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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’ANGLÈS
A L’ÀMBIT DEL PPU-02 ANTEX
ANGLÈS
MEMÒRIA

1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL
El complex industrial ANTEX està situat a l’est del terme municipal d’Anglès i té el seu accés per la carretera
N-141e, a la qual dona façana. Les edificacions del complex s’han anat disposant en les diferents plataformes
que s’han habilitat, en uns terrenys que tenen un caient de sud cap a nord, que aboquen a la plana del riu Ter.

A l’article 241 de les NNUU es regula el desenvolupament del sector PPU-02 ANTEX. Es defineixen els
objectius, l’àmbit, les superfícies i els paràmetres bàsics, les condicions d’ordenació, edificació, ús i la seva
gestió.
Tot seguit es reprodueix el contingut de l’article 241. Sector PPU-02 ANTEX del POUM d’Anglès.
“Article 241. Sector PPU-02 Antex

ANTEX necessita ampliar les seves instalꞏlacions engrandint la nau situada a l’extrem sud del complex.

1. OBJECTIUS

Al sud del complex hi ha els terrenys del PPU-02 ANTEX, que el POUM d’Anglès classifica de sòl urbanitzable
i que limiten pel costat nord amb el vial de Can Perolada i a través d’ell amb la nau que es preveu ampliar

Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials amb la finalitat d’ampliar la indústria existent d’Antex.
L’anterior PGOU classificava aquests terrenys com a sòl no urbanitzable.

Per poder dur a terme aquesta ampliació, cal desplaçar un tram del vial de Can Perolada existent cap al sud, a
fi i efecte de que la nova peça de sòl industrial que es generi quedi adossada a les actuals instal.lacions.
El POUM d’Anglès preveu el desenvolupament del Pla Parcial PPU-02 ANTEX, quines determinacions venen
recollides a l’article 241 de la normativa del POUM.
Atesa la importància estratègica d’aquesta indústria, tant pel municipi com per la comarca, es considera
convenient promoure la present modificació del POUM, per ajustar la traça del vial perimetral de Can
Perolada, així com per adaptar l’article 241 de la normativa urbanística per possibilitar el desenvolupament del
PPU-02 ANTEX, de manera que es puguin ampliar els actuals edificis del conjunt industrial.
1.2.

OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

Per tot l’exposat i del que resulta de la informació més detallada que es conté en els apartats següents
d’aquesta Memòria, l’objecte del present document és modificar el traçat en planta d’un dels vials del polígon
de Can Perolada, per possibilitar l’ampliació de la nau situada més al sud del complex industrial Anglès Tèxtil
en el terrenys del PPU-02 ANTEX. També es proposa modificar els plànols i l’article 241 de la normativa del
POUM, per establir que el PPU-02 ANTEX inclourà en el seu àmbit els terrenys del tram de vial de Can
Perolada esmentat, i que grafiarà el seu traçat alternatiu.
1.3.

ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

L’àmbit de la MpPOUM inclou el sector PPU-02 ANTEX de 18.700 m² i un tram d’un dels vials de Can
perolada de 1.600 m², ambdós situats al Polígon Can Perolada a l’est del terme municipal d’Anglès.
El POUM classifica el sector PPU-02 ANTEX com a sòl urbanitzable delimitat i el vial de Can Perolada de sòl
urbà, sistema viari.
1.4.

PLANEJAMENT VIGENT

L’àmbit i les determinacions del Pla Parcial Urbanístic PPU-02 ANTEX ve definit i delimitat en el POUM
d’Anglès, aprovat definitivament per la CTU de Girona, en sessió 19 de juliol de 2012, i publicat al DOGC núm.
6233, de 16 d’octubre de 2012.

2. ÀMBIT: el delimitat als plànols d’ordenació
Localització: al sud de la fàbrica tèxtil Antex
3. SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE SECTOR:
SÒL PÚBLIC:
Espais lliures:
Equipaments:
SÒL PRIVAT:

18.700 m²
35 % del sòl delimitat
30 %
5%
65 % del sòl delimitat

4. PARÀMETRES BÀSICS:
-

Ús preferent:
Industrial.
Índex d’edificabilitat brut:
0,45 m²st/m²sòl.
Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10 % aprofitament urbanístic, lliure de càrregues d’urbanització.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
La documentació ambiental del planejament derivat haurà de garantir la connectivitat ecològica, els corredors hidrogràfics i
els elements singulars del patrimoni natural. Les mesures ambientals preventives, correctores o compensatòries que el
planejament derivat haurà d’incorporar són, entre d’altres:
-

Preservació i reutilització de la capa de terra vegetal amb valor edafològic i agronòmic. Manteniment de l’ús agrícola
en la mesura del possible.

-

Caldrà evitar qualsevol afectació sobre l’entorn fluvial del torrent que limita per l’est, així com prendre les mesures
preventives necessàries per evitar-ne alteracions del règim hidràulic.

-

El Pla parcial que desenvolupi el sector caldrà que incorpori un estudi hidràulic detallat del curs fluvial limitant per
determinar el risc d’inundació al qual està exposat el terreny i prendre les mesures necessàries per tal de
minimitzar-lo. Evitar l’aparició de fenòmens erosius mitjançant l’adaptació morfològica de l’ordenació i, si fos
necessari, la revegetació de talussos.

-

Caldrà preveure un tractament paisatgístic específic de les façanes del sector confrontades al sòl no urbanitzable,
especialment a través de l’ordenació del sistema d’espais lliures. Caldrà valorar la necessitat d’elaborar un Estudi
d’Impacte i d’Integració Paisatgístic específic. Caldrà valorar també la possibilitat de construir les naus de manera
semisoterrada i amb coberta verda.

El desenvolupament del sector a l’estar el seu àmbit associat a un curs fluvial, inclourà l’avaluació de risc hidrològic per tal
de confirmar les propostes del planejament i determinar si calen, modificacions i/o actuacions d’infraestructura hidràulica
i/o mesures de protecció passiva necessàries segons els criteris aprovats per l’ACA sobre l’ocupació dels terrenys
integrats en el sistema hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.
Caldrà garantir la connexió amb la xarxa viària bàsica i el subministrament de serveis.
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1.7. DELIMITACIÓ DELS TERRENYS SUBJECTES A SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

6. GESTIÓ
El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica.
Es programa desenvolupar el sector en el segon sexenni.
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en polígons.
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa contractual i urbanística vigents.”

Se suspèn l’atorgament de noves llicències, així com la tramitació de procediments en els terrenys d’aquesta
modificació puntual del POUM d’Anglès. Al plànol I.5 es grafia l’àmbit de suspensió de llicències.

1.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
L’àmbit de la MpPOUM inclou els terrenys del PPU-02 ANTEX i un tram del vial de Can Perolada, ocupant una
superfície total de 20.300 m², dels quals 1.600 m² corresponen a la superfície del vial afectat. Aquesta
superfície prové de l’amidament efectuat de la transposició de l’àmbit del POUM sobre la base topogràfica
municipal.
L’estructura de la propietat queda reflectida al plànol I.2.
A continuació es relacionen les diverses propietats, amb indicació de nom del propietari i la superfície de la
finca.
FINCA
01
VIALS

PROPIETARI
ANTEX, S.A.
AJUNTAMENT D’ANGLÈS

TOTAL MpPOUM PPU-02 ANTEX

1.6.

SUP (m²)
18.700,00
1.600,00
20.300,00

FONAMENTS JURÍDICS I NORMATIUS

L’article 96 del TRLUC modificat per la Llei 3/2012, preveu la modificació de les figures de planejament
urbanístic.
A l’article 5 de la normativa urbanística del POUM d’Anglès, s’indica que si les circumstàncies ho exigeixen es
podrà modificar qualsevol element del Pla.
El marc legal que regula les determinacions, contingut i tramitació d’aquesta Modificació puntual del POUM
està format per la següent legislació:
Legislació urbanística de caràcter general
-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya
(en endavant TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU).
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei del sòl i
rehabilitació urbana.

Planejament vigent
–

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Anglès aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Girona, el 19 de juliol de 2012 i publicat el 16 d’octubre de 2012.

Aquesta és la normativa d’obligat compliment, sense perjudici, que, més endavant, pugui ser derogada per
nous textos normatius. En aquest cas, serà d’aplicació el text que la substitueixi.
La MpPOUM és una promoció d’iniciativa pública, en tant que figura de planejament general, tal com
s’estableix al DL 1/2010 i al seu Reglament.
L’Ajuntament d’Anglès promou i impulsa la present MpPOUM, atès que correspon formular els plans
d’ordenació urbanística municipal als ajuntaments de conformitat amb l’article 76.2 del DL 1/2010.
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

g) NO es produeix cap canvi de localització d’un equipament de titularitat pública.

2.1. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

h) NO es redueix la superfície dels sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública.

Es preveu modificar els plànols normatius del POUM per incloure en l’àmbit del PPU-02 ANTEX un tram del
vial del polígon Can Perolada, per possibilitar l’ampliació d’una de les naus industrials existents al complex
ANTEX. Actualment, els terrenys on està situat el vial estan classificats de sòl urbà i són sistema viari.

2.3. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
SOSTENIBLE

També es preveu modificar l’article 241 de les ordenances del POUM, on es defineixen les determinacions del
PPU-02 ANTEX, per adequar la superfície del sector al nou àmbit proposat.

La proposta continguda en el present document de modificació puntual s’adequa plenament a l’objectiu de
desenvolupament urbanístic sostenible que, de conformitat amb l’article 3 del TRLU, constitueix un dels
principis generals de l’actuació urbanística.

2.2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT, OPORTUNITAT, CONVENIÈNCIA
D’INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL

En aquest sentit, cal destacar que els canvis proposats no alteren el model de desenvolupament social i
econòmic del municipi previst en el planejament general, afavorint així mateix el compliment de l’objectiu de
conjuntar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics i
ambientals.

I

CONCURRÈNCIA

Als efectes del previst en l’article 97 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, D.L. 1/2010 de 3
d’agost, s’exposen seguidament els elements que la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents, així com la inexistència de cap dels elements que
obliguin a una valoració negativa de la proposta.
2.2.1. Aspectes que justifiquen la necessitat i oportunitat de la iniciativa de modificació puntual
objecte de la proposta tant des del punt de vista de l’interès públic com del privat concurrent.
La modificació proposada ho és amb la finalitat de dinamitzar l’activitat econòmica, i per tant la consolidació i
creació de llocs de treball en el municipi d’Anglès i en la comarca. És especialment important després de les
dificultats ocasionades per la crisi econòmica, amb el tancament de moltes empreses i la reducció de llocs de
treball que ha afectat greument a tota la zona.
La modificació del PPU-02 ANTEX és necessària, doncs en cas contrari, no es podrà materialitzar l’ampliació
de la nau existent. Atès que actualment aquesta nau està destinada a magatzem i es tracta de la seva
ampliació, és necessari pel bon funcionament que ambdós edificis estiguin connectats i constitueixin un únic
volum, als efectes de la seva gestió i mecanització.
2.2.2. No concurrència de cap dels elements o circumstàncies que obliguin a una valoració negativa
de la proposta.
Als efectes previstos en l’apartat 2 de l’article 97 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya D.L.
1/2010, de 3 d’agost, es fa constar que –segons resulta de la documentació d’aquesta modificació- no
concorre en la mateixa cap element o circumstància, en relació als seus objectius, que justifiqui una valoració
negativa de la proposta de modificació per tal com:

Aquests canvis s’emmarquen, sens dubte, en el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible, en la
mesura que afavoreix l’executivitat del model de creixement urbanístic previst en el POUM d’Anglès.
2.4. JUSTIFICACIÓ DE NO INCREMENT DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC
La MpPOUM no suposa un increment de l’aprofitament urbanístic respecte el planejament vigent.
Així es mantenen la superfície de zonificació privada i els aprofitaments urbanístics del planejament vigent.
POUM VIGENT

Modificació Puntual
proposada

Superfície màxima parcel.la (m²sòl)

12.155

11.033

Edificabilitat màxima (m²sostre)

8.415

8.415

2.5. GESTIÓ I AGENDA. EXECUCIÓ URBANÍSTICA DEL PLANEJAMENT
D’acord amb l’article 116.1 del DL 1/2010, l’execució urbanística és el conjunt de procediments establerts per
aquesta Llei per a la transformació de l'ús del sòl, i especialment per a la urbanització d'aquest, d'acord amb el
planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl.

a) NO comporta cap increment del sostre edificable ni afecta a l’ús residencial, per no estar admès en
aquest sector.

Agenda de l’actuació

b) Cap dels terrenys inclosos en l’àmbit de la modificació NO ha format part d’un patrimoni públic de sòl i
d’habitatge.

L’agenda d’aquesta MpPOUM estableix les previsions temporals per l’execució de les seves determinacions i
concretament la regulació dels terminis d’inici o de finalització per al desenvolupament del polígon d’actuació.
Així mateix, li correspon a l’agenda establir les previsions temporals per a la urbanització dels sistemes
urbanístics.

c) L'ordenació proposada ÉS plenament coherent amb el model d'ordenació establert pel planejament
urbanístic general vigent al municipi d’Anglès, ja que fa possible l’execució del planejament previst al
POUM i permet la consolidació i ampliació de l’activitat tèxtil.
d) NO entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
e) NO comporta cap actuació excepcional en relació al previst en el planejament territorial.
f)

D’acord amb el que determina l’article 99 del DL 1/2010, s’estableix una execució immediata del planejament.

Es determina un únic àmbit d’actuació – l’anomenat PPU-02 ANTEX - a executar pel sistema de reparcelꞏlació
en la modalitat de compensació bàsica.
El Pla parcial tindrà un termini màxim d’1 any per a la seva aprovació definitiva a comptar des de l’executivitat
de l’acord d’aprovació definitiva de la present MpPOUM.

NO es fa cap modificació dels sistemes urbanístics ja existents en el polígon i en els seus entorns.
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El desenvolupament del PPU-02 ANTEX es durà a terme mitjançant la redacció dels corresponents projectes
d’urbanització i de reparcelꞏlació.
El projecte d’urbanització tindrà per a la seva aprovació definitiva davant l’Administració actuant el termini
màxim d’1 any, a comptar des de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del PPU-02 ANTEX.
El projecte de reparcelꞏlació té un termini màxim de 6 mesos per a la seva aprovació definitiva, a comptar des
de l’executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del PPU-02 ANTEX i del Projecte d’urbanització.
L’execució de les obres d’urbanització definides com a càrregues del sector tindran un termini màxim per a
l’inici de la seva execució d’1 any a comptar des de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva dels
Projectes d’urbanització i reparcelꞏlació.
La programació es orientativa i es podrà adaptar, de forma justificada, a les necessitats reals del propietari
dels terrenys, seguint els tràmits previstos legalment.
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3. NORMES URBANÍSTIQUES
Art 1. Objecte i àmbit territorial
La present Modificació Puntual del POUM d’Anglès correspon a l’ajust de l’article 241 de les Normes
Urbanístiques, per tal d’incloure en l’àmbit del PPU-02 ANTEX uns terrenys que actualment estan classificats
de sòl urbà i formen part del sistema viari, concretament es tracta d’un tram d’un dels vials de Can Perolada.
S’incorporen a l’àmbit del PPU-02 ANTEX amb la finalitat de desplaçar l’esmentat vial cap al sud, i així poder
ampliar una de les naus existents del complex ANTEX. Els terrenys qualificats de sistema viari que s’han
inclòs a l’àmbit del PPU-02 ANTEX no generen aprofitament.
Art 2. Marc legal
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Espais lliures:
Equipaments:
Vials i aparcaments:
SÒL PRIVAT:

30 %
5%
6 % (+1.600 m² de sistema viari actual)
màxim 59 % del sòl delimitat computable

4. PARÀMETRES BÀSICS:
-

Ús preferent:
Industrial.
Índex d’edificabilitat brut: 0,45 m²st/m²sòl.
Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i equipaments.
Cessió obligatòria i gratuïta del 10 % aprofitament urbanístic, lliure de càrregues d’urbanització.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
La documentació ambiental del planejament derivat haurà de garantir la connectivitat ecològica, els
corredors hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural. Les mesures ambientals
preventives, correctores o compensatòries que el planejament derivat haurà d’incorporar són, entre
d’altres:

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Anglès aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Girona, el 19 de juliol de 2012 i publicat el 16 d’octubre de 2012.

- Preservació i reutilització de la capa de terra vegetal amb valor edafològic i agronòmic.
Manteniment de l’ús agrícola en la mesura del possible.

El Pla territorial de les Comarques Gironines (PTCG). Aprovació definitiva en data 14 de setembre de 2010.

- Caldrà evitar qualsevol afectació sobre l’entorn fluvial del torrent que limita per l’est, així com
prendre les mesures preventives necessàries per evitar-ne alteracions del règim hidràulic.

Art 3. Vigència
La vigència d’aquesta Modificació Puntual s’inicia a partir de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de
les Normes Urbanístiques, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i mantindrà la seva vigència mentre
no es produeixi la seva modificació.
Art 4. Interpretació de la Documentació
La interpretació d’aquest document es farà d’acord amb el seu contingut i amb subjecció estricta als seus
objectius i finalitats.
En tot cas i per tot allò no expressament regulat en aquesta normativa, s’aplicarà el que determina el POUM
d’Anglès.

- El Pla parcial que desenvolupi el sector caldrà que incorpori un estudi hidràulic detallat del curs
fluvial limitant per determinar el risc d’inundació al qual està exposat el terreny i prendre les
mesures necessàries per tal de minimitzar-lo. Evitar l’aparició de fenòmens erosius mitjançant
l’adaptació morfològica de l’ordenació i, si fos necessari, la revegetació de talussos.
- Caldrà preveure un tractament paisatgístic específic de les façanes del sector confrontades al
sòl no urbanitzable, especialment a través de l’ordenació del sistema d’espais lliures. Caldrà
valorar la necessitat d’elaborar un Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgístic específic. Caldrà
valorar també la possibilitat de construir les naus de manera semisoterrada i amb coberta
verda.
El desenvolupament del sector a l’estar el seu àmbit associat a un curs fluvial, inclourà l’avaluació de
risc hidrològic, per tal de confirmar les propostes del planejament i determinar si calen, modificacions
i/o actuacions d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries segons els
criteris aprovats per l’ACA sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones
inundables i les determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.

Art 5. Modificació de les Normes Urbanístiques del POUM d’Anglès
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 241 de les Normes Urbanístiques del POUM d’Anglès, l’article complert
és el següent:
“Article 241. Sector PPU-02 Antex
1. OBJECTIUS
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials amb la finalitat d’ampliar la industria
existent d’Antex. L’anterior PGOU classificava aquests terrenys com a sòl no urbanitzable.

Caldrà garantir la connexió amb la xarxa viària bàsica i el subministrament de serveis.
6. GESTIÓ
El sistema d’actuació serà el de reparcelꞏlació modalitat compensació bàsica.
Es programa desenvolupar el sector en el segon sexenni.
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en polígons.
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la normativa contractual i urbanística
vigents.”
Art 6. Modificació de l’annex II de les NNUU del POUM d’Anglès. Fitxa SUD-02

2. ÀMBIT: el delimitat als plànols d’ordenació

Es modifica el quadre de característiques de la fitxa del SUD-02 ANTEX, el quadre complert és el següent:

Localització: al sud de la fàbrica tèxtil Antex
3. SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE SECTOR: 20.300 m² (computable 18.700m²)
SÒL PÚBLIC: mínim 41 % del sòl delimitat computable (+1.600 m² de sistema viari actual)
5
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SUD-02
Art 7. Restauració ambiental i paisatgística de zones verdes
El planejament derivat i el projecte d’urbanització del sector hauran de preveure la restauració natural i
paisatgística de les zones verdes definides en la banda sud de l’àmbit per tal de millorar la transició entres les
zones industrials i els sòls no urbanitzables.
La restauració de les zones verdes haurà d’incloure i concretar els següents aspectes:
-

Restauració topogràfica de les zones verdes per tal de facilitar la transició envers els espais
naturals i permetre la recuperació de les comunitats naturals d’aquests espais.

-

La recuperació de les comunitats naturals pròpies de la zona. Vegetació de ribera als marges
de torrents i comunitats associades als alzinars per a zones de talussos i vessants.

Nom:

PPU-02 ANTEX
Superfície total:

20.300,00 m² (Computable 18.700,00 m²) (Vialitat pública existent 1.600 m²)
Quadre de Característiques:
Sòl públic mínim:

Sòl privat màxim:

Edificabilitat
Sostre màxim

%mínim

%màxim

m²sostre/m²sòl

41,00

59,00

0,45

m²mínim

m²màxim

m²sostre màxim

Densitat
Núm. Màx. Hab.

Ús
hab/ha

industrial
Número màxim d’habitatges

7.667,00
11.033,00
8.415,00
Són percentatges i quantitats referides al sòl delimitat computable (18.700 m²)
No és computable el sòl inclòs al PPU corresponent a la vialitat existent 1.600 m²
Les superfícies obtingudes per l’aplicació dels coeficients són indicatives.
1.
2.
3.

4.

Sector destinat a usos industrials amb la finalitat d’ampliar la indústria existent d’Antex.
Obtenció dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures, equipaments i vialitat.
El desenvolupament del sector a l’estar el seu àmbit associat a un curs fluvial, inclourà l’avaluació de risc
hidrològic per tal de confirmar les propostes del planejament i determinar si calen, modificacions i/o
actuacions d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva necessàries segons els criteris
aprovats per l’ACA sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables i les
determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.
Està subjecte a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic del sector, lliure de càrregues d’urbanització.
Sistema d’actuació:
Reparcelꞏlació, Modalitat Compensació bàsica. 2a. Etapa
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
4.1. COST DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PPU-02 ANTEX
El cost de les obres d’urbanització del PPU-02 ANTEX serà el que es defineixi en les diferents partides
contemplades en el projecte d’urbanització que es redactarà.
A hores d’ara, s’ha efectuat una estimació econòmica dels costos d’urbanització, a partir d’uns preus unitaris
emprats habitualment en aquest tipus d’actuacions.

Urbanització vialitat .....................................................
Urbanització zones verdes ..........................................
Total PU ......................................................................
Altres despeses 10% ...................................................
Cànon
sanejament
.......................................................
Total urbanització ......................................................

m²
2.722,00
5.610,00

€/m²
125
25

€
340.250,00
140.250,00
480.500,00
48.050,00
50.000,00
578.550,00

4.2. REPERCUSSIÓ DELS COSTOS D’URBANITZACIÓ
El valor de repercussió per m² edificable és:
578.550,00 €
------------------------- =
8.415 m²st x 0,9

84,88 €/m²st

Aquesta repercussió és assumible considerant les condicions i l’oportunitat que genera l’ampliació de la nau.
Fons disponibles
Els fons disponibles per portar a terme l’actuació aniran a càrrec de la comunitat reparcelꞏlatòria.
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5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
5.1. TEXTOS LEGALS DE REFERÈNCIA


Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
“Article 22. Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions de transformació urbanística ha
d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà, en particular,
l’impacte de l’actuació en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.”



Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Llei
1/2010, de 3 d’agost.
“Art. 59. punt 3 :
d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació
dels 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.”
“Art. 116 punt 6:
Les administracions competents en matèria d’execució urbanística efectuen el seguiment d’aquesta
activitat, que ha de considerar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions objecte
d’execució, d’acord amb el què disposa la legislació que regula el règim d’organització i funcionament
d’aquestes administracions. Aquest seguiment pot tenir els efectes propis del què preveu la legislació
d’avaluació ambiental de plans i programes, quan compleixi els requisits que aquesta legislació estableix.”



Decret Llei 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl
estatal.
“art 3:
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la
documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la
actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe de
los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio-económicos previsibles hasta
que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.

5.2. PUNTS BÀSICS ALS QUALS DÓNA RESPOSTA L’INFORME
En l’àmbit de la MpPOUM es fa una valoració de l’impacte de les actuacions previstes en les finances de
l’Ajuntament d’Anglès, com a responsable del manteniment de les infraestructures i de la implantació i
prestació dels serveis necessaris.
La Hisenda pública afectada és l’Ajuntament d’Anglès.
5.3. CÀLCUL DE L’IMPACTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN LES FINANCES MUNICIPALS
1. Les despeses incorregudes per part de l’Ajuntament en la prestació dels serveis territorials, de neteja
viària, parcs i jardins, seguretat, enllumenat públic i recollida escombraries, són les següents:
PLANEJAMENT VIGENT
Superfície vials (existent)
1.600 m2 x 1 €/m2sòl =
Superfície zona verda i equipament 6.545 m² x 1 €/m²sòl =
Total =

1.600,00 €
6.545,00 €
8.145,00 €

PLANEJAMENT PROPOSAT
Superfície vials
2.722 m2 x 1 €/m2sòl =
Superfície zona verda i equipament 6.545 m2 x 1 €/m2sòl =
Total =

2.722,00 €
6.545,00 €
9.267,00 €

2. Els ingressos tributaris locals:
La localització del sostre destinat a activitat industrial que preveu el PPU-02 suposarà uns ingressos
en concepte de l’impost de béns immobles (IBI) que permetran la sostenibilitat econòmica de l’actuació
proposada.
M²sostre
8.415 m²

Valor €/m² IBI
2,2

€ Ingressos IBI
18.513 €

5.4. CONCLUSIÓ
L’impacte econòmic que l’actuació urbanística planejada tindrà en les finances municipals, generarà un
impacte positiu en el pressupost corrent d’Anglès, i en aquest sentit, queda garantida la sostenibilitat
econòmica de la present modificació.

2. En el informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística a que se refiere el artículo 15.5
de la Ley de Suelo, constará, como mínimo, el cumplimiento de las previsiones de los informes de
sostenibilidad económica y ambiental y las eventuales desviaciones resultantes en relación con las
estimaciones realizadas en los mismos, así como, en su caso, la propuesta de las medidas que
favorezcan el equilibrio ambiental y territorial o el reajuste económico para la Hacienda Local que pudiera
derivarse del análisis del impacto de la memoria de sostenibilidad económica al que se refiere el apartado
anterior.”
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6. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
D’acord amb l’article 8 del Decret Legislatiu 1/2010, en els processos urbanístics de planejament s’ha de
garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació, sent transcendent, per tant, la
participació pública des de la fase inicial i preparatòria de l’instrument de planejament, si s’escau, i, en tot cas,
durant tota la seva tramitació fins a la seva aprovació.
Tanmateix, l’article 117.3 del Decret 305/2006, estableix, que en el cas de modificació del pla d’ordenació
urbanística municipal, no són obligatoris els actes preparatoris d’aprovació i publicació del programa de
participació ciutadana.
Conseqüentment, en el nostre supòsit, no és preceptiva la formulació d’aquest programa de participació
ciutadana, atès que ens trobem davant una modificació puntual del PGM.

7. DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL
D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental, la present Modificació Puntal del POUM
d’Anglès, constitueix una modificació menor inclosa en els supòsits de l’article 6. 2. a) Les modificacions
menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior, que són objecte d’una avaluació ambiental
estratègica simplificada.
La Modificació Puntual recull en l’annex 3 el Document Ambiental Estratègic.

8. ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
Atès que la Modificació Puntual del POUM d’Anglès no es troba en els supòsits indicats en l’apartat 3.1 de
l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada, no és necessària la redacció d’aquest estudi.

9. MEMÒRIA SOCIAL
Atès que la Modificació Puntual del POUM d’Anglès proposada no afecta la definició dels objectius de
producció d’habitatge de protecció o altres tipus d’habitatge assequible que preveu el planejament general, no
procedeix la redacció d’una memòria social.
Anglès, maig de 2018
L’Enginyer de Camins

Jordi San Millan i Filbà
EIPO SL
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NORMES URBANÍSTIQUES
NORMATIVA VIGENT POUM D’ANGLÈS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
D’ANGLÈS. SECTOR PPU-02 ANTEX

Article 241. Sector PPU-02 Antex

Article 241. Sector PPU-02 Antex

1. OBJECTIUS
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials
amb la finalitat d’ampliar la industria existent d’Antex.
L’anterior PGOU classificava aquests terrenys com a sòl no
urbanitzable.

1. OBJECTIUS
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a usos industrials
amb la finalitat d’ampliar la industria existent d’Antex.
L’anterior PGOU classificava aquests terrenys com a sòl no
urbanitzable.

2. ÀMBIT: el delimitat als plànols d’ordenació
Localització: al sud de la fàbrica tèxtil Antex

2. ÀMBIT: el delimitat als plànols d’ordenació
Localització: al sud de la fàbrica tèxtil Antex

3. SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE SECTOR:
SÒL PÚBLIC:
Espais lliures:
Equipaments:
SÒL PRIVAT:

3. SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE SECTOR: 20.300 m² (computable 18.700m²)
SÒL PÚBLIC: 41 % del sòl delimitat computable + 1.600 m²
Espais lliures:
30 %
Equipaments:
5%
Vials i aparcaments: 6 %
SÒL PRIVAT:
59 % del sòl delimitat computable

18.700 m²
35 % del sòl delimitat
30 %
5%
65 % del sòl delimitat

4. PARÀMETRES BÀSICS:
- Ús preferent:
Industrial.
- Índex d’edificabilitat brut: 0,45 m²st/m²sòl.
- Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i
equipaments.
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10 % aprofitament
urbanístic, lliure de càrregues d’urbanització.

4. PARÀMETRES BÀSICS:
- Ús preferent:
Industrial.
- Índex d’edificabilitat brut: 0,45 m²st/m²sòl.
- Cessió de terrenys destinats a sistema viari, espais lliures i
equipaments.
- Cessió obligatòria i gratuïta del 10 % aprofitament
urbanístic, lliure de càrregues d’urbanització.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
La documentació ambiental del planejament derivat haurà de
garantir la connectivitat ecològic, els corredors hidrogràfics i
els elements singulars del patrimoni natural. Les mesures
ambientals preventives, correctores o compensatòries que el
planejament derivat haurà d’incorporar són, entre d’altres:
Preservació i reutilització de la capa de terra vegetal
amb valor edafològic i agronòmic. Manteniment de l’ús
agrícola en la mesura del possible.
Caldrà evitar qualsevol afectació sobre l’entorn fluvial
del torrent que limita per l’est, així com prendre les
mesures preventives necessàries per evitar-ne
alteracions del règim hidràulic.
El Pla parcial que desenvolupi el sector caldrà que
incorpori un estudi hidràulic detallat del curs fluvial
limitant per determinar per determinar el risc
d’inundació al qual està exposat el terreny i prendre les
mesures necessàries per tal de minimitzar-lo. Evitar
l’aparició de fenòmens erosiu mitjançant l’adaptació
morfològica de l’ordenació i, si fos necessari, la
revegetació de talussos.
Caldrà preveure un tractament paisatgístic específic de
les façanes del sector confrontades al sòl no
urbanitzable, especialment a través de de l’ordenació
del sistema d’espais lliures (caldrà valorar la necessitat
d’elaborar un Estudi d’Impacte i d’Integració
Paisatgístic específic. Caldrà valorar també la
possibilitat de construir les naus de manera
semisoterrada i amb coberta verda.
El desenvolupament del sector a l’estar el seu àmbit associat
a un curs fluvial, inclourà l’avaluació de risc hidrològic per tal
de confirmar les propostes del planejament i determinar si
calen, modificacions i/o actuacions d’infraestructura hidràulica
i/o mesures de protecció passiva necessàries segons els
criteris aprovats per l’ACA sobre l’ocupació dels terrenys
integrats en el sistema hídric i les zones inundables i les
determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.
Caldrà garantir la connexió amb la xarxa viària bàsica i el
subministrament de serveis.

5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
La documentació ambiental del planejament derivat haurà de
garantir la connectivitat ecològic, els corredors hidrogràfics i
els elements singulars del patrimoni natural. Les mesures
ambientals preventives, correctores o compensatòries que el
planejament derivat haurà d’incorporar són, entre d’altres:
Preservació i reutilització de la capa de terra vegetal
amb valor edafològic i agronòmic. Manteniment de l’ús
agrícola en la mesura del possible.
Caldrà evitar qualsevol afectació sobre l’entorn fluvial
del torrent que limita per l’est, així com prendre les
mesures preventives necessàries per evitar-ne
alteracions del règim hidràulic.
El Pla parcial que desenvolupi el sector caldrà que
incorpori un estudi hidràulic detallat del curs fluvial
limitant per determinar per determinar el risc
d’inundació al qual està exposat el terreny i prendre les
mesures necessàries per tal de minimitzar-lo. Evitar
l’aparició de fenòmens erosiu mitjançant l’adaptació
morfològica de l’ordenació i, si fos necessari, la
revegetació de talussos.
Caldrà preveure un tractament paisatgístic específic de
les façanes del sector confrontades al sòl no
urbanitzable, especialment a través de de l’ordenació
del sistema d’espais lliures (caldrà valorar la necessitat
d’elaborar un Estudi d’Impacte i d’Integració
Paisatgístic específic. Caldrà valorar també la
possibilitat de construir les naus de manera
semisoterrada i amb coberta verda.
El desenvolupament del sector a l’estar el seu àmbit associat
a un curs fluvial, inclourà l’avaluació de risc hidrològic per tal
de confirmar les propostes del planejament i determinar si
calen, modificacions i/o actuacions d’infraestructura hidràulica
i/o mesures de protecció passiva necessàries segons els
criteris aprovats per l’ACA sobre l’ocupació dels terrenys
integrats en el sistema hídric i les zones inundables i les
determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.
Caldrà garantir la connexió amb la xarxa viària bàsica i el
subministrament de serveis.

6. GESTIÓ
El sistema d’actuació serà del de reparcelꞏlació modalitat
compensació bàsica.
Es programa desenvolupar el sector en el segon sexenni.
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en
polígons.
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la
normativa contractual i urbanística vigents.

6. GESTIÓ
El sistema d’actuació serà del de reparcelꞏlació modalitat
compensació bàsica.
Es programa desenvolupar el sector en el segon sexenni.
El planejament derivat no podrà subdividir el sector en
polígons.
La recepció de les obres es portarà a terme d’acord amb la
normativa contractual i urbanística vigents.
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FITXA PLANEJAMENT VIGENT

FITXA PLANEJAMENT MODIFICAT
SUD-02

Nom:

PPU-02 ANTEX
Superfície total:

20.300,00 m² (Computable 18.700,00 m²) (1.600 m² corresponent a vialitat existent)
Quadre de Característiques:
Sòl públic mínim:

Sòl privat màxim:

Edificabilitat
Sostre màxim

%mínim

%màxim

m²sostre/m²sòl

41,00

59,00

0,45

m²mínim

m²màxim

m²sostre màxim

Densitat
Núm. Màx. Hab.

Ús
hab/ha

industrial
Número màxim d’habitatges

7.667,00
11.033,00
8.415,00
Són percentatges i quantitats referides al sòl delimitat computable.
El sòl públic mínim serà 9.267 m² (41% de sòl computable més 1.600 m²).
Les superfícies obtingudes per l’aplicació dels coeficients són indicatives.
1. Sector destinat a usos industrials amb la finalitat d’ampliar la indústria existent d’Antex.
2. Obtenció dels terrenys destinats a sistema d’espais lliures, equipaments i vialitat.
3. El desenvolupament del sector a l’estar el seu àmbit associat a un curs fluvial, inclourà l’avaluació de risc hidrològic per tal de
confirmar les propostes del planejament i determinar si calen, modificacions i/o actuacions d’infraestructura hidràulica i/o mesures
de protecció passiva necessàries segons els criteris aprovats per l’ACA sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema
hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de l’article 6 del RLU.
4. Està subjecte a la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic del sector, lliure de càrregues d’urbanització.
Sistema d’actuació:
Reparcelꞏlació, Modalitat Compensació bàsica. 2a. Etapa
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ANNEX 2. Estudi d’inundabilitat
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ANNEX 2.- ESTUDI D’INUNDABILITAT

S’adjunta com un document independent l’Estudi d’inundabilitat de la Modificació Puntual del POUM
d’Anglès a l’àmbit del PPU-02 ANTEX .

ANNEX 3. Document Ambiental estratègic

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’ANGLÈS A L’ÀMBIT DEL PPU-02 ANTEX

ANNEX 3.- DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

S’adjunta com un document independent el Document Ambiental estratègic de la Modificació
Puntual del POUM d’Anglès a l’àmbit del PPU-02 ANTEX .

ANNEX 4. Resum executiu
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ANNEX 4.- RESUM EXECUTIU
El complex industrial ANTEX està situat a l’est del terme municipal d’Anglès i té el seu accés per la carretera
N-141e, a la qual dona façana. Les edificacions del complex s’han anat disposant en les diferents plataformes
que s’han habilitat, en uns terrenys que tenen un caient de sud cap a nord, que aboquen a la plana del riu Ter.
ANTEX necessita ampliar les seves instalꞏlacions engrandint la nau situada a l’extrem sud del complex, on hi
han els terrenys del PPU-02 ANTEX, que el POUM d’Anglès classifica de sòl urbanitzable i que limiten pel
costat nord amb el vial de Can Perolada i a través d’ell amb la nau que es preveu ampliar. Per poder dur a
terme aquesta ampliació, cal desplaçar un tram del vial de Can Perolada cap al sud, a fi i efecte de que la nova
peça de sòl industrial que es generi quedi adossada a les actuals instalꞏlacions.
El POUM d’Anglès preveu el desenvolupament del Pla Parcial PPU-02 ANTEX, quines determinacions venen
recollides a l’article 241 de la normativa del POUM.
L’objecte de la Modificació Puntual és:


Modificar el traçat en planta d’un tram del vial de Can Perolada, per possibilitar l’ampliació de la nau
anomenada Filatura, que està situada al costat sud del complex industrial Antex, en els terrenys del
PPU-02 Antex. També es preveu adequar l’àmbit i les determinacions de la fitxa urbanística del POUM
relativa al Pla Parcial PPU-02 Antex per possibilitar els canvis definits.

La present Modificació Puntual s’adequa plenament a l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible,
que de conformitat amb l’article 3 del TRLU constitueix un dels principis generals de l’actuació urbanística. En
aquest sentit, cal destacar que els canvis proposats no alteren el model de desenvolupament social i econòmic
del municipi previst en el planejament general, afavorint així mateix el compliment de l’objectiu de conjuntar les
necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics i ambientals.
La Modificació Puntual no suposa un increment d’aprofitament urbanístic respecte el planejament vigent.
Així es mantenen la superfície de zonificació privada i els aprofitaments urbanístics del planejament vigent.
POUM VIGENT

Modificació
proposada

Superfície màxima parcel.la (m²sòl)

12.155

11.033

Edificabilitat màxima (m²sostre)

8.415

8.415

Puntual

1

PLÀNOLS

FINCA
1

PROPIETARI
ANTEX

TOTAL FINQUES
VIALS I CAMINS

TOTAL ÀMBIT

SUP (m²)

%

18.700,0

100,00%

18.700,0

100,00%

1.600,0

20.300,0

