PREVISTES A 
L’ARTICLE 98.5 DEL TRLU ............................................................................................... 18 
Justificació qualitativa de la modificació puntual en relació als espais lliures ....................................... 18 
Justificació quantitativa de la modificació puntual en relació als espais lliures. ................................... 20 

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ. ........................... 20 
GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL PLA. ..................................................................................... 21 

Delimitació poligonal i sistema d’actuació ............................................................................................ 21 
Programació de les actuacions ............................................................................................................ 22 
Suspensió de llicències ........................................................................................................................ 22 

ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA ................................................................................... 23 
ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. ..................................................... 23 
MEMÒRIA SOCIAL. .................................................................................................................. 24 

II.  DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL ................................................................................................................. 26 

III.  NORMATIVA ................................................................................................................................................... 28 

IV.  ANNEXES. ........................................................................................................................................................... 30 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA ...................................................... 32 
INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................... 32 
ANTECEDENTS .................................................................................................................................. 32 
OBJECTIUS DEL EAMG ..................................................................................................................... 32 
El present estudi incorpora la següent documentació gràfica: ............................................................. 32 
ÀMBIT D’ESTUDI ................................................................................................................................. 32 
ANÀLISI DE LA MOBILITAT GENERADA ........................................................................................... 33 

NFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA ....................................................................... 38 
ANTECEDENTS I OBJECTE ............................................................................................................... 38 
IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES FINANCES PÚBLIQUES DE LES 

ADMINISTRACIONS RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ ................................................... 38 



 
 

19PL006OT Modificació puntual del PGOU número 52  3 
 
 

IMPACTE SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES DE CAPITAL DE L’AJUNTAMENT .................... 39 
IMPACTE SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES DE CAPITAL D’ALTRES ADMINISTRACIONS . 39 
IMPACTE SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES CORRENTS MUNICIPALS ................................ 39 
CONCLUSIONS DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA .............................................. 40 

V.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA .............................................................................................................................. 42 



 
 

19PL006OT Modificació puntual del PGOU número 52  4 
 
 

I. MEMÒRIA 
 

ANTECEDENTS. 
La regulació urbanística de Figueres ve determinada pel Pla general d’ordenació 
urbana de la zona de Figueres aprovat definitivament pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques en data 12 d’abril de 1983. 
 
Al llarg d’aquest anys de vigència, les determinacions del planejament s’han anat 
desenvolupat en diferent grau en funció de les diverses etapes econòmiques que 
s’han succeït i que han suposat diferents nivells d’activitat constructiva i gestió 
urbanística. Resultat de tot això, n’és l’estat actual de desenvolupament urbanístic del 
municipi.  
En aquest sentit, cal dir que la majoria de les previsions del planejament s’han 
desenvolupat o es troben en alguna fase de desenvolupament, raó per la qual, els 
objectius urbanístics municipals aconsellen la revisió del planejament general amb la 
formulació del corresponent POUM adaptat al nou marc urbanístic i legal, un pla que 
plantegi l’estructura general que ha de marcar el futur creixement del municipi en els 
propers anys. 
 
Actualment s’està redactant el nou POUM, que va ser aprovat el document d’AVANÇ 
en data 5 d’abril de 2018 i s’està redactant el document per a l’aprovació INICIAL, 
concorren, no obstant, aspectes puntuals que cal resoldre paral·lelament a la seva 
tramitació ja que la necessitat i l’oportunitat d’algunes actuacions obliga ha donar-les 
prioritat sobre el calendari de la formulació del nou planejament general. 
 
Un aspecte sobrevingut a les previsions del planejament vigent és la NECESSITAT de la 
construcció de la nova escola CEIP Carme Guasch. Aquest equipament escolar es 
troba situat de forma precària. 
Una de les primeres propostes de nova ubicació per a l’equipament educatiu es 
basava en la localització en les instal·lacions de l’antiga presó de Figueres, que van 
restar desocupades l’any 2010 després del trasllat al Centre Penitenciari Puig de les 
Basses. 
Les característiques de l’edificació, part de la qual està protegida pel seu interès 
arquitectònic i patrimonial pel Pla especial del catàleg d’edificis de Figueres, 
permetien la implantació de nous usos públics prèvia adaptació de les seves 
instal·lacions. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va 
estudiar la viabilitat tècnica de l’adaptació de l’edifici actual per al nou ús educatiu 
amb la conclusió de què el plantejament resulta viable. 
 
Així, resultat d’aquella reflexió es va pendre la decisió municipal de proposar la millora 
de  l’ordenació de l’entorn de la presó del carrer Sant Pau per tal de poder adequar-la 
a la implantació de nous usos educatius al servei de la població amb la conseqüent 
adaptació de l’ordenació de l’entorn per tal de poder integrar correctament el nou 
equipaments en el conjunt de la ciutat. 
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En data 1 de juliol de 2010, es va aprovar inicialment la MPGOU número 30 en l’àmbit 
de la presó del carrer Sant Pau de Figueres. Aquesta modificació proposava el reajust 
de la zonificació de la finca de l’antiga presó per a permetre la ubicació del nou CEIP 
en l’espai lliure de l’edificació existent. 
L’anterior modificació va ser informada pel Departament d’Educació i la Direcció 
General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, de la Generalitat de 
Catalunya. Tot i que ambdós informes no eren desfavorables, especialment l’informe 
del Departament d’Educació proposava el replanteig de la volumetria de la nova 
edificació i evidenciava que l’espai lliure no possibilitat una bona ubicació de la pista 
poliesportiva. 
Tots aquests aspectes i la dificultat de gestionar un equipament docent amb els altres 
usos que es proposaven per la resta d’edificació no ocupada per a usos educatius i 
pendents de concretar, van esdevenir una complexitat de gestió no fàcilment 
assumible per les administracions afectades. 
Per tant, es va prendre la decisió municipal de no continuar amb la tramitació de la 
MPGOU número 30. Aquest fet va donar lloc a un nou estudi tècnic de possibles 
ubicacions per al CEIP Carme Guasch. 
Descartades altres ubicacions de trasllat del CEIP, principalment per la manca de 
disponibilitat d’altres espais amb superfície aproximada de 8.000m² per a implantar un 
equipament d’aquestes característiques, es pren la decisió d’ubicació definitiva en els 
terrenys actualment ocupats per la instal·lació educativa. 
 
Analitzada l’actual ubicació de l’equipament a precari, tot i no ser urbanísticament 
admès l’ús d’equipament educatiu, si resultava el més adient i amb menor afectació 
per a l’alumnat que no hauria de traslladar-se a un altre barri. 
És per aquest fet que es proposa la present modificació urbanística. 

NATURALESA, OBJECTE I ABAST DEL DOCUMENT. 
Aquest document té la condició de modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Figueres per la modificació de l’ordenació urbanística. 
 
L’objecte d’aquest document és establir una ordenació urbanística adequada del 
planejament general per possibilitar la implantació d’un centre educatiu en l’actual 
Parc dels Olivars i ordenar el seu entorn de manera que resulti correctament integrat 
en el barri on s’emplaça. 
 
La nova ordenació fa necessària la re localització parcial dels espais lliures delimitats 
pel planejament general vigent que ha de garantir el manteniment quantitatiu i 
qualitatiu de les superfícies definitives resultants. 
 
La modificació no produeix diferències apreciables en les característiques dels efectes 
previstos sobre el medi ambiental. Tanmateix la modificació no suposa un canvi en 
l’estructura urbana d’aquest barri de Figueres. 
Així, es localitza un nou espai que actualment és sòl no urbanitzable com a zona verda. 
En la següent imatge es pot observar com es troba actualment aquest espai, 
totalment naturalitzat i amb la present modificació no es modificarà la seva 
configuració ambiental.  
Fotografies de l’entorn actual  
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D’acord amb el que s’estableix a l’art. 7 de la L 21/2013, del 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, la present modificació  està sotmesa a avaluació ambiental 
estratègica. 
 
 Alhora, segons  la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015, apartat 6c), no són 
objecte d’avaluació ambiental estratègica , per la manca d’efectes significatius que 
es produeixi sobre el medi ambient. 
....  
c) No han d’ésser 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 l'apartat 6e) de la mateixa disposició addicional especifica que l’òrgan ambiental 
pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions que no constitueixen diferencies amb els efectes previstos. 
 
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 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. 
 
A tal efecte, en data 14 d’agost de 2020 l’Ajuntament de Figueres sol·licita la resolució 
de manca d’efectes sobre el medi ambient de la present modificació, fonamentada 
en la normativa esmentada. 
Així en data 01 de setembre de 2020, el tècnic responsable de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació ambiental informs que la paresent modificació no comportarà 
efectes significatius o apreciables sobre el medi ambient. 
En aquest sentit, en data 8 de setembre de 2020, els Serveis Territorials a Girona del  
Depatarment de Territori i Sostenibilitat resolen: 
-Determinar que la Modificació núm. 52 del Pla general d’ordenació urbana de la 
zona de Figueres per a la ubicació del CEIP Carme Guasch a l’entorn del Parc dels 
Olivars, al terme municipal de Figueres, no té efectes significatius sobre el medi 
ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
simplificada 
-Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Figueres. 
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D’acord amb l’art. 3.1 del D 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, s’incorpora estudi de mobilitat en la present modificació puntual, 
doncs es preveu una instal·lació educativa per a un CEIP de dues línies, per a un 
promig de 450 alumnes, i la modificació de classificació de sòl no comporta incidència 
de mobilitat. 

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA INICIATIVA. 
En l’actualitat, el CEIP Carme Guasch, ubicat de manera provisional en barracons des 
de la seva implantació l’any 2004, es troba situat en terrenys municipals que formen 
part del Parc d’equipaments dels Olivars. 
Aquests terrenys, qualificats segons el planejament urbanístic vigent com a Sistema de 
Parc, Places i Jardins (5a), no disposen de la qualificació urbanística adient per tal 
d’ubicar l’equipament educatiu definitiu. Amb la finalitat de situar aquest CEIP en els 
terrenys on actualment hi han actualment les instal·lacions, és fa necessari la 
Modificació de PGOU de Figueres, de manera que els qualifiquí com a sistema 
d’Equipaments i Dotacions (6a). En conseqüència, per tal de compensar la d’espais de 
zones verdes es qualifiquen les superfícies afectades d’espais lliures públics en terrenys 
propers de titularitat municipal, de forma que no hi hagi reducció de superfície, ans el 
contrari, hi ha un augment de zones verdes. 
 
La ubicació proposada per l’escola Carme Guasch és optima en el barri dels Olivars, 
envoltada d’altres equipaments i espais lliures públics. Tanmateix la reordenació de les 
zones verdes afavoreix una continuïtat paisatgística i de recorreguts al llarg del Rec 
Susanna, en el límit amb el terme de Vilafant. 
Amb la modificació de la qualificació urbanística de l’actual ubicació dels barracons, 
com a sistema de zones verdes, tal i com exposa l’article 98 apartat 1 de la Llei 
d’urbanisme 1/2010, no es pot produir la reducció de la superfície de zones verdes, per 
la qual cosa es compensa la superfície afectada, amb terrenys propers a l’àmbit, dins 
el barri de l’Olivar Gran. 
 
98.1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic 
dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a 
sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels 
sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només 
poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o 
zona verda. 
 
 

SITUACIÓ I ÀMBIT. 
La modificació puntual del Pla General afecta les finques definides en la 
documentació gràfica, concretament en les finques on actualment s’ubica els 
barracons del CEIP Carme Guasch del Parc dels Olivars, la finca d’equipaments del 
barri Olivar Gran actualment sense edificacions ni usos definits, i la finca de sòl no 
urbanitzable situada entre el sector Olivar Gran i el terme de Vilafant. 
 
Es tracta exclusivament de terrenys de titularitat municipal. 
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PROMOCIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ. 
 
La present modificació puntual de Pla general és promoguda i formulada per 
l’Ajuntament Figueres. La redacció del document ha estat realitzada pels serveis 
tècnics de l’Àrea de planificació i gestió urbanística de l’Ajuntament de Figueres.  
 
La tramitació del document es realitzarà d’acord amb el que preveuen a l’article 96 
del TRLU 1/2010, segons els quals la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura de planejament urbanístic se subjectarà a les mateixes disposicions que en 
regeixen la seva formació. 
 
En aquest sentit, pertoca a l’ajuntament l’aprovació inicial i provisional de la 
modificació. El document en tràmit s’ha de posar a informació pública pel termini de 
trenta dies un cop acordada la seva aprovació inicial i s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes que en resulten interessats per raó de llurs competències sectorials, 
informes que s’hauran d’emetre en el termini d’un mes 
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Les competències per a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació venen regulades 
per l’article 98.2 del TRLU, segons el qual, l’aprovació definitiva correspon a la Comissió 
de Territori de Catalunya, llevat de les excepcions previstes a l’apartat 3, atès que la 
modificació afecta la delimitació d’espais lliures. 
 
Article 98 
2. La Comissió de Territori de Catalunya aprova definitivament la modificació de les figures de planejament a què fa 
referència l'apartat 1, amb l'informe previ favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent. 
3. La Comissió de Territori de Catalunya, no obstant el que disposa l'apartat 2, en el cas que un terç del nombre 
legal de persones membres de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho sol•liciti, ha de sotmetre l'expedient de 
modificació a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la resolució definitiva de l'expedient 
correspon al Govern i només pot ésser aprovatòria si l'informe de la Comissió Jurídica Assessora és favorable. 
4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'adoptar en el termini de dos 
mesos des de l'emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s'ha adoptat cap resolució 
expressa, s'entén que la modificació ha estat denegada 
 

EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. 
Legislació estatal i autonòmica 
El marc legal ens ve donat, en primer lloc, pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), pel Reglament de la llei d'Urbanisme 
aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol (RLU) la llei 3/2012, de 22 de febrer, que ha 
modificat la Llei d’Urbanisme, i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Tot això sense perjudici del que disposa 
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Ley del 
suelo (TRLS), per la L 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i 
administratives (LMFFA) i per 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, 
 
Planejament municipal 
A nivell municipal, el marc urbanístic ve donat pel Pla General d’Ordenació Urbana de 
Figueres, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques el 
12 d’abril de 1983, la Revisió del programa d’actuació i Modificació del PGOU en 
l'àmbit dels sòls urbanitzables, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques en data 2 de juny de 2000, i per les corresponents modificacions 
puntuals del pla generals aprovades que es troben vigents. 
 
En data 17 de juny de 2005 va ser publicat, al DOGC número 4408, el text refós de la 
normativa urbanística del planejament d’àmbit municipal. Aquest text refós va ser 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en data 27 
d'abril de 2005 en compliment disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de 
desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, per al foment 
de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. 
 
En concret, l’article 4 de la normativa urbanística del pla general d'ordenació urbana 
vigent preveu la possibilitat de modificar les determinacions vigents seguint el 
procediment establert per la legislació urbanística vigent quan no s’alteri 
substancialment les determinacions fonamentals la coherència entre les previsions i 
l’ordenació general de manera que es faci necessària una revisió global. 
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D’altra banda, l’objecte de la modificació no es troba entre els supòsits de revisió del 
planejament general que requereixen els articles 2 i 4 de la normativa urbanística en el 
sentit que aquest no afecta a l’esgotament de les previsions del planejament vigent, o 
a l’aparició de nous factors socials o econòmics que facin variar el model d’ordenació 
territorial. 
 
Tot això permet la tramitació fins a l’aprovació definitiva de documents de modificació 
de les normatives del planejament general vigents. 
 
Resulta d’aplicació alhora el Pla especial del Parc d’equipaments dels Olivars, aprovat 
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Girona el 22 de novembre del 2000 
(DOGC de 16/2/2001) i la seva modificació aprovada definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona l’1 d’octubre de 2008 (DOGC 6/3/2009) 
 
Legislació sectorial 
Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de 
Fomento de 13 de juliol, de proposta de servituds aeronàutiques contingudes en el Pla 
Director de l’Aeroport de Girona. 
 

COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
Les determinacions contingudes en aquest document de modificació puntual no 
presenten efectes que puguin alterar la coherència amb la planificació territorial, pel 
que fa a la cohesió territorial i a l'organització correcta del desenvolupament urbà, ni 
la compatibilitat, l'articulació i la connexió entre els elements vertebradors del territori 
d'abast supramunicipal ni les infraestructures de caràcter local. Tampoc té problemes 
de compatibilitat amb el risc preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs 
geològics i de protecció civil disponibles, ni sobre la planificació mediambiental i a la 
política de desenvolupament sostenible, ni sobre l'adequació a les polítiques 
supramunicipals de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos naturals ni de protecció del 
patrimoni cultural, natural i científic. 
 
D’altra banda, aquesta modificació s’ajusta al que preveu el marc legal vigent en 
relació a la tramitació del planejament urbanístic, el sotmetiment a les determinacions 
pròpies del planejament urbanístic de rang superior, l'adequació a la legislació 
sectorial i urbanística i respecta la interdicció de l'arbitrarietat. 
 
Per tot això, podem entendre que aquesta modificació no presenta aspectes que 
puguin incidir sobre criteris de supramunicipalitat ni de legalitat d’acord amb el que 
preveu TRLU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 
que podessin justificar la denegació de la seva aprovació per part de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme. 
 

IDENTIFICACIÓ PROPIETARIS AFECTATS. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 
D’acord amb l’article 99 apartat 1a) estableix, en cas de modificacions de 
planejament general que comportin un increment de sostre edificable, l’obligatorietat 
d’especificar en la memòria la identitat de les persones propietàries o titulars d’altres 
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drets reals sobre les finques afectades al llarg dels cinc anys previs al inici de la 
tramitació. 
 
En el nostre cas, l’actuació només afecta espais qualificats com a sistemes pel 
planejament general de titularitat publica, sense que comporti un increment de sostre 
edificable. 
 
A continuació, es detallen els propietaris que en resulten afectats. 
 

FINCA CADASTRAL PROPIETARI SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

17072A014090020000JZ AJUNTAMENT DE FIGUERES 3,86 m²sòl                0,02%

17072A014090030000JU AJUNTAMENT DE FIGUERES 365,45 m²sòl           1,99%

6984110DG9768S0001YB AJUNTAMENT DE FIGUERES 8.773,05 m²sòl        47,79%

vials AJUNTAMENT DE FIGUERES 2.056,18 m²sòl        11,20%

17072A014000130000JW AJUNTAMENT DE FIGUERES 4.951,55 m²sòl        26,97%

6781101DG9768S0001XB AJUNTAMENT DE FIGUERES 2.208,13 m²sòl        12,03%

18.358,22 m²sòl      100,00%

 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT VIGENT.  
L’àrea afectada per la modificació comprèn àmbits de qualificació diversa que es 
corresponen amb el sistema de parcs, places i jardins, clau 5, el sistema d’equipaments 
i dotacions, clau 6, tots ells dins el sòl urbà, i el tercer en un sòl no urbanitzable de règim 
ordinari d1. 
 
La regulació detallada de cadascun d’aquests sistemes es troba continguda als 
articles 33 (sistema de parcs, places i jardins,  clau urbanística 5), 34 (sistema 
d’equipaments i dotacions, clau 6), i del sòl no urbanitzable article 97 (sòl no 
urbanitzable de règim ordinari, clau d1), de la normativa urbanística del planejament 
general. 
 
imatge pla vigent 
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DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ. 

Generalitats 
Aquesta modificació es formula d’acord amb les necessitats municipals de poder 
assignar una ubicació definitiva a l’equipament escolar CEIP Carme Guasch. 
 
La realitat d’aquest equipament, situat de forma provisional en sòl destinat a sistema 
de zones verdes, requereix que es pugui definir una ubicació definitiva per tal d’iniciar 
les tasques de redacció i execució del projecte executiu del nou equipament escolar.  
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La  realitat fa palès que en l’actualitat no es disposa, per part de l’Ajuntament de 
Figueres, de cap terreny de dimensions suficients, entorn 8.000m²sòl, on poder ubicar 
aquesta instal·lació.  
Alhora cal indicar que en l’entorn de l’actual ubicació del CEIP, es localitzen diferents 
espais qualificats com a equipaments però de dimensions inferiors a les necessitats de 
l’escola. 
No obstant, en la ubicació on es situa provisionalment el CEIP si que es disposa de 
l’espai lliure d’edificació necessari per a una instal·lació educativa, tot i que és terreny 
de sistema de parc, places i jardins. 
És oportuna la modificació de planejament vigent amb aquesta finalitat. 
La reubicació de les zones verdes  cal considerar-les com una estratègia d’interès 
paisatgístic i ambiental per la seva proximitat amb el rec Susanna i la seva 
naturalització en un recorregut lineal obert. Així la nova lògica dels espais lliures cal 
entendre-la sota el concepte de generar un parc lineal al llarg del rec, completat amb 
les superfícies resultants del terme municipal veí. 
 

Àmbit i característiques 
Tal com s’ha exposat la present modificació afecta a tres peces municipals: 

- La  primera, dins el Parc d’equipaments dels Olivars, es troba qualificada de 
sistema d’espais lliures. Es tracta d’uns terrenys planers ocupats des de fa anys 
de manera provisional per l’escola Carme Guasch. Es proposa destinar-la 
sistema d’equipaments públics de caràcter docent 

- La segona, dins del barri de l’Olivar Gran, correspon també a uns terrenys plans, 
lliures de qualsevol edificació, qualificats en una major superfície com a sistema 
d’equipaments, i en una menor superfície com a sistema viari. Es proposa 
qualificar-los tots els com a sistema d’espais lliures. 

- La tercera, ubicada mes al sud, correspon a uns terrens planers i lliures 
d’edificacions, resseguint el rec Susanna. Actualment es troben classificats com 
a sòl no urbanitzable de regim ordinari. Es proposa classificar-los com a sòl urbà i 
qualificar-los com a sistema d’espais lliures, amb la singularitat que no admeten 
cap edificació ni us d’aparcament, havent de mantenir les característiques 
naturals actuals. 
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                 imatge planejament vigent   imatge planejament proposat 
 
La modificació preveu qualificar de sistema d’equipaments i dotacions, clau 6a, que 
afecta àmbits actualment qualificats com a sistema de parcs, places i jardins, clau 5a, 
inclosos en l’àmbit del Parc d’equipaments dels Olivars. Per tal de mantenir les reserves 
d’aquest sistemes d’espais lliures que estableix el planejament, es proposa una nova 
disposició d’aquests espais en àmbits propers que ara es troben qualificats en una 
major part com a sistema d’equipaments que no són necessaris per atendre aquestes 
funcions i que poden incorporar-se al sistema d’espais lliures del municipi, i en una 
menor superfície a sistema viari, clau 1. 
 
Cal indicar que la finca per a ubicar el nou equipament escolar no es troba afectada 
per la inundabilitat del rec Susanna, proper a la finca.  
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Pel que fa a la tercera àrea afectada, en l’actualitat, resta un àmbit de SNU entre el 
barri Olivar Gran (desenvolupat amb un Pla Parcial aprovat definitivament i publicat en 
data 24 de febrer de 1984), avui totalment urbanitzat i edificat i el límit de terme 
municipal amb Vilafant.  
L’ordenació aprovada  en data 12 d’abril de 1983 pel PGOU supramunicipal establia el 
límit de sòl urbà/urbanitzable en aquest entorn i classificava com a SNU aquest espai 
conjuntament amb les terrenys confrontants del terme municipal de Vilafant. 
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Posteriorment, amb la tramitació del planejament general independent pels dos 
municipis, ha provocat una distorsió d’aquest entorn de SNU. 
Així, actualment en el planejament vigent dels dos municipis només resta com a SNU  
la gaia existent en el terme de Figueres entre el rec Susanna i el barri de l’Olivar Gran. 
Amb la revisió del PGOU, en la documentació de l’avanç de POUM, ja es proposa que 
aquest àmbit traspassi a ser sòl urbà. Amb la present modificació es proposa 
reconèixer la incoherència de l’actual classificació del sòl.  
 
La nova ubicació de les zones verdes constitueix un nou pol d’espai lliure públic en 
l’entorn del rec Susanna en el seu extrem sud del barri de l’Olivar Gran, i en el límit amb 
el terme municipal de Vilafant, a forma de corredor paisatgístic i ambiental 
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La present modificació proposa la reclassificació d’una part dels terrenys que 
actualment són SNU, no es contempla afectar a la totalitat d’aquests terrenys. 
La nova zonificació d’espai lliure afecta, tal i com s’ha exposat anteriorment, a la finca 
municipal. La resta de finques encara classificades de sòl no urbanitzable, de titularitat 
privada i amb edificacions existents, es contempla que s’incloguin en àmbit 
d’actuació en la tramitació del POUM.   
No s’ha considerat oportú incloure aquests terrenys en la present modificació l’objectiu 
de la qual és obtenir els terrenys per a la ubicació de la nova escola i la consolidació 
de la zona d’espai lliure a l’entorn del Rec Susanna. La gestió únicament amb finques 
de propietat municipal agilitzarà l’objectiu esmentat. 
 
Els quadre següent detalla paràmetres de l’àmbit objecte la modificació: 
 

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSTA

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

d1 4.268,77 m²sòl                     23,25% 0,00 m²sòl                                 0,00%

d1H 780,33 m²sòl                        4,25% 0,00 m²sòl                                 0,00%

5c 9.142,36 m²sòl                     49,80% 0,00 m²sòl                                 0,00%

6aOG1 2.796,11 m²sòl                     15,23% 0,00 m²sòl                                 0,00%

1a 1.370,65 m²sòl                     7,47% 0,00 m²sòl                                 0,00%

6a 0,00 m²sòl                             0,00% 9.142,36 m²sòl                         49,80%

5a 0,00 m²sòl                             0,00% 4.166,76 m²sòl                         22,70%

5aH 0,00 m²sòl                             0,00% 780,33 m²sòl                             4,25%

5aOG 0,00 m²sòl                             0,00% 4.268,77 m²sòl                         23,25%

TOTAL SISTEMES 18.358,22 m²sòl                   100,00% 18.358,22 m²sòl                       100,00%
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JUSTIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DE LES CARACTERÍSTIQUES PREVISTES A 
L’ARTICLE 98.5 DEL TRLU 

Justificació qualitativa de la modificació puntual en relació als espais lliures 
Els espais lliures destinats a parcs, places i jardins, clau 5, delimitats en l’àmbit de la 
modificació, segons el planejament general es disposen en l’entorn del Parc 
d’equipaments dels Olivars, espais sense finalitzar la seva execució. Aquest gran espai 
públic té el seu origen en una modificació del Pla general de Figueres de l’any 2000  i 
en el Pla especial del Parc d’equipaments dels Olivars, i tenia com a objectiu de 
d’establir un node verd en un entorn d’equipaments.  
A dia d’avui, amb el desenvolupament del sector Els Olivars i les propostes d’actuació 
de l’entorn del Rec Susanna, es preveu un entorn verd al llarg del rec, amb una millor 
qualitat ambiental i paisatgística que doni continuïtat a aquest eix vertebrador natural 
com a connector de la xarxa hidràulica existent en el tram sud-oest de la ciutat. 
 
 



 
 

19PL006OT Modificació puntual del PGOU número 52  19 
 
 

 
imatge entorn verd del rec Susanna 
 
Aquesta modificació té per objectiu, des del punt de vista del medi natural, una millor 
ubicació dels espais verds per a proporcionar a la ciutat un nou eix de relació 
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ambiental i cívic que voregi aquesta traça natural que coincideix amb el límit de 
terme amb Vilafant. 
 
Amb la nova proposta, la disposició de l’espai lliure pretén consolidar l’espai lliure que 
envolta la xarxa hídrica existent. La continuïtat de la zones verdes amb les ja existents 
proporcionarà una millor configuració dels espais lliures actuals. 
 
 

Justificació quantitativa de la modificació puntual en relació als espais lliures. 
La quantificació de la reserva efectiva d’espais lliures i el balanç total positiu de la 
modificació, és un paràmetre que cal justificar com d’interès general en el document 
de modificació del pla.  
 
Així, el següent quadre justifica que amb els ajustos i modificacions proposats es 
mantenen quantitativament les reserves de sòl destinat a espais lliures que preveu el 
planejament vigent. 
ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSTA

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

5c 9.142,36 m²sòl                     100,00% 0,00 m²sòl                                 0,00%

5a 0,00 m²sòl                             0,00% 4.166,76 m²sòl                         45,21%

5aH 0,00 m²sòl                             0,00% 780,33 m²sòl                             8,47%

5aOG 0,00 m²sòl                             0,00% 4.268,77 m²sòl                         46,32%

TOTAL SISTEMES 9.142,36 m²sòl                     100,00% 9.215,86 m²sòl                         100,00%

 
Quantitativament en resulta per tant un increment de la superfície d’espais lliures 
públics de 477,47 m2. Tanmateix, de la modificació en resulta un increment de la 
superfície d’equipaments d’ús educatiu i una disminució de la vialitat. 

NECESSITAT, OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ. 
L’article 97 del TRLU estableix que les modificacions del planejament vigent han de 
raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat i conveniència en relació als 
interessos públics i privats concurrents. 
 
En aquest sentit, a les justificacions aportades en l’apartat anterior podem afegir les 
que es relacionen a continuació. 
 
La necessitat de promoure aquesta modificació rau en la circumstància que el 
planejament vigent tot i admetre els usos educatius que es plantegen no ho fa amb la 
superfície de sòl suficient que requereix la implantació d’un CEIP atès que demana 
poder implementar un programa molt definit i amb uns requeriments molt concrets. 
 
Aquesta mancança només és possible atendre-la amb l’ampliació de la superfície 
destinada equipaments i dotacions per la qual cosa es fa necessari modificar les 
determinacions gràfiques del planejament. 
 
L’oportunitat de promoure aquesta modificació del pla en aquest moments va 
donada en primer lloc per la necessitat de disposar d’un espai d’equipament definitiu 
per la ubicació del CEIP Carme Guasch, actualment situat provisionalment en 
barracons en terrenys no aptes urbanísticament. 
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També és oportú promoure la modificació per la necessitat del municipi de Figueres de 
disposar d’un nou centre educatiu que està previst en els programes del Departament 
de d’Educació que necessiten d’una finca adequada per a la construcció del nou 
equipament. 
En segon lloc, millorar la distribució de les zones verdes en l’entorn del rec Susanna per 
a configurar-lo com un eix vertebrador ambiental i cívic de la ciutat. 
 
Finament, indicar que la conveniència de promoure la modificació amb les 
determinacions que es fixen es justifiquen per la necessitat del municipi de disposar 
d’aquest nou centre educatiu en l’emplaçament que es proposa, on actualment es 
situa l’equipament provisionalment, i que representa una situació ja consolidada i no 
problemàtica per a la ciutat. 
 
La distribució de la població escolar del municipi i la distribució dels centre 
d’ensenyament infantil i primari presenta una discordança centrada en la banda sud 
de l’eixampla del municipi. 
 
En aquesta banda de Figueres hi ha quantificada una manca de places escolars de 
difícil resolució ja que es tracta d’un teixit urbà del segle dinou, que no va preveure 
reserves de sòl suficient per a equipaments i que amb la progressiva densificació ha 
donat lloc a que una part important de la població escolar quedi desasistida en 
proximitat i hagi d’acudir a altres escoles més allunyades.  
El fet que no existeixin espais lliures per a equipaments en la ciutat ja consolidada 
complica la nova ubicació del centre educatiu. La possibilitat de disposar de nous 
espais d’equipaments de les dimensions necessàries, entorn els 8.000m², ha consolidat 
d’un pol educatiu a l’entorn del Parc dels Olivars. 
 
La consolidació de l’actual localització de l’escola facilita que, mantenir el seu 
emplaçament actual, tot regularitzant la zonificació i ampliant l’espai necessari, no 
representi una major complexió per a l’equipament ja en funcionament. 
 
En qualsevol cas, l’interès públic de la modificació resta justificat per la millora de la 
dotació d’equipaments educatius de la població i la reutilització de l’entorn lliure del 
Rec Susanna com a eix verd vertebrador de la connexió sud-oest de la ciutat. 
 

GESTIÓ I PROGRAMACIÓ DEL PLA.  
L’article 59 del TRLU estableixen que els POUM i per tant les seves modificacions 
d’acord amb el previst a l’article 96 del TRLU, han de contenir una agenda i un 
programa d’actuació urbanística que estableixin els terminis de desplegament de les 
previsions que s’hi contenen.  

Delimitació poligonal i sistema d’actuació 
Les determinacions de la present modificació afecten exclusivament sòl qualificat com 
a sistemes o sòl no urbanitzable que actualment són de titularitat pública i domini 
públic. La materialització de les determinacions previstes en la present modificació 
demanaran l’adequació i adaptació d’aquest espai públic amb algunes intervencions 
referents al seu tractament per a adequar-lo al nou ús, ja sigui d’equipament o d’espai 
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lliure. Tampoc hi han dins l’àmbit d’actuació aprofitaments privats actuals o previstos 
que calgui considerar. 
 
Per tot això no cal delimitar polígons d’actuació urbanística necessaris per a  la gestió 
en l’obtenció de sòl, ni el repartiment equitatiu de càrregues i beneficis previst al TRLU. 
 

Programació de les actuacions 
L’execució de les determinacions d’aquest document seran conseqüència del 
desplegament coordinat de diferents administracions que han de possibilitar la 
construcció del nou centre educatiu. Així mateix, per l’adequació dels nous espais 
verds no serà necessària cap actuació, ja que la previsió és mantenir els espais 
naturalitzats sense actuacions altres que plantació d’arbrat per obtenir la i 
renaturalització de l’espai. 
 
En qualsevol cas, el desplegament de les actuacions previstes es preveu resoldre dins 
un termini de sis anys comptadors des de l’aprovació definitiva de la modificació. 

Suspensió de llicències 
Ateses les característiques de la modificació que no afecta a àrees d’aprofitament 
privat subjectes a llicències d’obres, no escau la delimitació i definició d’àmbits 
objecte de suspensió de llicències als efectes del que estableix l’article 74 del TRLU. 
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ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 
L’article 59 del TRLU, estableix que els POUM i per tant les seves modificacions d’acord 
amb el previst a l’article 96 del TRLU, han de contenir una avaluació que valori 
econòmicament les propostes del planejament, tot això, sense perjudici de les 
determinacions de l’article 12 del DMU que demana la incorporació d’un informe de 
sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacta de les 
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables de 
la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació 
dels serveis necessaris. 
 
Atès que la titularitat del sòl comprès en l’àmbit de la modificació i el nul aprofitament 
urbanístic que s’hi preveu, les càrregues despeses i beneficis que han de considerar-se 
en l’estudi de la viabilitat econòmica corresponent a les adequacions de l’espai púbic 
per a la seva adaptació a la nova qualificació de sistema d’espais lliures, i a l’execució 
de les obres de construcció i adaptació de les instal·lacions existents als nous usos del 
nou equipament educatiu. 
La finca disposa dels serveis, per la qual cosa no es necessari cap despesa 
d’urbanització. 
 
Les obres  per a la formació del nou centre educatiu hauran de ser per compte del 
Departament d’Educació de la Generalitat, amb possible col·laboració de 
l’administració municipal que pugui ser regulada per conveni interadministratiu. 
 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. 
L’article 71 i 118 del RLU i , estableixen que els POUM i per tant les seves modificacions, 
d’acord amb el previst a l’article 94.1 del TRLU han d’incloure un estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada per les determinacions del document. 
 
El Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada, en el seu article tercer indica que els estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en els 
planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions que comportin nova 
classificació de sòl urbà o urbanitzable. 
 
La present modificació suposa la nova classificació de sòl urbà. Per la qual cosa és 
preceptiva la incorporació d’aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
Aquesta nova classificació, consistent en la transformació d’un sòl no urbanitzable a 
l’entorn del Rec Susanna, totalment naturalitzat, en un àmbit d’espai lliure, zona verda 
que mantindrà la fisonomia i característiques ambientals del terreny. Així, la present 
actuació no comportarà cap modificació de la seva utilització per part de la 
ciutadania, ja que els terrenys actualment ja són de propietat municipal. 
Alhora la proposta d’ubicació de l’equipament educatiu es localitza en la mateixa 
ubicació on es troba actualment les instal·lacions provisionals. Aquest emplaçament, 
que urbanísticament té la consideració de sòl urbanitzable no delimitat, clau 5c, es 
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troba totalment urbanitzat i sense necessitat de gestió ni obres d’urbanització per a 
obtenir una consideració de sòl urbà.  
En l’annex adjunt s’incorpora un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 

MEMÒRIA SOCIAL.  
L’article 59 del TRLU i el 69 del RLU, estableixen que els POUM i per tant les seves 
modificacions, d’acord amb el previst a l’article 94.1 del TRLU a LU han de contenir una 
memòria social que valori els aspectes corresponents a la reserva de l’habitatge social 
en el municipi. 
 
Aquesta modificació només afecta espais destinats a sistemes pel planejament 
general i no té cap efecte sobre el teixit residencial de la població ni les densitats o 
edificabilitats per a usos residencial per la qual cosa, no cal formular previsions pròpies 
de la memòria social que estableix el text legal urbanístic. 
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II. DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 
 
L’article 59 del TRLU i el 70 del RLU, estableixen que els POUM i per tant les seves 
modificacions, d’acord amb el previst a l’article 96 del TRLU han de contenir la 
documentació mediambiental adequada.  
 
D’acord amb el que s’estableix a l’art. 7 de la L 21/2013, del 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental, la present modificació  està sotmesa a avaluació ambiental 
estratègica, ja que modifica la classificació del sòl no urbanitzable. 
 
 Alhora, segons  la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015, apartat 6c), no són 
objecte d’avaluació ambiental estratègica , per la manca d’efectes significatius que 
es produeixi sobre el medi ambient. 
....  
c) No han d’ésser 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 l'apartat 6e) de la mateixa disposició addicional especifica que l’òrgan ambiental 
pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les 
modificacions que no constitueixen diferencies amb els efectes previstos. 
 
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 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. 
 
Tal i com s’ha exposat anteriorment, en data 8 de setembre de 2020, els Serveis 
Territorials a Girona del  Depatarment de Territori i Sostenibilitat resolen: 
-Determinar que la Modificació núm. 52 del Pla general d’ordenació urbana de la 
zona de Figueres per a la ubicació del CEIP Carme Guasch a l’entorn del Parc dels 
Olivars, al terme municipal de Figueres, no té efectes significatius sobre el medi 
ambient i, per tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica 
simplificada 
-Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Figueres. 
 
Així, el present informe ambiental analitza l’afectació ambiental . 
La present modificació suposa la classificació de nou sòl sense l’alteració alguna de les 
característiques del terreny actualment com a sòl no urbanitzable per la qual cosa no 
es preveuen afectacions ambientals. 
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La proposta preveu que l’àmbit de SNU representi  la no transformació del terreny com 
a entorn del Rec Susanna. Així, tal i com s’observa en les imatges adjuntes, la 
naturalització i manca d’actuació en l’espai comporta la mínima intervenció en 
l’espai. 
No es contempla que l’espai lliure es transformi en una zona verda de parc o jardí o 
plaça i es preservarà la seva naturalització reforçant-la amb plantació d’arbrat de 
ribera. Tanmateix no s’hi admeten noves construccions ni l’ús d’aparcament. 
 
Així, cal indicar que la manca d’efectes significatius que es produeixi sobre el medi 
ambient,manca d’afectacions en els vectors ambiental considerats. 
No es produeixen variacions fonamentals de l’entorn, ni es generen nous impactes 
ambiental significatius de les previsions del PGOU. 
Aquesta actuació és totalment compatible amb els objectius del PGOU i de les  
estratègies que voregen les actuacions a l’entorn del Rec Susanna. 
No resta incompatible amb les actuacions del PE Rec Susanna i Malpas amb la 
naturalització en aquest tram del rec. 
Tanmateix no produeixen diferències en les previsions ambientals, com a frontissa entre 
els dos termes municipals amb un element natural com a connector ambiental, i cívic 
sense alterar les premisses inicials. 
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III. NORMATIVA 
 
Capítol 1 
Actualització del PE d’equipaments Els Olivars 
 
La present modificació afecta el PE d’equipaments els Olivars, que es modifica. Serà 
necessari la redacció d’un text refòs del PE per tal que el document s’adapti a la 
present modificació 
 
Capítol 2 
Per a la zona definida com a 6a, sistema d’equipaments i dotacions és d’aplicació 
l’article 34 de les NNUU del PGOU de Figueres 
Per a la zona definida per la clau urbanística 5a, sistema de parcs, places i jardins, és 
l’aplicació l’article 33 de les NNUU del PGOU de Figueres 
Per a la zona definida per la clau urbanística 5aH, sistema de parcs, places i jardins, és 
l’aplicació apartat 9 de l’article 33 de les NNUU del PGOU de Figueres 
Per a la zona definida per la clau urbanística 5aOG , sistema de parcs places i jardins, 
és d’aplicació l’apartat 10 de l’article 33 de les NNUU del PGOU de Figueres. 
 
Capítol 3 
S’afegeix un nou apartat a l’article 33 
 
Article 33 Sistemes de parcs, places i jardins (5) 
 
33.10. Sistema de parcs, places i jardins clau 5aOG 
 
Són d’aplicació els mateixos paràmetres que per al sistema de clau 5a amb les 
limitacions següents: 
En la zona de 5aOG el planejament urbanístic no pot admetre cap nova edificació o 
construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural 
del terreny, ni cap ús diferent a l’ús de lleure, expressament prohibit l’ús d’aparcament. 
 
 
 
 
 
 
Figueres, setembre 2020 
  
 
 
 
 
Rosa Ricart Quero      
 
Arquitecta de        
planejament i gestió urbanística   
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IV. ANNEXES. 
 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Figueres redacta una  modificació del pla general que té per objecte, entre 
d’altres, la requalificació dels terrenys que actualment sòl rural, en sistema de zona verda i un 
sòl classificat com a sòl urbanitzable delimitat inclòs en l’àmbit del PE del parc d’equipaments 
Els Olivars, com a sistema d’equipaments educatius. Això implica que els usos previstos 
generaran una sèrie de desplaçaments i una potencial demanda de serveis de transport als 
quals cal donar la millor possible de les solucions. 

ANTECEDENTS 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix el marc que afecta les polítiques de desenvolupament 
urbà i econòmic i la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport públic, les 
externalitats provocades per la mobilitat (econòmiques i ambientals), i la seguretat viària són 
exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de realitzar els plans 
urbanístics. 
L’article 18 de la Llei 9/2003 de la mobilitat, determina que, tota una sèrie de plans i projectes 
hauran d’incloure un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG), regulat pel Decret 
344/2006, de 19 de setembre. 
Aquest instrument desplegat per la Llei 9/2003, estableix les directrius per tal d’avaluar els 
potencials desplaçaments i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de 
transport, incloent-hi els desplaçaments de baix o nul impacte, com els desplaçaments en 
bicicleta o a peu. Tanmateix, ha de valorar la viabilitat de les mesures proposades per a 
gestionar de manera sostenible i eficient la nova mobilitat. 

OBJECTIUS DEL EAMG 
Definir les actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit 
d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport 
més sostenibles, tot fent-les coherents amb el Pla de mobilitat urbana de Figueres (en procés 
de redacció) en relació a: 
Vianants 
Bicicletes 
Transport públic 
Seguretat viària 
Dotació d’estacionaments etc... 

El present estudi incorpora la següent documentació gràfica: 
1-Emplaçament 
2-Xarxa Peatonal 
3-Xarxa viària 
4-Xarxa de Carril Bici 
5-Traçat línia de bus públic 
 

ÀMBIT D’ESTUDI 
Correspon al delimitat a la documentació gràfica, identificat com a MPGOU número 52. 
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L’objectiu de la modificació és la transformació de l’estructura de l’entorn de l’actual 
emplaçament provisional de l’escola Carme Guasch, per a la ubicació definitiva i conforme al 
planejament, per al CEIP de nova construcció. 
 
El següent quadre detalla els paràmetres i aprofitaments que ha de preveure el desplegament 
del sector: 
            

ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT VIGENT PLANEJAMENT PROPOSTA

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE

d1 4.268,77 m²sòl                     23,25% 0,00 m²sòl                                 0,00%

d1H 780,33 m²sòl                        4,25% 0,00 m²sòl                                 0,00%

5c 9.142,36 m²sòl                     49,80% 0,00 m²sòl                                 0,00%

6aOG1 2.796,11 m²sòl                     15,23% 0,00 m²sòl                                 0,00%

1a 1.370,65 m²sòl                     7,47% 0,00 m²sòl                                 0,00%

6a 0,00 m²sòl                             0,00% 9.142,36 m²sòl                         49,80%

5a 0,00 m²sòl                             0,00% 4.166,76 m²sòl                         22,70%

5aH 0,00 m²sòl                             0,00% 780,33 m²sòl                             4,25%

5aOG 0,00 m²sòl                             0,00% 4.268,77 m²sòl                         23,25%

TOTAL SISTEMES 18.358,22 m²sòl                   100,00% 18.358,22 m²sòl                       100,00%

 

ANÀLISI DE LA MOBILITAT GENERADA 
D’acord amb l’article 12 del Decret 344/2006, els estudis de la mobilitat generada referents a 
les figures de planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions que comportin un 
canvi en la classificació del sòl han de contenir: 
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a) Determinació, d’acord amb el que estableix l’article 8, de la mobilitat que generen els 
diferents usos previstos en el planejament: 
 
MPGOU número 52 
 
El sostre màxim generat a l’àmbit destinat a ús d’equipaments d’acord amb l’annex 1 del Decret 
344/2006, i entenent que els usos terciaris són assimilables a comercials d’acord amb l’annex 1 
del Decret 344/2006 el nombre de viatges generats serà: 
Nombre de desplaçaments

Sostre equipaments 9.142,36 m²st 1.828 viatges

1.828 desplaçaments diaris

Mobilitat al municipi

Mobilitat ocupacional Mobilitat no ocupacional

49,30% 50,70%

A peu 44,00% 50,00%

En transport privat 52,00% 48,00%

En transport col·lectiu 3,00% 2,00%

Mobilitat a l'àmbit

A peu 397 464

En transport privat 469 445

En transport col·lectiu 27 19

Nombre total de desplaçaments en transport privat 914 viatges

Així, s’estima que la MPGOU generarà 653 vehicles diaris

20,00 viatges/100m²st

Així, s’estima que la MPGOU generarà 

Mobilitat ocupacional Mobilitat no ocupacional

Per poder convertir el nombre de desplaçaments en vehicle privat a vehicles/dia, prendrem el factor de conversió de 1,4 persones / 
vehicle (Estudi de mobilitat a la ciutat de Figueres, any 2001).

 
 
 
 
Els indicadors de gènere d’aquest viatges, si ens orientem en l’Enquesta de mobilitat obligada 
de Catalunya 2006, no donen diferències significatives per gènere, però sí segons el motiu de 
desplaçament i el mode de transport utilitzat: 
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No hi ha dades més concretes per avaluar els indicadors de gènere d’aquests viatges, ni a 
l’Ajuntament de Figueres ni a l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
b) Proposta de la xarxa d’itineraris principals per a vianants: 
El Pla de Mobilitat Urbana de Figueres, defineix els principals itineraris de vianants. 
-L’avinguda Maria Àngels Anglada  es contempla com a part d’un itinerari de la xarxa d’itineraris 
per a vianants de Figueres. Caldrà considerar que la connectivitat de la MPGOU amb 
l’avinguda de Mari Àngels Anglada amb la via provisional actual que ha de ser substituïda per 
la continuïtat de l’avinguda en el procés d’urbanització del sector Els Olivars. 
Alhora l’altra accés que disposarà la nova ubicació del CEIP es situa en el carrer Pere Teixidor 
que constitueix un eix vertebrador del barri de l’Olivar Gran i forma part de la ronda Oest que 
connectarà la banda sud i oest de la ciutat. 
 
Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural possible i, 
en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de tenir en 
compte aquest criteri. 
 
En rambles i passeigs centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s’han d’evitar 
els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats amb l’eix principal de 
la circulació de les persones vianants. 
 
Els itineraris per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de manera 
complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a les 
persones vianants.  
 
Tots els itineraris per vianants seran adaptats d’acord amb les normes d’accessibilitat 
urbanística previstes al Codi d’accessibilitat. 
 
c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície: 
La distància entre l’àmbit de la MPGOU  i el traçat actual de la línia LE de la xarxa de transport 
urbà, a una distància de 20 metres, fa que no sigui necessari preveure cap modificació de 
traçat. Ja és suficient la parada que es localitza al carrer Josep Maria de Segarra.  
 
d) Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes: 
S’adjunta el plànol amb el traçat previst en el Pla de mobilitat urbana. La MPGOU està situada 
en la xarxa bàsica proposada, en el seu accés a l’avinguda pel carrer Pere Teixidor 
 
Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran de 
discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits. Els itineraris per a bicicletes no es 
poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per carreteres de calçada única amb una 
intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat que es segreguin de la via mitjançant 
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mecanismes adequats de protecció. Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de 
zona 30 en cohabitació amb la resta dels vehicles. 
 
Reserva d’espai d’estacionament: 
Pel que fa a la reserva d’estacionament de bicicletes, d’acord amb l’annex 3 del Decret 
344/2006, cal establir unes reserves mínimes d’aparcaments per bicicletes, fora de la via 
pública, en funció dels diferents usos del sòl: 
 
 

 
 
 
Així, d’acord amb el Decret 344/2006, per la present modificació cal preveure la següent 
reserva de places d’estacionament de bicicletes de 457 places, d’acord amb les indicacions de 
la Secretaria per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
Reserva estacionament bicicletes

Sostre equipaments educatius 9.142,36 m²st 5,00 plaça/100m²st 457 places  
 
e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles:  
S’han grafiat les diferents xarxes d’itineraris principals de vehicles, d’acord amb la previsió del 
Pla de Mobilitat Urbana actualment en fase de redacció. La nova ubicació d’equipament educati  
connectarà amb la xarxa bàsica d’itineraris de vehicles per l’Avinguda Maria Àngels Anglada i 
pel carrer Pere Teixidor 
 
La reserva d’estacionament per vehicles, fora de la via pública, no resta indicada en el Decret  
 
f) Representació en el plànol de xarxa viària de les estacions de ferrocarril i d’autobusos 
interurbans existents i de les previstes: 
S’han representat degudament les infraestructures existents al plànol de xarxes, així com la 
previsió d’emplaçament de la futura estació de trens d’alta velocitat, feta pel ministeri de 
Fomento. 
 
Figueres, setembre 2020 
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NFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

ANTECEDENTS I OBJECTE 
L’article 12 del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística 
afegeix una nova lletra d) a l’apartat 3 de l’article 59 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, amb 
la redacció següent: 
 
“d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.” 
 
També es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 61 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
que queda redactat de la manera següent: 
 
“d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir un informe de sostenibilitat 
econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris”. 
 
També es modifica la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 66 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
que queda redactada tal com segueix: 
 
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 
viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el 
manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.” 
 
 En base a aquests antecedents legals, aquest “Informe de sostenibilitat econòmica de la 
modificació puntual número 52 del PGOU de l’àrea de Figueres” analitzarà els següents 
elements del projecte: 
 

 IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES FINANCES PÚBLIQUES DE LES 
ADMINISTRACIONS RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ 
L’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació s’ha d’analitzar a dos nivells: 
 
Inversió 
Implantació i prestació dels serveis necessaris 
Pel que fa a la creació de la nova zona verda, que es situa en un entorn naturalitzat, 
l’adequació del verd urbà, considera una repercussió de 5,00 €/m2sòl per als espais de verd 
urbà i 3,5 €/m2sòl per als espais verds de l’entorn de rec Susanna que al ja trobar-se inclos en 
el pla de manteniment de recs  amb un tractament semestral representa un cost inferior que la 
resta de zona verda de nova creació,  cosa que representa un  cost total de manteniment de 
44.908,81 €. Aquest valor es considera totalment assumible per les despeses municipals. 
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ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT PROPOSAT

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE VALOR DE DESPESA DESPESA D'INVERSIÓ

5a 4.166,76 m²sòl                          22,70% 5,00 €/m²sòl              20.833,80 €                           

5aH 780,33 m²sòl                             4,25% 3,50 €/m²sòl              2.731,16 €                             

5aOG 4.268,77 m²sòl                          23,25% 5,00 €/m²sòl              21.343,85 €                           

6a 9.142,36 m²sòl                          49,80% 0 ‐ €                                      

TOTAL SISTEMES 18.358,22 m²sòl                        100,00% 44.908,81 €                             

IMPACTE SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES DE CAPITAL DE L’AJUNTAMENT 
Les inversions que representen aquesta actuació no han de representar cap mena de problema 
per a l’Ajuntament de Figueres. 
 
En l’actualitat hi ha un clar dèficit d’equipaments municipals per a activitats educatives en la 
ciutat de Figueres, doncs l’actual CEIP Carme Guasch es situa en instal·lacions de barracons 
provisionalment. 
 
Així mateix s’entén que en virtut de Decret Llei 1/2005 modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, aquesta modificació genera una càrrega 
d’inversió per a l’Ajuntament de Figueres, totalment assumible per tal d’aconseguir uns nous 
espais d’equipaments públics per a la ciutat.  
 

IMPACTE SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES DE CAPITAL D’ALTRES 
ADMINISTRACIONS 
De la documentació analitzada no es desprèn que hi hagi en aquesta modificació puntual del 
PGOU cap mena d’inversió prevista a càrrec d’alguna altra administració pública. 

IMPACTE SOBRE ELS INGRESSOS I DESPESES CORRENTS MUNICIPALS 
Els principals efectes que aquesta modificació pot tenir sobre els ingressos i despeses de 
l’Ajuntament de Figueres són els següents: 
 
Despeses 
Manteniment i reposició de l’espai públic 
 
En relació a les despeses derivades de la gestió del nou equipament, s’entén que aquest va a 
càrrec del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Pel que fa a la creació de la nova zona verda, que es situa en un entorn naturalitzat, el 
manteniment d’aquest és, segons els valors de adudicació de manteniment del verd urbà, 
considera una repercussió de 0,78 €/m2 amb un tractament semestral,  cosa que representa un  
cost total de manteniment de 7.188,38 €/anuals. Aquest valor es considera totalment assumible 
per les despeses corrents municipals. 
 
ÀMBIT MPGOU PLANEJAMENT PROPOSAT

ZONIFICACIÓ SUPERFÍCIE AFECTADA PERCENTATGE VALOR DE DESPESA DESPESA MANTENIMENT

5a 4.166,76 m²sòl                          22,70% 0,78 €/m²sòl              3.250,07 €                            

5aH 780,33 m²sòl                             4,25% 0,78 €/m²sòl              608,66 €                               

5aOG 4.268,77 m²sòl                          23,25% 0,78 €/m²sòl              3.329,64 €                            

6a 9.142,36 m²sòl                          49,80% 0

TOTAL SISTEMES 18.358,22 m²sòl                        100,00% 7.188,37 €                              
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CONCLUSIONS DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
En base a tots els elements analitzats en aquest informe relatiu a la modificació puntual número 
52 del PGOU de l’àrea de Figueres, podem concloure que aquest projecte compleix els 
requisits de sostenibilitat econòmica en termes de suficiència i adequació del sòl destinat a 
equipaments municipals i de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de 
les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de 
la implantació i prestació dels serveis necessaris. 
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V. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Plànol situació, escala 1/2500 
Plànol topogràfic, escala 1/4000 
Plànol cadastral, escala 1/2500  
Plànol planejament vigent, escala 1/2500 
Plànol planejament modificat, escala 1/2500 
Plànol conjunt proposta, escala 1/3500 
Plànol afectacions aeronàutiques, escala 1/3500 
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