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A. MEMÒRIA 
Carretera Vella de Malgrat a Blanes, Km 2,5. 08389 PALAFOLLS 

 
1. Iniciativa i procediment del present document 

La present Modificació del Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana (en endavant PGOTU) de Palafolls es 
formula i tramita d’acord amb el procediment vigent establert en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, així com pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
L’art. 96 de dita Llei, parcialment, estableix:  

• La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació.  

 
Així mateix l’art. 97 de dita Llei, parcialment, estableix:  

• Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats 
concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de 
la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

 
La present modificació puntual del planejament no comporta ni un increment de sostre edificable ni augment de 
densitat per tant no es sotmet un increment de les reserves d’espais lliures i equipaments. 
 

L’art. 98 de dita Llei, parcialment, estableix:  

• 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. 

 
L’objecte d’aquest document no és la d’alterar substancialment la zonificació o l’ús urbanístic dels equipaments 
esportius inclosos dins l’àmbit sinó que és una lleu afecció degut a una incongruència del Planejament Vigent. 
Aquesta afecció no altera el recinte actual dedicat a equipament de lleure (veure ubicació de la tanca en el 
plànols i-1 i i-2), format per un complex esportiu, sinó que afecta lleument una franja de terrenys marginals, 
situats entre el límit del recinte i la actual carretera BV-6002. Aquest franja de terreny actualment presenta un 
aspecte degradat, sense urbanització ni enjardinament (veure fotografies). 
 
L’afectació proposada no modifica ni la localització en el territori de l’equipament, ni la seva funcionalitat. La 
reducció de superfície que afecta a la franja de terreny marginal situada al costat de l'eix viari BV-6002, es veurà 
compensada amb una nova franja de terreny, de superfície i funcionalitat equivalent, situada a l'extrem sud del 
mateix equipament esportiu, en total continuïtat física, de manera que l'equipament esportiu existent, 
juntament amb la nova franja qualificada com a S10, formaran una sola unitat. 
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Aquest document, en referència a la finca situada contiguament a la Carretera Vella de Malgrat a Blanes, Km 2,5 
de Palafolls en Sòl No Urbanitzable del Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana de Palafolls, es promou 
directament per la societat GERIÀTRIC PALAFOLLS, S.L, que és la titular de dita finca i activitat. 
 
2. Promotor 

GERIÀTRIC PALAFOLLS, S.L amb CIF: B-60434537. 
Societat representada per Maria José Pazos Soage, amb NIF: 35.279.639-P. 
Domicili per notificacions: l’adreça de l’emplaçament 
 
3. Autor/s del Projecte : 

L’empresa URBE Projectes i Gestió SLP formada pels arquitectes: 
Carles Molina i Rodríguez, afiliat al Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
Nº col.legiat 29999-5, i NIF 43 675 999-B.  
Joaquim Vivas i Vidal, afiliat al Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
Nº col.legiat 44.263/1, i NIF 40 318 279-S.  
Estudi professional en el carrer de la França Xica 14, 5è 2a. 08004 Barcelona 
Telèfon i fax 93 324 9292, telèfon mòbil 646 417 998, i E-mail: urbe@coac.net 
 
4.  Objecte 

L’objecte de la present Modificació del PGOTU és múltiple, i es pot resumir en tres punts: 
 
A instància privada (Geriàtric Palafolls, S.L.): 
 

1) L’edificació on s’ubica el Geriàtric Palafolls, està afectada pel traçat proposat en el PGOTU per a la nova 
carretera BV-6002. L’objecte principal del present document és la proposta de desviar lleugerament el 
traçat de la carretera BV-6002 per tal de corregir l’alineació i desafectar l’edificació existent. Corregir, 
doncs, la incongruència del Pla General vigent que reconeix i permet l’activitat existent, amb un 
indubtable interès social, (veure article 361 del Text Normatiu del PGOTU), però alhora n’afecta 
l’edificació amb una nova alineació de la carretera BV-6002, injustificadament, ja que disposa d’espai 
suficient pel nou traçat en el costat oposat a l’edificació. 

 
2) Modificar la peça amb qualificació urbanística S3 situada al sud de l’edificació i inclosa dintre de la 

propietat. El conjunt que formen les peces X3 i S3, és la delimitació de la finca, propietat de Geriàtric 
Palafolls, S.L. des de l’any 2001, data molt anterior al planejament vigent. La peça S3 és un espai 
residual entre l’antiga carretera i la nova BV-6001, i des de l’any 2001 és el pati privat del centre 
geriàtric. Es pretén regularitzar la forma d'aquesta peça, delimitant-la amb una línea paral·lela a la 
carretera BV-6001, i reduir la seva dimensió el màxim possible, sempre en la mesura que es doni 
compliment als requeriments dels articles 96, 97 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010 i a llurs 
modificacions per la Llei 3/2012. 

 
A instància pública (Ajuntament de Palafolls) : 
 

3) El Consistori vol aprofitar aquest tràmit per tal d’ajustar part del planejament vigent dintre de l’àmbit, 
en quan a l’anacronisme que significa la qualificació S1 de l’antic arc de carretera BV-6001, al sud del 
complex esportiu S10, des de fa anys inexistent (veure ortofotoimatge) com a Sistema Viari. 

 
Veure el desenvolupament d’aquests punts objecte del document en l’apartat Planejament Vigent. 
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5. Antecedents 

Durant el període d’exposició pública del PGOTU, Geriàtric Palafolls, S.L. no s’assabenta de l’afectació que pateix 
la propietat i no realitza les corresponents al·legacions. L’any 2008 Geriàtric Palafolls, S.L. es troba en la 
necessitat de realitzar obres en el centre. Al sol·licitar la corresponent llicència municipal, la propietat se 
n’adona de l’afectació urbanística del PGOTU. El problema principal és que una part de l’edificació està afectada 
pel nou traçat de la carretera BV-6002. 
S’observa que aquesta afectació no té sentit, ja que a l’altra costat del vial hi ha suficient espai lliure, sense 
urbanitzar, com per no haver d’afectar l’edificació.  
En aquest moment s’inicien converses amb l’Ajuntament. Els serveis tècnics urbanístics municipals reconeixen 
que no hi ha cap motiu per a afectar l’edificació, i que no hi ha cap problema en desviar el nou traçat. El nou 
traçat afectarà lleugerament una franja de terrenys qualificada com a S10 (equipaments de lleure), però que està 
fora del recinte del complex esportiu municipal existent (veure ubicació de la tanca en els plànols i-1 i i-2). 
Aquesta és una franja de terrenys marginals, sense cap ús específic, utilitzada com a eventual aparcament, 
sense urbanització ni enjardinament (veure fotografies). L’Ajuntament accepta endegar el procediment per tal de 
modificar el planejament general vigent. 
 
En data de 16 de setembre de 2008 l’Ajuntament de Palafolls va emetre informe (document Annex 1) al 
document presentat per la propietat amb la intenció de modificar puntualment el PGOTU. En aquest informe 
s’enumeraven 3 condicions i/o requeriments a completar: 
 

 El trasllat de la BV/6002 assolirà els 20m d’amplada total junt a la cruïlla, amb el qual es retorna al Pla 
General de 1991 i s’afecta únicament 1,5m l’equipament municipal 

 S’eliminarà el vial en arc que separa la peça d’equipament municipal de la zona verda, mantenint les 
qualificacions però ajustant-les a la realitat. 

 S’eliminarà la peça de sistema de Protecció de sistemes generals (clau gràfica S3) situada a l’est de la 
cruïlla, la qual resta inclosa en el règim d’Activitat Especial en sòl no urbanitzable (clau gràfica X3) del 
Pla General vigent; 

 El document serà tramés, després de la verificació municipal a la Direcció General de Carreteres i a la 
Diputació de Barcelona per Informe. 

 
Entregada novament la documentació amb les esmenes corresponents, l’Ajuntament de Palafolls, en data de 10 
de novembre de 2008, procedeix a l’Aprovació Inicial (document Annex 2). 
 
Una vegada obtingut el preceptiu informe favorable del Servei de Carreteres de la Diputació i executada 
l’exposició pública sense que s’haguessin produït al·legacions, l’Ajuntament de Palafolls en data 21 d’octubre 
de 2009 emet informe favorable per l’Aprovació Provisional (document Annex 3) amb els següents 
requeriments: 
 

 Corregir les qualificacions de parc urbà de les illes centrals de la rambla del Pla General proposat. 
 Eliminar el Sistema S3 per no destinar-lo a titularitat pública 
 Qualificar l’espai immediat a la carretera BV/6001 junt a l’equipament esportiu, de sistema de protecció 

S3. 
 També caldrà aportar les superfícies de sòl qualificades així com el document escrit en enquadernació 

conjunta amb els plànols per quadruplicat visat. 
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El 7 de juny de 2012, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 31 de maig de 2012, 
emet l'informe amb referència RN:2011/044064/B (document Annex 4) en el qual s'adopta la següent valoració 
de l'expedient: 
 
El document justifica la proposta com un mer ajust de límits degut a una "incongruència del planejament 
vigent". No obstant, el document no es redacta per ajustar el planejament a la realitat topogràfica, fruit d'una 
major precisió en la planimetria, fet que es podria considerar com un ajust de límits, sinó que es redacta per 
desafectar de vialitat un edifici existent i ampliar el sòl qualificat amb la clau X3. Per tant, en cap cas es pot 
considerar la proposta com un simple ajust. 
 
Així, si bé es pot considerar justificable modificar lleugerament el traçat viari de la BV-6002 per tal d'evitar que 
un edifici existent destinat a geriàtric resti en situació de fora d'ordenació, cal que la modificació doni 
compliment a l'article 95 del Decret Legislatiu 1/2005, per raó de la modificació de sistemes d'espais lliures, 
zones verdes o equipaments esportius. En aquest sentit, s'ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat d'aquests sistemes i, a més a més, únicament es pot justificar un canvi de qualificació de sòl 
destinat a equipaments esportius quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona 
verda. 
 
En el cas analitzat, el compliment d'aquest precepte legal es podria assolir mitjançant el manteniment de la clau 
S3 en la franja paral·lela a la carretera BV-6001, que es correspon amb l'espai no edificat de la parcel·la on es 
situa el geriàtric. 
 
 
 
El document present és el refós de la documentació presentada, amb les esmenes corresponents, donant 
resposta als requeriments fets per l’Ajuntament de Palafolls i per la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Barcelona. 
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6. Planejament Vigent 

El planejament de referència és el Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana (PGOTU), text refós aprovat d’ofici 
segons acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del 19 de setembre de 2006.  
 
La qualificació urbanística on es troba l’activitat geriàtrica és de Clau X3 Activitats Especials en Sòl No 
Urbanitzable, no inclòs en cap polígon d’actuació. 
El propi planejament de referència recull en el Capítol III, articles del 357 al 361, del Text Normatiu del PGOTU 
les Activitats Especials en Sòl No Urbanitzable (document Annex 5). L’article 361 inclou una enumeració de les 
activitats assentades anteriors al Pla General. En concret la que ens ocupa és la número 4 HOSTAL EL MORTER. 
Geriàtric, on reconeix 4.824 m² de sòl i 720 m² de sostre. 
 
Per tant, queda palesa la incongruència del Planejament Vigent donat que per una banda reconeix i concreta 
l’activitat establerta en la finca de referència i per l’altra banda el deixa fora d’ordenació afectant l’edificació per 
la reforma i ampliació de la carretera BV-6002 amb una nova alineació. 
 
El 5-12-2000 el sr. Manuel Delgado Delgado i la sra. Maria José Pazos Soage adquireixen la finca on s’ubica 
l’edificació destinada a centre geriàtric (veure escriptura Annex 6.b).  
 
El 18-5-2000 el sr. Ramon Vives Aubanell, propietari del terreny qualificat com a S3, al sud de l’edificació, 
adquireix la franja de terreny situada entre la peça S3 i l’edificació. Aquest terreny era l’antic vial que 
comunicava Malgrat de Mar i Blanes. Amb la construcció de la nova carretera BV-6001, l’antic vial, va quedar en 
desús. El sr. Ramon Vives Aubanell adquireix la propietat d’aquest antic vial en desús a través d’una permuta 
amb la Diputació de Barcelona (veure escriptura Annex 6.a).  
 
L’ 1-6-2001 el sr. Manuel Delgado Delgado i la sra. Maria José Pazos Soage adquireixen el conjunt dels dos 
terrenys, el que prové de l’antic vial (actualment X3) i el terreny restant entre l’antic vial i el nou (S3), de mans 
del sr. Ramon Vives Aubanell (veure escriptura Annex 6.c). 
 
L’ 11-6-1999 la sra. Maria José Pazos Soage constitueix la societat Geriàtric Palafolls, S.L. (veure escriptura 
Annex 6.d), la qual desenvolupa l’activitat a la seva finca. 
 
L’any 2006 el PGOTU qualifica la finca com a X3 – Activitats Especials en Sòl No Urbanitzable, reconeixent així el 
interès social de l’activitat que es desenvolupa en el centre. El PGOTU no va tenir en consideració els límits de 
propietat reals de la finca, existents des de l’any 2001, i no va incloure la totalitat del jardí i pati d’esbarjo dels 
residents, dins la qualificació X3 tal com corresponia. Aquests límits de propietat eren conseqüència, tal com 
s’ha exposat, de la permuta realitzada en el seu dia amb la Diputació de Barcelona, al quedar en desús l’antic 
vial de Malgrat a Blanes. El planejament urbanístic conserva una línea en arc que delimita la qualificació S3, que 
és una reminiscència del traçat de l’antic vial, deixada per la inèrcia de les preexistències, i que a dia d’avui no 
té cap justificació. Actualment, tal com reconeixen els serveis tècnics municipals de Palafolls, les qualificacions 
urbanístiques existents dins el pati privat no tenen sentit i caldria esmenar-les. (Requeriment 16-9-2008: 
“s’eliminarà la peça de sistema de Protecció de sistemes generals (clau gràfica S3) situada a l’est de la cruïlla, la 
qual resta inclosa en el règim d’Activitat Especial en sòl no urbanitzable (clau gràfica X3) del Pla General vigent”; 
i Requeriment 21-10-2009: ”Eliminar el Sistema S3 per no destinar-lo a titularitat pública”).  
 
Entenem doncs lògic que tots els terrenys que des de l’any 2001 formen part de la propietat passin a qualificar-
se com a Clau X3 Activitats especials en SNU, donat que aquests terrenys serveixen com a jardí i esbarjo dels 
residents en el centre geriàtric. Malgrat aquestes consideracions, caldrà mantenir una franja de terreny amb la 
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qualificació de S3, amb unes dimensions mínimes, per tal de donar compliment als requeriments de l'article 95 
del Decret Legislatiu 1/2005, de manera que no quedin reduïdes les superfícies destinades a sistemes d'espais 
lliures i zones verdes en el conjunt de l'àmbit d'actuació.   
 
Així mateix, i a instància de l’Ajuntament de Palafolls, es vol aprofitar l’avinentesa per eliminar urbanísticament 
la traça de l’antiga carretera BV-6001, a l’oest de l’encreuament (Requeriment 16-9-2008: “S’eliminarà el vial en 
arc que separa la peça d’equipament municipal de la zona verda, mantenint les qualificacions però ajustant-les 
a la realitat”;  Requeriment 21-10-2009: “Qualificar l’espai immediat a la carretera BV/2001 junt a l’equipament 
esportiu, de sistema de protecció S3”). Així doncs es proposa que l’antic vial en desús tingui la mateixa 
qualificació que la zona verda adjacent (S3 - Sistema de protecció de sistemes generals). 
Malgrat aquestes consideracions, l'antic vial en desús, finalment es proposa que una part passi a tenir 
qualificació de S3, i una altra part s'incorpori dins l'equipament esportiu existent, qualificat com a S10, per tal 
de compensar la superfície del mateix afectada en el marge del vial BV-6002. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES – PLANEJAMENT VIGENT: 
 
Àmbit: 

Superfície total: 10.475 m²
  
Sistemes: 

S1 - Sistema viari 4.087 m²
S3 - Protecció de sistemes generals *2.422 m²
S6 - Parc urbà *2.747 m²
S10 - Equipaments de lleure 472 m²
TOTAL 9.728 m²
       (*S3+*S6 = 5.169 m2) 
Zones: 

X3 – Activitats especials en SNU 747 m²
R2 – SNU: sòl agrícola complementari - m²
TOTAL 747 m²
 
 
En fi, la present Modificació Puntual del PGOTU incorpora en el plànol i.2 el que proposa el PGOTU de Palafolls 
per l’àmbit objecte d’aquest document. 
 
 
7. Planejament Proposat 

El que es proposa bàsicament en aquest document és un ajust de l’alineació de la futura avinguda urbana, 
actualment carretera BV-6002, deixant sense afecció l’activitat promotora d’aquesta modificació, corregint una 
incongruència dibuixada en el PGOTU actual de Palafolls. 
 
Alhora es proposa que dins la finca propietat del promotor i ja formalitzada com a tal des de l’any 2001, es 
modifiqui lleugerament la dimensió i forma de la peça amb qualificació urbanística S3. 
 
I aprofitar la redacció d’aquest document per tal d’eliminar la traça urbanística de l’antiga carretera BV-6001. 
 
El planejament de referència és el Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana (PGOTU), text refós aprovat d’ofici 
segons acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona del 19 de setembre de 2006.  
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El quadre de superfícies del planejament modificat: 
 
Àmbit: 

Superfície total: 10.475 m²
  
Sistemes: 

S1 - Sistema viari 3.452 m²
S3 - Protecció de sistemes generals *2.338 m²
S6 - Parc urbà *2.831 m²
S10 - Equipaments de lleure 472 m²
TOTAL 9.093 m²
       (*S3+*S6 = 5.169 m2) 
Zones: 

X3 – Activitats especials en SNU 1.053 m²
R2 – SNU: sòl agrícola complementari 329 m²
TOTAL 1.382 m²
 
 
En fi, la present Modificació Puntual del PGOTU incorpora en el plànol o.1 el que proposa aquesta Modificació 
Puntual del PGOTU de Palafolls per l’àmbit objecte d’aquest document. 
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8. Comparatiu 

 
Quadre comparatiu: 
 
                                                                     Planejament Vigent                Planejament Proposat 

Àmbit: 

Superfície total: 10.475 m² 10.475 m²
  
  
Sistemes: 

S1 - Sistema viari 4.087 m² 3.452 m²
S3 - Protecció de sistemes generals *2.422 m² *2.338 m²
S6 - Parc urbà *2.747 m² *2.831 m²
S10 - Equipaments de lleure 472 m² 472 m²
TOTAL 9.728 m² 9.093 m²
      (*S3+*S6 = 5.169 m2)  (*S3+*S6 = 5.169 m2) 
 
 
Zones: 

X3 – Activitats especials en SNU 747 m² 1.053 m²
R2 – SNU: sòl agrícola complementari - m² 329 m²
TOTAL 747 m² 1.382 m²
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ANNEX 1 
INFORME DE L’AJUNTAMENT PALAFOLLS DE 16 DE SETEMBRE DE 2008 
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ANNEX 2 
APROVACIÓ INICIAL DE L’AJUNTAMENT PALAFOLLS DE 10 DE NOVEMBRE DE 2008 
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ANNEX 3 
INFORME PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’AJUNTAMENT PALAFOLLS DE 21 D’OCTUBRE DE 2009 
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ANNEX 4  
INFORME COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA DE 7 DE JUNY DE 2012 
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Departarnent de Territori 
i Sostenibilitat 

SCUB10031012011 1 044064 1 812958644 

Data: 7 de juny de 2012 
RV:I 
RN: 201 1 1 044064 1 B 

Ildrn. Sr. Alcalde - Presideiit de I'Ajuntament 
Ajuntament de Palafolls 
Placa Major, 11 
08389 Palafolls 
Maresme 

ral d'ordenació per 1' la trasa 
&Bd de protecció de Ka""m% 

l a m m t " i h %  municipal de Palafolls. 

La Comissió Territorial d'urbanisme de Barcelona, en la sessió de 3Akma&rcpaQeQi3 ha 
adoptat, a reserva de la redacció que resulti de I'aprovació de I'acta, I'acord següent : 

L'expedient de la modificació del Pla general d'ordenació per I'ajustament del tram sud de 
la traca de carretera BV-6002 i de desafectació de protecció de sistemes generals a la 
cruilla amb la BV-6001, de Palafolls, ha estat promogut i tramés per IIAjuntament. 

Objecte 
Ajustar la traca de la carretera BV-6002 per tal de desafectar un edifici destinat a geriatric. 

~ m b i t  d'actuació 
L'ambit d'actuació es situa al Iímit sud del terme municipal de Palafolls, confrontant amb 
Malgrat de Mar. Concretament, abasta la cruilla entre la carretera BV-6001 entre Malgrat 
de Mar i Blanes i la carretera BV-6002, que enllaca la citada BV-6001 amb la carretera 
B-682. 

L'ambit presenta una lleu pendent descendent de nord a sud. L'oest de I'ambit forma part 
del complex esportiu municipal, la part central I'ocupa la BV-6002 i els SOIS previstos per a 
la seva ampliació i I'extrem sud est es troba ocupat pel pati d'una residencia geriatrica en 
funcionament. 

Tramitació municipal 
En data 7 de novembre de 2008, el Ple municipal aprova inicialment la modificació puntual 
de referencia, redactada pels serveis tecnics municipals. 

L'expedient s'ha exposat al públic per termini d'un mes, mitjancant edictes publicats al 
tauler d'anuncis, al web de I'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
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19 de novembre de 2008 i al diari La Vanguardia de 15 de novembre de 2008. No s'han 
presentat al-legacions en el període d'informació pública. 

En data 11 de mar$ de 201 1, Ple de I'Ajuntament aprova provisionalment la proposta. 

Informes organismes 
Consta a I'expedient copia de I'informe de I'Oficina de Gestió d'lnfraestructures de la 
Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2009, emes en sentit favorable. 

Antecedents: planejament vigent 
El planejament vigent és el Pla general d'ordenació aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d'urbanisme de Barcelona en data 27 d'abril de 2006, el qual classifica gran part 
de I'ambit com a sol no urbanitzable i únicament la porció de sol destinat a equipament dins 
el sol urba. 

Les qualificacions previstes al planejament vigent dins I'ambit són les següents: 
- S1 Sistema viari: 3.769m2 que formen part de la traca actual de la carretera BV-6002 i el 

sol de reserva per a la seva futura ampliació així com a la reserva per a un petit vial de 
7m previst al sud del complex esportiu. 

- S3 Protecció de sistemes generals: 2.422m2 de superfície. Es tracta de dues porcions 
de terreny situades al sud de I'ambit, a banda i banda de la BV-6002. Aquesta 
qualificació forma part del sistema d'espais lliures i es troba regulada a I'article 113 de 
les Normes urbanístiques del Pla general. Segons aquesta regulació, aquest sol és 
inedificable i "té la finalitat d'absorbir creixements o modificacions dels sistemes que 
protegeix". 

- S6 Parc Urba: 2.747m2 de superfície. Es tracta de la futura rambla central de la 
BV-6002. Aquesta qualificació forma part del sistema d'espais lliures i es regula a 
I'article 116 de les Normes del Pla general. 

- S1 0 Equipaments del Ileure: 261 m2 de superfície. Es tracta d'una petita frarija de terreny 
que conforma I'extrem est del complex esportiu actual "la Figuerassa". Tanmateix, 
aquest sol es situa fora de I'actual tanca de I'equipament. La qualificació S1 0 forma part 
del sistema d'equipaments i compren "els esportius, d'espectacles i del lleure col-lectiu", 
segons estableix I'article 119 de les Normes urbanístiques del Pla general. 

- X3 Activitats especials en sol no urbanitzable: 747m2 de superfície. Es troba situat al 
sud-est de I'ambit i forma part del pati de la residencia geriatrica. El Pla general 
reconeix I'activitat de residencia geriatrica en sol no urbanitzable a I'article 361 de les 
normes urbanístiques i n'estableix les condicions per a les edificacions i futures 
ampliacions. 
En aquest ambit consta una sol-licitud d'autorització provisional per dur a terme obres 
consistents en una escala exterior d'incendis pel centre geriatric (exp 2009/036786), 
informada favorablement per la Comissió d'urbanisme de Barcelona en data 18 de juny 
de 2009. 

Descripció de la proposta 
El document proposa desplacar la traca de la BV-6002 en el seu tram final cap a I'oest, de 
forma que no s'afecti part d'una finca en sol no iirbanitzable. A més a més, es proposa 
suprimir el vial previst al sud del complex esportiu i qualificar el sol destinat a protecció de 
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sistemes situat al sud est de I'ambit amb la clau X3, Activitats especials en sol no 
urbanitzable. 

La comparació entre les superfícies previstes al planejament vigent i a la proposta de 
modificació són les següents: 

1 Vigent 1 Proposta 1 Diferencia 
S1 Sistema viari 3.769 2.91 1 -858 
S3 Protecció de sistemes 2.422 2.479 57 

1 Total sistemes 9.199 8.052 -1.147 
1 X3 Activitats especials en 

Sistemes 
- - 

S6 Parc urbA 2.747 2.662 -85 
S10 Equipaments de lleure 26 1 O -26 1 

En aquest quadre slobserva que, fruit de les modificacions, es redueix sensiblement el sol 
destinat a sistema viari. Així mateix, es redueix el sol destinat a equipaments de Ileure, de 
protecció de sistemes i de parc urba. Per contra, s'incrementa el sol no urbanitzable en 
1 .147m2. 

Zones 

Normativa urbanística 
Ates que el document proposa únicament modificacions grafiques, no s'aporta cap 
normativa articulada. 

SNU 747 1.498 751 
R2 Sol agrícola 
complementari O 396 396 
Total zones 747 1.894 1.147 

Valoració de I'expedient 
El document justifica la proposta en un mer ajust de Iímits degut a una "incongruencia del 
planejament vigent". No obstant, el document no es redacta per ajustar el planejament a la 
realitat topografica, fruit d'una major precisió de la planimetria, fet que es podria considerar 
un ajust de Iírriits, sinó que es redacta per desafectar de vialitat un edifici existent i ampliar 
el sol qualificat amb la clau X3. Per tant, en cap cas es pot considerar la proposta com un 
simple ajust. 

Així, si bé es pot considerar justificable modificar lleugerament el tracat viari de la BV-6002 
per d'evitar que un edifici existent destinat a geriatric resti en situació de fora d1ordenació1 
cal que la modificació doni compliment a I'article 95 del Decret legislatiu 112005, per raó de 
la modificació de sistemes d'espais Iliures, zones verdes o equipaments esportius. En 
aquest sentit, s'ha de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat d'aquests 
sistemes i, a més a més, únicament es pot justificar un canvi de qualificació de sol destinat 
a equipaments esportius quan ho requereixi I'interes prevalent de llur destinació a espai 
Iliure o zona verda. 

En el cas analitzat, el compliment d'aquest precepte legal es podria assolir mitjancant el 
manteniment de la clau S-3 en la franja paral-lela a la carretera BV-6001, que es correspon 
amb I1espai no edificat de la parcel-la on se situa el geriatric. 

Fonaments de dret 
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Vista la disposició transitoria sisena, apartat a), del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1l2010, de 3 d'agost, conforme a la qual les modificacions de 
les delimitacions de sol urba i del planejament urbanístic general es regeixen, pel que fa als 
aspectes formals i substantius, per la normativa vigent en el moment de la seva aprovació 
inicial, en tots els aspectes que no siguin objecte de regulació transitoria específica. 

Vist el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 112005, de 26 de 
juliol, en la redacció donada pel Decret llei 112007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en 
materia urbanística. 

Resolució 
Vista la proposta de la Ponencia Tecnica, aquesta Comissió acorda: 

-1 Suspendre la tramitació establerta en I'article 95 del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 112005, de 26 de juliol, de la modificació del Pla general 
d'ordenació per I'ajustament del tram sud de la traca de carretera BV-6002 i de 
desafectació de protecció de sistemes generals a la cruilla amb la BV-6001, de Palafolls, 
promoguda i tramesa per I'Ajuntament, fins a la presentació d ' i~n text refós, verificat per 
I'organ que ha atorgat I'aprovació provisional de I'expedient i degudament diligenciat, que 
incorpori la prescripció següent: 

1 .l. Cal garantir el manteniment de la superficie i funcionalitat dels terrenys destinats a 
espais lliures i equipament esportiu, en compliment de I'article 95 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 112005, de 26 de juliol. 

-2 Indicar a I'Ajuiitament que el text refós incloura el text de les normes urbanístiques i els 
planols d'ordenació en suport informatic i en format de tractament de textos, en compliment 
de I'article 17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 30512006, de 18 
de juliol, i de I'ordre PT0134312005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els 
requeriments tecriics de la presentació, en suport informatic, de les normes urbanístiques 
de les figures de planejament urbanístic als organs de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. 

-3 Comuriicar-ho a I'Ajuntament. 

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caracter general, 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termirii de dos mesos a corriptar des 
de I'endema de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu I'article 107.3 de la 
1-lei 3011992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 2911998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense petjudici que els particulars 
puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que 
tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ 
que preveu I'article 44 de la 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
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En el cas de formular requeriment, aquest s'entendra rebutjat si, dins el mes següent a la 
recepció, no és contestat. En aquest suposit, el termini de dos mesos per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu es comptara des de I'endema d'aquell en que es rep la 
comunicació de I'acord exprés o d'aquell en que s'entén rebutjat presumptament. 

La secretaria de la Comissió Territorial 
dlUrbanisme de Barcelona 

CPISR-1 Maria Teresa Manté Prats 
201 2.06.07 1 1 :42:37 +02'00' 
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ANNEX 5 
NORMATIVA DEL PLA GENERAL DE PALAFOLLS REFERENTS A LES CLAUS INCLOSES DINS L’ÀMBIT 
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SISTEMES GENERALS I LOCALS 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 
  

Art. 98. Definició. 
  

Els sistemes generals i locals són el conjunt d’espais 
relacionats entre ells per a aconseguir els objectius del Pla 
de dotar el municipi d’acceptables nivells de funcionament en 
matèria de comunicacions, equipaments, espais lliures i 
serveis tècnics de la urbanització. 
  

Art. 99. Actuació en sistemes generals. 
  

1. Quan els sòls previstos per  a  sistemes  generals,  inte- 
   grants de l'estructura general i orgànica definida  en  el  
   plànol normatiu a escala 1/10.000,  estiguin  enclosos  en 
   sectors de sòl urbanitzable, s’obtindran per cessió  obli- 
   gatòria, tindran l'edificabilitat de la/es qualificació/ns  
   zonal/s i seran urbanitzats. 
  

2. Quan no es trobin enclosos en sectors de  planejament,  es  
   podran obtenir pel sistema d'expropiació. 
  

Art. 100. Afectació del sòl. 
  

1. Els sòls qualificats pel Pla com  a  sistemes  generals  o 
   locals resten vinculats  a  aquest  destí,  així  com  els 
   determinats pel planejament sectorial. 
  

2. Els sistemes tipificats com a equipament social d´ activi-  
   tats, viari, ferroviari, d'entorn d 'altres  sistemes,  de  
   parc urbà, forestal o de protecció de torrents i  fondala- 
   des, es suposa l'afectació a domini públic. Als   sistemes  
   cultural-docents, de la salut, del  lleure  i  de  serveis  
   tècnics, hi ha afectació a domini públic només en cas sub- 
   sidiari a la iniciativa privada. 
  

3. D'acord amb la Llei, els sistemes  d'equipaments existents 
   i en funcionament privat a l'inici de la vigència del  Pla 
   admeten la continuació de la titularitat privada.  En  les 
   noves creacions d' equipaments  hi  ha  preferència  a  la 
   titularitat pública però s'admetrà la privada  del  sòl  i 
   l'ús.    
   L'Ajuntament subscriurà convenis per a  la  construcció  i  
   gestió amb particulars, si aquests no tenen ànim de lucre,  
   o que els béns necessaris restin afectes, com a  patrimoni  
   separat, a l'ús de l'objectiu del contingut; el  destí  de  
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   l'equipament serà cultural, religiós, sanitari,  esportiu,  
   docent i de serveis tècnics, per a activitat  a la qual es  
   reconegui la utilitat pública; caldrà també  justificar-se  
   la necessitat a Palafolls,  i  la  igualtat  d' accés  als 
   ciutadans; quan s'admetés la titularitat privada del  sòl, 
   no haurà de provenir ni d'expropiació forçosa ni de cessió 
   a l'Administració actuant. 
 
Art. 101. Classificació del sistemes generals. 
  

Els sistemes generals es classifiquen en: 
 
1. Sistema de comunicacions: viari i ferroviari. 
 
2. Sistema d'espais  lliures:  d' entorn  d' altres  sistemes 
   generals, de parcs urbans i de parc forestal. 
 
3. Sistema d'equipaments:  cultural-docents,  de  lleure,  de 
   la salut, de serveis tècnics de la urbanització  i  social  
   d'activitats. 
  
Art. 102. Classificació dels sistemes locals. 
  

Els sistemes locals, d'àmbit teòric de barri, es classifiquen 
en: 
 
1. Sistema de vialitat i estacionaments. 
 
2. Sistemes de parcs i  jardins  urbans  i  de  protecció  de 
   torrents i fondalades. 
 
3. Sistema d'equipaments, amb  la  mateixa  divisió  que  els 
   generals. 
  

Art. 103. Actuació en sistemes locals. 
  

Els sistemes locals seran de cessió en sòl urbanitzable i en 
sòl urbà.  
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CAPITOL II. SISTEMES DE COMUNICACIONS. 
  

Art. 104. Objectiu. 
  

Els sistemes de comunicacions comprenen els espais adaptats al 
funcionament ferroviari i viari, així com els estacionaments 
que siguin annexes. 
  

Art. 105. Règim del sistema viari (S1.). 
  

En aquest capítol es regula el règim dels espais viaris, 
essent d'aplicació la Llei de Carreteres en el cas de les que 
pertanyen al terme municipal i no es classifiquen en sòl urbà, 
si així  l'organisme titular ho resol. 
L'entorn de les carreteres es regula per l'esmentada Llei i es 
dibuixa en els plànols normatius. 
  

Art. 106. Sòls afectes a vialitat. 
  

Els sòls afectes a xarxa viària en el P.G. seran 
inedificables, no s'hi podran concedir llicències provisionals 
i tindran afecció a titularitat pública. Les rotondes dels pk 
0+760, 1+380, 1+900 i 2+430 de la carretera B-682 són de 
caràcter provisional, admetent-s´hi passos a diferent nivell 
només si la intensitat de trànsit ho obliga. 
  

Art. 107. Protecció d'encreuaments. 
 

En els vials projectats en sòl urbanitzable es preveuran àrees 
de protecció en cada encreuament. Així, l'edificació no 
invadirà l'arc de circumferència de 8m. de radi, tangent a les 
alineacions dels dos carrers. 
  

Art. 108. Concreció del sistema viari. 
 

El sistema viari apareix grafiat en els plànols normatius de 
manera que, en el cas en què no s’acoten expressament, les 
vies són formades per trams d’amplada constant i igual a la 
distància entre els eixos de les dues alineacions dibuixades. 
  
Art. 109. Sistema ferroviari (S2.). 
 

El sòl afecte a aquest sistema no pot edificar-se, excepte per 
a instal.lacions ferroviàries; tampoc no podrà destinar-se a 
altres sistemes locals. 
 

Art. 110. Concreció del sistema ferroviari i el seu entorn. 
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1. El Pla delimita el sistema ferroviari  del  sud  del terme 
   municipal com a una franja d’amplada constant de 10 m. des 
   de l’hipotètic eix que permetés doble via de circulació. 
   Les noves reserves s’efectuaran a través de Pla Especial. 
 
2. L’entorn es  subjecta  a  la Llei 16/1987 d’Ordenació dels 
   Transports i d´altres lleis vigents. 
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CAPÍTOL III. SISTEMA D’ESPAIS LLIURES. 
  

Art. 111. Objectiu. 
  

Els sistemes d’espais lliures comprenen els terrenys d’interès 
funcional, ambiental i ecològic i paisatgístic, tots els quals 
s’han de preservar d’edificació i, en molts casos, 
d’urbanització, per a la millora de la qualitat de vida. 
  

Art. 112. Divisió. 
  

Els sistemes d’espais lliures es divideixen en: espais lliures 
de protecció d’altres sistemes generals, parcs i jardins 
urbans, de protecció de torrents i fondalades i parc forestal. 
  

Art. 113. Protecció de sistemes generals (S3.). 
  

El sistema de protecció d’altres sistemes generals és el 
d’espais lliures, inedificable, situat a l’entorn de 
determinats trams de sistemes de comunicació o fronts 
d’equipaments o serveis tècnics. 
 
Aquest sistema té la finalitat d’absorvir creixements o 
modificacions dels sistemes que protegeix i resta afecte a la 
titularitat pública del sòl. 
  

Art. 114. Sistema de protecció de torrents i fondalades(S4.). 
  

Es el conjunt de terrenys afectes a la protecció de les àrees 
naturals d’acusada pendent, irregularitat i vegetació 
densa,destinats a ser de titularitat pública i inedificables. 
  

Art. 115. Sistema de parc forestal (S5.). 
 
1. Dintre de l’estructura general i orgànica del territori, i 
   com a espai complementari de protecció  del  Parc  Natural 
   del Massís del Montnegre, en la  part  corresponent  a  la 
 serralada de Miralles i   altres,   el   sistema  de  parc  
 forestal preserva àrees de bosc d’interès. 
  

2. La present qualificació suposa  terrenys   afectes  a   la 
   titularitat pública. 
 
3. Els sòls qualificats així s’integraran  en  el  règim  del  
   Parc Natural del Massís del Montnegre, i  dels  Indrets  i  
   Paratges   d' Interès  Natural  (XI.)  establint-s’hi  una  
   uniformitat de preservació   i   tractament,   directament 
 gestionades  per  l’  Administració,   que   paulatinament 
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 assolirà la desaparició de vestigis urbanitzadors. 
 
 
4. Per   a  l ' expropiació  dels  sòls  compresos  entre  la  
   urbanització de Ciutat-Jardí de Sant Genís i   el  Càmping 
   -Caravànning així qualificats, caldrà formular  prèviament 
   un Pla Especial. 
 

Art. 116. Parcs i jardins urbans (S6.). 
 

Són els espais lliures vinculats directament a les àrees 
urbanes o urbanitzables del municipi, afectes a titularitat 
pública. Els jardins urbans seran inedificables únicament per 
a petites edificacions al servei del parc (com llotges, 
umbracles, serveis de manteniment, etz.), excepte en els parcs 
de més de 5.000 m2 d’extensió, en els quals s’hi podran situar 
equipaments públics que no ocupin més d’un 5 % del sòl i 
l’alçada de l’edificació no superi els 6.5 m. 
  

Art. 117. Adaptació funcional urbana en zones verdes. 
  

1. Només s’admetrà justificadament de traspassar  els  espais  
   per vies circulatòries de forma mínima, transversal  o que 
   no desfiguri el parc. 
 
2. S'hi admeten les vistes d'edificis  privats  i  públics  i 
   inclús accessos, sempre que no siguin exclusius d' entrada 
   a l'edificació o als seus locals  a  través  d' elles,  de  
   manera  que  les   façanes  a  les  zones  verdes  tinguin 
   rellevància urbana.   
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CAPÍTOL IV. SISTEMA D'EQUIPAMENTS. 
  

Art. 118. Objectiu. 
  

El sistema d'equipaments comprèn els espais reservats per a 
les funcions urbanes col.lectives necessàries a l'activitat de 
la vila i els seus habitants. 
En general, contenen edificacions o instal.lacions diverses 
per a poder realitzar-se en ells el cotmès assignat. 
  

Art. 119. Tipus d'equipaments. 
  

En el Pla General es simplifica la subdivisió de les funcions 
que cobreixen els equipaments en cinc tipus: 
  

-  equipaments de la cultura, que comprenen els  docents, els 
 centres socials i els centres culturals i de vells 

-  equipaments de la salut, que comprenen els  sanitaris, les 
   llars d'infants,   residències  de  vells  i   ensenyament 
   especial 
-  equipaments del  lleure,   que  comprenen  els  esportius, 
   d'espectacles i del lleure col.lectiu 
-  equipaments tècnics de   servei  a  la  urbanització,  que 
   comprenen   els   administratius,  d ' instal.lacions   de 
   subministre d'energia i aigua,  depuradores,  escorxadors, 
   parcs de maquinària, estacions de transport  i  estaciona- 
   ments, mercats,  cementiris  i  instal·lacions 
   d'eliminació de residus i de telefonia mòbil,  
-  equipaments socials d'activitats, en  sòl  de  titularitat  
   pública, segons la definició de l'art. 122. 
 
Art. 120. Canvi de tipus d'equipament. 
  

Per canviar de tipus d'equipament serà necessari un Pla 
Especial amb aquesta finalitat. Els canvis dintre d'un mateix 
tipus de l'art. anterior, exigiran igualment Pla Especial. 
 

Art. 121. Condicions d'edificació dels equipaments. 
  

1.  Les condicions d'edificació dels  equipaments es donen de 
    manera flexible, d'acord amb les exigències  funcionals i 
    la inserció arquitectònica en el barri o  sector,  i  amb   
    l'edificabilitat màxima que hi   hagi  en  les  zones  de 
    l'entorn. S'exceptuen els equipaments culturals  (S8)  de  
    la plaça de Sant Genís, edificables únicament  en  planta  
    baixa.   
 
2. Les condicions d'edificació  dels  sòls per a "equipaments 
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   socials d'activitats" són les de les zones  del  seu propi  
   sector.  
 
3. L'equipament  tècnic  especial   (S11 esp.)  dels  carrers 
   Perich-O.Montllor, de  Les  Ferreríes, podrà destinar-se a 
   habitatges públics per a gent gran o joves. 
 
Art. 122. Equipaments socials d'activitats. 
 
Els equipaments socials d'activitats són els sòls així   
qualificats per a la construcció d'establiments per a 
activitats privades d´interès públic, en sòl públic, per 
concessió. 
 
Art. 123. Règim d’usos. 
 
Els sòls previstos per  a  equipaments no  admeten  altres 
usos que els de la  funcionalitat  dels  mateixos. En tant no 
es realitzin només admetran  els  d’ explotació  de  la terra, 
forestal i parc urbà. 
 
Art. 124. Equipaments tècnics de telefonia mòbil. 
 
1. Els equipaments tècnics de  telefonia  mòbil  es  situaran 
   concentrats en els mínims punts del  sòl  no urbanitzable, 
   de manera que donin cabuda a múltiples operadors. 
 
2. S'admeten en la carena de Ciutat-Jardí  de Sant Genís i en  
   la proximitat de l'enllaç de l'C-32 amb la carretera N-II. 
   No s'admeten en els Turons del Castell. 
 
3. Qualsevol nova implantació no citada en el  punt  anterior 
   precisarà d'un Pla Especial, que evitarà  també  les zones 
   de risc i d'impacte paisatgístic major. 
 
Art. 125. Equipament de lleure “Marineland”. 
  

En l’àrea d’equipament de lleure “Marineland” de Sant Lluís 
són d’aplicació: 
 

1. En el sòl qualificat de sistema -S 10-  d' equipament  del 
   lleure: 
   a) edificabilitat: 0.25 m2/m2 
   b) tipus d'ordenació segons edificacions  aïllades  en una 
      parcel·la indivisible, amb separació a llindars de 7m., 
    exceptuat el control d'accés al públic 
 c) usos d'acord amb l' art.  119 

   d) ocupació màxima per  edificació:  planta  baixa més una 
      planta pis, en 7.1 m. 
 
2. En el sòl qualificat de sistema -S 10 especial-  
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   d'equipament del lleure especial: 
   a) Únicament s'admeten els usos: 
  - instal·lacions descobertes de parc  aquàtic  (canals, 
      "rius", piscines...), tan sols a la vessant nord-oest 

        del turó 
  - parcs infantils 
    - zoo amb la possibilitat de  cobriment  lleuger de les 
      gàbies 
  - pic-nic 
    - una única construcció lleugera (de 6  m.  x  4 m.  de 
      dimensions màximes) per a bar o semblant,  situada en 

        la zona baixa per evitar moviments de terres, i 
  - forestal 
 b) no s'admet cap edifici, en alçada ni soterrat,  excepte  

      els destinats a   instal·lacions  tècniques,  ni  podrà 
    computar-se el terreny per  agenerar  sostre o ocupació 
    del sòl 
 c) en les llicències d'obres és  perceptiu  el  tractament  
    forestal i el paisatgístic, inclús en  el  tancat  dels 
    recintes, que seran respectuosos amb les pre-existènci-  
    es; els moviments de terres seran, en tot cas,  mínims,  
    i els paviments tous o de la menor extensió; es preser- 
    varà la vegetació existent en el cim, entorn i  vessant  
    est. 
 

3. En cas de  creació  de  disposicions  administratives  que 
   comportessin instal·lacions especials, s'admetran a través 
   d'un Pla Especial. 
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CAPÍTOL III. ACTIVITATS ESPECIALS EN SÒL NO URBANITZABLE 
                                                     (X3.). 
  
  

Art. 357. Condicions prèvies d’aplicació del Pla General. 
 

Són condicions necessàries d’aplicació del Pla General: 
 
1. Que  les  activitats  no  degradin  el  sòl  del  lloc  on 

s’implanten, ni de l’entorn, i no generin contaminació 
atmosfèrica, risc d’explosions i incendis o pol·lució 
d’aigües superficials o soterrànies. Aquestes  
circumstàncies implicaran la impossibilitat de la 
continuació de les  activitats. 

 
2. Comptin amb la llicència preceptiva. 
  

Art. 358. Subsanació de deficiències. 
  

Les activitats legalment instal·lades en el moment de 
l’aprovació inicial del P.G. podran subsanar els aspectes no 
conformes del primer punt de l’art. precedent, de manera que 
puguin accedir a renovacions de llicència d’activitat i 
obtenció de les d’instal·lació procedents. 
  

Art. 359. Beneficis induïbles. 
 
1. S’admet la renovació de llicències d’obres i d’activitats, 
   les obres  de  consolidació,  reparació  i  adequació dels 
   edificis, i les obres de nova planta i de nova activitat. 
   Respecte de les de  nova  planta,  la nova  superfície  no  
   superarà el 50  %  del  sostre  actualment  construït.  No  
   s´admeten  noves activitats en el camp de vol d´ultralleu- 
   gers ni en la planta de classificació de residus no  metà- 
   l·lics. 
 
2. En tot cas, les activitats admeses són les existents en el  
   moment de l'aprovació de la present normativa, en cada sòl 
   objecte del present catàleg, i les de l'art. 360.6. 
 
3. En el tràmit de  sol·licitud  de  llicència  s '  aportarà 
   l'escriptura de propietat de la finca. 
 
4. Les sol·licituds de llicència han de seguir el  tràmit  de 
   la legislació vigent. 
 
Art. 360. Limitacions del règim. 
  

1. Els beneficis establerts en  l' art.  anterior  s'apliquen 
   únicament a la finca amb escriptura de propietat  anterior  
   a l'aprovació definitiva  del Pla General. 
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2. Les segregacions  que  es  produeixin en les finques acom- 
   pliran les determinacions del sòl no urbanitzable. 
   Aquestes segregacions  s'exclouran   del   present   règim  
   especial. 
 
3. No poden segregar-se finques  que   tinguin  per   objecte 
   l'aprofitament atorgat per la  present   qualificació,  de 
   manera que qualsevol segregació s'acompanyarà de  document 
   oficial que en doni constància, i acomplirà la  legislació 
   agrària o forestal. 
 
4. En cada sòl objecte del present  catàleg  s' hi  admet  un 
   únic   establiment  i  una  única  empresa  en  una   sola 
   propietat, amb la possibilitat de més d'una activitat. 
 
5. Les activitats desenvolupades per les empreses seran  com- 
   plementàries,   enteses  que  tinguin   una   relació   de 
   producte o servei ofert  o  ram  industrial  (alimentació, 
   metall,...). 
 
6. Els nous usos i activitats admesos són: 
   - en els que actualment són  industrials s' admetran com 
     a nous usos les activitats  industrials, les  turísti- 
     ques, del lleure i d'equipaments 
   - en els que actualment són  turístics,  del  lleure   o 
     d'equipaments, només s'hi admeteran  aquests mateixos, 
     excloent-se els industrials. 
   - en el camp de vol d´ultralleugers i en  la  planta  de  

       classificació de materials no metàl·lics no s´admet el  
       canvi d´activitat.  
 
7. No s'admeten els tallers  ni l'emmagatzemat de vehicles de 
   tota mena, ni ferrovellers ni deixalleries. 
  

Art. 361. Desenvolupament del Pla General. 
  

1. Les edificacions respectaran: 
   - les ampliacions  no  superaran  el  50  %  del  sostre 
     existent, d'acord amb el quadre annex. 
   - 6 m. de separació mínima a llindars de propietat 
   - 50 %  d' ocupació  màxima  del  terreny,  excepte  les 
     finques de més d'una hectàrea, en les quals no es  su- 
       perarà el 30 %. 
   - 7.3 m. d'alçada màxima, excepte els elements  accesso- 
     ris i d'instal·lacions 
   - no s'admeten edificacions auxiliars 
   - hauran d'envoltar-se d'una filera d'arbres addients. 

 
2. En les sol·licituds  de  llicències  es  justificaran  els 
   accessos des de les vies   públiques,  i  les  necessitats 
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   d'estacionaments. 
 
Quadre annex. Nombre. Empresa, titular cadastre 
Ús. Superfícies cadastrals. 
 
1. Càmping-caravànning Sant Genís 
   càmping-caravàning 
   310.000 m2 aproximadament de sòl 
2. Restaurant Reverter Enric Reverter Buch 
   restaurant 
   19.858 m2 de sòl. 460 m2 de sostre 
3. RESTAURANT BELLAVISTA, Manuel Gómez Gómez 
   restaurant 
   2.342 m2 de sòl. 440 m2 de sostre 
4. HOSTAL EL MORTER, Marcel Vives Torrent 
   geriàtric 
   4.824 m2 de sòl. 720 m2 de sostre 
5. Pere Roura Cano 
   camp de vol d´ultralleugers 
   38.000 m2 (veure l´article següent) 
6. Excavacions Germans Cases (al cessar l´activitat  
   s´obligarà a reforestar) 
   classificació de materials de la construcció no metàl·lics  
   zona sortida C 32-N II 
7. Fusteries SA 
   fusteria 
   zona frontal N II junt accés desde B-632 
8. Establiment bar-hostaleria 
   accés nord de Mas Carbó (s'aplicarà el conveni de pavimen- 
   tació de l'accés des del sector nombre 27, Mas Reixach,  a 
   càrrec de la propietat). 
 
 
 
 
Art. 362. Terrenys del marge del riu Tordera, per a camp  
                              d'aterratge d'ultralleugers. 
 
1. Qualsevol modificació de la  instal·lació  autoritzada  en  
   el camp de vol d'ultralleugers no  comportarà  la  implan- 
   tació d'elements definitius sobre el terreny. 
 
2. S'admet l'ús de pista d'aterratge per a  aparells  de  vol 
   ultralleugers, com a activitat esportiva i del  lleure,  i 
   les instal.lacions que requereix. 
 
3. Les construccions seran les mínimes,  desmuntables  fàcil- 
   ment, únicament per a locals i magatzems, i  evitaran  ne-    
   cessàriament l'impacte paisatgístic i ecològic. 
   S'admeten únicament en planta baixa, amb una ocupació  mà- 
   xima del 4 % del sòl, i separacions a límits mínims  de  8    
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ANNEX 6 
ESCRIPTURES DE PROPIETAT I DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT 

 
 

a) Escriptura de permuta entre anterior propietari i la Diputació de Barcelona 

b) Escriptura de compravenda de l’edificació del centre geriàtric 

c) Escriptura de compravenda del jardí actual del centre geriàtric 

d) Constitució de la Societat Geriàtric Palafolls, SL 
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ANNEX 6a 
ESCRIPTURA DE PERMUTA ENTRE ANTERIOR PROPIETARI I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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ANNEX 6b 
ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA DE L’EDIFICACIÓ DEL CENTRE GERIÀTRIC 
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ANNEX 6c 
ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA DEL JARDÍ DEL CENTRE GERIÀTRIC 
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ANNEX 6d 
CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT GERIÀTRIC PALAFOLLS, S.L. 
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ANNEX 7 

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
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AMBIT D’ACTUACIÓ VIST DES DEL NORD (carretera BV-6002) 
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AMBIT D’ACTUACIÓ VIST DES DEL SUD (cruïlla carretera BV-6001 i BV-6002) 
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FRANJA DE TERRENY MARGINAL ENTRE LA CARRETERA BV-6002 I L’EQUIPAMENT ESPORTIU
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