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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA:

1.1.- FORMULACIÓ I TRAMITACIÓ DEL DOCUMENT
La present modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Salt es tramita a
iniciativa de l'Ajuntament de Salt en els termes de l'article 76.2 del Decret Legislatiu
1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei
3/2012 de 22 de Febrer.
La redacció del document ha estat realitzat pels arquitectes ADEMÀ CANELA
COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P. i l'advocada CRISTINA SUQUET ,
tècnics competents d’acord amb el que estableix la disposició addicional tretzena del
Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme modificat
per la Llei 3/2012 de 22 de Febrer.
La seva tramitació queda regulada als articles 80, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei 3/2012 de 22
de Febrer.

1.2.- RÈGIM JURÍDIC- URBANÍSTIC VIGENT
El marc jurídic urbanístic vigent ve determinat en primer lloc pel Real Decreto
Legislativo 7/2015 de 30 d’octubre pel qual es va aprovar el texto refundido de la Ley
de suelo y rehabilitación urbana, pel Decret Legislatiu autonòmic de la Generalitat de
Catalunya núm. 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya modificat per la Llei 3/2012 de 22 de Febrer; el Decret 305/2006 de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i pel Decret 64/2014 de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

1.3.- PLANEJAMENT VIGENT:
El planejament vigent és el pla general d’Ordenació Urbana de Salt, vigent des del 7
de juny de 2.002, que fou aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, en sessió de 5 i 25 d’abril de 2.002 i publicat en el DOGC
núm. 3646 de 30 de maig de 2.002 i BOP núm. 96 de 20 de maig de 2.002.
Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 2 de Febrer
de 2.005 va aprovar el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Salt, el qual
fou publicat en el DOGC núm. 4444 de 9 d’Agost de 2.005.
S’indica que per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 7 d’abril de
2.008 es va acordar aprovar una modificació puntual del PGOU amb la finalitat
d’adaptar el PGOU a la nova normativa sectorial d’equipaments comercials: Llei
18/2005 de 27 de desembre, d’equipaments comercials; Decret 378/2006 de 10

d’octubre, pel qual es desplega la llei 18/2005 de 27 de desembre i decret 379/2006 de
10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials,
així com ampliar els usos de les zones industrial d’eixample amb terciari (5.1), de la
zona industrial d’eixample (5.2) i de la zona industrial de configuració aïllada (6.2),
diferenciant de manera expressa els usos de la subzona 5.2.a, els de la zona 5.2.b,
els de la subzona 6.2.a i els de la subzona 6.2.b i corregir algun paràmetre edificatori.
Interessa destacar que en l’exposició de motius d’aquella modificació puntual
expressament s’indicava el següent:
“Ha contribuït a aquesta redefinició dels usos el desenvolupament del sector
Pla de Salt, amb la creació de noves zones residencials i la construcció per
part de l’Ajuntament de Salt de diversos equipaments municipals, com la
piscina coberta o el centre de tecnificació esportiva que ha comportat que els
sectors limítrofs s’irradiïn d’uns usos i activitats, no sols industrials, com
inicialment es va preveure sinó que es veu la necessitat de fer-hi compatibles
altres usos més propis de la trama urbana i per tal d’assolir en aquestes zones
un model de ciutat compacta, complexa i socialment cohesionada, en què es
redueixi la mobilitat i s’evitin desplaçaments innecessaris dels ciutadans i en
què l’ús residencial es combini de manera harmònica amb les activitats
comercials i de serveis.”
Per tant, la present modificació segueix el mateix criteri que el fixat en la modificació
puntual del PGOU de l’any 2.009 que fou prèvia a l’aprovació de la vigent normativa
sectorial d’ordenació d’equipaments comercials aprovat pel decret llei 1/ 2009 de 22 de
desembre, i per tant, les referències que conté a la normativa sectorial s’han
d’entendre a la vigent.
No obstant, per acord del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de
data 14 de maig de 2014, es va aprovar la delimitació de la TUC del municipi de Salt,
la qual ja incloïa dins del seu àmbit els terrenys inclosos en el Pla Especial de la zona
residencial 2A del Pla de Salt.
El Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme en data 5 de juliol de 2016 va
aprovar la delimitació de la TUC Supramunicipal dels municipis de Girona, Salt, Sarrià
de Ter, Vilablareix i Fornells de la Selva.
L’ aprovació de la TUC Supramunicipal permet implantar en els terrenys inclosos en el
Pla Especial, inclosos dins la trama urbana consolidada supramunicipal, un gran
equipament comercial territorial (GECT) per establiments individuals o col·lectius amb
una superfície de venda igual o superior a 2.500 m2.
El PGOU no recull, ni contempla la categoria de gran equipament comercial territorial
(GECT).
La normativa sectorial d’ordenació d’equipaments comercials vigent disposa que els
Ajuntaments, en el cas de formular, revisar o modificar el seu planejament urbanístic
general, han de considerar l’ús comercial i concretar el sòl en el qual aquest ús és

admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana consolidada aprovada al seu
municipi, així com el règim de compatibilitat d’altres usos, disposant que l’ús comercial
s’articula en funció de les categories detallades a l’art. 6.1 de la normativa sectorial
d’ordenació dels equipaments comercials.
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 infraestructures de caràcter local.
Tampoc té problemes de compatibilitat amb riscos preexistents, d'acord amb els
indicadors dels riscs geològics i de protecció civil disponibles, ni sobre la planificació
ambiental 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 ni científic.
D'altra banda, aquesta modificació s'ajusta al que preveu el marc legal vigent en
relació a la tramitació del planejament urbanístic de rang superior, s'ajusta per tant al
PTP de les comarques Gironines com al Pla Director de l'Area Urbana de Girona,
s'adequa a la legislació sectorial i urbanística i respecta la interdicció de l'arbitrarietat.

1.4.- SITUACIÓ:
L'àmbit de la present modificació puntual afecta a l’ordenació i regulació dels usos
dels terrenys del sector A Pla de Salt, situat entre el camí dels Carlins, el carrer de
Lingen, el carrer Pla de Salt i el Passeig de Marques de Camps tal com s’explica en
l’apartat següent.
La present modificació del PGOU que comportarà una modificació dels paràmetres
d’ús que afecten als terrenys inclosos en l’àmbit d’aquest pla especial no comporten
cap increment d’aprofitament ni densitat.
Simultàniament a aquesta modificació del PGOU, es tramita una modificació puntual
del pla especial de la zona residencial 2A del sector pla de Salt on es quantifica i
concreta la cessió d’aprofitament que comporta la transformació dels usos del
planejament vigent.

1.5.- ANTECEDENTS, DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA.
El pla general d’Ordenació Urbana de Salt, vigent des del 7 de juny de 2.002, fou
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de
5 i 25 d’abril de 2.002 i publicat en el DOGC núm. 3646 de 30 de maig de 2.002 i BOP
núm. 96 de 20 de maig de 2.002.

Posteriorment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 2 de Febrer
de 2.005 va aprovar el Text Refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Salt, el qual
fou publicat en el DOGC núm. 4444 de 9 d’Agost de 2.005.
El PGOU regula als articles 484 i següents les determinacions del sector A “Pla de
Salt”, disposant que el Pla General recull les determinacions del planejament derivat
aprovats, i planteja el caràcter mixte d’aquest sector, definint un àmbit d’usos
comercials i terciaris, i un altre de caràcter més residencial.
En el moment de l’aprovació del PGOU, ja constava aprovat definitivament el
corresponent PAU, Pla Parcial del Sector Pla de Salt i el Pla especial de la zona
residencial 2A sector A Pla de Salt, ambdós aprovats definitivament per acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 6 de març de 2.002.
Si bé el PGOU incorporava les determinacions del planejament derivat precedent, en
l’art 488 del PGOU, concreta que les zones d’aprofitament privat del sector A Pla de
Salt són dues, la zona residencial amb espais oberts en el sector A Pla de Salt (clau
2A) i la zona terciària amb espais oberts en el sector A Pla de Salt (clau 4A), regulant
en els articles 494 a 496 les determinacions de la zona residencial amb espais oberts
en el sector A Pla de Salt (clau 2A) i en els articles 497 a 499 les determinacions de la
zona terciària amb espais oberts en el sector A Pla de Salt(clau 4A).
No obstant, prèviament a l’aprovació definitiva del PGOU, el 6 de març de 2.002 la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el pla especial de
la zona residencial 2A del sector A Pla de Salt. Aquest pla especial va delimitar dues
noves subzones, la subzona residencial comercial A, i la subzona hotelera comercial
B, atribuint-los un règim d’usos diferent al que va establir posteriorment el PGOU,
entre ells el comercial, que es mostra no adient en l’actualitat.
Així el vigent planejament derivat de la finca és la segona modificació del “Pla
Especial de la zona residencial 2A, sector A del Pla de Salt", promogut per Gironès
Parc SL, que fou aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 30 de
Setembre de 2.009 (DOGC num. 5512 24-11-2009).
En aquest document, s'estableixen en el punt 5. Quadre de característiques, les
següents limitacions per la zona B:
1. La superfície mínima que es destini a ús hoteler serà de 2.400 m2.
2. El sostre màxim per a usos comercials serà de 11.024 m2.
3. El sostre restant fins a esgotar els 18.305 m2 assignat a aquesta zona B, es podrà
destinar a incrementar l’ús hoteler i als altres usos definits a l’article 437 del Pla
General i a altres instruments de planejament vigents en aquest sector.
Aquesta referència a l’article 437 del PGOU ens remet a les condicions d'ús de la clau
2.3 Zona residencial d’ordenació en volumetria específica. Aquesta clau,
específicament creada per a usos predominantment residencials, limita els usos
comercials al comerç petit i al comerç mitjà, no admetent el gran establiment
comercial, ni tampoc el gran establiment comercial territorial.

Aquesta zona 2.3 (d’ordenació volumètrica especial), segons defineix el propi PGOU
es refereix i comprèn aquells sectors urbanitzats en els quals l’edificació correspon a
una volumetria específica definida per anteriors actuacions públiques o privades i que
no s’ajusta a cap de les zonificacions plantejades per aquest pla General.
Es veu doncs que aquesta regulació volumètrica específica de la zona 2.3 del PGOU,
si bé encaixa amb la zona A residencial comercial del subsector 2 Pla de Salt, no
encaixa amb la zona B d'aquest subsector. Aquesta zona B no admet l'ús residencial i
els seus usos principals són el comercial i hoteler entre altres. Per tant, es considera
adient adaptar la regulació d'ordenació i usos d'aquesta zona B a una clau amb
prevalència d'usos terciaris.
Per tant, en atenció a tots aquests antecedents, s’ha optat per desenvolupar la clau 4A
del sector Pla de salt continguda en els articles 497 a 499 de la normativa del PGOU
amb la finalitat de disposar d'una clau normativa per la zona B Hoteler- comercial. de
la zona residencial 2A, sector A del Pla de Salt, amb la introducció de l'art. 499 bis
Determinacions de la zona terciària amb espais oberts en el sector A (Zona
residencial 2A ) clau 4A R2A.
Així mateix, aquesta adaptació també comporta l’esmena i concreció de l’art. 223 i 233
del PGOU que compren tipologia i definició dels usos generals del territori, i l'art. 499
del PGOU que conté les condicions d'ús per a la zona terciària amb espais oberts en
el sector A.
La localització i ordenació de l’ús comercial concretant la seva categoria d’acord amb
la vigent normativa sectorial motiva la present proposta de modificació puntual del
planejament general, i alhora s’incorpora l’admissió de la nova categoria de gran
establiment comercial territorial que va esdevenir compatible amb l’aprovació el 5 de
juliol de 2016 de la trama urbana consolidada supramunicipal per part dels
Ajuntaments de Girona, Fornells de la Selva, Salt, Sarrià de Teri Vilablareix.
Per aquest motiu, s'introdueix l'art. 233.14 bis, que defineix l'ús de Gran establiment
comercial territorial
La present modificació puntual, tal com s’ha exposat prèviament, no augmenta
l’edificabilitat o sostre edificable ni la densitat de l’ús residencial, ni la seva intensitat
prevista al pla, amb la qual cosa no es requereix increment de reserves per a sistemes
urbanístics als efectes del que preveuen els articles 99 i 100 del Decret Legislatiu
1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme modificat per la Llei
3/2012 de 22 de Febrer.

1.6- TRAMITACIÓ
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Salt, en sessió celebrada el 27 de febrer de 2.017
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del pla general
d’ordenació urbana de Salt 1/17, adequació a la regulació sectorial d’equipaments
comercials del sector A Pla de Salt. Durant el tràmit d’informació pública corresponent

a la tramitació de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana de Salt
1/17, adequació a la regulació sectorial d’equipaments comercials del sector A Pla de
Salt s’han rebut els següents informes sectorials

1.

RE 4 de Maig de 2.017 núm. 5628 de la Direcció General de Comerç.

2.

RE 20 de juny 2.017 núm. 8419 de la Direcció General d’Aviació Civil.

I les següents al·legacions de particulars:

3. RE de 31 de març 2.017 núm.4076 Comunitat de propietaris Macro Pla de
Salt 5
4. RE 31 de març de 2017 núm. 4077 Comunitat de Propietaris Pàrquing Pla
de Salt 1-12.
5. RE 10 d’abril de 2.017 núm. 4607, Comunitat de propietaris del pàrquing
exterior del Pla de Salt núm.5, i Comunitat de Propietaris del pàrquing Pla de
Salt 1-12.

Així mateix, es va notificar la modificació als municipis veïns de Girona, Vilablareix i
Bescanó.
Aquestes al·legacions han estat informades per l’equip redactor i pels serveis tècnics
municipals determinant l’abast del contingut de les modificacions que s’introdueixen en
aquest document, que en síntesi són les següents:
L’informe emès per la Direcció General d’Aviació Civil és favorable requerint la
incorporació de diferents prescripcions.
Les condicions requerides consisteixen en la incorporació amb caràcter normatiu dels
següents requeriments:
-

Incorporar el plànol d’afeccions acústiques de l’aeroport de Girona.

Incloure amb caràcter normatiu referència expressa que en els terrenys afectats
per les petjades de soroll no podrà implantar-se l’ús “residencial especial”.
Incloure amb caràcter normatiu referència expressa que, en els terrenys afectats
per la corva isòfona Leq noche= 50dB(A), només podrà implantar-se l’ús “servei
educatiu” en les activitats docents que es portin a terme dins del període diürn, entre
les 7’00h fins a les 23’00h.

Incloure amb caràcter normatiu referència expressa que en els terrenys afectats
per la corba isòfona Leq noche= 50dB(A), només podrà implantar-se l’ús “servei
sanitari” i “servei assistencial” en les activitats que no comportin allotjament i/o
pernoctació.
Requereix incorporar a la normativa l’art. 10 del Decret 584/72 de servituds
aeronàutiques en l' actual redacció, en particular que la superfície compresa dins de la
projecció ortogonal sobre el terrenys de l’àrea de servituds aeronàutiques de l’aeroport
de Girona queda subjecte a una servitud de limitació d’activitat, en quin àmbit l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria (AESA) podrà prohibir, limitar o condicionar activitats que
s’ubiquin dins de la mateixa i puguin suposar una perill per a les operacions aèries o
per al correcte funcionament de les instal·lacions radioelèctriques. Aquesta facultat
s’estendrà a tots els usos de sol que facultin per a la implantació o exercici d’aquestes
activitats i abastarà entre d’altres:
a) activitats que suposin o portin aparellada la construcció d’obstacles que
puguin induir a turbulències
b) L’ús de llums, inclòs projectors o emissions de làser que puguin crear
perills o induir confusió a error.
c) Les activitats que impliquin l’ús de superfícies grans i molt reflectants que
puguin enlluernar
d) Les actuacions que puguin estimular l’activitat de la fauna en l’entorn de la
zona de moviments de l’aeròdrom.
e) Les actuacions que donin lloc a la implantació o funcionament de fons de
radiació no visible o la presència d’objectes fixes o mòbils que puguin interferir
el funcionament dels sistemes de comunicació, navegació, i vigilància
aeronàutica o afectar-los negativament.
f) Les activitats que facilitin o portin aparellada la implantació o funcionament
d’instal·lacions que produeixin fum, boira o qualsevol altre fenomen que suposi
un risc per a les aeronaus.
g) L’ús de mitjans de propulsió, o sustentació aeris per a la realització
d’activitats esportives o de qualsevol altre tipus.

Les prescripcions d'aquest informe es recullen en el document de la següent manera:
- S'incorpora com a annex I plànols d'Afeccions acústiques i de Servituds
aeronàutiques.
- S'incorpora l'article 499 ter. Amb la resta de prescripcions de l'informe.

Per acord de Ple de l'Ajuntament Salt, adoptat en la sessió celebrada el 17 de juliol de
2017, es va acordar aprovar provisionalment la present modificació puntual; un cop
remès l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme, el passat dia 28 de juliol,
l'Ajuntament de Salt va rebre un requeriment de la Comissió Territorial d'Urbanisme
requerint unes esmenes formals consistents en fer constar que l’ens que promou
aquesta modificació puntual és l’Ajuntament de Salt, fet que ha portat a esmenar el
document aprovat provisionalment en la portada i el punt 1.1.Formulació i tramitació
del document.

2.- DETERMINACIONS, NORMES URBANÍSTIQUES OBJECTE DE MODIFICACIÓ I
MODIFICACIONS PROPOSADES
Amb els objectius exposats, es proposa modificar els següents articles:
art. 223
art. 233
art. 499
I introduir els articles següents:
art. 233.14 bis
art. 499.bis
art. 499.ter

MODIFICACIÓ DE L'ART. 223 Tipologia i definició de usos genèrics del territori.

On diu:
“Art. 223.- Tipologia i definició de usos genèrics del territori.
.2 El present Pla General defineix els usos genèrics de la forma següent:

c) Comerç
Es considera activitat comercial la que consisteix en posar a disposició del mercat
interior bens, productes o mercaderies, àdhuc en aquells supòsits en que les
mercaderies siguin sotmeses a processos de transformació, tractament o
condicionament que són usuals en el comerç. Aquesta activitat es pot desenvolupar a
l’engrós i al detall.

Ús comercial al detall és el que correspon als establiments oberts al públic, destinats
al comerç al detall, de caràcter individuals o col·lectiu, i locals destinats a la prestació
de serveis privats al públic. No inclou el comerç a l’engrós, la restauració, la
restauració i les activitats lúdiques.
Aquestes activitats habitualment es desenvolupen en establiments comercials, és a dir,
tots aquells locals i instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic que son a
l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En
resten exclosos els establiments indicats exclusivament a la venda a l’engrós.
Els establiments comercial poden ser de caràcter individual o col·lectiu.
Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments
individuals situats en un o diversos edificis, en els quals, amb independència que els
activitats respectives puguin exercir-se d’una manera empresarialment independent,
concorren tots o alguns dels elements següents: accés comú des de la via pública,
d’ús exclusiu i preferentment dels establiments o de llurs clients, aparcaments privats
compartits o serveis comuns per als clients.
Les diverses tipologies d’establiments comercials es fixen d’acord amb la Llei 17/2000
de 29 de desembre d’equipaments comercials. Pel que fa a la implantació en format de
mitjants i grans establiments comercials caldrà atenir-se a allò que determini el
corresponent Pla territorial sectorial d’equipaments comercial (en aquests moments
PTSEC 2001-2004).
Les presents normes urbanístiques inclouen en l’ús comercial, els quioscos, el petit
comerç, el comerç mitjà o superfícies comercials mitjanes, les grans superfícies o
grans establiments comercials i el comerç col·lectiu situat en un mateix recinte
comercial o dins d’un parc comercial. “

Ha de dir:
“Art. 223.- Tipologia i definició de usos genèrics del territori.
.2 El present Pla General defineix els usos genèrics de la forma següent:
c) Comerç
Comprèn els establiments comercials que són els locals, construccions, instal·lacions
o espais coberts o sense cobrir en els quals es desenvolupin activitats comercials, tant
si aquestes activitats es fan de manera continuada, periòdica o ocasional. Resten
exclosos els espais situats a la via pública en què es duguin a terme mercats de venda
no sedentària, periòdics o ocasionals, degudament autoritzats per l'Ajuntament.
Els establiments comercials poden ser individuals o col·lectius. Els establiments de
caràcter col·lectiu estan 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. Establiments col·lectius són els centres comercials, les galeries
comercials, els mercats municipals, els recintes comercials.
Les diverses tipologies d'establiments comercials es fixen d'acord amb la legislació
sectorial d'equipaments comercials, en concret el Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels
equipaments comercials o normativa que el substitueixi.

MODIFICACIÓ DE L'ART. 233 Definició dels usos específics (NB)

ON DIU:

12. Comerç petit

La superfície màxima de venda per aquest establiment és la que fixi la normativa
sectorial d’equipaments comercials.

Aquest ús és el que correspon als establiments comercials, és a dir, als locals i les
instal·lacions, de caràcter col·lectiu o individual, cobertes o sense cobrir, oberts al
públic que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la
venda al detall.

En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs,
la restauració i les activitats lúdiques.

Comprèn els locals i les instal.lacions, oberts al públic (botigues, galeries
comercials, centres comercials,etc.) destinats a la venda o prestació de serveis en
detall amb una superfície de venda que no superi el límit establert a la legislació
sectorial vigent en funció del nombre d'habitants del municipi en un determinat
moment.

S’inclou en aquesta categoria el quiosc, entès com un comerç de petites
dimensions, amb un màxim de 15 m2 construïts en instal·lacions provisionals, que
s’implanten en espais públics, normalment en règim de concessió administrativa o
similar.

13. Comerç mitjà

La superfície màxima de venda per aquest establiment és la que fixi la normativa
sectorial d’equipaments comercials.
Són permesos els establiments dedicats a la venda d’automòbils, embarcacions i
altres vehicles, maquinària, materials per a la construcció i articles de sanejament,
mobles, articles de ferreteria i bricolatge, i també els centres de jardineria d’acord
amb l’establert a la legislació sectorial d’equipaments comercials.
Aquest ús és el que correspon als establiments comercials, és a dir, als locals i
les instal·lacions,

de caràcter col·lectiu o individual, cobertes o sense cobrir,

oberts al públic que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix
regularment la venda al detall.

En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs,
la restauració i les activitats lúdiques.

Comprèn els locals oberts al públic (botigues, galeries comercials, centres
comercials,etc.) destinats a la venda o prestació de serveis en detall amb una
superfície de venda que no superi el límit establert a la legislació sectorial vigent
en funció del nombre d'habitants del municipi en un determinat moment.

L'autorització d'equipaments comercials de mitjana superfície s'ajustarà al
procediment establert a la Llei d'equipaments comercials, i haurà de complir les
determinacions del Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC)
vigent
14. Comerç gran

La superfície màxima de venda per aquest establiment és la que fixi la normativa
sectorial d’equipaments comercials.
No obstant els establiments dedicats a la venda d’automòbils, embarcacions i
altres vehicles, maquinària, materials per a la construcció i articles de sanejament,
mobles, articles de ferreteria i bricolatge, i també els centres de jardineria, són

grans establiments comercials en els supòsits establerts per la legislació sectorial
d’equipaments comercials.

Aquest ús és el que correspon als establiments comercials, és a dir, als locals i les
instal·lacions, de caràcter col·lectiu o individual, cobertes o sense cobrir, oberts al
públic que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la
venda al detall.
En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs,
la restauració i les activitats lúdiques.

Comprèn els locals oberts al públic (botigues, galeries comercials, centres
comercials,etc.) destinats a la venda o prestació de serveis en detall amb una
superfície de venda igual o superior al límit establert a la legislació sectorial vigent
en funció del nombre d'habitants del municipi en un determinat moment.

L'autorització de grans equipaments comercials s'ajustarà al procediment establert
a la Llei d'equipaments comercials, i haurà de complir les determinacions del Pla
Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC) vigent

HA DE DIR:

12. Comerç petit (Petit establiment comercial PEC)

Són establiments individuals o col·lectius, amb una superfície de venda inferior a
800 m2, o la que fixi la normativa sectorial d’equipaments comercials.

13. Comerç mitjà (Mitjà establiment comercial MEC)

Són establiments individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o
superior a 800 m2 i inferior a 1.300 m2, o
d’equipaments comercials.

la que fixi la normativa sectorial

14. Comerç gran (Gran establiment comercial GEC)

Són establiments individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o
superior a 1.300 m2 i inferior a 2.500 m2, o la que fixi la normativa sectorial
d’equipaments comercials.

MODIFICACIO DE L'ARTICLE 499.- Condicions d'ús
ON DIU:
Art. 499 -

1.

Condicions d'ús ( NB )

Condicions dels usos globals de la zona

Usos globals

Def.

Usos urbans

2.

art. 226

Usos admissibles en principi

NB

Condicions dels usos generals de la zona

Usos generals

Def.

Ús terciari

3.

Condicions generals

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

Condicions dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE
Unihabitatge
aïllat
CP (1)

Unihabitatge Unihabitatge Unihabitatge Plurihabitatge Plurihabitatge
adossat
aparellat
arrenglerat
aïllat
agrupat
NC
NC
NC
NC
NC

RESIDÈNCIA
Hoteler
CO

RESIDÈNCIA

COMERÇ
Comerç
petit
CO

Comerç
mitja
PR

Residència
especial
CO

SERVEI
Comerç
gran
PR

Oficina
CO

Servei de
restauració
CO

Servei recreatiu
PR

SERVEI
Servei
educatiu
CO

Servei
sanitari
CO

Servei
assistencial
CO

Servei
esportiu
CO

Servei
cultural
CO

SERVEI
Servei
religiós
CO

Servei
urbà
CO

Indústria
urbana
NC

Indústria
agrupada
NC

Indústria
separada
NC

Servei
administratiu
CO

TALLER

Estació de
servei
CO

INDÚSTRIA

Servei
associatiu
CO

Aparcament
CP (2)

Taller
artesanal
CO

LOGÍSTICA

MAGATZEM

Logística i
transport
NC

Magatzem

Taller

Taller de
manteniment
CO

CO

Definicions
Art. 234

NB

CP (3)

Usos específics

Def.

Cond. grals

PR =

Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO =

Ús compatible

art. 221

art. 221

NC

NC =

Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP =

Ús complementari

art. 221

art. 221

NC

Condicions particulars
(1)

Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació o
guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.

NC

(2)

D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263 de les
presents NNUU.
Condicionat segons la superfície, el trànsit i la càrrega i descàrrega que puguin
generar aquest tipus d'ús específic.

NC

(4)

No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll

NC

(5)

En els terrenys afectats per la corba isòfona Leq nit=50dB(A), només es podrà
implantar si les activitats docents es duen a terme dins del periode diurn, entre les
7:00h fins les 23:00h
En els terrenys afectats per la corba isòfona Leq nit=50dB(A), només cuan les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC

(3)

(6)

NC

NC

HA DE DIR:
Art. 499 -

1.

Condicions d'ús ( NB )

Condicions dels usos globals de la zona

Usos globals

Def.

Usos urbans

2.

art. 226

Usos admissibles en principi

NB

Condicions dels usos generals de la zona

Usos generals

Def.

Ús terciari

3.

Condicions generals

Condicions generals

art. 222

Ús dominant

NB

Condicions dels usos genèrics i específics de la zona

USOS GENÈRICS / ESPECÍFICS

HABITATGE
Unihabitatge
aïllat
CP (1)

RESIDÈNCIA

Unihabitatge Unihabitatge Unihabitatge Plurihabitatge Plurihabitatge
adossat
aparellat
arrenglerat
aïllat
agrupat
NC
NC
NC
NC
NC

RESIDÈNCIA

COMERÇ

Residència
especial
CO(4)

SERVEI

Hoteler

Comerç
Petit
(PEC)

Comerç
Mitja
(MEC)

Comerç
gran
(GEC)

CO

PR

PR

PR

Comerç
gran
territorial
(GECT)
PR

Oficina

Servei de
restauració

Servei recreatiu

CO

CO

PR

Servei
cultural
CO

Servei
associatiu
CO

Servei
administratiu
CO

SERVEI
Servei
educatiu
CO(5)

Servei
sanitari
CO(6)

Servei
assistencial
CO(6)

Servei
esportiu
CO

SERVEI
Servei
religiós
CO

Servei
urbà
CO

Estació de
servei
CO

INDÚSTRIA
Indústria
urbana

Indústria
agrupada

Indústria
separada

TALLER
Aparcament
CP (2)

Taller
artesanal
CO

LOGÍSTICA

MAGATZEM

Logística i
transport

Magatzem

Taller
CO

Taller de
manteniment
CO

Definicions
Art. 234

NB

NC

NC

NC

NC

CP (3)

Usos específics

Def.

Cond. grals

PR =

Ús principal

art. 221

art. 221

NB

CO =

Ús compatible

art. 221

art. 221

NC

NC =

Ús no compatible

art. 221

art. 221

NB

CP =

Ús complementari

art. 221

art. 221

NC

Condicions particulars
(1)

Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació o
guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.

NC

(2)

D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263 de les
presents NNUU.
Condicionat segons la superfície, el trànsit i la càrrega i descàrrega que puguin
generar aquest tipus d'ús específic.
No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll

NC

En els terrenys afectats per la corba isòfona Leq nit=50dB(A), només es podrà
implantar si les activitats docents es duen a terme dins del periode diurn, entre les
7:00h fins les 23:00h
En els terrenys afectats per la corba isòfona Leq nit=50dB(A), només cuan les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC

(3)
(4)
(5)

(6)

NC
NC

NC

INTRODUCCIÓ DE L'ART. 233.14 bis

Art. 233 Definició dels usos específics (NB)
14 bis. Grans establiments comercials territorials (GECT)
Són establiments individuals o col·lectius, amb una superfície de venda igual o
superior a 2.500 m2, o la que fixi la normativa sectorial d’equipaments comercials.

INTRODUCCIÓ DE L'ART. 499 bis
Art. 499 bis .- Determinacions de la zona terciària amb espais oberts en el sector
A (zona residencial 2A) clau 4A R2A

Definició
Comprèn el sòl destinat a l’ús hoteler-comercial, definit com a subzona B hoteleracomercial en el pla especial de la zona residencial 2A Sector A, Pla de Salt.

Regulació de l’ordenació
Les condicions d'ordenació són les establertes en els plànols d'ordenació de la 3a
Modificació puntual del Pla Especial de la Zona Residencial "A. Sector A Pla de Salt

Condicions d’ús
Aquesta regulació de l’ordenació i tipologia de l’ús comercial en la clau 4A R2A serà
d’aplicació als paràmetres d’ús de la subzona B Hoteler comercial definida en el vigent
pla especial de la zona residencial 2A sector A Pla de Salt, el qual es mantindrà vigent
per la resta de paràmetres d’ordenació.

Condicions dels usos globals de la zona:
Usos generals
Usos urbans

Def.
Art. 226

Condicions generals
-

Condicions dels usos generals de la zona
Usos generals
Ús terciari
Ús industrial

Def.
Art. 222
Art. 222

Condicions generals
-

Condicions dels usos genèrics i específics de la zona:
Usos genèrics / Específics

HABITATGE
Habitatge
Habitatge
aïllat
adossat
CP (1)
NC

Habitatge
aparellat
NC

Habitatge
arrenglerat
NC

Habitatge
aïllat
NC

RESIDÈNCIA COMERÇ
Hoteler
Petits
establiments
comercials
(PEC)

Mitjans
establiments
comercials
(MEC)

Grans
establiments
comercials
(GEC)

Grans
establiments
comercials
Territorials
(GECT)

Habitatge
agrupat
NC

RESIDÈNCIA
Residència
especial
CO(4)

PR

PR

PR

PR

Servei
de Servei
restauració recreatiu

Servei
educatiu

Servei
sanitari

Servei
Servei
assistencial esportiu

CO

CO

CO

CO(5)

CO(6)

CO(6)

SERVEI
Servei
cultural
CO

Servei
associatiu
CO

Servei
Servei
administratiu religiós
CO
NC

Taller

INDUSTRIA
Taller
de Industria
Indústria
manteniment urbana
agrupada
CO
CO
NC

SERVEI
Oficina

TALLER
Taller
artesenal
CO

CO

PR

Servei urbà Estació
servei
CO
CO

Indústria
separada
NC

CO

Aparcament
CP (2)
LOGÍSTICA
Logística
transport
NC

MAGATZEM
Magatzem
CO (3)

Usos específics
PR = Ús principal
CO = Ús compatible
NC= Ús no compatible
CP = Ús complementàri

Def.
Art 221
Art 221
Art 221
Art 221

Condicions generals
Art 221
Art 221
Art 221
Art 221

Condicions particulars

(1)

Només es permet l'ús d'unihabitatge per al personal de vigilància, conservació
o guarda de l'establiment a raó d'un habitatge com a màxim.

NC

(2)

D'acord amb la regulació particular de l'ús d'aparcament establerta a l'art. 263
de les presents NNUU.
Condicionat segons la superfície, el trànsit i la càrrega i descàrrega que
puguin generar aquest tipus d'ús específic.

NC

(4)

No es permet en el cas de terrenys afectats per la petjada de soroll

NC

(5)

En els terrenys afectats per la curva isòfona Leq nit=50dB(A), només es podrà
implantar si les activitats docents es duen a terme dins del periode diurn,
entre les 7:00h fins les 23:00h
En els terrenys afectats per la curva isòfona Leq nit=50dB(A), només cuan les
activitats no suposin l'allotjament i/o pernoctació

NC

(3)

(6)

NC

NC

INTRODUCCIÓ DE L'ART. 499 ter
Art. 499 ter .- Afeccions acústiques.Servituds aeronàutiques
En les zones que es troben afectades per la petjada sonora definida en el plànol 1 de
Annex 2: Afeccions acústiques.Servituds aeronàutiques, no es podrà implantar l'ús
"Residencial especial".
En les zones qualificades com ús dotacional educatiu que es troben afectades per la
petjada sonora definida en el plànol 1 de Annex 2: Afeccions acústiques. Servituds
aeronàutiques, les activitats docents es desenvoluparan exclusivament dins del
període diürn, el qual s'estén des de les 7:00h fins a les 23:00h.
Els usos sanitari i /o assistencial, afectats per la petjada sonora definida al plànol 1 de
l'Annex 2: Afeccions acústiques. Servituds, no suposaran allotjament i/o pernoctació.
La totalitat de l'àmbit de la Modificació Puntual es troba inclosa dins de les zones de
Servituds Aeronàutiques corresponents a l'Aeroport de Girona.. En el plànol 2 de
l'Annex2: Afeccions acústiques. Servituds, es representen les línies de nivell de les
superfícies limitadores de les Servituds Aeronàutiques de l'Aeroport de Girona que
afecten a aquest àmbit, les quals determinen les altures (respecte el nivell del mar)
que no ha de sobrepassar cap construcció ( inclosos tots els seus elements com
antenes, parallamps, xemeneies, equips d'aire condicionat, caixes d'ascensors,
cartells, remats decoratius, etc.), modificacions del terreny u objecte fix (postes,
antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, cartells, etc.), així com el gàlib de
viari o via fèrria.
Es donarà compliment a l'Art. 10 del Decret 584/72 de servituds aeronàutiques, en
particular a la que la superfície compresa dins de la projecció ortogonal sobre el
terreny de l'àrea de Servituds aeronàutiques de l'Aeroport de Girona quedi subjecte a
una servitud de limitació d'activitats, en virtut de la qual l'Agència Estatal de Seguretat
Aèria (AESA) podrà prohibir, limitar o condicionar activitats que s'ubiquin dins de la
mateixa i puguin suposar un perill per les operacions aèries o per el correcte
funcionament de les instal·lacions radioelèctriques. Aquesta possibilitat s'estendrà als
usos del sòl que facultin per l' implantació o exercici d'aquestes activitats, i abarcarà
entre d'altres:
Les activitats que suposin o comportin la construcció d'obstacles de tal indole que
puguin induir turbulències.
L'ús de llums, inclosos projectors o emissors laser que puguin crear perill o induir a
confusió o error.
Les activitats que impliquin l'ús de superfícies grans i molt reflectants que puguin donar
lloc a enlluernament.

Les actuacions que puguin estimular l'activitat de la fauna en l'entorn de la zona de
moviments del aeròdrom.
Les activitats que donin lloc a la implantació o funcionament de fonts de radiació no
visible o la presencia d'objectes fixes o mòbils que puguin interferir el funcionament
dels sistemes de comunicació, navegació i vigilància aeronàutiques o afectar-los
negativament.
Les activitats que facilitin o que comportin la implantació o funcionament
d'instal·lacions que produeixin fum, boira, o qualsevol altre fenomen que suposi un risc
per les aeronaus.
L'ús de mitjans de propulsió o sustentació aeris per la realització d'activitats esportives,
o de qualsevol altre indole.

L'execució de qualsevol construcció o estructura (postes, antenes, aerogeneradors incloses les pales- etc), i la instal·lació dels mitjans necessaris per la construcció
(incloses les grues de construcció i similars) o plantació, requerirà acords favorable
previ de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), conforme els articles 30 i 31 del
Decret 584/72 modificat pel Real Decret 297/2013

3. DOCUMENT COMPRENSIU
En compliment de l’establert a l’article 8.5 del DL 1/2010, pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme s’incorpora el següent document comprensiu sobre els següents
extrems:

1.-Plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i
tramitacions que es suspenen. El termini de suspensió de llicències és de dos anys
d’acord amb l’establert a l’article 73 de la Llei d’urbanisme, per la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió i d’urbanització, l'atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en
els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic.

2.-El resum de l’abast de les determinacions de la modificació 1/17:

-adaptació de les definicions de les activitats comercials a la Llei d'equipaments
comercials
-inclusió d'article referent als Grans establiments comercials territorials
-desenvolupament normatiu de la clau zona terciària amb espais oberts en el sector A
(zona residencial 2A) clau 4A R2A per tal de clarificar la normativa aplicable a la zona
B. Hotelera i comercial del Pla especial.

ANNEX 1: AFECCIONS ACÚSTIQUES. SERVITUDS AERONÀUTIQUES
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