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MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DEL PLA.
ESTUDIS COMPLEMENTARIS

1.

JUSTIFICACIÓ

DE

LA

CONVENIÈNCIA

I

OPORTUNITAT

DE

LA

FORMULACIÓ DEL PLA

ANTECEDENTS.
Les vigents Normes Subsidiàries de Planejament d’Amer són de l’any 1987.
Varen ser aprovades per la Comissió d’Urbanisme l’1 d’abril de 1987 i
publicades el 28 d’octubre de 1987.
L’any 1991 es va redactar una Revisió-adaptació de les Normes Subsidiàries
referent al sòl industrial, aprovada per la Comissió d’urbanisme el 17 d’abril de
1991 i publicada el 28 de juny de 1991.
L’any 2003 es va redactar un treball sota el títol PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL D’AMER. CRITERIS, OBJECTIUS I SOLUCIONS
GENERALS, que devia donar pas a la revisió de les Normes Subsidiàries
d’Amer, fet que no es va produir. El document es va redactar en el marc de la
Llei 2/2002 de 14 de març, d’urbanisme.
Finalment, l’any 2006 es va redactar un text refós aprovat per la Comissió
d’urbanisme el 29 de juny de 2006 i publicat el 3 d’octubre de 2006.

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA FORMULACIÓ
DEL PLA.
D’ençà l’aprovació de les Normes Subsidiàries de l’any 1987 s’han tramitat
diferents modificacions puntuals amb objectius diversos i amb el comú
denominador de facilitar el desenvolupament de les Normes Subsidiàries.
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El Text Refós de l’any 2006 suposa una primera adequació del text de les
Normes Subsidiàries. No obstant, la documentació gràfica continua sent vigent
la que figura a les Normes Subsidiàries de l’any 1987, complementada amb la
que consta a la Revisió-adaptació de les Normes Subsidiàries referent al sòl
industrial.
Procedeix doncs la revisió del Planejament general per dos motius
fonamentals: per la urgent necessitat de tenir unes normes adequades a les
necessitats actuals en funció de l’evolució urbanística constatada i a les
previsions estimades; i per que la legislació urbanística obliga a la redacció de
un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en aquells municipis que no en
disposin o es regeixin per normes de planejament urbanístic.

CONTINGUT DEL POUM
Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Amer, segons el que estipula
l’article 69 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, consta dels següents
documents:
Document A:

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DEL PLA
ESTUDIS COMPLEMENTARIS

Document B:

MEMÒRIA SOCIAL

Document C:

ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA

Document D:

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Document E:

AVALUACIÓ ECONÒMICA

Document F:

NORMATIVA URBANÍSTICA

Document G:

PLÀNOLS

Document H:

ANNEXES, CATÀLEGS I CONVENIS
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2.

INFORMACIÓ TERRITORIAL

CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI
El municipi d’Amer (40 Km2), situat a l’extrem septentrional de la comarca de la
Selva. Limita al Sud amb els municipis de Sant Julià del Llor i Bonmatí i la
Cellera de Ter, a ponent amb el de Susqueda, a llevant amb el municipi gironí
de Sant Martí de Llémena i al Nord amb els municipis de Sant Aniol de
Finestres i les Planes d’Hostoles, pertanyents a la comarca de la Garrotxa.
S’estén per la vall baixa de la riera d’Amer o riu Brugent, que en entrar a la
Selva forma la vall d’Amer, d’acusat caràcter volcànic, entre els darrers
contraforts de les Guilleries (els vessants orientals del pla de Sant Martí
Sacalm) i un sector molt planer obert vers la depressió gironina, fins a la
desembocadura al Ter, aigua avall del pantà del Pasteral, les aigües del qual
són en una bona part dins el municipi d’Amer.
El territori és en bona part muntanyós, especialment al nord i a ponent, cobert
de boscos de castanyers, alzinars i pins. Hi abunden les fonts d’aigua mineral.
El terme comprèn la vila i cap de municipi d’Amer, els veïnats del Colomer, la
Costa de Santa Brígida, la Jonquera, Lloret Salvatge, el Mont, Palou, Sant
Climent d’Amer i Sant Genís Sacosta i les urbanitzacions de Solivent i la
Colònia de la Hidroelèctrica.
La principal via de comunicació és la carretera C-63 procedent de Lloret de
Mar i en direcció a Olot, que travessa el terme de S a NW. Paral·lel a aquesta
carretera corria el carrilet de Girona a Olot, que funcionà entre el 1895 i el 1969
i ara s’ha transformat en una via verda. Una antiga pista de muntanya que ha
estat condicionada condueix a Sant Martí Sacalm i diversos camins veïnals
uneixen masies i agregats.

EL MEDI FÍSIC I FACTORS AMBIENTALS
Per tal d’adoptar un conjunt d’objectius i criteris a considerar en la formulació
del POUM, a continuació es descriuen els aspectes ambientals rellevants i
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significatius que haurà d’atendre el Pla. Amb la obtenció del perfil ambiental del
municipi es podrà comprar el perfil anàleg resultant de l’ordenació plantejada
pel POUM.
Analitzant els usos del sòl del municipi a partir del Mapa de Cobertes de Sòl de
Catalunya s’observa un clar predomini de cobertes forestals, especialment
bosc dens amb unes 2.996 ha d’extensió (un 74% de la superfície total del
municipi). Els conreus ocupen unes 447 ha (un 11% del territori), els matollars
unes 98 ha (2’4%), els prats i herbassars unes 94 ha (2’3%) i les zones
urbanitzades unes 84 ha (2’1%).
La distribució dels usos del sòl correspon a la típica vall fluvial, on els conreus
es concentren majoritàriament a les zones més planeres del fons de vall i les
cobertes forestals (principalment bosc dens) a les zones més altes i abruptes.
Cal destacar també les estretes franges de bosc de ribera i les plantacions de
pollancres i plàtans que trobem al llarg del curs del Brugent i en algun dels
seus afluents. Els usos urbans es concentren principalment al nucli d’Amer, al
mig del terme municipal.
Les NNSS regulen de manera detallada els usos dels terrenys que es puguin
qualificar com a sòl urbà. En sòl urbanitzable les normes assenyalen l’ús global
de cada sector i fixen la proporció admissible d’usos compatibles. Al sòl no
urbanitzable regulen els usos admissibles i fixa els prohibits per a cada tipus
de sòl. La perspectiva d’evolució del municipi contemplada per les normes
subsidiàries del municipi, pretén dotar Amer de sòl industrial mitjançant un
desenvolupament progressiu per etapes en funció de les necessitats que es
plantegin.
L’estructura urbana del municipi és bàsicament de tipus compacte, encara que
al territori hi ha diversos nuclis. El principal d’ells, degut al seu volum de
població, és la Urbanització Solivent.
Pel que fa als espais lliures i verds, el municipi disposa de diversos espais
concentrats al nucli d’Amer. Entre d’altres cal destacar la Plaça de la Vila, la
Plaça del Centre, la Plaça Pietat i els Jardins Pau Casals. Entenem com a
espais verds o lliures aquelles zones que formant part de la trama urbana no
estan urbanitzades i que tenen la funció d’esponjar-la, la millora ambiental del
nucli urbà o simplement ser àrees d’ús col·lectiu destinades al lleure, descans
Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
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o la trobada. Els espais lliures dels nuclis urbans són en la seva majoria places
dures i parcs verd perifèrics, els únics equipaments amb paviments tous a
base de sauló o graves els trobem a la Plaça del Centre. En qualsevol cas no
es troben grans extensions de gespa o vegetacions impròpies de la zona.

PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL

Pla Territorial General de Catalunya
La funció principal de l’ordenació territorial és la coordinació de les actuacions
portades a terme per diferents administracions o diferents organismes d’una
mateixa administració en un àmbit territorial comú.
La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, és la que crea la
figura del Pla Territorial General (PTG) i dels altres plans territorials (els
parcials i els sectorials) i ho fa per tal d’assolir els objectius que són:
-

Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir nivells
de renda adequats en tot el territori.

-

Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per
tal d’afavorir una eficàcia més gran de les activitats econòmiques i una
millor qualitat de vida.

-

Afavorir el creixement econòmic de Catalunya i lluitar contra l’atur.

La Llei assigna al PTG dues funcions:
-

Definir els objectius d’equilibri territorial d’interès general a Catalunya.

-

Servir de marc orientador a les accions que s’emprendran per crear les
condicions adequades per atreure l’activitat econòmica als espais
territorials idonis.

El Pla és doncs l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial
d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions
que emprenen els poders públics per a crear les condicions adequades per a
atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per a aconseguir que els
ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants,
independentment de l’àmbit territorial on visquin. En definitiva, el Pla defineix el
model territorial de referència.
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Va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març i defineix sis àmbits funcionals
d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la funcionalitat territorial.
Àmbit funcional de les comarques gironines.
Es presenta com el més equilibrat al tenir el sistema urbà central de GironaCassà contrapesat per uns sistemes urbans mitjans de forta rellevància
territorial, com és el cas de Figueres o Olot i, en menor grau, els de Banyoles i
del litoral.
-

Estratègies i actuacions amb incidència local.
Amer es troba dins un àmbit complex com és la conca del Brugent, que
s’estén, a més, pels municipis de Sant Feliu de Pallerols i les Planes
d’Hostoles i queda emmarcada entre les muntanyes més orientals de la
serralada de Collsacabra i el vessant occidental de la cadena
muntanyosa que conformen la Serra de les Medes i els Cingles de Sant
Roc.
Es potencia també l’eix viari Olot-Santa Coloma de Farners-Sils-Lloret
de Mar.
Amer, juntament amb Anglès, forma part d’un sistema urbà d’articulació
i desenvolupament.

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
Es la figura de planejament, després del Pla Territorial General de Catalunya,
de més alt rang que afecta el nucli d’Amer.
Es tracta de la primera figura de planejament que realitza una diagnosi molt
acurada, comarca per comarca, de la realitat territorial de l’àmbit gironí.
En relació a la comarca de la Selva en detecta una triple pressió: l’àrea urbana
de Girona al Nord, l’àrea metropolitana de Barcelona, al centre i oest; i la
façana marítima, al sud.
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Figura 1. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (Àmbit Ter-Brugent)

Figura 2. Quadre resum actuació – Font: PTPCCGG

El municipi d’Amer es troba inclòs en el PTPCCGG dins l’àmbit del sistema
Ter-Brugent, al nord de la comarca de la Selva. La diagnosis d’aquest àmbit
gira al voltant d’una topografia molt accidentada, amb fortes pendents a les
dues bandes de les valls fluvials; baixes densitats de població, evolució
demogràfica en lent creixement i fins i tot, en algunes poblacions, en clar
decreixement i importància creixent del sector industrial per sobre de la resta.
A nivell propositiu, el PTPCCGG per l’àmbit Ter-Brugent, planteja tres aspectes
claus:
o Desenvolupament de sòl per activitat de promoció econòmica en els
termes municipals d’Amer, Anglès, La Cellera de Ter i St.Julià de Llor.
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o Protegir de forma especial un percentatge important del sistema
d’espais oberts.
o Una estratègia de creixement moderat pels nuclis urbans d’Amer,
Anglès, la Cellera de Ter, Osor i Bonmatí.
o El condicionament de l’eix estructurant Selva-Garrotxa (C63) amb
l’endegament de les variants d’Amer, Cellera de Ter i Anglès.
Cal destacar (veure Figura 2) que el propi PTPCCGG estableix pel municipi
d’Amer un índex LTL/POR pel 2001 de 0’85. Aquest índex ens estableix el
grau d’ocupació que genera el municipi en relació a la seva població resident i
per tant indica el dinamisme de la seva activitat econòmica que en el cas
d’Amer podríem considerar elevat per situar-se proper a l’1. Seria un objectiu
factible arribar-hi (a l’1), per mitjà de, com proposa el PTPCCGG, el
desenvolupament i consolidació del sòl destinat a activitats econòmiques.

Pla General de Carreteres
El Pla es redacta amb el propòsit d’assolir un seguit d’objectius de caire
territorial, funcional i instrumental.
Els objectius territorials porten a vertebrar el territori per proveir-lo
d’accessibilitat, seguint les “Directrius i esquema del Pla Territorial de
Catalunya” aprovat pel Parlament al març de 1981.
Els objectius funcionals fixen condicions de fluïdesa, seguretat i comoditat del
transit així com els nivells a assolir en relació al projecte, al servei, a la
seguretat i a l’afectació ambiental en cada tram de la xarxa.
Els objectius instrumentals comporta la redacció de Programes d’actuació, la
valoració de les despeses econòmiques i l’anàlisi d’impacte sobre el territori en
termes d’accessibilitat, de modificació de les variables econòmiques, etc.
El Pla classifica la xarxa en tres categories d’acord amb la seva funció:
a) Xarxa bàsica, composada per: Xarxa primària i Xarxa secundaria.
b) Xarxa comarcal.
c) Xarxa local i rural.
La carretera C-63 forma part de la xarxa bàsica secundària.
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Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026
El PITC és un instrument de planificació sectorial que integra el conjunt
d’infraestructures de transport terrestres.
La Secretaria per a la Mobilitat va elaborar el Pla d’infraestructures de transport
de Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa
d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya
amb l’horitzó temporal de l’any 2026.
El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de
21 de novembre, de política territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que
estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
La carretera C-63 forma part de la xarxa viaria bàsica i preveu el seu
condicionament i la realització de variants en el seu pas per nuclis urbans.

Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines
El Pla es base en una diagnosi acurada de la situació de la mobilitat actual a
les comarques gironines. Les importants infraestructures previstes i l’augment
de la mobilitat derivat del creixement econòmic i poblacional, configuraran un
nou escenari “tendencial” que el Pla considera per a formular les propostes.
El Pla realitza una anàlisi previsible de l’evolució de la mobilitat i de les seves
conseqüències econòmiques, mediambientals i socials a l’horitzó del pla (any
2016), si es duen a terme les accions que ja estan previstes pels diferents
agents implicats en matèria de mobilitat, i sense incloure les mesures
específiques d’aquest pla.
En quant als aspectes mediambientals el Pla comprova que es compleixen els
tractats i compromisos adquirits en matèria ambiental i de mobilitat per altres
plans que són vinculants per al PDM i que són:
-

Protocol de Kyoto.

-

Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya 2006-2012 (DNM).

-

Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC).

-

Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC).

-

Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 (PEC).
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-

Objectius en matèria de seguretat viària del Pla de seguretat viària
2008-2010 (PSV).

Objectius generals.
Els principals trets dels objectius generals són:
a) Competitivitat.
Configurar un sistema de transport amb una relació cost eficiència superior,
per millorar la competitivitat del sistema productiu nacional.
b) Integració social.
Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
c) Qualitat de vida.
Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.
d) Salut.
Millorar les condicions de salut dels ciutadans.
e) Seguretat.
Aportar una major seguretat en els desplaçaments.
f) Sostenibilitat.
Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles
Pla d’espais d’interès natural
El Pla d’Espais d’Interès Natural va ésser aprovat l’any 1992 i estableix la
xarxa d’Espais naturals protegits a Catalunya, amb l’objectiu de conservar el
patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i més ben
conservats del país.
El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla
territorial sectorial. El seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i les seves
disposicions normatives són d’obligat compliment per a les administracions
públiques de la mateixa manera que per als particulars.
La llei obliga a aprovar un Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del
Paisatge, individualitzat per a cada espai, amb la concreció detallada dels seus
límits i les determinacions específiques per a la protecció del medi natural i del
paisatge, com també mesures de promoció i millora destinades a la població
rural resident en cada un dels espais.
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Existeixen dos Espais d’Interès Natural (EINs) declarats al municipi d’Amer,
parcialment dins el seu terme municipal i que coincideixen amb la delimitacions
de la Xarxa Natura 2000: Guilleries (90,3 Ha) i Collsacabra (1,7 Ha).
Plans de delimitació.
L’espai protegit del PEIN de Guilleries fou delimitat a escala 1:5 000 en un Pla
Especial de delimitació, aprovat definitivament el 29 de maig del 2000 (DOGC
núm. 3191 del 26/07/2000). La part inclosa dins el terme d’Amer no disposa de
Pla Especial de protecció; al contrari que a la província de Barcelona on la
Diputació va aprovar el Pla Especial de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona (inclou part de 3 espais PEIN: Guilleries, Collsacabra i Savassona).
Xarxa natura 2000
Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer
compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals
amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon
estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.
El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta
catalana de Natura 2000.
La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de
conservació (ZEC, d’acord amb la Directiva d’Hàbitats) i les zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA, d’acord amb la Directiva d’Aus).
Segons el darrer mapa del Departament de Territori i Sostenibilitat, al municipi
d’Amer hi ha 4 espais que han estat inclosos dins la Xarxa Natura 2000, però
només el tercer es correspon amb l’EIN existent: Riu Brugent (41,7 Ha, codi
ES5120029), Riberes del Baix Ter (29,5 Ha, codi ES5120011) i Guilleries (90,3
Ha, codi ES5110012) i el Sistema transversal català (1,7 Ha, codi ES5110005).
Els dos primers es classifiquen només com a Lloc d’Importància Comunitària
(LIC) i els dos últims, també com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA).
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3.

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Amer, tal i com la coneixement avui en dia, neix de l’assentament situat a la
vora del riu Brugent (Amera) en època romana. Tot i que s’han trobat vestigis
als cims circumdants amb dates anteriors és amb la consagració del monestir
de Santa Maria, el 949, que es marca clarament un punt d’inflexió en el
desenvolupament del nucli urbà.
En època feudal el monestir ultrapassa els murs i estén les influències per tota
la vall del Brugent i els cims propers amb una potent xarxa de castells i ermites
(Sant Agustí de Lloret Salvatge, Sant Genís Sacosta, capella de St. Marçal i el
castell d’Estela per posar-ne uns exemples).

Figura 3.

Amer 1836. Font: ICC

En els segles XIV-XV-XVI Amer fou escenari de nombroses revoltes remences
i afectacions de terratrèmols que en deixaren la població força minvada.
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Aquest període de decadència es deixa enrere durant el segle XVIII amb un
marcat creixement demogràfic (515 habitants el 1718 – 1498 habitants el
1787). Aquesta evolució positiva de la vila marcada per una puixant agricultura
potencia, alhora, el paper d’Amer com a mercat.
Ja en el segle XIX, amb l’arribada del ferrocarril Girona-Olot s’inicia un procés
d’industrialització que, encara que de forma incipient, ha caracteritzat des
d’aleshores el municipi. El propi ferrocarril potencia un altre aspecte important
del municipi: la font picant. És en aquesta època que s’inicia el turisme termal i
l’explotació de l’aigua carbonatada pel consum generalitzat.
Des de mitjans del segle XX es desenvolupen actuacions de caràcter aïllat
lligades a activitat industrials i/o energètiques (Colònia Hidroelèctrica) i altres
de caràcter merament residencial (Solivent).

Figura 4.

Amer 1867. Font: ICC
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Més recentment, a l’any 1983, es produeix la segregació d’Amer dels nuclis de
St. Julià del Llor i Bonmatí, conformant un municipi independent.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
Planejament general
Les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 1987.
Data d’aprovació: 01/04/1987 | Data de publicació: 28/10/1987 (DOG nº 907)

L’ordenació urbanística del municipi d’Amer es regeix per unes Normes
Subsidiàries de Planejament. Aquestes normes culminaven un llarg procés de
planejament iniciat als anys 60 amb els treballs de redacció d’un Pla General
d’Ordenació, que no va ser aprovat. Posteriorment, a finals de 1977, es va
tramitar

un

Projecte

de

Delimitació

de

sol

urbà

i

unes

Normes

Complementaries i Subsidiàries de Planejament, aturant-se el procediment en
la fase d’aprovació inicial. Finalment, I'any 1980 es varen iniciar els treballs de
redacció de les actuals NN. SS.
Prèviament a l’aprovació definitiva de les NN.SS., el 9 d’octubre de 1975,
s’havia aprovat el Pla Parcial "Solivent" que va possibilitar la realització de la
urbanització coneguda com a “Grup Solivent”.
De la memòria de les dites NN. SS. es poden destacar els següents aspectes:
a) Objectius i criteris d’ordenació.
Els objectius generals es concretaven en dos punts bàsics: d’una banda la
voluntat de dissenyar una ordenació basada en l’estructura dels sistemes
generals, prescindint de “l’urbanisme de taques”; i de l’altre, l’interès en fer una
proposta viable i realista, posant atenció en els problemes de gestió d’acord
amb les possibilitats reals dels municipi.
Pel que feia al nucli urbà:
- Conservar la imatge equilibrada del poble com a nucli rural, industrial i
de serveis per el territori.
- Potenciar i defensar la part vella, considerant-la important patrimoni
cultural.
- Ordenar el creixement urbà cap al Nord i el sector del Brugent.
- Dissenyar un sistema de gestió àgil que permetés resoldre els dèficits
d’equipaments d’una part del sòl urbà.
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Pel que feia a la resta del territori i a la seva estructura general:
- Conservar per a l’ús agrícola i forestal els sòls més aptes.
- Defensar les característiques paisatgístiques de les cotes altes i
carenes de les muntanyes que formen la vall del Brugent i el Ter.
- Permetre la implantació de construccions lligades als usos agrícoles,
ramaders i forestals.
- Permetre la construcció de vivendes aïllades en determinats sectors i
amb Normativa especifica.
- Preveure reserves de sòl per a possibles millores de la carretera
Girona-Olot així com per una futura variant en el nucli d’Amer.
- Preveure un Pla Especial d'acondicionament i millora del camí vell del
marge esquerra del Ter.

b) Descripció de la ordenació.
Els redactors de les Normes assenyalaven que " La major dificultat per traduir
els objectius i criteris exposats en una proposta concreta deriva del procés
anàrquic d’urbanització que s’ha seguit en els darrers anys, el que fa que ara
no ens enfrontem amb terrenys en els que s’ha de dirigir el creixement del
casc, amb una situació verge, si no que aquests sectors es troben més o
menys urbanitzats, parcel·lats, construïts, el que fa que l’ordenació no es pugui
projectar "ex novo" i s’hagi d’anar adaptant a la situació. Interessa, a nivell
d’implantació, recuperar l’esquema històric de creixement, recolzant-lo en l’eix
de la carretera i disminuint la importància de l’eix representat pel carrer Notari
Sánchez. Per aconseguir-ho s’ha previst la realització d’un nou vial que
anomenen del Brugent -que delimita clarament el creixement en aquesta
direcció ofereix noves possibilitats d’accessibilitat i anul·la en certa manera,
amb el seu disseny potent, el desordre de l’interior, on davant de la situació
existent s’ha optat per fer coincidir els traçats dels carrers amb la trama dels
camins i recs, per oferir accessibilitat a una parcel·lació que s’hi recolza".

c) Classificació del sòl.
Les NN. SS., en el seva redacció inicial, classificaven com a sol urbà aquells
terrenys que, al seu entendre, complien amb les condicions fixades a la
legislació urbanística. Concretament es tracta del nucli antic d’Amer i el seu
eixample del Brugent i de l’Avinguda del Far, el sector del Firal, sector escoles
i antiga estació del carrilet, els sectors de Solivent, Bellindret i Bellvespre i,
finalment, el sector de la Colònia Hidroelèctrica i terrenys adjacents.
Pel que feia referència al s01 urbanitzable, es delimitaven dos àmbits, els
sectors PP1 i PP2 del nucli d’Amer, situats per damunt i sota la carretera de
Santa Coloma a Olot, en direcció a Les Planes.
La resta del municipi tenia la consideració de sol no urbanitzable.

La revisió de Normes de l’any 1990 referent al sòl industrial.
Data d’aprovació: 17/04/1991 | Data de publicació: 28/06/1991

Mitjançant resolució del Conseller de Política Territorial, de data 25 d’octubre
de 1989, es va autoritza la revisió de les NN. SS. proposant els següents
objectius:
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-

Dotar a Amer de sòl industrial amb superfície suficient per absorbir la
possible demanda existent.

-

Preveure el seu desenvolupament amb sectors amb subjecció a un Pla
d’Etapes.

-

Modificar els límits del sector 2, PP2, nucli d’Amer per considerar que l’estat
d’ocupació del sòl per l’edificació, impedeix la redacció d’un Pla Parcial en
tot l’àmbit previst i fer front a les cessions que li corresponent.

-

Adequar els límits dels àmbits de sòl urbanitzable als límits naturals
configurats per el riu.

Les dades que conformen els diferents tipus de sòl són:

SÒL URBANITZABLE

Sector

Sup. (m2)

S-1

104.841.-

S-2

S-3

32.652.-

251.660.-

Ed. Br.
2

2

(m /m )

Ed. Net.
2

2

(m /m )

Ocup.

H. màx.

(%)

(mts.)

Ús princ.

P. mín.
2

(m )

0’4

Residencial

400.-

0’6

Industrial

3.000.-

0’4

Residencial

0’6

Industrial

3.000.-

10.- (15)

Industrial

1.500.-

7.-

Residencial

400.-

0’6

1’00

70

400.-

SÒL URBÀ
Z. 14.b

21.450.-

0’6
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Figura 5. Plànol de zonificació

Modificació puntual de la unitat d’actuació núm. 10
Data d’aprovació: 18/03/1998 | Data de publicació: 06/07/1998

La modificació comporta augmentar l’àmbit de la UA-10 en detriment del
Sector PP1, modificant a l’hora la proposta d’ordenació de la dita UA-10 amb
afectació del traçat viari i en la situació de la zona verda.

Figura 6.

Canvis produïts dins la UA-10
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Els valors de la UA-10 passen a ser:
Superf. inicials (m2)

Superf. finals( m2)

12.812.-

30.885.-

446.-

2.261.-

0.-

726.-

Vialitat:

2.451.-

4.081.-

Sòl edificable:

9.915.-

23.817.-

Superfície total:
Zona verda:
Equipaments:

Modificació de Normes Subsidiàries del sector Solivent
Data d’aprovació: 18/03/1998 | Data de publicació: 07/07/1998

El grup d’habitatges Solivent es va construir entre els anys 1975 i 1977, consta
de 71 habitatges unifamiliars en filera i va ser promoguda pel Patronat Local de
l’Habitatge.
L’objecte de la modificació és el de permetre una ampliació del menjador de
cada vivenda, situat a nivell de planta baixa, en una superfície màxima de 10
m 2.

Figura 7.

Planta de la proposta MP Solivent

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
24

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memòria

Modificació de les Normes Subsidiàries a la Unitat d’Actuació 7
Data d’aprovació: 05/07/2000 | Data de publicació: 19/09/2000

L’objecte de la modificació es excloure totalment una finca amb una part
situada dins la unitat d’actuació i l’altre dins sòl urbà. La finca disposa de tots
els serveis urbans.
Els valors de la UA-7 passen a ser:
Superf. inicials (m2)

Superf. finals( m2)

18.280.-

18.070.-

Zona verda:

340.-

340.-

Equipaments:

140.-

140.-

Vialitat:

4.400.-

4.343.-

Sòl edificable:

13.400.-

13.247.-

(73’30%)

(73’31%)

Superfície total:

Figura 8.

Localització àmbit amb límit de la UA-7 modificat
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Modificació de les Normes Subsidiàries al paratge Arbusset
Data d’aprovació: 04/04/2001 | Data de publicació: 27/06/2001

L’objecte de l’actuació és la de classificar sòl com a urbanitzable atès que ja
existeixen unes industries implantades i convé completar les infraestructures
mínimes existents, obtenir les cessions corresponents i atendre les futures
demandes de creixement de les actuals empreses.
Les dades que conformen els diferents tipus de sòl són:

SÒL URBANITZABLE

Sector

Sup. (m2)

S-4

38.784.-

Ocup.

H. màx.

(m /m )

(m /m )

(%)

(mts.)

0’60

1’00

70

10.-(15.-)

Ed. Br.
2

2

Ed. Net.
2

2

Ús princ.

Industrial

P. mín.
2

(m )
1.500.-

Sistema d’actuació del sector: Cooperació.
Cessions mínimes: Zones verdes: 10 %; Equipaments socials: 4 %; Aprofitament mig: 10 %.

Figura 9.

Àmbit del nou sòl urbanitzable al paratge de l’Arbusset
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Modificació de les Normes Subsidiàries en els art. 170 i 171 (Clau 17 –
Industrial)
Data d’aprovació: 24/01/2003 | Data de publicació: 14/04/2003

Amb la qualificació de zona industrial només hi ha una illa en tot el sòl urbà
d’Amer, en la que s’ubica un indústria capdavantera en el seu sector. L’objecte
de la modificació es regular certs paràmetres d’acord amb les necessitats
d’adequació de l’activitat a la normativa que regula el seu sector. Els nous
paràmetres s’assemblen més als que les mateixes NN. SS. proposen pel
sector adjacent (PP1).

Figura 10.

Àmbit de la MP art. 170 i 171

Els paràmetres afectats són:
Separació a vial: 10 mts en cas d’alçades superiors a 9 mts. (art. 170)
Alçada màxima. 18 mts. en el 20% de la superfície de la parcel·la (art. 171).

Text refós de la normativa de les Normes Subsidiàries de Juliol de 2005
Data d’aprovació: 29/06/2006 | Data de publicació: 03/10/2006
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Aquest document incorpora en un text refós totes les modificacions introduïdes
a les NN. SS. fins el moment i que són les que es relacionen precedint aquest
apartat.
No es realitzen canvis en la documentació gràfica.

Modificació dels articles 145 i 146 de la clau 11 de les Normes
Subsidiàries
Data d’aprovació: 21/11/2007 | Data de publicació: 10/03/2008 (DOGC nº 5087)

L’objecte de la modificació és la d’ampliar els usos de les plantes baixes en els
edificis situats en sòl qualificat com a “Zona Front de la Carretera” (Clau 11).

Figura 11.

Àmbit d’afectació de la MP dels art.145 i 146

La modificació admet l’ús d’habitatge en planta baixa amb una profunditat
màxima de 20 mts.; i també, aparcaments en planta soterrani i en planta baixa
quant no sigui viable en planta soterrani a causa del nivell freàtic.

Modificació de les Normes Subsidiàries que afecta a diferents aspectes
del sòl no urbanitzable
Data d’aprovació: 21/07/2010 | Data de publicació: 21/10/2010 (DOGC nº 5739)

La modificació afecta el contingut dels articles 38, 211, 214, 215 i 217 de les
NN. SS.
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En concret regula:
-

En quins casos es poden instal·lar tanques en el sòl no urbanitzable.

-

S’elimina la condició de superfície mínima de la finca per a ser edificada.

-

S’adeqüen les condicions d’edificació al contingut de la Llei d’urbanisme en
quant a llindars d’ocupació i sostre màxim.

-

S’amplien els usos permesos d’acord amb els permesos per la Llei
d’urbanisme.

Modificació de Normes Subsidiàries pel canvi de modalitat del sistema
d’actuació a la secció 5ª sòl urbanitzable sector 4 PP4 / Paratge
l’Arbusset
Data d’aprovació: 29/09/2010 | Data de publicació: 30/11/2010 (DOGC nº 5766)

La modificació comporta el canvi de sistema d’actuació en el Sector Paratge de
l’Arbusset (PP4), de cooperació a compensació bàsica.

Modificació puntual dels articles 16,17, 91, 125 i 127 de les Normes
Subsidiàries de Planejament d’Amer amb afectació de les unitats
d’actuació UA-2, UA-3 i UA-4. Text refós.
Data d’aprovació: 25/11/2014 | Data de publicació: 21/01/2015 (DOGC nº 6793)

La modificació es realitza per adequar la viabilitat de tres unitats d’actuació de
forma més coherent amb l’estructura viaria general, de forma que s’adeqüi el
vial de vora a les recomanacions de l’estudi d’inundabilitat realitzat i a l’hora,
sigui viable econòmicament l’execució de la UA-2.
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Planejament derivat
Pla Parcial d’ordenació del Subsector I de la Zona industrial
Data d’aprovació: 03/06/1992 | Data de publicació: 17/07/1992 (DOGC nº 4965 de 10.09.2007)
Modificat per: Modificació del pla parcial de la zona industrial subsector núm. 1

El sector PP3 es troba ubicat entre el Pont del Rierol (el Brugent) i el camí de
la Font Picant, a ambdós costats de la carretera C-63 (abans C-152).
Es defineixen quatre subsectors, dos a cada costat de carretera, tots ells
destinats a usos industrials.
Aquest Pla Parcial es correspon amb el primer subsector del PP3 i es situa al
costat nord-est de la carretera.

Figura 12.

Pla Parcial del Subsector I de la Zona Industrial
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Les principals dades són:

SUPERFÍCIE TOTAL:

50.185.- m2

(100%)

Sòl edificable:

33.416.- m2

(66’59%)

Sòl de cessió:

16.769.- m2

(33’41%)

9.743.- m2

(19’41%)

Equipaments:

2.007.- m2

(4%)

Espais lliures:

5.019.- m2

(10%)

Vialitat:

Aprofitaments:
Sostre edificable:

30.111.- m2

Edificabilitat bruta:

0’6 m2/m2

Edificabilitat neta:

0’9 m2/m2

Alçades màximes:

10’00 m.

Parcel·les mín.:

1.500 m2

Sistema d’actuació:

Cooperació
Reparcel·lació

Aprovada

Actuacions:

Obres d’urbanització

No acabades.

Gestió:

Usos principals:
Industrial i magatzems.
Habitatge vinculat a l’industria.
Comercial.
Docent per a formació activitat industrial.
Sanitari

Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Subsector 1
Data d’aprovació: 21/01/1997 | Data de publicació: 28/02/1997 (DOGC nº 4965)

La modificació es realitza per facilitar l’ampliació d’una nau industrial que ho ha
de fer per qüestions de funcionalitat i d’acord amb la legislació que regula la
seva activitat.
Aquesta adequació del sòl comporta substituir un tram de vial paral·lel a la
carretera C-63 per un altre perpendicular a aquesta i connectat amb el vial de
servei de la dita carretera.
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Figura 13.

Modificació Pla Parcial del Subsector I de la Zona Industrial

Les principals dades són:

SUPERFÍCIE TOTAL:

49.448.- m2

(100%)

Sòl edificable:

32.782.- m2

(66’30%)

Sòl de cessió:

16.666.- m2

(33’70%)

Vialitat:

9.309.- m2

(18’82%)

Equipaments:

1.978.- m2

(4%)

Espais lliures:

5.379.- m2

(10’88%)

Aprofitaments:
Sostre edificable:

29.668’80.- m2

Edificabilitat bruta:

0’6 m2/m2

Edificabilitat neta:

0’9 m2/m2

Alçades màximes:

10’00 m.

Parcel·les mín.:

1.500 m2

Sistema d’actuació:

Cooperació

Gestió:

Actuacions:

Reparcel·lació

Aprovada

Obres d’urbanització

No acabades.

Usos principals:
Industrial i magatzems.
Habitatge vinculat a l’industria.
Comercial.
Docent per a formació activitat industrial.
Sanitari
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Pla Parcial d’ordenació del Subsector IV de la Zona Industrial
Data d’aprovació: 28/10/1992 | Data de publicació: 04/12/1992 (DOGC 4965 de 10.09.2007)

EL Pla Parcial del Subsector engloba terrenys situats entre la carretera i el
Brugent, essent les seves dades principals les següents:

SUPERFÍCIE TOTAL:

41.742.- m2

(100%)

Sòl edificable:

25.231.- m2

(60’45%)

Sòl de cessió:

16.511.- m2

(39’55%)

Vialitat:

10.667.- m2

(25’55%)

Equipaments:

1.670.- m2

(4%)

Espais lliures:

4.174.- m2

(10’00%)

Aprofitaments:
Sostre edificable:

25.045.- m2

Edificabilitat bruta:

0’6 m2/m2

Edificabilitat neta:

0’9 m2/m2

Ocupació:

70 %

Alçades màximes:

10’00 m.

Parcel·les mín.:

1.500 m2

Sistema d’actuació:

Cooperació
Reparcel·lació

Aprovada

Actuacions:

Obres d’urbanització

No acabades.

Gestió:

Usos principals:
Industrial i magatzems.
Habitatge vinculat a l’industria.
Comercial.
Docent per a formació activitat industrial.
Sanitari
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Figura 14.

Plànol ordenació PP3 Ss4 – Zona Industrial

Pla Parcial d’ordenació del Subsector 3
Data d’aprovació: 05/03/2008 | Data de publicació: 18/08/2008 (DOGC nº 5196)
Modificat: Modificació del Pla parcial de la zona industrial subsector 3

En relació a la tramitació d’aquest Pla Parcial cal assenyalar:
-

Inicialment i juntament amb el Pla Parcial es va adjuntar una modificació de
l’Avanç del sector PP3 (any 1995). Aquesta modificació proposava reduir
l’àmbit del Subsector 3 i crear un subsector nou: el Subsector 5.

-

La CTU en sessió de 28 de febrer de 1996 informa favorablement la divisió
del sector 3 (teòricament subsector 3) en dos subsectors (3 i 5); i acorda
suspendre l’aprovació definitiva del subsector 3 fins que s’aporti un text
refós que incorpori les determinacions que consten a l'informe de la
Direcció General de Carreteres i la Junta de Sanejament. (N/R:
95000780.004)

-

De la divisió en resulten els següents valors:
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-

Parcel·les

Vials

Equipament

Z. verda

Total

Àmbits

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

(m2)

Ss.3

35.851

2.088

1.765

4.411

44.115

Ss. 5

7.252

1.402

403

1.007

10.063

Total

43.103

3.490

2.167

5.418

54.178

El text refós es va concretar en un document de data abril de 2005 i que
la CTU, en sessió celebrada el 27 de juliol de 2006, acordà mantenir la
suspensió de nou. Finalment, un altre text refós de data gener de 2008
va ser aprovat per la CTU.

Aquest subsector del sector PP3 afecta a terrenys d’un únic propietari i es
desenvolupa per les necessitats d’ampliació de l’empresa farmacèutica
veterinària HIPRA, S.A. Es situa al costat nord-oest de la carretera C-63.

Figura 15.

Plànol parcel·lació del PP3 Ss 3
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Les principals dades són:

SUPERFÍCIE TOTAL:

44.115.- m2

(100%)

Sòl edificable:

32.543.- m2

(73’77%)

Sòl de cessió:

11.572.- m2

(26’23%)

5.396.- m2

(12’23%)

Equipaments:

1.765.- m2

(4’00%)

Espais lliures:

4.411.- m2

(10’00%)

Vialitat:

Aprofitaments:
Sostre edificable:

21.511.- m2

Edificabilitat bruta:

0’49 m2/m2

Edificabilitat neta:

0’66 m2/m2

Alçades màximes:

10 m. (15 m)

Parcel·les mín.:

Única

Sistema d’actuació:

Compensació
Reparcel·lació

Aprovada

Actuacions:

Obres d’urbanització

No acabades.

Gestió:

Usos principals:
Industrial i magatzems.
Habitatge vinculat a l’industria.
Comercial.
Docent per a formació activitat industrial.
Sanitari.
Esport i lleure vinculats a l’activitat.
Serveis i proveïments.

Modificació Pla Parcial urbanístic PP-3 Subsector 3.
Data d’aprovació: 25/06/2013 | Data de publicació: 18/09/2013

La modificació es realitza per a ajustar la secció del vial comú amb el
subsector 4, ampliada de 12 a 18 metres per resolució presa per la Comissió
d’Urbanisme, atès que les obres d’urbanització del subsector 4 es troben
executades en gran part i l’augment de secció no es pot repartir entre els dos
subsectors.
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Figura 16.

Plànol de Zonificació i vials del PP3 Ss 3

Les principals dades són:

SUPERFÍCIE TOTAL:

44.115.- m2

(100%)

Sòl edificable:

31.477’75.- m2

(71’35%)

Sòl de cessió:

16.666.- m2

(28’65%)

Vialitat:

6.020’00.- m2

(13’65%)

Equipaments:

2.205’75.- m2

(5’00%)

Espais lliures:

4.411’50.- m2

(10’00%)

Aprofitaments:
Sostre edificable:

31.477’77.- m2

Edificabilitat bruta:

0’71 m2/m2

Edificabilitat neta:

1’00 m2/m2

Ocupació:

70’00 %

Alçades màximes:

10 m. (15 m)

Parcel·les mín.:

Única

Sistema d’actuació:

Compensació
Reparcel·lació

En tràmit

Actuacions:

Obres d’urbanització

En execució

Gestió:

Usos principals:
Industrial i magatzems.
Habitatge vinculat a l’industria.
Comercial.
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Docent per a formació activitat industrial.
Sanitari

Pla Parcial del paratge de l’Arbusset
Data d’aprovació: 04/02/2004 | Data de publicació: 07/04/2004

La modificació puntual que defineix el sector urbanitzable tenia per objecte
classificar sòl com a urbanitzable atès que ja existien unes industries
implantades i convenia completar les infraestructures mínimes existents,
obtenir les cessions corresponents i atendre les futures demandes de
creixement de les actuals empreses.
Les principals dades són:

SUPERFÍCIE TOTAL:

37.788.- m2

(100%)

Sòl edificable:

29.695.- m2

(78’58%)

Sòl de cessió:

8.093.- m2

(21’42%)

Vialitat:

2.047.- m2

(5’42%)

Equipaments:

1.511.- m2

(4’00%)

Espais lliures:

4.535.- m2

(12’00%)

Aprofitaments:
Sostre edificable:

22.271.- m2

Edificabilitat bruta:

0’60 m2/m2

Edificabilitat neta:

0’75 m2/m2

Ocupació:

70’00 %

Alçades màximes:

10 m. (15 m)

Parcel·les mín.:

1.500.- m2

Sistema d’actuació:

Cooperació (3)

Gestió:

Actuacions:

Reparcel·lació

Aprovada

Obres d’urbanització

Projecte no aprovat

Usos principals:
Industrial i magatzems.
Habitatge vinculat a l’industria.
Comercial.
Docent per a formació activitat industrial.
Sanitari
Esport i lleure.
Serveis i proveïments.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
38

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memòria

Figura 17. Zonificació i vials del PP paratge de l’Arbusset

Avanç Pla Parcial 1 Nucli d’Amer
Data d’aprovació: 22/01/2015 | Data de publicació: 16/03/2015 (DOGC nº 6831)

L’objecte de l’Avanç és la ordenació de tot el sector atès que aquest es
composa de dos subsectors essent preceptiva la seva redacció per poder
desenvolupar un dels subsectors.
Els paràmetres bàsics són:

El subsector 1 tindrà un ús residencial i el subsector 2 un ús industrial.
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Figura 18. Ordenació de tot el sector

Pla Parcial urbanístic PP1 Subsector 2 “Nucli d’Amer”1 Nucli d’Amer
Data d’aprovació: 22/01/2015 | Data de publicació: 07/05/2015 (DOGC nº 6866)

L’objecte del Pla Parcial és la ordenació del subsector d’acord amb les
previsions del corresponent Avanç de planejament redactat a l’efecte.
El Pla Parcial contempla dos polígons d’actuació que, de conformitat amb el
determina l’article 123.1 del D 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es consideren equilibrats atès
que no es produeixen diferències relatives superiors al 15% en la valoració
conjunta dels aprofitaments i les càrregues urbanístiques que corresponguin a
cada un dels polígons.

Pla Especial de Reforma Interior del Monestir
Data d’aprovació: 01/07/1992 | Data de publicació: 09/09/1992 (DOGC nº 4965 de 10.09.2007)

La finalitat del Pla es la de protegir les característiques arquitectòniques i
espacials del recinte, en especial els edificis de titularitat privada doncs els que
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són de titularitat pública queden inclosos en el Projecte d’arranjament de
l’entorn del Monestir d’Amer, redactat per la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge de la Generalitat.
L’àmbit queda delimitat pels carrers Mn. Cinto Verdaguer, Rambla Monestir,
carrer Narcís Junquera, carrer de l’Abad, carrer St. Benet i Jardins Pau Casals;
és a dir, l’àmbit de l’antic monestir benedictí d’Amer, amb l’església de Santa
Maria al mig, amb una superfície de 7.800 m2.

Figura 19.

Plànol de situació de l’àmbit del PE Monestir

El Pla regula els paràmetres de volumetria i de composició, utilització de
materials i aplicació de colors.

Pla Especial Urbanístic i catàleg de masies i cases rurals
Data d’aprovació: 11/02/2010 | Data de publicació: 30/07/2010 (DOGC nº: 5682)

El document es redacta en compliment de I'art. 50.2 de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, amb la finalitat d’identificar en un catàleg específic les masies i
cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les
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raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques, mediambientals i socials
que en determinen la preservació i la recuperació.

Figura 20.

Plànol de veïnats del Text Refós del PEU Catàleg de masies i cases rurals

Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de la granja avícola ubicada a
Lloret Salvatge.
Data d’aprovació: 25/05/2011 | Data de publicació: 07/07/2011. (DOGC nº: 5915)

El Pla Especial té com a objecte regular l’ampliació de les construccions de la
granja existent en la finca del Lloret Salvatge, per tal de permetre l’ampliació
de l’activitat avícola que es desenvolupa.
La granja es troba en sòl no urbanitzable i l’actuació regulada pel Pla especial
supera els llindars establerts a l’article 211 de les NN. SS. d’Amer.
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Figura 21.

Emplaçament granja Lloret Salvatge

Els paràmetres resultants són:
5.060’00 m2

Sostre màxim edificació principal:

79’75 m2

Sostre màxim edificació auxiliar:
Ocupació màxima edificació principal:

3.810’00 m2

CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ
En una superfície de 40’1 km2 la població d’Amer és 2.250 habitants (Idescat
2015), el que representa una densitat de 56’10 hab/km2.
El municipi d’Amer es caracteritza per tenir un poblament estructuralment
concentrat a l’entorn del nucli urbà, amb alguns veïnats disseminats amb poca
importància demogràfica degut a les disposicions de la orografia i a la pèrdua
de pes de les activitats econòmiques que es duien a terme en el sòl rústec
(silvicultura, agricultura extensiva, mineria, etc.).
El progressiu creixement que s’anava consolidant va quedar alterat a partir del
2009 per l’efecte de la crisi econòmica. Així, en els darrers 15 anys la població
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d’Amer ha augmentat únicament en 40 persones (1’78 % respecte increments
de 56’46% de la Selva i 22’31% de Catalunya).
El creixement produït es recolza en la immigració. Es tracta d’un fenomen que
en els últims anys, tot i que no d’una forma molt acusada, s’ha fet notar dins la
dinàmica demogràfica. Aquest fet indica que el municipi manté la capacitat
d’atracció de població, però cal tenir en comte que té un caràcter molt marcat i
relacionat amb la creació de llocs de treball i per tant, amb l’activitat
econòmica.
En l’aspecte de l’estructura d’edat la piràmide d’Amer presenta la fesomia
típica de qualsevol societat occidental, si ve amb una amplitud de campana no
tant marcada. És a dir, les edats mitjanes en edat de produir i procrear no son
tan nombroses; però també es veritat que les parts baixes de la piràmide són
més amples que en societats més urbanes.

Figura 22. Piràmide de població – 2011 – Font: Idescat

Les pautes de creixement vegetatiu són clarament àtones. En aquest sentit el
creixement vegetatiu n’és l’element clau: un nivell de defuncions prou elevat i
en canvi amb uns índex de natalitat baixos a molt baixos fan que els saldos
vegetatius es mantinguin en números negatius des de fa gairebé 20 anys.
Amb tots els ingredients que caracteritzen la dinàmica demogràfica recollits a
la Memòria social es proposa una projecció de població amb horitzó 2026,
d’acord amb el PTPCCGG amb tres escenaris possibles: el més alt suposa un
creixement per sobre de la mitjana dels últims 15 anys (62 persones), el mitjà
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manté la mitjana dels últims anys i el baix es situa per sota. En qualsevol cas
són escenaris enormement conservadors que caldrà revisar un cop superada
l’actual situació conjuntural i veure si es recupera el percentatge de creixement
constatat fins al 2009.
SERVEIS URBANS EXISTENTS
Abastament d’aigua
•

Captacions.

La totalitat de les captacions municipal provenen del subsòl.
L’ACA té concedides al municipi d’Amer les següents concessions d’aigües:
Tipus de captació
Superficial
Subàlvia
Subterrània

Nombre
9
1
30

Volum d’aigua
193.711 m3/any
5.000 m3/any
317.066 m3/any

Font: Agència Catalana de l’Aigua

Les aigües de la xarxa municipal provenen de tres pous que emmagatzemen
l’aigua als dipòsits municipals d’abastament.
•

Potabilització.

L’aigua captada als pous d’abastament de la xarxa municipal es potabilitza
mitjançant

la

injecció

de

clor

gasós

abans

d’entrar

al

dipòsit

d’emmagatzematge.
•

Distribució i subministrament d’aigua.

El servei d’abastament d’aigu a potable al municipi d’Amer està gestionat i
explotat per l’empresa concessionària de l’Ajuntament: PRODAISA.
L’empresa PRODAISA subministra l’aigua de xarxa a tot el municipi d’Amer a
través de la xarxa d’abastament i di stribució, a excepció d’algunes empreses i
nuclis aïllats que disposen de fonts d’abastament pròpies.
La xarxa d’abastament del municipi d’Amer agrupa 1.024 abonats i es divideix
en quatre sectors, de nord a sud: Polígon Industrial, Amer, Solivent i Agapitu.
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La xarxa d’abastament del Polígon Industrial és independent. A través del
dipòsit d’aigües pluvials de Can Xera, de 500 m3, es dóna servei a la xarxa
d’hidrants i boques de reg del polígon. Tots els establiments d’aquesta zona
s’abasten per mitjà de fonts pròpies.
El nucli d’Amer utilitza dos pous per emmagatzemar l’aigua en un dipòsit de
10.000 m3, situat a les Feixes de la Berenguera. La distribució de l’aigua es
realitza mitjançant un grup de reducció pressió situat al Parc de Bombers
d’Amer. La xarxa de distribució té una extensió de 16.470 metres i està
composta per canonades de PVC i polietilè. La urbanització Solivent es troba
connectada a la xarxa d’abastament municipal.
L’aigua de xarxa s’emmagatzema en un dipòsit de 45 m3
situat a Can Ruiec mitjançant un grup de pressió, i es distribueix per gravetat
mitjançant canonades de PVC i polietilè. Antigament disposaven d’un pou propi
que ara es troba en desús.
El sector Agapitu agrupa els nuclis meridionals del municipi, des de Palou fins
a la Colònia Hidroelèctrica i també el nucli de Sant Climent d’Amer. La xarxa
de distribució d’aquest sector disposa d’un dipòsit de 100 m3 situat a Agapitu,
que també rep aigua dels pous Agapitu, i un altre dipòsit de 150 m3 a la
Colònia. La distribució de l’aigua es realitza per gravetat o mitjançant grups de
pressió, segons les necessitats de càrrega hidràulica dels nuclis abastats.
Totes les canonades de la xarxa de distribució són de PVC o de polietilè.
Per tal de detectar irregularitats o fuites en el servei, PRODAISA realitza
campanyes de recerca de fuites, que consten d’una revisió dels punts de
consum més conflictius, com ara zones enjardinades, i controls dels
comptadors dels abonats
•

Qualitat de l’aigua d’abastament.

L’entitat gestora del subministrament, en aquest cas PRODAISA, ha de portar
un control sanitari de la qualitat de l’aigua, tal i com estableix el Reial Decret
140/2003, de 7 de febrer, sobre criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per al
consum humà.
Segons aquesta normativa l’entitat gestora està obligada a realitzar 2
analítiques anuals complertes, en les que es mesuren tots els paràmetres
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possibles, i 4 analítiques de control en les quals es mesuren els paràmetres
més importants.
Sanejament
•

El sistema de clavegueram.

La xarxa de sanejament municipal és del tipus unitària, pel que no separa les
aigües pluvials i residuals.
Gairebé tots els habitatges del municipi d’Amer que es troben connectats a la
xarxa d’abastament disposen de sanejament d’aigües residuals. Excepte
alguns habitatges disseminats que no disposen de servei de sanejament
municipal.
Solivent té la seva pròpia estació i la Colònia Hidroelèctrica fan el seu propi
tractament.
Per altra banda, la majoria d’indústries es troben connectades a la xarxa
pública de sanejament, així com tots els equipaments municipals, tot i que
algunes indústries disposen de sistemes de sanejament propis, com ara
cisternes.
Tot i formar part del Pla de sanejament d’aigües residuals urbanes Ter-Daró
per al període 2006-2008 ateses les particularitats del clavegueram d’Amer, en
el que les aigües residuals es barregen amb les aigües dels canals de reg, no
s’ha arribat a construir la estació depuradora. Aquesta preveia col·lectors per al
nucli urbà i la colònia hidroelèctrica.
Progressivament es va desdoblant la xarxa de clavegueram en residuals i
plujanes.
Actualment es troba en fase d’elaboració un Pla Director de sanejament.
•

Abocaments.

Les aigües residuals i les plujanes s’aboquen directament al riu Brugent.
D’acord amb el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d'aigües i el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual
s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, -modificat pel Reial decret
606/2003, de 23 de maig-, tots el abocaments que es realitzin directa o
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indirectament a les aigües continentals, així com a la resta del domini públic
hidràulic han de disposar de permís d’abocament.
A Catalunya, els abocaments directes a aigües superficials o subterrànies o els
abocaments indirectes a aigües subterrànies són atorgats per l’Agència
Catalana de l’Aigua. I els permisos per als abocaments indirectes a aigües
superficials, a través de col·lectors, es sol·liciten directament a l’Ajuntament.
Així doncs, totes les empreses han de disposar de l’esmentat permís.
Subministrament elèctric
Xarxa elèctrica existent a la zona. La xarxa elèctrica de mitjana tensió
disponible a la zona és una línea a 25 kV propietat d'Endesa Distribución
Eléctrica S.L.U.
Es tracta d’una línia amb un traçat majoritari aeri sobre suports metàl·lics o de
formigó que s’inicia a la Subestació del Pasteral, travessa el nucli urbà d'Amer i
finalitza amb altra línia aèria procedent de SE Susqueda a I'entrada del nucli
de les Planes d'Hostoles, el seu traçat és aproximadament paral·lel a la
carretera C-63. Es composa d’una línia principalment aèria (a excepció del seu
pas per I'interior del nucli urbà d'Amer i que és bàsicament soterrada) amb
petites derivacions als transformadors que alimenta. No obstant disposa de
dues grans derivacions aèries, ambdues actualment en antena, una a I'entrada
del nucli d'Amer que alimenta els subministraments rurals que hi han en els
camps de I'Est d'aquest municipi i una altra en el suport instal·lat vora el riu
Brugent dins del PP3-Subsector2 que surt en direcció a Sant Esteva de
Llémena.
Aquesta línia aèria alimenta actualment el municipi d'Amer i el nucli de Sant
Esteva de Llémena servint així mateix com a reserva de la línia que alimenta a
les Planes d'Hostoles.
El municipi d'Amer no disposa actualment cap línia d’alta tensió en tot el seu
municipi.
S’ha realitzat una altre traçat que permet desdoblar l’anterior garantint així el
subministrament als polígons industrials i a la població d’Amer.

Telecomunicacions
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Estat actual. La xarxa de telefonia fixa dins del terme municipal d’Amer està
totalment consolidada i, en la major part, en xarxa aèria, tret dels darrers
sectors urbanitzats.
A partir de les previsions de creixement de la població establertes per aquest
POUM, la companyia propietària de la xarxa realitzarà, conjuntament amb el
desenvolupament de la urbanització de cada sector, les previsions que cregui
oportunes de fer.
Caldrà que els promotors dels sectors sol·licitin els drets d'execució de la xarxa
a la vegada que l'empresa distribuïdora indiqui els punts a enllaçar. Totes les
noves xarxes seran soterrades.
Donat que nous operadors aspirin a oferir serveis de telecomunicacions,
aquests podran desplegar la seva pròpia xarxa o podran disposar de
canalitzacions existents segons estipulin les normes legals vigent.
INVERSIONS PÚBLIQUES: OBRES I INFRAESTRUCTURES
En el moment de redactar aquest POUM les actuacions previstes amb Projecte
redactat són:
Actuació:
Pressupost:
Òrgan executor:
Data execució:
Característiques:
Observacions:

EDAR i col·lector en alta.
835.513’19 € (IVA 16%)
ACA
Sense data
- Sup. EDAR 18.500 m2
- Població: 6.250 hab. eq.
- Dotació 400l/hab/dia
Es troba en fase de redacció el Pla Director de
Sanejament

Altres actuacions previstes sense projecte definitiu redactat:
- Variant carretera C-63. (Dep. Territori i Sostenibilitat).
- Estabilització marge Riu Brugent carrer Tres Rocs (Ajuntament d’Amer).

VALORS A PRESERVAR
Valors mediambientals
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•

Habitats.

La major part de les cobertes existents al municipi són forestals, i per tant, la
major part d’hàbitats presents es troben constituïts per boscos mediterranis.
Els més abundants, són els tipus d’hàbitats de boscos esclerofil·les i laurifolis,
que inclouen majoritàriament hàbitats d’alzinar de terra baixa o muntanyenc
(hàbitats catalogats com d’interès comunitari - HIC).
També trobem alguns boscos caducifolis i planifolis, principalment constituïts
per castanyedes de muntanya mitjana i terra baixa (també catalogats com a
HIC). A la part sud-est, trobem un extensió significativa d’un hàbitat de pineda
de pinastre (també HIC).
Entre els hàbitats agrícoles, dominen els conreus llenyosos i plantacions
d’arbres (principalment camps d’avellaners) i en menor mesura els conreus
herbacis.
La cartografia d’hàbitats alterna diferents hàbitats al llarg del curs del Brugent
incloent el de llits i marges de riu sense vegetació llenyosa densa, vernedes i
pollancredes, i a la part final de desembocadura al Ter, trobem hàbitats de
sargars i altres bosquines de ribera. Cal destacar que tots aquests hàbitats
també estan catalogats com d’interès comunitari i que en el cas de les
vernedes i pollancredes ho són amb caràcter prioritari.
El terme municipal d’Amer limita pel sud oest amb l’Espai d’Interès Natural de
les Guilleries que també forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Lloc
d’Importància Comunitària i ZEPA i és travessat i limitat per dos espais
inclosos a la Xarxa Natura 2000, el riu Brugent i les Riberes del Baix Ter. A
més, el municipi presenta diversos hàbitats d’interès comunitari, sent els
alzinars i carrascars, les castanyedes i les suredes, els de major presència i
importància. Donada la gran diversitat d’espais naturals, tant forestals com
agrícoles, Amer presenta una elevada connectivitat ecològica que es veu
accentuada amb els seus principal connectors, el riu Ter i el riu Brugent, el
primer considerat un connector fluvial de molta rellevància. Però per contra, hi
ha la presència d’un gran nombre d’elements que provoquen efecte barrera o
fragmenten els espais lliures del municipi com les infraestructures viàries que
el travessen (C-63) o els canals paral·lels al riu Ter.
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L’hàbitat forestal més estès són els alzinars (Quercus ilex) de terra baixa i
muntanyencs amb una ocupació del 34’31% del territori, ubicats a la vessant
oriental, i a la zona sud oest a les fondalades més humides.
El municipi d’Amer comprèn un Espai d’Interès Natural dins del seu terme
municipal, l’EIN de les Guilleries, que també forma part de la Xarxa Natura
2000, com a Lloc d’Importància Comunitària i ZEPA. Per altra banda, dins del
terme municipal hi ha dos espais inclòs a la Xarxa Natura 2002, el Riu Brugent
que travessa el municipi de nord a sud i és afluent del riu Ter, i les Riberes del
Baix Ter. L’espai de Riberes del Baix Ter ocupa l’àmbit fluvial del Ter des de
l’espai del PEIN del massís de les Guilleries fins els aiguamolls de l’Empordà.
Té 1.217 ha de superfície.
•

Arbres monumentals.

Al municipi d’Amer hi ha dos arbres monumentals, l’alzina de les Famades
(Quercus ilex subsp. Ilex) i el Roure de Can Puig (Quercus humilis). La
Generalitat de Catalunya, sensible a aquest fet, ha estat pionera a regular
legalment diferents figures de protecció per a aquesta mena d’arbres: arbres
monumentals (Decret 214/1987 de Declaració d’Arbres Monumentals), arbres
d’interès comarcal i arbres d’interès local (Decret 47/1988 sobre la declaració
d’arbres d’interès comarcal i local).
En el document H s’amplia la informació.
•

Àrees d’interès florístic i faunístic.

Existeixen a Amer dos àmbits que són àrees d’interés florístic per la presència
confirmada de Pellea calomelanos, planta considerada en perill d’extinció i per
Pimpinella tragium considerada vulnerable. Aquestes àrees s’han marcat en
els plànols d’ordenació. També s’han indicat en els plànols d’ordenació la riera
de Can Catau on s’ha confirmat la presència del cranc de riu ibèric
(Austropotambius pallipes) i la riera de Colomer on sembla que la població
hauria desaparegut en els darrers 7 anys.
•

Connectivitat.

Al municipi d’Amer la continuïtat de la massa forestal, juntament amb la
configuració del mosaic agroforestal, dóna a tot el territori una elevada
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permeabilitat ecològica que afavoreix els fluxos ecològics a través de les grans
àrees.
Per altra banda, cal destacar la importància del riu Ter com a connector fluvial.
Es tracta d’un eix fluvial transversal que creua la comarca de nord a sud, i junt
amb els seus afluents (com la riera d’Osor) forma una extensa xarxa d’espais
de ribera en contacte amb espais d’interès natural.
En síntesi, analitzats els estudis del medi, plans i legislació sectorial, es pot dir
que dins el terme d’Amer hi ha una gran quantitat d’àrees d’interès, abastant
no només les zones protegides pel PEIN i XN2000. En relació amb els espais
d’interès geològic, la diagnosi elaborada pel DTS indica que a la geozona de
les Guilleries no s’autoritzarà cap altra activitat extractiva.
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental que acompanya aquest POUM inclou un
llistat d’accions a realitzar.
Valors paisatgístics
Els principals valors del paisatge a Amer segons el Catàleg de paisatge de les
Comarques Gironines són:
-

Els espais fluvials del Ter i el Brugent.
El valor històric i productiu dels paisatges riberencs el patrimoni industrial
associat.
Els espais naturals, sobretot de la coberta forestal extensa i en bon estat
de conservació que abasta la majoria de superfície de les Guilleries.
Els valors productius de les plantacions forestals.
Els valors estètics del paisatge sobretot pel que fa al contrast estacional de
formes, textures i colors, principalment dels boscos caducifolis.

Valors culturals
•

Elements d’interès arquitectònic i arqueològic.

El municipi d’Amer acull diverses edificacions que formen part de l’Inventari del
Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre. Aquesta
llei vetlla per l’elaboració i manteniment de l’inventari, que ha de permetre
l'estudi i la difusió de tots els béns que l'integren, i defineix l'accés dels
ciutadans a les dades contingudes a l'Inventari.
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S'hi inclouen edificis i construccions d'interès artístic, arquitectònic o històric,
sectors i elements d'edificis, elements arquitectònics aïllats, petits conjunts i
nuclis d'interès histórico-artístic, tant de caràcter monumental com popular i
tradicional. Dins de l'inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció
que estableix l'esmentada Llei 9/1993: els béns culturals d'interès nacional
(BCIN), els béns catalogats o béns culturals d'interès local (BCIL) i la resta de
béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei.
Als entorns d’Amer s’han trobat evidències que demostren la presència de
grups humans ja des del Paleolític Inferior. Aquest jaciment és el més antic de
varis que es llisten a continuació amb diferents datacions al llarg de la història
(Font: Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya):
-

Balma de la Xemeneia.
Cau Negre de Sant Roc.
Monestir de Santa Maria d’Amer.
Puig d’Àlia.
Sant Climent

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, es troben dins el terme municipal un total
de 140 registres que formen part del l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya. D’aquests es mostren a continuació tots aquells que reben la
catalogació com a Béns Culturals d’Interès Nacional (Font: Inventari del
Patrimoni Arqueològic de Catalunya):
- Vila Vella d’Amer
- Torre de Roca Salva
- Castell d’Estela
En el document H s’amplia la informació.
Valors agraris
La superfície agrícola al municipi d’Amer representa un 11,84%, que equival a
46,2 Ha. En els darrers anys els conreus han estat substituïts per noves àrees
urbanes, forestals o abandonats, en total ha sofert una disminució del 25,5%.
La substitució o l’abandonament d’aquests espais agrícoles ve donat per la
disminució del pes econòmic de l’agricultura en el marc econòmic de

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
53

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memòria

Catalunya. A Amer, com molts altres municipis, ha tingut lloc un retrocés de la
superfície agrícola. Les repercussions que té aquest procés és la
homogeneïtzació de les masses forestals i la pèrdua del mosaic agroforestal
que li proporciona al municipi un valor important de biodiversitat i permeabilitat
ecològica.

4.

INFORMES I ESTUDIS ESPECÍFICS. SÍNTESIS.

AVALUACIÓ DE RISCS GEOLÒGICS
L’Estudi d’identificació de riscos geològics que acompanya el POUM reflecteix
les següents conclusions i recomanacions:
- La fisiografia del terme municipal està marcada pel pas, de NW a SE, del riu
Brugent amb relleus elevats a ambdós marges. Aquesta distribució de
relleus, unit a les litologies presents en el terme municipal, condiciona la
susceptibilitat i, per tant, perillositat associada als riscos geològics.
- Pel que fa a moviments de vessant, els potencials despreniments es troben
allunyats de les àrees urbanes i d’afluència antròpica afectant les calcàries
d’edat eocena al N, els gneisos aflorants al SW del terme i, més puntualment,
els materials ordovicians i cambroordovicians de sector W. Els potencials
moviments d’esllavissada afecten les unitats paleògenes de caràcter argilós
presents en el sector N del municipi i la part superficial/subsuperficial més
alterada dels materials ordovicians i cambroordovicians de sector W.
- En conjunt, les àrees de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable perifèric es
localitzen en sectors més aviat planers que no es veuen afectats per
perillositat d’aquest tipus de fenòmens.
- Pel que fa a fluxos torrencials, si bé existeixen abundants dipòsits de ventall
al·luvial antics en els quals s’ha encaixat la xarxa hídrica, aquests ja no són
funcionals. En l’àmbit d’estudi no s’han detectat indicis de fluxos torrencials
actuals, tot i que d’acord amb la cartografia del MPRGC 1:25.000 d’Amer,
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s’ha assignat una perillositat baixa i baixa-mitjana al límit occidental del sòl
urbà del nucli d’Amer.
- No existeixen litologies propícies, ni s’han observat indicis, que facin
preveure la possibilitat de processos d’esfondrament en tot el municipi.
- En relació a la inundabilitat, l’estudi hidràulic del riu Brugent redactat
específicament pel POUM d’Amer, permet observar que, amb les mesures
oportunes, el sòl urbà i urbanitzable del municipi es troba fora de zona
inundable.
- Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, cal tenir en
compte les següents recomanacions:
a) La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord
amb les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE).
b) Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament
d’inestabilitats.
c) Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar
una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions,
ja que es poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant.
d) Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics
preexistents. Usualment no solen ser aptes per a fonamentar estructures i
es poden generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos
a càrregues.

ESTUDI D’INUNDABILITAT
L’Estudi que acompanya el POUM es centra en el tram del Riu Brugent que
afecta els nous assentaments proposats pel POUM i també l’afectació que
patirà un torrent innominat quan es desenvolupi el sector PPr-4 Sector
Residencial Pont de Santa Brígida.
En relació al torrent aquest ja es troba parcialment canalitzat i l’estudi proposa
un calaix de dimensions 3 mts de base per 2’5 mts d’alçada, garantint un
resguard lliure de 0’7 mts.
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L’Estudi analitza el traçat del vial de vora que ressegueix sensiblement la línia
d’inundació per a un període de retorn de 100 anys.
Les zones inundables per a períodes de retorn de 10 i 100 anys es destinaran
a espais lliures.
Per a que les zones a edificar quedin fora de la zona inundable per a un
període de retorn de 500 anys l’Estudi fixa la rasant que ha de tenir el vial de
vora. La cota mínima que haurà de tenir aquest vial serà la cota de la làmina
d’aigua obtinguda a la modelització de la situació futura per a T=500 anys més
un resguard lliure d'almenys 0’5 m.
Segons els resultats de la modelització d’aquesta situació futura, les zones
situades aigües avall o a l’altra riba no patiran cap mena de perjudici derivat de
l’actuació proposada; és a dir, no es perjudicarà a tercers. Tampoc provocarà
cap sobreelevació a la zona del Pont de camp de futbol, tal i com es pot
observar a les comparatives de les dues situacions per a T= 500 anys de
període de retorn que figuren a l’Estudi.
L’Estudi també analitza la situació que hi haurà quan s’executi el nou pont
sobre el Brugent per facilitar la nova connexió amb el grup residencial Solivent
i l’enderroc de l’actual pont.
L’estudi assenyala com a conclusions el següent:
Situació actual:
En la situació actual els sectors no s’inunden majoritàriament per a T=10 anys,
però el PMUt-7 s’inunda lleugerament a la part més propera al Brugent.
Per a T=100 anys, el SUD-2 s’inunda lleugerament a la seva part superior més
propera al Brugent, els PMUt 5,6 i 7 s’inunden lleugerament a la seva part més
propera al Brugent però els PMUt-3 i 4 pateixen una major inundació. Però la
major part d’aquesta inundació correspon a una àrea inefectiva de flux.
Per a T=500 anys s’inunden tots els sectors però els PMUt-3 i 4 pateixen una
major inundació seguit del SUD-2. La resta s’inunden lleugerament en la seva
part més propera al Brugent.
Situació intermèdia-actual (de partida) eliminant el pont d'accés a Solivent:
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Aquesta situació és molt similar a la situació actual amb el pont. Però per a
T=100 anys, l’alçada de la làmina d 'aigua a la secció 988,13 (just aigües
amunt del pont d’accés actual) disminueix uns 12 cm.
Per a T=500 anys, el risc d’inundació del PMUt-3 i PMUt-4 és menor perquè la
làmina d'aigua disminueix entre 30 - 58 cm entre les seccions 1037,21 i
988,12. Però just la secció aigües avall, l’alçada de la làmina d’aigua
s’incrementa uns 40 cm degut a què ja no es produeix el calat crític.
Situació proposta (vial de vora Brugent):
Aquesta alternativa de vialitat s’ha traçat seguint sensiblement la línia
d'inundació per un període de retorn T=100 anys per la major part dels sectors
esmentats,

menys

pel

PMUt-3,

però

aquesta

inundació

correspon

majoritàriament a una àrea inefectiva de flux. Les zones dels sectors que
s’inunden per T=10 i 100 anys es deixaran com a zones verdes (compatibles
amb una inundació per T=10 i 100 anys).
Amb aquesta mesura els sectors es deixaran d’inundar pel període de retorn
de T=500 anys i es podrà fer compatible la inundabilitat amb la ordenació dels
sectors, sempre i quan es tingui en compte la rasant mínima del vial
determinada en aquest estudi.
S'ha comprovat que les zones situades aigües avall o a l’altra riba no patiran
cap mena de perjudici derivat de l’actuació proposada, és a dir, no es
perjudicarà a tercers. Tampoc provocarà cap sobreelevació a la zona del Pont
de camp de futbol.

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Síntesi de les determinacions que reflecteix l’ISA que acompanya el POUM:
1.

Atès que el POUM preveu nous creixements residencials i industrials, es
considera necessari la seva vinculació i condicionament a la disponibilitat
d'un sistema de tractament d'aigües residuals per a atendre la nova
demanda, atès que la manca d'una EDAR és un dèficit ambiental
significatiu que cal tenir en compte. En aquests desenvolupaments,
s’atendran als condicionants descrits en l’apartat “Anàlisi de l’abastament i
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condicions del nou planejament derivat” del punt 2.1.2.1 Recursos Hídrics,
de l’ISA.
2.

En plànols d’ordenació es detallarà la reserva de terrenys on es preveu
ubicar la futura EDAR prevista al PSARU.

3.

Atès que el municipi és d'alt risc d'incendi forestal, d'acord amb el Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals i, d'altra banda, pel fet que un mosaic amb alternança
d'usos agrícoles i forestals afavoreix la biodiversitat, l’ordenació del sòl no
urbanitzable tindrà en compte la necessitat de protegir els terrenys
forestals del municipi i regular la rompuda d'acord amb les determinacions
de la normativa forestal vigent. L’ISA recull les actuacions a realitzar.

4.

En els plànols d’ordenació del SNU es detallaran els espais del PEIN “Les
Guilleries” i “Collsacabra”.

5.

La normativa reguladora del sòl no urbanitzable tindrà en compte:
a) L’aplicació de la normativa del PEIN.
b) Directrius de gestió pels espais de la Xarxa Natura 2000 en els àmbits
presents en el terme municipal.
c) Els àmbits d’especial valor connector identificats pel pla territorial
parcial de les comarques gironines.
d) En zones verdes i SNU s’hauran d’utilitzar espècies pròpies de l’entorn
i en tot cas es prohibeix utilitzar espècies invasores.

6.

Es regularan les franges de protecció contra incendis forestals al voltant
de les urbanitzacions i nuclis dispersos segons els articles 1, 2 i 3 del
DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals.

7.

El POUM integrarà els objectius de qualitat acústica en les seves normes
urbanístiques, tot tenint en compte la necessitat de desenvolupar
normativa municipal per a regular la contaminació acústica, és a dir, es
proposa desenvolupar una ordenança de regulació dels sorolls i
vibracions i el límit màxim permès.

ESTUDI DE MOBILITAT
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El resultat del estudi que acompanya el POUM sobre les previsions de
mobilitat generada pel seu desenvolupament determina un seguit de qüestions
a tenir en compte:
a) El model d’assentament basat en un creixement lineal a l’entorn d’un nucli
antic amb una xarxa viària estreta i de fortes pendents tendeix a col·lapsar
els canals d’accés al conjunt si no es preveuen uns espais d’esponjament.
b) La construcció de la variant servirà per alleujar la intensitat de trànsit per
l’avinguda La Selva i possibilitar-ne una major pacificació.
c) L’esquema de desenvolupament urbà proposat pel POUM obliga a cercar
un model de mobilitat basat en la previsió d’aparcament entorn d’aquest
nucli històric per resoldre, en part, el problema d’aparcament relacionat
amb les dificultat d’emmagatzemament del propi teixit urbà a les que hi hem
de sumar les derivades de les expectatives que un conjunt històric i
paisatgístic pot arribar a traure des de la vessant turística i el sector
econòmic que pot arribar a generar.
d) Tot i que l’especialització del municipi com a residència i alguna reserva per
a activitats de residència turística, sense preveure activitats econòmiques
associades al creixement residencial, afavoreix en gran mesura la mobilitat
residència-treball, el fet de trobar-se concentrat en un sòl nucli pot facilitar
la millora del transport públic en el sentit d’ampliar la freqüència de pas de
la línia d’autobusos.

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
L’informe de sostenibilitat econòmica conté la justificació de la suficiència i
adequació del sòl destinat a usos productius i la ponderació de l’impacte de les
actuacions previstes en les finances públiques de les administracions
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la
implantació i prestació dels serveis necessaris.
L’Annex 3 d’aquesta Memòria incorpora el referit informe.
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INFORME TERRITORIAL URBANÍSTIC
En data 18 de Novembre de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona (2014/054670/G) emet el preceptiu Informe Territorial Urbanístic on
s’estableixen dos àmbits de valoració: territorial i urbanística.
•

Valoració Territorial

Sistema d’espais oberts: es recull l’anàlisi de l’Avanç respecte el sòl no
urbanitzable però es fa incís en que cal definir la qualificació d’aquest sòl i una
estratègia de desenvolupament seguint les directrius del PTPCCGG (Art. 2.13
Normes). Es disposa, també, la necessitat de delimitar i regular l’instrument de
Pla Especial que es preveu per gestionar el parc fluvial (transició entre ciutat i
riu).
Sistema d’assentaments: s’estableix la necessitat de justificació quantitativa
del compliment de la pauta de creixement moderat que fixa el PTPCCGG. Es
considera per part de la CTUG que els creixements previstos per l’Avanç de
POUM són adequats als objectius plantejats pel mateix POUM, sobretot pel
que fa a la compactació i continuïtat del nucli urbà. Es fa incís, paral·lelament,
en la necessitat de repensar els sectors SND1 i SND2. El sector SND1 perquè
suposa la qualificació d’un sòl qualificat com de protecció especial per part del
PTPCCGG i el sector SND2 per l’afectació del riu Brugent per proximitat i la
posició de transició entre la trama de ciutat extensiva i la industria existent.
Sistema d’infraestructures de mobilitat: el document d’aprovació inicial caldrà
que incorpori l’avaluació detallada de la necessitat d’una possible variant de la
carretera C-63 en quan al seu impacte paisatgístic i econòmic.
•

Valoració Urbanística

L’ITU aposta clarament per una refosa dels aspectes positius que, a judici de la
CTUG, tenen cadascuna de les tres propostes.
Alternativa 1: valorar si cal definir el sector SND1 amb l’objectiu de millorar la
connectivitat del nucli antic amb el vial de vora (carrer Tres Rocs) amb el
benentès que cal complir l’estratègia de creixement moderat del PTPCCGG i
suposa desclassificar sòl no urbanitzable de protecció especial. En cas que
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s’apostés per mantenir el sector SND1 caldria buscar fórmules per garantir la
connexió del futur vial i l’existent vial de vora (Tres Rocs) per mitjà d’implicar
terrenys fora de l’àmbit, en sòl urbà, però pendents de desenvolupar.
Respecte a la classificació del sector SND2, l’ITU observa que es pot admetre
a consideració sempre que es tingui en comte la proximitat al riu i el seu paper
de transició entre el teixit urbà residencial de baixa densitat del seu límit nord i
l’industria existent al sud; per via d’un canvi de qualificació de D2 a D3.
Respecte la estructura viària s’estableix que les possibles modificacions que
s’hi introdueixin, com és el cas de l’Alternativa 1.1 i 1.2, han de respondre
obligatòriament i justificadament a l’interés públic.
Alternativa 1.1: Es valora positivament l’augment de sòl de cessió per
espais lliures en relació a l’increment de sostre.
Alternativa 1.2.: El ratio de cessió de sòl respecte l’increment de sostre no
afavoreix tant l’interès públic com l’alternativa 1.1. Alhora es densifica un
espai considerat d’eixample, pendent de desenvolupar, entre la ciutat i el
riu.
Alternativa 2: es valora positivament la reducció de sòl urbà no consolidat i
l’augment de separació entre el riu i el sòl urbà (de 90 a 150 mts.). Es conclou
que el fet que el parc fluvial es situï en sòl no urbanitzable i es gestioni per
mitjà d’un Pla Especial pot afavorir-ne el gaudi per part de la població.

5.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MESURES ADOPTADES I ACTUACIONS REALITZADES
Des del punt de vista de la participació ciutadana col·lectiva el procés
d’elaboració del POUM es va organitzar sota el format d’una jornada de
participació ciutadana. La voluntat de l’ajuntament ha estat facilitar un espai de
participació ciutadana obert a tots els veïns i veïnes d’Amer a través d’una
jornada de treball per definir el model de municipi per ajudar a definir les
directrius i criteris que haurà de contemplar el futur POUM. Per realitzar
aquesta tasca calia disposar de certa informació tècnica que centrés els
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elements de debat, facilitant informació de diagnosi i possibles alternatives
d’actuació, com és el document d’Avanç, que es va presentar el dia de la
jornada de participació.
Objectius del programa de participació
El Programa de Participació Ciutadana en el procés d’elaboració del POUM
tenia un seguit d’objectius als que volia donar resposta:
o

Facilitar l’accés a la informació referent al POUM a tota la ciutadania
d’Amer.

o

Facilitar que totes les persones que ho desitgin puguin opinar respecte els
aspectes que contempla el POUM.

o

Generar un clima de treball constructiu que fomentés la deliberació
col·lectiva entorn el futur planejament urbanístic d’Amer, més enllà de la
legitima defensa dels interessos individuals.

Criteris de treball del Programa de participació
Per fer possible el bon desenvolupament del Programa de Participació
Ciutadana del POUM d’Amer era fonamental tenir en compte alguns criteris
bàsics i premisses que havien d’orientar el treball i les successives fases del
projecte:
o

Lideratge polític. Calia comptar amb una voluntat política clara i un
lideratge ferm per impulsar i executar el Programa de Participació
Ciutadana del POUM. Era clau dimensionar el procés i les actuacions que
se’n desprenen, compartir responsabilitats, fer un seguiment i rendir
comptes. Això comportava un compromís per part dels responsables
polítics del projecte a l’hora de respondre les peticions i les inquietuds
ciutadanes.

o

Consens polític. Era molt important intentar consensuar el pla de treball
del Programa de Participació Ciutadana amb tots els partits polítics amb
representació al Ple Municipal. Calia treballar per assolir aquest consens
metodològic respecte el procés i visualitzar aquest suport.
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o

Transparència del procés. El Programa de Participació Ciutadana tenia
com un dels seus objectius fonamentals, facilitar l’accés a la informació
referent al procés i els continguts del POUM a tota la ciutadania d’Amer.

o

Clima de treball constructiu. L’elaboració del POUM és un projecte
complex amb molts interessos i visions diferents respecte una mateixa
realitat. Aquesta diversitat d’interessos i perspectives ens obliga a establir
uns canals i espais de treball que facilitin el contrast de visions en un
clima de treball constructiu i col·laboratiu.

o

Pedagogia del procés. El Programa de Participació Ciutadana també
comporta un procés d’aprenentatge mutu de tots els agents implicats, tant
des del punt de vista dels continguts del POUM com de les relacions entre
agents del territori.

Organització de la jornada
La jornada de treball del POUM es va realitzar el dissabte 12 de juliol de 2014
a la Sala Polivalent d’Amer, i va tenir una durada de 4 hores, de 10:00 a 14:00.
L’objectiu d’aquesta jornada era recollir els suggeriments i propostes entorn la
proposta de document d’Avanç del POUM elaborada per l’equip redactor.
Una vegada contextualitzada la jornada es va aportar tota la informació
necessària. Els participants van intercanviar les seves opinions i van fer les
seves propostes i suggeriments de manera ordenada, primer reflexionant en
petit grup i després posant-ho en comú.
Per ordenar el debat i les reflexions dels assistents, es varen establir tres grans
àmbits temàtics:
o

Usos del sòl: Entorn natural, fonts, consolidació i creixement, zona
industrial.

o

Mobilitat: Variant de la C-63, anella verda, mobilitat interna, aparcament.

o

Promoció econòmica: Promoció turística, paisatge i entorn natural,
explotació agrícola, allotjaments i turisme rural, activitat econòmica,
preservació nucli antic.
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SÍNTESIS DEL RESULTAT I CONCLUSIONS
Usos del sòl.
-

Equilibri entre els diferents usos del sòl. Es valora que les actuals normes ja
caracteritzen els usos del sòl -tant de sòl no urbanitzable com sòl
urbanitzable-

de

manera

força

equilibrada,

ja

que

permeten

un

desenvolupament futur del poble . Per tant, es considera que el futur POUM
no ha d’introduir grans canvis en la configuració general, sinó únicament fer
algunes petites correccions i ajustos per donar més coherència al poble i als
diferents usos.
-

Sòl industrial. Concentrar les ampliacions a la zona nord; preveure les
ampliacions de les indústries existents; separar usos residencials dels
industrials (Zona naus Aragonés); permetre parcel·les més petites per a
petites empreses o bé la divisió horitzontal de naus grans; incidir en la millora
de les comunicacions (Carretera Girona-Anglés).

-

Nucli antic. Potenciar i preservar el patrimoni arquitectònic; vigilar els
processos d’enderroc; impulsar mesures que permetin la reforma i utilització
de cases abandonades, entre aquestes, el facilitar els tràmits administratius
amb l’Ajuntament i Patrimoni; forçar la neteja de solars buits.

-

Transició nucli urbà riu. Concentrar major alçada a prop de la carretera i
disminuir-la a prop del riu; a l’altre costat de carretera permetre la PB+3;
preservació de la imatge del poble en llocs estratègics; evitar els abocaments
d’aigües negres al riu.

-

Pla d’en Rostes. Preservar el seu valor paisatgístic i a l’efecte, fer la mínima
intervenció urbanística per millorar l’accessibilitat al Pedreguet.

-

Horts del Monestir. Es proposa no fer cap actuació i que tot sigui zona verda.
Es proposa la seva desqualificació com a sòl urbà.

-

Espais verds. Es considera que Amer no necessita d’espais lliures atesa la
seva proximitat amb l’entorn natural, no obstant es demana cuidar més els
existents. Es proposa també utilitzar espais en desús.

-

Activitat agrícola en sòl forestal. Es proposa recuperar espais per a vinyes, la
castanya i la poma de Ciri, facilitant edificacions vinculades.
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-

Extracció d’àrids. Es considera que el planejament ha de tenir en compte la
limitació de l’activitat extractiva, les canteres, com eina de prevenció per protegir o
limitar fins on poden arribar.

-

Equipaments. Es critica l’emplaçament del Dispensari.

-

Criteris de definició de les unitats d’actuació. Fer-les més petites degut a la
dificultat de posar-se d’acord els propietaris. Es demana que l’Ajuntament tingui un
paper més actiu.

Mobilitat.
-

Anella verda i zona d’esbarjo. Es valora molt positivament la protecció i
recuperació de l’entorn del riu Brugent i la possible anella verda que doni la volta al
poble. Es proposa estudiar la connexió de l’anella amb el centre del poble. Crear
zones de picnic i bany a la zona de la resclosa.

-

Aparcament. Regular les zones d’aparcament i fer pedagogia; restringir
l’accés al centre històric; fer bosses d’aparcaments (aprofitar els Horts del
Monestir); zona d’aparcament entre la zona residencial i la industrial; obligar
a que les noves construccions tenir aparcament propi; adequar una zona
d’aparcaments de camions.

-

Variant C-63. Es qüestiona la seva necessitat. Els favorables a la seva realització
addueixen qüestions de seguretat al reduir el trànsit pel centre de la població.

-

Elements reductors de velocitat. En cas de no ser executada la variant es proposa la
instal·lació de reductors de velocitat, complementat amb semàfors i rotondes.

-

Mobilitat interna. Ordenar la circulació pel nucli antic; optar per carrers amb sentit
únic de circulació i guanyar espai d’aparcament; millorar la sortida pel barri del
Pedreguet; millorar l’amplada de les voreres i utilitzar materials no lliscants.

-

Connexió amb la zona industrial sud. Fer-la pel darrera del cementiri.

-

Connexions amb els barris. La comunicació entre la Resclosa i Sant Climent

queda tallada en cas de pluges intenses, ja que el riu augmenta de cabdal i el
pas no es pot utilitzar. Això implica que el veïnat de Sant Climent hagi de
donar la volta per Anglès. Es proposa buscar una solució a aquest problema,
construint un pont a Sant Climent. També s’assenyala que la connexió amb
Solivent és un embut que caldria solucionar i buscar alternatives de pas.
-

Connexions amb els pobles veïns. Històricament Amer havia estat població de

referència pels petits nuclis del voltant com ara Sant Aniol (Sant Esteve de
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Llémena), Sant Martí de Llémena, etc. Aquesta referència s’ha anat perdent
perquè els accessos i els camins no estan asfaltats i condicionats. Caldria
recuperar una vialitat radial cap a aquestes poblacions i recuperar la
centralitat que havia tingut el poble i obrir-se cap a la Vall del Llémena.
-

Camins. És necessari garantir el manteniment i la bona senyalització dels

camins a les ermites, a les fonts, les masies i la carretera de Sant Climent.

PROCESSOS D’INFORMACIÓ PÚBLICA
Publicacions
•

AVANÇ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Aprovació Ple de l’Ajuntament de 5.06.2014.
BOP nº 125 de 2.07.2014.

•

SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES PER A LA TRAMITACIÓ
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL
Aprovació Ple de l’Ajuntament de 17.12.2015.
BOP nº 12 de 20.01.2016.

MUNICIPAL

I

Suggeriments presentats amb motiu de la tramitació de l’Avanç de Pla

Fase:

AVANÇ DE PLA.

Nº d’ordre:

Interessat:
Data escrit:

Gaspar Bosch Turon i Marta Blanch Serrat
15 d’octubre de 2014 (RE: 2014/1956, de 15.10.2014)

01

Breu descripció:
- Els interessats actuen com a propietaris de la finca situada al costat nord-est del Grup
Solivent, de referència cadastral 17007A004000090000WE i suggereixen:
a) Que es regularitzi el límit del sòl urbà del Grup Solivent en concordança amb la
realitat física segons plànol que adjunten.
b) Que es contempli la possibilitat de crear un petit polígon d’actuació com a compleció
de la trama urbana del nucli urbà del Solivent.
- L’actuació comportaria la possibilitat de fer dos habitatges, solucionar un problema
d’escorrentiu d’aigües superficials que afecta a uns habitatges, la creació d’unes places
d’aparcament i espai de maniobra per a vehicles.
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Resolució:
- En relació a la regularització dels límits es pot considerar el suggeriment estimat en tant
que en la transposició dels límits del Grup Solivent aquests han estat ajustats a l’orografia
existent (bàsicament cursos d’aigua).
- En relació a la segona proposta, cal assenyalar que es desestima pels següents motius:
a) Els terrenys afectats i d’acord amb el PTPCG en part tenen la qualificació de sòl de
protecció especial i en part d’interès agrari i/o paisatgístic.
b) Els arguments utilitzats per justificar l’interès públic (augment de places
d’aparcament i espai de maniobra per a vehicles) no són rellevants. Les necessitats
particulars per disposar de dos habitatges no es justifiquen.
c) Augmentar l’espai de sòl urbà es contradictori amb actuacions de desclassificació de
sòl urbà realitzades en altres àmbits.

6.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 17 de desembre de 2015 acordà la
suspensió potestativa de llicències per la tramitació del POUM.
Edicte de 29 de desembre de 2015 publicat en el Punt Avui de 14 de gener de
2016.
El termini de suspensió és d’un any.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES
Si abans d’acabar-se el termini d’un any de la suspensió potestativa prevista
per l’article 73.1 de la Llei d’urbanisme, es produeix l’acord d’aprovació inicial,
l’administració competent ha d’acordar la suspensió prevista en l’article 73.2 de
la Llei d’urbanisme, i els seus efectes s’extingiran definitivament un cop
transcorreguts dos anys des de l'inici de la vigència de l’acord de suspensió
potestativa.
Si l’aprovació inicial té lloc un cop transcorregut el termini d’un any previst com
a termini màxim de la suspensió que regula l’article 73.1 de la Llei d’urbanisme,
la suspensió acordada amb motiu de l’aprovació inicial té la durada màxima
d’un any, comptat des de la publicació de l’acord d’aprovació inicial i de
suspensió.
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7.

OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ

PRINCIPIS GENERALS DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
Desenvolupament sostenible
D’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya el desenvolupament
urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi
ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions
presents i futures.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i
la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment
eficient.
L’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d’acord amb
l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. Per
assolir-lo caldrà incidir i actuar amb rigor i coherència sobre tres àrees
determinants fortament entrelligades:
o MEDIAMBIENTAL.
El planejament ha de ser una eina que permeti reduir els riscos ambientals i
la pressió sobre els sistemes naturals.
A l’efecte cal afavorir un model de ciutat més compactada que no pas
dispersa, preveient creixements en continuïtat amb el teixit urbà i,
especialment en el cas d’Amer, promoure i facilitar la conservació, la
rehabilitació i la recuperació del parc immobiliari.
Cal compatibilitzar els assentaments en sòl no urbanitzable amb la
preservació dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals; preservar
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el sòl agrícola i facilitar la seva recuperació evitant així la tendència actual
d’abandonament i substitució per masses forestals, sense perdre la identitat
del territori i preservant els valors naturals i paisatgístics
o ECONÒMICA.
L’economia urbana és una branca de l’Economia que analitza la ciutat en
tant que és un sistema d’organització econòmica.
La requalificació de sòl per a nous usos productius s’ha d’avaluar des de
l’òptica de la viabilitat econòmica, en funció de la demanda considerada i
de la capacitat econòmica que representa; i també, avaluant l'impacte de
les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i la
prestació dels serveis necessaris.
Dins aquest apartat i encara que la incidència en una població com Amer
és molt relativa cal considerar els aspectes que sobre la mobilitat els nous
espais generaran: la demanda de transport públic, el dimensionat de vials i
la congestió d’aquests per vehicles a motor. En aquesta línia cal avaluar
l’emplaçament

dels

espais

d’activitats

productives,

comercials

i

equipaments. Considerar la implementació de itineraris per vies que facilitin
el trànsit de vianants i ciclistes.
o SOCIAL.
El planejament urbanístic ha d’afavorir la cohesió social regulant la
distribució del sòl de forma que s’integrin els diferents grups socials,
s’equilibrin els usos i les activitats i que es garanteixi el dret dels ciutadans i
ciutadanes a gaudir d’un habitatge digne i adequat.
Aquesta cohesió s’haurà d’estendre en el territori amb l’objecte d’afavorir
l’accés equitatiu de la ciutadania a les rendes i serveis bàsics amb
independència del lloc de residència.
Els ciutadans i ciutadanes hauran de poder accedir als serveis urbans
necessaris per atendre les seves necessitats, disposar d’infraestructures
adequades i equipaments d’acord a la demanda generada.
Cal preservar el patrimoni històric, cultural i natural. Es promourà i es
facilitarà la conservació, recuperació i millora dels immobles, dels espais
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urbans rellevants, dels elements i tipologies arquitectòniques singulars, dels
paisatges de valor cultural i històric i de les formes tradicionals d’ocupació
humana del sòl.
Dret de propietat
En el marc de la legislació aplicable en matèria de sòl, l’exercici de les facultats
urbanístiques del dret de propietat s’ha de subjectar al principi de la funció
social d’aquest dret, dins els límits imposats per la legislació i el planejament
urbanístic i complint els deures fixats per aquests.
D’acord amb el que determina l’article 6 de la Llei 3/2012, de modificació del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, l’ordenació urbanística de l’ús dels terrenys i de les construccions, en
tant que implica meres limitacions i deures que defineixen el contingut
urbanístic de la propietat, no confereix a les persones propietàries el dret a
exigir indemnització, excepte en els supòsits expressament establerts per
aquesta Llei i per la legislació aplicable en matèria de sòl.
Interès general
L’interès general és un concepte abstracte, de caire formal i programàtic que
ve contemplat a la Constitució espanyola i a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Atès que l’actuació urbanística té per finalitat atendre necessitats de caràcter
públic serà d’interès general tot allò que permeti l’assoliment dels objectius
establerts, amb recta interpretació i ponderada utilització de recursos i mitjans.
Jerarquia normativa
El principi de jerarquia normativa informa i ordena les relacions entre els
diversos instruments de planejament urbanístic en els termes que regula la Llei
3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Els instruments de gestió urbanística no poden
vulnerar les determinacions del planejament urbanístic.
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Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb les determinacions del pla
territorial general i dels plans territorials parcials i sectorials i facilitar-ne
l’acompliment.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS DEL POUM
Criteris generals
Cal recuperar els objectius estratègics plantejats a les vigents Normes
Subsidiàries introduint nous criteris en consonància amb plantejaments socials
globals actuals, com la sostenibilitat i l’estalvi energètic, per a millorar aspectes
qualitatius i funcionals, sense oblidar la mida de la ciutat, que és petita.
Tot i que el nucli històric d’Amer no el podem considerar com a molt dens, i per
tant no subjecte als problemes que se’n deriven, si que cal evitar la seva
degradació, fet constatat.
Podem establir doncs els següents criteris generals:
Entendre i recomposar la ciutat a partir del medi físic que l’envolta i la
seva estructura consolidada, assolint una millor adaptació a les
característiques del medi i optant així, per un urbanisme més ecològic.
Potenciar la relació de la ciutat amb l’entorn.
No plantejar nous creixements de caire extensiu, almenys en la proporció
i forma proposada quan es varen redactar les vigents Normes
Subsidiàries.
Millorar la imatge de les zones d’eixample degut a la barreja de tipologies
edificatòries.
Racionalitzar el consum de sòl, atès que ja està classificat, en el seu grau
d’ocupació a partir del usos a assignar, adoptant criteris d’economia
urbana, de sostenibilitat de les actuacions i de millora en la qualitat de
vida.
Mantenir, al igual que proposen les vigents NN. SS., l’equilibri entre les
activitats econòmiques de caire agrícola, industrial i comercial, com un
dels valors propis d’Amer.
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Preservar el paisatge característic conformat per les masses boscoses i
els turons i cingles.
Preservar el sistema de canals de reg que, creuant la població s’estén per
la part baixa del territori.
Incidir en els aspectes relatius a la protecció i preservació dels diferents
espais identificats en el Mapa d’hàbitats de Catalunya, en els Plans
d’Espais Naturals i Xarxa Natura 2000; i en el Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines.
Objectius generals.
Els objectius generals que orienten la redacció del Pla d’ordenació urbanística
municipal d’Amer són:
Actualització del planejament urbanístic municipal adequant-lo a les
necessitats del municipi, a la conjuntura econòmica actual i a les
polítiques socials i ambientals municipals.
Adequació de la normativa urbanística municipal a la legislació urbanística
i sectorial vigent.
Revisió de la normativa del centre històric d’Amer, declarat BCIN, en
concordança amb el Pla especial de protecció del centre històric d’Amer
actualment en fase de redacció. Flexibilitzar-la per facilitar la seva
conservació i regeneració, d’acord amb els criteris sobre conservació i
preservació del patrimoni arquitectònic i urbanístic.
Protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Revisió dels paràmetres que regulen l’edificació en sòl residencial.
Revisió dels paràmetres que regulen el sòl industrial i comercial.
Identificació dels habitats vegetals i protecció dels espais amb valors
agrícoles i forestals.
Protecció del paisatge característic d’Amer.
Avaluar la necessitat d’un traçat alternatiu de la carretera C-63 juntament
amb la Direcció General de Carreteres, analitzant l’impacte paisatgístic i
econòmic.
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Objectius específics
Els objectius específics que hauria d’assolir el Pla d’ordenació urbanística
municipal d’Amer són:
Consolidar un model de ciutat més compactada.
Assolir un creixement moderat o mitjà d’acord amb els paràmetres que
estableix el PTPCG.
Replanteig dels àmbits d’actuació en sòl urbà adequant-los als
condicionants de l’entorn, a la racionalització de la vialitat i a millorar la
seva gestió.
Completar les bosses buides existents en la trama urbana millorant, entre
d’altres aspectes, l’accés al centre històric.
Facilitar la regeneració i conservació del nucli històric.
Identificació i situació de la xarxa de canals en els plànols d’ordenació i
introducció d’una normativa reguladora.
Adequació dels espais limítrofes amb el Brugent (Parc fluvial).
Facilitar la implantació de infraestructures i equipaments.
Crear espais d’aparcament per complementar la projecció turística.
Potenciar la autosuficiència econòmica del municipi i poder reduir la
mobilitat exògena, facilitant la generació de pols d’activitat econòmica per
ocupar la població resident.
Establir eines de gestió que permetin completar les obres d’urbanització
no acabades dels polígons industrials.
Protecció dels camins que a més de la seva funció com a via de
comunicació faciliten el manteniment i la preservació del sòl rústec i
també, faciliten el desenvolupament d’activitats econòmiques vinculades
amb el medi.
Protecció de les capelles, ermites i fonts.
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8.

ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES D’ORDENACIÓ CONTEMPLADES

Les alternatives que es descriuen a continuació es centren en les possibles
intervencions encaminades a la consolidació/creixement del nucli urbà atès
que sobre el sòl no urbanitzable les actuacions queden molt emmarcades pels
criteris de protecció i preservació assenyalats en plans d’àmbit territorial.
En relació als espais lliures i als equipaments tampoc se’ls considera com
vectors a considerar. En el cas dels espais lliures l’objectiu d’obrir la població al
riu es prou rellevant com per que sigui considerat en les alternatives altres que
la cero. tots els casos. Cap d’aquestes alternatives haurien de impossibilitar
aquest objectiu.
Els espais per a nous equipaments tampoc tindran suficient importància com
per que pugin arribar a ser, per ells mateixos, condicionadors de l’estructura
urbana.

Alternativa 0
Aquesta és l’opció continuista; és a dir, mantenir els criteris i objectius
plantejats per les vigents NN. SS. sense introduir variacions substancials.
Només ajustos en quant a redefinició de zones, aclariment de determinats
aspectes poc clars i adopció de mesures que contemplin les directrius de
l’estudi d’inundabilitat, i adequació a les normes al Pla Territorial de les
Comarques Gironines.

Alternativa 1
En aquesta alternativa es proposen aquelles actuacions que dimanen de la
diagnosi realitzada i dels objectius marcats, en base a considerar un
creixement moderat de la població.
Prenent com a base l’estructura urbana de la població definida per les actuals
NN. SS. s’introdueixen els ajustos que es consideren necessaris per assolir els
objectius marcats.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
74

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memòria

Classificació i qualificació de sòl.
-

Es delimiten dos nous sectors urbanitzables no delimitats: SND 1 i SND 2.

-

El sector SND 1 es situa al s sud-oest de la població. Completarà la trama
urbana unint les darreres cases del centre històric amb les cases del Grup
Bellindret. Es destinarà a l’ús residencial i la trama viaria a implantar haurà
de permetre accessos alternatius al centre històric, pricipalment a les cases
situades al voltant de la Plaça de Pietat, tot enllaçant amb el carrer Tres
Rocs en el punt que aquest connecta amb la carretera C-63. També
permetrà, a través dels corriols i camins existents, l’accés de vianants a la
via verda.

-

El sector SND 2, situat al sud de la població, es destinarà a usos mixtos
adequats a les instal·lacions existents i valorant la implantació de l’ús
comercial i residencial de baixa densitat. Compensarà la redistribució
d’usos de l’actual Sector PP2 i permetrà que la petita indústria i àrees
comercials es reparteixi entre el nord i el sud de la població. Aquest sector
incorporarà l’actual indústria FRENDISA.

-

En fase de redacció del POUM s’acabarà de determinar com es tracta el
cas de la planta envasadora FONTER i els magatzems de la hidroelèctrica,
actualment en sòl no urbanitzable.

-

La qualificació de sòl es detalla en els apartats de cada una de les dues
variants d’aquest alternativa 1.

-

Una part important de sòl edificable passarà a ser d’espais lliures, de forma
que s’assoleixen dos objectius: dotar a la població de més espais
enjardinats i convenientment equipats, complementant-se amb l’espai
existent a la zona de l’Estació; i també, permetre consolidar una “anella”
verda composada per el referit vial de vora, l’Avinguda del Far, la via verda
passant per l’antiga estació del “Carrilet”, Plaça Sant Miquel i carrer Girona;
o bé, quant es desenvolupi el SND 1, carrer Migdia, plaça de Pietat, fins a
connectar de nou amb el vial de vora (carrer Tres Rocs).

-

Per resoldre la zona de transició entre ciutat i riu a través de les zones
verdes, el vial de vora i els camps de cultius (avellaners en gran part)
caldria redactar un Pla Especial.
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Estructura viària.
-

Bàsicament es manté la xarxa proposada per les vigents NN. SS.,
incorporant les adequacions que proposa la modificació puntual que afecta
a les unitats d’actuació UA-2, UA-3 i UA-4, seguint les directrius de l’estudi
d’inundabilitat.

-

En coherència, també s’adequa el traçat del vial de vora que afecta a les
unitats d’actuació UA-5 i UA-6, així com les demés vies amb incidència
sobre aquell. El vial de vora ha de permetre descarregar de trànsit el tram
urbà de la carretera C-63.

Aquesta alternativa obre dos possibles configuracions de les unitats d’actuació
UA-2 a UA-6, encara no desenvolupades. Per aquest motiu s’ha desdoblat en
dues.

Alternativa 1.1
-

En aquest cas l’ajust de vialitat i la reducció de sòl es faria sense modificar
la qualificació urbanística de les diferents illes. Això suposa reduir sòl
edificable.

-

Tot i la reducció de sòl edificable es produeix un lleuger augment de sostre
que deriva, en part de la modificació puntual actualment en tràmit i en part
pels plantejaments globals d’aquest Avanç. Així l’augment de sostre
s’estima en 1.327 m2 i l’augment de sòl destinat a espais lliures en 6.588
m 2.

-

Tal i com assenyala la dita modificació puntual l’increment de sostre permet
ajustar millor el cost de la urbanització amb el valor del sòl obtingut.

-

Degut a les dimensions de les illes, en el cas de cases en filera, la densitat
baixa considerablement i per que l’actuació tingui menys dificultats en la
gestió caldria introduir nous vials que permetin distribuir millor el sòl. No
oblidem que ampliem espais lliures de forma substancial.

-

Es mantenen illes que comparteixen dos tipologies poc homogènies tal i
com es plantegen: Clau 11 illa tancada, que de fet seria mitja illa, i Clau 13,
cases en filera.

Alternativa 1.2
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-

Aquesta variant proposa corregir els desequilibris de l’anterior amb la
voluntat de consolidar cada una de les illes amb una tipologia més
homogènia, sense penalitzar l’edificabilitat dels conjunts, de forma que
l’augment substancial d’espais lliures no penalitzi amb escreix.

-

Així, les illes amb front a la carretera (tipologia d’illa tancada de PB+3,
plurifamiliar) es completen amb la mateixa tipologia d’illa tancada, de PB+2,
unifamiliar.

-

L’augment de sostre resultant de la reordenació de tots els terrenys situats
entre la C-63 i el vial de vora és de 23.280 m2, inclòs el sostre destinat a
HPP. L’augment de sòl destinat a espais lliures és de 6.365 m2, cobrint
folgadament el ratio de 20 m2/m2. En relació a la reserva de sòl per
equipaments també s’augmenta la reserva de sòl en 1.464 m2.

-

La resta d’illes alternen les cases en filera amb les aïllades.

Alternativa 2
Aquesta alternativa parteix de la hipòtesi de creixement més pessimista.
Classificació i qualificació de sòl.
-

Es reduiria el sòl urbà afectant a les unitats d’actuació UA-2 a UA-6.

-

A dites unitats d’actuació es plantegen tipologies en illa tancada.

-

L’augment de sostre s’estima en 12.480 m2 i l’augment sòl destinat a espais
lliures es de 2.795 m2; és a dir uns 300 m2 per sobre de l’increment mínim
fixat per la LUC.

-

En el PP2 augmentaria la superfície del subsector industrial en detriment del
residencial.

-

Es mantindrien els sectors urbanitzables no delimitats: SND 1 i SND 2,
proposats a l’Alternativa 1.

Estructura viària.
-

L’actual traçat del vial de vora es veu molt modificat encara que mantindria la
seva funció de via principal i de descongestió de la carretera.
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9.

JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL MODEL D’ORDENACIÓ ELEGIT

SITUACIÓ DE PARTIDA
De la documentació històrica i historiogràfica consultada es constata que la vila
d’Amer es va anar consolidant entre l’església de Sant Miquel i el monestir
benedictí, tot creixent seguint els principals camins. Cap el nord seguint el
camí que portava cap a Sant Feliu de Pallerols i Olot; cap el sud, seguint el
camí cap a Girona. És una implantació que adopta una forma lineal resseguint
la vessant est del Serrat de les Salleres i també al voltant de la plaça. Es tracta
doncs d’un assentament característic de l’època medieval.
Un dibuix provinent del fons de la Biblioteca Vaticana, datat de forma
aproximada en el s. XVII, ens mostra la Plaça de la Vila. És en el segle XVIII
quant la plaça pren la seva fisonomia actual. A les hores l’església de Sant
Miquel ja havia desaparegut deixant en el seu lloc l’actual Plaça de Sant
Miquel.
A dia d’avui, encara es visible en la trama urbana la incidència de l’antic
monestir, l’actual plaça del monestir (antic claustre derruït per un terratrèmol
l’any 1427) i els espais buits coneguts com a “horts del monestir”.
La construcció de la carretera i del “carrilet” originaven nous focus d’atracció
que no distorsionaren el model de creixement.
En la dècada dels 60 la urbanització Solivent trenca el model de creixement i
recolzat en la via de comunicació de la urbanització amb el nucli urbà (carrer
Notari Sánchez) es dona pas a un nou sector de creixement, l’eixample del
Brugent, que es va anar realitzant sense cap planificació global, si be es varen
realitzar dibuixos amb una proposta d’estructura viaria entre el referit carrer i
l’actual carrer Tres Rocs, situat al sud.
Les vigents NN. SS. proposen reserves de sòl residencial i industrial situades
al nord

del nucli urbà i recolzades amb la C-63. El sòl residencial

complementava la oferta de sòl urbà no consolidat i el residencial resultà
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insuficient, de forma que a l’any 1991 es va redactar una Revisió-adaptació de
les Normes Subsidiàries ampliat considerablement aquest tipus de sòl situantlo encara més al nord.
Aquests creixements es recolzen en la morfologia del territori i en les
construccions existents. Així, en el cas del sòl residencial, la planificació es
centrava en consolidar el creixement del sector del Brugent i a la zona de
l’Avinguda del Far.
Així doncs, podem considerar que partim d’un nucli amb una centre ben
consolidat a l’entorn de la Plaça de la Vila i del monestir i amb dues
prolongacions resseguint els camins de Girona i Olot; i una perifèria
disgregada, més que dispersa, amb tot un seguit de construccions
generalment aïllades.
MODEL D’OCUPACIÓ DEL SÒL PERSEGUIT.
El marc físic sobre el que s’assenta Amer li confereix un tipus d’assentament
compacte, del que es desmarca el grup Solivent i la colònia hidroelèctrica.
En el cas de Solivent l’àmbit es troba totalment ocupat i no es preveu cap
ampliació.
En el cas de la Colònia Hidroelèctrica atesa la manca d’evolució i quedant
encara parcel·les per edificar s’opta per desclassificar terrenys que formen part
de la UA-14.
Com ja s’ha explicitat anteriorment alguns dels criteris que es varen apuntar
per justificar la proposta d’ordenació de les NN. SS. continuen essent vigents.
El POUM procura racionalitzar la vialitat, adequant-la als condicionants
assenyalats (assentaments puntuals dispersos i zones inundables). Els
polígons d’actuació situats al llarg del Brugent es redimensionen per tal que els
acords s’hagin d’adoptar entre menys propietaris, sense posar en qüestió la
viabilitat econòmica de l’actuació.
Les bosses de terreny buides (Horts del monestir i terrenys situats al llarg del
carrer Francesc Macià) es desenvoluparan modificant el traçat viari i permetent
incrementar espais per aparcament, zones verdes i equipaments, recollint així
propostes sorgides de la jornada de participació ciutadana.
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El creixement esperat - definit també pel PTPCG - serà moderat i es
fonamenta en la taxa d’autocontenció, generada bàsicament per la presència
de l’empresa HIPRA.
Es potencia la implantació del HPP, que representa el 42 % del número
d’habitatges de nova construcció.
Es flexibilitzen les actuacions en el conjunt històric d’Amer i es preveu dotar-lo
de l’eina adequada per mantenir i potenciar el seu valor històric-arquitectònic,
com és el Pla especial de protecció del nucli històric, actualment en fase de
redacció i a l’espera de l’aprovació d’aquest POUM per adaptar-se a ell.
Es protegeix tot l’entorn urbà i urbanitzable i es posa especial atenció en els
terrenys situats entre el límit del sòl urbà i el riu Brugent. A l’efecte caldrà
redactar un Pla especial d’ordenació i regulació d’usos del marge dret del riu
Brugent.
El POUM té molt present la via verda i reflecteix els terrenys annexes vinculats
a partir de la documentació consultada, ajustant els límits de les diferents illes
limítrofes per preservar les connexions entre la via i la població.
El POUM, en consonància amb plantejaments socials globals actuals, com la
sostenibilitat i l’estalvi energètic, millora aspectes qualitatius i funcionals, sense
oblidar la mida de la ciutat, que és petita; potencia la relació de la ciutat amb
l’entorn, ja que entén i relliga la ciutat a partir del medi físic que l’envolta i la
seva

estructura

consolidada,

assolint

una

millor

adaptació

a

les

característiques del medi i optant així, per un urbanisme més ecològic.
En definitiva es regula el consum de sòl i el grau d’ocupació a partir del usos a
assignar, adoptant criteris que millorin l’economia urbana i de sostenibilitat de
les actuacions en relació a les actuals NN. SS., per oferir a la població una
millora en la qualitat de vida.

ORDENACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
L’alternativa triada finalment és la 1.2.
Atenent a la legislació urbanística el sòl del municipi es classifica com a sòl
urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
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En el sòl urbà es distingeix conceptualment el consolidat i el no consolidat,
d’acord amb les definicions dels articles 30 i 31 del TRLUC. En tots dos casos i
quan es considera necessari per a la seva definitiva consolidació, el POUM
determina àmbits d’actuació sotmesos a processos de gestió directe (PAU) o a
través de la redacció prèvia d’un pla de millora urbana (PMU).
En sòl urbanitzable es diferencien sectors delimitats i sectors no delimitats,
amb les determinacions que estableix l’article 58.7 i 8 del TRLUC.
Els terrenys classificats com a no urbanitzable cal considerar-los com protegits
dels processos urbanitzadors, en els que les construccions i usos admesos
estan directament relacionats amb la seva naturalesa i característiques.
En el sòl urbà
CENTRE HISTÒRIC I PRIMERS CREIXEMENTS
En aquest tipus de sòl el POUM identifica clarament els assentaments històrics
i les diferents tipologies edificatòries, així com els primers creixements.
Aquests es situen al voltant del monestir i La desapareguda església de Sant
Miquel (actual Plaça de Sant Miquel).
L’anterior zona 10 segons les NN. SS es divideix ara en dues zones (R1 i R2) i
cada una d’elles en tres subzones per poder definir de forma específica i
adequada uns paràmetres urbanístics que regulin la ordenació, ocupació i usos
del sòl, deixant els aspectes compositius i estètics de més concreció al futur
Pla especial de protecció. El referit Pla és preceptiu atès que aquestes zones
formen part del Conjunt històric d’Amer, declarat BCIN.
El número d’habitatges buits en aquestes zones és rellevant i la degradació
d’alguns d’ells preocupant. Corregir aquests efectes a través de les sancions
sense assajar altres camins no és recomanable. Les determinacions que es
proposen volen flexibilitzar la rigidesa l’actual normativa, que no deixa
modificar res. Així es toleren determinades actuacions encaminades a resoldre
els inconvenients que plantegen algunes construccions de dimensions
considerables, hereves d’èpoques de major esplendor i que actualment són
insostenibles. A l’altre extrem es troben les edificacions de mida reduïda,
principalment per la seva amplada (front de façana), amb poc o nul interès per
ser reformades. Per aquests motius el POUM proposa:
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-

En casos molt concrets la possibilitat d’agregar finques: Cas de parcel·les
amb front de façana molt estret o casos d’edificacions a cavall entre dues
parcel·les registrals.

-

En habitatges de dimensions considerables la possibilitat de conformar
més d’un habitatge observant determinades condicions.

Es procura també facilitar la divisió horitzontal i la regularització de les finques,
de forma que es preservin les composicions estètiques dels edificis i els seus
elements singulars.
D’altre banda, es condicionen les situacions dels patis de llum i de ventilació i
es preserven espais no edificats estratègics qualificant-los de verd privat per
millorar les condicions de salubritat, preservant així la caracterització que
aquests buits introdueixen en la imatge del carrer.
L’EIXAMPLE
Una primera corona al voltant del centre històric, està formada per illes que es
qualifiquen majoritàriament com a Zona en “Illa tancada” (Clau R3), agrupant
dins una única clau les anteriors zones 11 i 13.
A la subzona R3.a (anterior zona 13) es limita la densitat d’habitatges a un per
superfície de parcel·la mínima, el que representa reduir el número potencial
d’habitatges a la meitat, uns 400 habitatges aproximadament si considerem
una superfície mitjana de parcel·la de 200 m2 (aprofitament del sòl del 70 %
aproximadament).
S’elimina la possibilitat de variar el tipus d’ordenació. Aquesta possibilitat
contemplada en les vigents NN. SS. es va aplicar malament amb resultats poc
afortunats.
La resta de paràmetres principals es mantenen inalterables i els usos es
matisen.
Una segona semi-corona amb predomini de sòl no consolidat es destina a
edificació aïllada, amb predomini de la casa aïllada (R6) i, puntualment en
zones estratègiques i per acomodar millor les promocions de HPP, el bloc aïllat
(R4). Es completa aquest espai de creixement amb unes illes de cases
arrenglerades (R5) seguint les previsions de les NN. SS. Solivent i la Colònia
Hidroelèctrica es descriuen més endavant.
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A la zona R6, que engloba l’anterior Zona Ciutat Jardí (Clau 14), també
s’elimina la possibilitat de fer habitatges aparellats i arrenglerats pels mateixos
motius expressats anteriorment. La resta de paràmetres principals es
mantenen inalterables i els usos es redueixen per potenciar el caràcter
netament residencial.
SOLIVENT I LA COLÒNIA HIDROELÈCTRICA
Solivent. Prèviament a l’aprovació definitiva de les NN.SS., el 9 d’octubre de
1975, s’havia aprovat el Pla Parcial "Solivent" que va possibilitar la realització
de la urbanització coneguda com a “Grup Solivent” i promoguda per un
Patronat Local de l’Habitatge. El grup d’habitatges Solivent es va construir
entre els anys 1975 i 1977 i constava de 71 habitatges unifamiliars en filera.
Amb la redacció de les Normes Subsidiàries de Planejament el Pla Parcial va
quedar integrat si bé s’ha constatat diferències entre el plànol d’ordenació i
l’afectiva edificació de la urbanització. Aquestes variacions rauen en que algun
espai residual classificat com a zona verda es troba realment edificat.
De l’ortofotoplànol històric es constata que en el moment de ser aprovades les
NN. SS. les cases ja es trobaven edificades (Figura 23), fent un total de 72. El
POUM reflecteix la situació consolidada amb anterioritat a l’aprovació de les
Normes Subsidiàries afegint les dues cases aïllades.
D’altre banda, l’any 1998 es va aprovar una modificació puntual amb l’objecte
de permetre una ampliació del menjador de cada vivenda, situat a nivell de
planta baixa, en una superfície màxima de 10 m2. A dita modificació figura un
plànol amb les edificacions existents. (Veure Figura 7 de l’anterior punt 3.2
PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT)
També s’ha detectat com poc a poc es va desdibuixant la imatge unitària que
es pretenia mantenir, motivat bàsicament per la utilització de materials i colors
inapropiats, principalment en tanques i parts baixes de les cases.
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Figura 23.

Ortofotplànol de Solivent any 1986. Font ICC.

Per corregir aquestes situacions i efectes el POUM proposa:
-

Admetre l’increment de sostre, aprovat en una anterior modificació puntual
de normes, en qualsevol planta, atès que hi ha més peticions demanant
poder fer una habitació més que no pas ampliar el menjador-estar. S’ha
mesurat la superfície construïda amb ús d’habitatge de cada tipus de casa
(120 m2 i 155 m2) i es fixa un sostre màxim per a aquest ús (130 m2 i 165
m2).

-

Reflectir les edificacions ordenades en filera tal qual apareixien ja
edificades a l’any 1986.

-

Adoptar el color blanc os com a color dels revestiments en façanes i
tanques i el color blanc en les fusteries.

Colònia hidroelèctrica.
Aquest assentament porta molt de temps estabilitzat i actualment els
habitatges són utilitzats de forma temporal per treballadors de la companyia
elèctrica.
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En aquesta zona no s’introdueixen modificacions en quant a paràmetres
urbanístics.
La unitat d’actuació UA-14 s’elimina i el sòl passa a classificar-se com a no
urbanitzable.
EL SÒL INDUSTRIAL
Amb la revisió de Normes de l’any 1991 la previsió de sòl per aquest ús va
augmentar considerablement i de fet, ha estat el sòl que més ràpidament s’ha
anat consolidant.
Actualment està totalment acabat el subsector 3 del PP3 i gaire bé acabat el
subsector 2 polígon 1 del PP1. Per completar la urbanització d’aquest
subsector 2, polígon 2 segons Pla Parcial aprovat, es delimita un polígon
d’actuació (PAUt-3).
En el sector PP4 s’han iniciat els tràmits per executar les obres d’urbanització.
Com aquestes encara no s’han iniciat es delimita un polígon d’actuació que
afecta els terrenys pendents d’urbanitzar (PAUu-11).
Igualment s’han delimitat polígons d’actuació per gestionar la finalització de les
obres d’urbanització dels subsectors 1 i 4 del PP3 (PAUu-1 i PAUu-2).
En tots els casos els paràmetres urbanístics definits en els diferents Plans
parcials s’han incorporat a les Normes del POUM. En quant els usos es
mantenen els principals i es concreten els compatibles i complementaris.
Actualment en tots els sectors la superfície mínima de les parcel·les és de
1.500 m2, excepte els casos de sectors o subsectors de parcel·la única o en el
polígon 2 del subsector 2 del PP1, que és de 1.000 m2.
Per a activitats destinades a petita indústria i a tallers aquestes superfícies són
una mica excessives i genera resistència a l’hora de ser ocupades.
Per corregir l’efecte el POUM actua de dues formes:
-

Defineix un tipus de subzona nou fixant la superfície mínima en 800 m2, pel
cas de noves qualificacions.

-

Regula la divisió horitzontal per facilitar la implantació de petites activitats
en espais existents, atès que a les NN. SS. la intensitat de l’ús en aquest
tipus de sòl no està fixada ni la divisió horitzontal prohibida.
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QUADRE RESUM DEL SÒL URBÀ
DADES SOBRE EL SÒL URBÀ
Àmbits de sòl urbà centre històric i
extensions.
Perímetre sòl urbà centre històric i
eixamples:
Perímetre Solivent:
Perímetre zona esportiva:

Sup. Ha

Sup. m2

Totals:

55,20
4,63
1,45
61,28

552.004
46.309
14.478
612.791

Totals:

Sup. Ha
13,95
0,54
3,77
4,91
23,17

Sup. m2
139.503
5.429
37.678
49.078
231.688

84,45
11,83

844.479
118.306

Àmbits de sòl urbà perifèrics.
Perímetre zona industrial El Rieral:
Perímetre cementiri:
Perímetre zona industrial l'Arbusset:
Perímetre Colònia Hidroelèctrica:

Total extensions de sòl urbà:
Total extensions de sòl urbà no consolidat:

POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I PLANS DE MILLORA URBANA.
El POUM delimita 12 polígons d’actuació i 8 plans de millora urbana. En el
primer cas els àmbits es troben, majoritàriament, en sòl urbà consolidat i la
seva finalitat és la de completar i/o acabar la urbanització sense alterar el teixit
urbà ni transformar els usos. En el cas dels Plans de millora urbana els àmbits
es troben, majoritàriament, en sòl no consolidat.
Els PAU que afecten a sòl industrial han de permetre la finalització del procés
urbanitzador ja iniciat (PAU 1, 2, 3 i 11).
Els PAU 4 i 5 engloben terrenys classificats a les anteriors normes com a
urbanitzable. No obstant presenten un nivell de consolidació molt elevat i
formen part, de facto, del teixit urbà. Pe aquest motiu es classifiquen com a sòl
urbà amb les càrregues d’urbanització corresponents.
El PAU 6 es correspon amb l’anterior UA-12. En el seu dia es va modificar el
seu límit deixant una finca a fora, amb el vist-i-plau de tots els propietaris
implicats, però sense seguir el procediment adequat (modificació dels límits a
través d’una modificació de normes). El límit proposat pel POUM s’ajusta a
l’àmbit adoptat pels propietaris, reflectit en el projecte de reparcel·lació aprovat
i inscrit, i al projecte d’urbanització aprovat però no executat.
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El PAU 7 afecta a terrenys de l’anterior UA-8 d’un únic propietari segons el
cadastre. La finalitat és regularitzar l’alineació a vial del carrer Bassegoda.
Els PAU 8, 9 i 10 es delimiten per acabar de completar trams de carrer (Ramon
Llull, Dr. Colomer i encreuament carrer Notari Sánchez. Tots ells formen part
d’unitats d’actuació de les vigents NN. SS. amb un número considerable de
propietaris amb voluntats divergents. La seva singularització permetrà
completar trams de carrers incomplertsi al’hora, reduir els anteriors àmbits
previstos a les NN. SS., a l’espera de que amb la dita reducció es faciliti la
seva gestió. El cas del PAU 8 afecta a dos propietaris que en els seu dia varen
cedir terrenys per consolidar el carrer Notari Sánchez de forma anticipada atès
que ells no disposaven de la majoria suficient per desenvolupar la referida UA5.
Finalment és delimita un PAU-12 amb la única finalitat de possibilitar la
resolució d’una càrrega urbanística derivada de la “Modificació puntual dels
articles 16, 17, 91, 125 i 127 de les Normes Subsidiàries de Planejament
d’Amer amb afectació de les unitats d’actuació UA-2, UA-3 i UA-4. Text refós”,
aprovada el 25 de novembre de 2014 i publicada en el nº 6793 del DOGC de
data 21 de gener de 2015. Dit PAU-12 incideix només sobre una única finca
afectada per tres recursos contenciosos administratius interposats per Baker
Gestión SL, per la Generalitat de Catalunya i per un particular, contra l’acord
del Ple de dia 13 de novembre de 2009 per que es va desestimar donar la
conformitat al dictamen 201/209 emès per la comissió jurídica assessora de la
Generalitat de Catalunya per declarar nul de ple dret l’acord de la comissió de
govern de concessió de la llicència d’obres a Baker Gestión S.L. per la
construcció d’un edifici d’habitatges de 76 vivendes, 3 locals comercials i
pàrquings a l’Avinguda de la Selva, C/ Sant Climent i C/ Alcalde Domènec.
Sobre aquest aspecte a l’Annex 4 d’aquest document s’adjunta informe jurídic
en el que es descriu la situació en la que es troba el referit edifici.
El PMU-1 s’introdueix per corregir un error de grafiat en el Plànol d’ordenació
de les NN.SS. en tant que omet un vial del grup Bellvespre ja parcialment
consolidat i proposa un altre amb afectació sobre una construcció existent, tal i
com queda reflectit a la Figura 24.
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Figura 24.

Ortofotoplànol 1986 i plànol ordenació NN.SS Grup Bellvespre. Font ICC i pròpia.

El sostre assignat està lleugerament per sota del que en resulta de considerar
l’ordenació proposada per les NN. SS.
El PMU-2 substitueix la UA-7 de les NN.SS. adaptant els seus límits a la
situació actual, al temps que modifica el traçat dels vials que enllacen els
carrers Mn. Jacint Verdaguer, Francesc Macià i Passeig del Molí, amplia la
zona verda, afegeix un nou espai per a equipament i facilita major superfície de
vial per aparcaments. Es manté la tipologia edificatòria i usos principals i el
PMU haurà de proposar la distribució i alineació dels edificis, la definitiva
situació i dimensió de la zona verda i de l’equipament, respectant únicament el
traçat viari.
Els PMU 3, 4, 5, 6 i 7 venen a substituir les anteriors UA-2, 3, 4, 5 i 6 i la
ordenació proposada observa les recomanacions de l’estudi d’inundabilitat i
regularitza el traça viari. En conjunt s’amplien els espais de zones verdes i el
d’equipaments. S’introdueix un espai destinat a serveis tècnics en el que es
troben les captacions d’aigua i les estacions de bombeig. En aquesta zona
també està prevista la instal·lació d’una estació de bombeig del tram en alta del
sanejament.
Una part dels terrenys a ordenar per aquests PMU quedaran afectats pel Pla
Especial de protecció del marge dret del riu Brugent, que ordenarà els espais
lliures situats dins els àmbits dels PMU i els terrenys situats entre aquests i el
riu Brugent.
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Finalment, el PMU acabarà de concretar l’ordenació d’un buit important situat
molt a prop del centre de la vila, conegut amb el nom de “Horts del Monestir”.
Aquest àmbit substitueix la UA-11 de les NN. SS. i té com a objectius
primordials completar el teixit urbà amb edificacions que s’integrin dins l’entorn
del conjunt històric; preservar un espai lliure atenent així a una de les
propostes de la jornada de participació ciutadana; i habilitar espais
d’aparcament privats i sobre tot públics que faciliti la eliminació dels espais
d’aparcament de la Plaça del Monestir, Plaça de la Vila i Plaça de Sant Miquel.
És per aquest darrer motiu que l’àmbit del PMU s’amplia respecte del previst a
la UA-11 incorporant un buit aparegut amb l’enderroc d’una antiga sala de
festes. Cal assenyalar que l’enderroc i una segregació de la finca va ser
objecte de recurs ordinari (316/2002, Jutjat Contenciós Administratiu 1 de
Girona) presentat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, amb sentència que obliga a refer la construcció i a
desfer la segregació. En relació a la reconstrucció de l’antiga sala de festes
l’Ajuntament d’Amer ha presentat un incident d’inexecució de sentencia.
En resum, les superfícies sotmeses a diferents processos d’actuació són:
Àmbits sotmesos a PAU o PMU
Superfícies sotmeses a PAU:
Superfícies sotmeses a PMU:
Superfícies de sòl urbà no consolidat:

Sup. Ha
16,57
10,71
11,83

Sup. m2
165.713
107.054
118.306

Als Annexos 1 i 2 d’aquesta Memòria s’adjunten els quadres resums de cada
un dels polígons i sectors d’actuació. En el quadre de polígons d’actuació
urbanística no figura el PAU-12 atesa la seva singularitat.

PLANS ESPECIALS
En el sòl urbà el POUM preveu la redacció de dos plans especials:
Pla especial de protecció del centre històric d’Amer (PEUd 1)
Per acord del Govern de la Generalitat i a proposta del conseller de Cultura
(GOV/31/2012, de 3 d’abril), el nucli antic d’Amer es declara bé cultural
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d’interès nacional, en la categoria de conjunt històric, i se’n delimita l’entorn de
protecció.
L’àmbit del Pla coincidirà amb el de l’entorn de protecció que figura a
l’expedient de declaració (plànol 05-DELIMITACIÓ DE L’ENTORN DE
PROTECCIÓ). La seva superfície és de 5’86 Ha.
Segons la Llei 9/1993 la declaració del conjunt històric comporta la necessitat
de redactar un instrument urbanístic de protecció o l’adequació d’un de vigent
per part de l’ajuntament corresponent. L’expedient de declaració conté la
documentació que ha de servir de base per a la seva elaboració.
La finalitat del pla especial serà anàloga a l’assenyalada en l’expedient de
delimitació: “preservar per al futur uns valors arquitectònics, urbanístics,
històrics i ambientals, que configuren una particular personalitat que es dóna
en aquest indret i que forma part de la història i de la cultura d’aquest país”.
S’hauran de deixar clar uns criteris compositius i formals que donin el suport
adequat a l’activitat constructora en aquest indret, evitant l’aparició de resultats
formals aliens a la tradició constructiva local i es vetlli perquè el canvi de
tipologies residencials es produeixi sense malmetre la imatge pròpia d’aquesta
zona.
Totes aquestes consideracions fan necessari que aquesta protecció es realitzi
de manera integral i que possibiliti l’equilibri harmònic entre el conjunt i l’entorn
que li dóna suport.
Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
Fins que no es redacti el pla especial, es seguiran les determinacions que
assenyala aquesta normativa per a cada subzona.
Totes les actuacions que comportin una alteració dels paràmetres reguladors
de cada subzona hauran de ser informades o autoritzades pel Departament de
Cultura, d’acord amb el que estableixen els articles 33 i 34 de la Llei 9/1993
abans esmentada.
Pla especial d’ordenació i regulació d’usos del marge dret del riu Brugent
(PEUd 2)
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Aquest pla especial afecta terrenys de sòl urbà i de sòl no urbanitzable, en una
superfície de 9’75 Ha.
El Pla especial incideix sobre el marge esquerra del riu Brugent, des del pont
del camí de Santa Brígida fins arribar als camps que queden per sota del
carrer Tres rocs, en tota una franja d’amplada variable que ressegueix tota la
zona verda adossada als vials de vora, inclosa aquesta, tal com figura en els
plànols d’ordenació.
Les anteriors normes subsidiàries preveien un passeig seguint la vialitat i el
límit del sòl urbà. Entre el passeig i el marge del riu Brugent queda sòl no
urbanitzable sense un tractament específic.
Apropar el Brugent a la vila va ser una de les idees més recolzades en la
jornada de participació ciutadana.
Cal configurar un Parc fluvial que afavoreixi la recuperació i revalorització del
riu com a element essencial del paisatge, memòria viva del pas del temps.
Conformar un ambient caracteritzat per un bon equilibri entre espais verds i
espais a modificar; entre espais fluvials i agrícoles i zones urbanitzades.
El pla especial haurà de:
-

Proposar un tractament dels espais lliures, consolidant la idea de passeig.
Proposar un tractament del marge esquerra del riu Brugent per garantir la
seva estabilitat.
Detectar i significar punts singulars com ara la resclosa.
Garantir el manteniment de la xarxa de reg i l’abocament a llera.
Regular les instal·lacions pròpies de l’activitat en els camps,
majoritàriament d’avellaners, i horts.
Preveure la transformació de l’ús agrícola del sòl no urbanitzable a l’ús
d’espai lliure.
Fixar els accessos als camps i al riu des dels vials de vora.
Valorar l’adopció de mesures en previsió de possibles inundacions.
Regular les instal·lacions d’enllumenat i del mobiliari urbà, així com el
tractament del sòl i de la vegetació.
Fer un tractament de parc sobre els dos tipus de sòl.

Correspon la formulació del Pla especial a l’Ajuntament d’Amer, sense perjudici
d’allò que determinen els articles 8 i 101 del TRLUC.
L’administració exercirà en els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable
el dret de tempteig i retracte.
Tant la delimitació concreta d’aquesta àrea subjecta a tempteig i retracte, com
estructura de la propietat que conté, es grafia en els plànols d’aquest POUM.
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Mentre no es redacti el pla especial els espais lliures integrats en polígons i
sectors de desenvolupament es podran planificar i executar observant els
objectius i els criteris generals d’ordenació i regulació descrits en els punts
anteriors.
SISTEMES
En relació als percentatges de reserva de sòl que el la legislació urbanística
determina Amer pateix un dèficit de superfície destinada a espais lliures.
Aquest aspecte es relativitza si considerem Amer com una població envoltada
d’espai verd.
El POUM amplia la superfície d’espais lliures en sòl urbà (PMU-8 Horts del
Monestir; PMU-2 Francesc Macià i en bona parta dels PAU). Aquest espais
quedaran equipats pel seu adequat ús i gaudi.
En relació als espais destinats a equipaments la situació és a la inversa. Hi ha
un escreix d’espais per a equipaments. Tot i així el POUM proposa un nou
espai en l’àmbit del PMU-2 Francesc Macià.
El POUM preveu també una zona de Serveis Tècnics en la que es troben les
captacions d’aigua de la població i a on es preveu instal·lar una estació de
bombeig del sistema de sanejament en alta.
El percentatge destinat al sistema viari es troba dins els valors normals i es
posa especial èmfasi en l’habilitació d’espais per aparcaments situats
estratègicament al voltant de la Plaça de la Vila, amb la finalitat de poder
eliminar el costum d’aparcar a la dita plaça, i a les places del Monestir i de
Sant Miquel, degut a que el comerç de la població es concentra
majoritàriament

en aquesta zona. En aquest sentit, l’espai d’aparcament

previst en el PMU-8 Horts del Monestir, permet aparcar i accedir directament al
començament de la Rambla del Monestir, al carrer Narcís Junquera i a la Plaça
de Sant Miquel i a través d’aquests a la Plaça de la Vila.
Superfície per a sistemes
Sist. d'espais lliures (SV) sòl urbà cons.:
Sist. d'espais lliures (SV) sòl urbà no cons.:
Total SV en sòl urbà:

6,59%
2,45%
9,04%

Sup. Ha
5,56
2,07
7,63

Sup. m2
55.614
20.700
76.314

Sist. d'equip. comun. (SE) sòl urbà cons.:
Sist. d'equip. comun. (SE) sòl urbà no cons.:
Total SE en sòl urbà:

8,53%
0,82%
9,36%

7,21
0,69
7,90

72.074
6.944
79.018
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Sistema viari (SX) sòl urbà cons.:
Sistema viari (SX) sòl urbà no cons.:
Total SX en sòl urbà:

18,06%
3,15%
21,20%

15,25
2,66
17,91

152.509
26.562
179.071

En el sòl urbanitzable
Atès que encara hi ha una reserva substancial de sòl urbà i urbanitzable per
desenvolupar previst a les NN. SS., les previsions del POUM en quant a
aquests sectors es limita a:
-

En el cas de l’actual PP3 es delimita el subsector 2 com un sector
independent (PPa-1), de 7’64 Ha d’extensió, en el que s’introdueix una
reserva d’espai pel sistema viari (nou accés des de la futura variant de la C63). El subsector 3 ja es troba executat i els subsectors 1 i 4 les obres
d’urbanització estan paralitzades.

-

En el cas de l’actual PP2 el qual preveu una part de sòl industrial i un part
de sòl residencial es desdobla en dos, restant per a l’ús industrial el situat
front el sector PP1, subsector 2, també d’ús industrial. Es conforma així un
nou sector independent (PPa-3) de 4’65 Ha d’extensió. I la part del referit
PP2 destinada a residencial es concentra en un sector nou (PPr-4) que
engloba, a més, terrenys que actualment tenen la condició de sòl urbà
(gran part del UA-6), amb una extensió de 2’88 Ha.

-

El PPr-2 és un sòl urbanitzable que es correspon amb l’anterior PP1,
Subsector 1, delimitat a les anteriors Normes Subsidiàries, el qual suporta
l’espai destinat a equipament del Subsector 2, d’acord amb l’Avanç de Pla
aprovat en el seu dia.

-

En sectors i subsectors amb processos d’urbanització iniciats però no
acabats o paralitzats s’han definit polígons d’actuació urbanística.

Per raons d’estratègia i compleció d’espais el POUM qualifica dos sectors no
delimitats:
SUND-1. Sector residencial El Pedreguet (PPDr-1)
El barri del Pedreguet és el més característic d’Amer i s’organitza al llarg del
carrer Girona i al voltant de la Plaça de Pietat.
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És una zona de la població de carrers estrets a on la circulació de vehicles és
molt complicada, en general, i en particular pels vehicles de neteja,
d’emergències sanitàries i d’incendis.
La via principal és el carrer Girona, carrer aquest que es troba dins l’àmbit
declarat BCIN i que és utilitzat de forma general, i molt més del que seria
desitjable, per una bona part de la població que resideix al voltant de la plaça
de Sant Miquel i encara més amunt. També es via de sortida de molts vehicles
de transport de mercaderies.
Per tant, un dels objectius principals és generar una via alternativa o
complementaria al carrer Girona que connecti la Plaça de Pietat amb la C-63, a
l’alçada de l’encreuament amb el carrer Tres Rocs.
Tal i com es va demanar a la Jornada de participació ciutadana s’ha tingut cura
de preservar el més possible el Bosc d’en Rostes.
Amb aquesta actuació es completarà un buit urbà que havia quedat entre les
darreres cases del carrer Girona i les cases del Grup Bellindret.
Una part del sòl així qualificat actualment té la condició de sòl urbà i la resta sòl
no urbanitzable de protecció territorial segons el PTPCG, afectant una
superfície de 12.299 m2. Per compensar aquesta afectació es classifica com a
sòl de protecció paisatgística i forestal (Clau N2.b) una extensió de terreny de
24.685 m2 situat al nord del PPr-2, entre el riu Brugent i la via verda, que el
referit PTPCG qualifica de protecció preventiva.

Figura 25.

Espai qualificat com N2.b compensant afectació SUND-1.
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El Pla Parcial de Delimitació haurà d’observar:
-

Aspectes de integració amb l’entorn.

-

El sector limita amb l’àmbit declarat BCIN. Caldrà fer una proposta
adequada de la tipologia edificatòria, de composició de façanes, de
materials i colors.

-

Caldrà oferir un bona façana a la via verda i evitar la imatge poc
endreçada que es dona en altres trams de la via.

-

Caldrà tractar convenientment la relació del sector amb el Mas Can Sagal.

Per assolir tots aquest objectius el Pla Parcial podrà precisar amb major detall
els seus límits.
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i
energètics suficients.
El Pla Parcial de Delimitació proposarà un vial principal que sortint de la Plaça
de Pietat connecti amb la C-63. S’estudiarà bé las seva secció en funció dels
sentits de circulació que calgui implantar. Dit vial tindrà dos de travessers que
connectaran amb el carrer Girona de forma que permeti eliminar la connexió
per a vehicles de dit carrer amb la carretera. El projecte d’obres d’urbanització
a redactar dissenyarà la rotonda de connexió amb la C-63.
Es mantindran els camins que connecten actualment amb la via verda.
Es tindrà cura amb l’afectació al bosc conegut com Pla d’en Rostes.
Caldrà fer un tractament adequat dels cursos d’aigua i de l’escorrentia de la
zona.
SUND-2. Sector d’usos mixtos Les Maioles (PPDa-2)
En aquesta zona existeix una activitat industrial legalment implantada situada
en sòl no urbanitzable.
Molt a prop també hi han altres activitats en forma de tallers situades també en
aquest tipus de sòl i sòl urbà amb ús principal habitatge.
Disposar en aquesta zona de sòl qualificat facilitaria el desenvolupament futur
de dites activitats.
Atesa la seva proximitat amb sòl urbà residencial i atenent a les observacions
de l’Informe Territorial Urbanístic es proposa un desenvolupament mixt (D3).
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El Pla Parcial de Delimitació haurà d’observar:
-

Aspectes de integració amb l’entorn.

-

Es farà un tractament acurat del límit situat a prop del riu Brugent per
minvar l’impacte paisatgístic des dels marges del riu.

-

Per assolir tots aquest objectius el Pla Parcial podrà precisar amb major
detall els seus límits.

El camí de Sant Climent és una via rellevant dins el municipi doncs és la via
principal de comunicació de molts masos amb el nucli urbà. Abans d’arribar a
Sant Climent hi ha una bifurcació que porta fins a Sant Julià del Llor. Caldrà
resoldre la seva continuïtat i la connexió amb la C-63.
La seva delimitació haurà de justificar la disponibilitat de recursos hídrics i
energètics suficients.
Els usos principals seran l’industrial i el comercial, valorant la necessitat del
residencial de baixa densitat.
S’estudiarà la tipologia de nau entre mitgeres i la aïllada
En el sòl no urbanitzable
El POUM recull les prescripcions, determinacions i recomanacions del PTPCG
i del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques
gironines, així com les prescripcions de l’informe de sostenibilitat ambiental.
REGULACIÓ
En el sòl urbanitzables es determinen les següents zones i subzones:
-

Zona de protecció preventiva.

-

Zona de protecció territorial.

-

Zona de protecció especial.

-

Zona d’activitat autoritzada.

Zona de Protecció preventiva (N1)
Són els sòls de menys valor intrínsec que el planejament, per tal de garantir
l’ús racional del territori, decideix mantenir lliures i no incorporar-los en els
processos urbans i que no es consideren de protecció especial o territorial. Es
correspon amb l’anterior terminologia de Rústec General.
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Seguin les directrius del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines és
un sòl que cal protegir preventivament, sense perjudici que mitjançant el
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies
que el PTPCG estableix, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i
edificades, si escau.
Aquests sòls de protecció preventiva s’ajustaran a les disposicions del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i
2.11 de la normativa del PTPCG pel que fa a usos admesos i les directrius de
paisatge del PTPCG, en especial els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a
determinacions en matèria de paisatge.
En aquesta zona només es defineix una subzona, que es correspon amb la
Zona de rústec general de les anteriors Normes Subsidiàries. Són terrenys
situats a prop de les zones urbanes a on hi trobem camps de conreus, horts i
arbredes.
Zona de Protecció territorial (N2)
Són els sòls que en reconeixement dels valors del territori (agrícoles, forestals,
ecològic i paisatgístic, etc.) el pla preserva identificant les seves especificitats i
característiques, com són els conjunts rurals d’interès o les proteccions
ambientals dels nuclis, entre d’altres.
Aquests sòls de protecció territorial s’ajustaran a les disposicions del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.9
de la normativa del PTPCG pel que fa a usos admesos i les directrius de
paisatge del PTPCG, en especial els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a
determinacions en matèria de paisatge.
En aquesta zona es defineixen les següents subzones:
-

Subzona de protecció agrícola (N2.a).
Aquesta subzona es correspon amb la Zona de protecció agrícola de les
anteriors Normes Subsidiàries, si bé amplia la protecció a terrenys
considerats anteriorment com a rústecs.
Els terrenys així qualificats es destinen a conreus agrícoles, prats i
pastures. Presenten una valor agronòmic, d’interès productiu. Des d’un
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punt de vista paisatgístic introdueix un mosaic de textura i color damunt el
territori que contrasta amb els volums de les zones arbrades.
-

Subzona de protecció paisatgística i forestal (N2.b)
Aquesta subzona incorpora i amplia el sòl qualificat com a Sòl de
protecció paisatgística i forestal en les anteriors Normes Subsidiàries.
Els terrenys amb aquesta qualificació tenen un alt valor mediambiental i
paisatgístic. Són terrenys boscosos, amb diversitat d’espècies vegetals
autòctones. Actuen com a connectors entre territoris i faciliten la
reproducció i preservació de la fauna.

Zona de Protecció especial (N3)
Són sòls que en concorren valors que justifiquen un grau de protecció altament
restrictiu reconegut sectorialment, com poden ser els espais PEIN, la xarxa
Natura 2000, les zones humides i altres.
Aquest sòls formen part d’àmbits de protecció establerts en la normativa
sectorial del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000 i
els hi serà d’aplicació el règim que estableix el Pla d’Espais d’Interès Natural
aprovat pel Decret 328/1992 i la Llei 12/1985 d’Espais Naturals.
Aquests sòls de protecció territorial s’ajustaran a les disposicions del Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.7
de la normativa del PTPCG pel que fa a usos admesos i les directrius de
paisatge del PTPCG, en especial els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a
determinacions en matèria de paisatge.
En aquesta zona només es defineix una subzona: Subzona de sòl rústec
especial (N3.a).
En el cas d’Amer aquest tipus de sòl és de naturalesa forestal i afronta amb
l’embassament del Pasteral.
Els terrenys amb aquesta qualificació tenen un alt valor mediambiental i
paisatgístic. En els seus boscos hi ha diversitat d’espècies vegetals autòctones
i actuen com a connectors entre territoris i faciliten la reproducció i preservació
de la fauna.
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Zona de d’Activitat Autoritzada (N4).
En aquesta qualificació es troben activitats situades en sòl no urbanitzable que
convé identificar-les i regular-les de forma específica sense disminuir les seves
adequacions al medi que l’envolta.
En aquesta zona es defineixen dues subzones:
-

Subzona d’activitat industrial (N4.a).
En aquesta subzona es troben les edificacions de la FONTER, marca
comercial de l’entitat Aguas Danone, S.A., dedicada a l’embotellament
d’aigua mineral; i també els pous de captació.
En el plànol d’ordenació del no urbanitzable es delimita la zona de
protecció del aiguaneixos Fonter i Moncler, d’acord amb les coordenades
que figuren en el Cadastre miner del Ministerio de Energia, Turismo i
Agenda Digital (Veure Annex 5).
Caldrà redactar un Pla especial amb els objectius que es relacionen a
l’apartat següent de PLANS ESPECIALS.

-

Subzona d’activitat d’emmagatzematge i serveis tècnics (N4.b).
En aquesta subzona existeix un conjunt de naus implantades amb motiu
de les obres de la pressa del Pasteral i que actualment continuen donant
servei a l’embassament.

PLANS ESPECIALS
El POUM determina la redacció de tres sectors de desenvolupament en sòl no
urbanitzable, que són:
Pla especial urbanístic El Colomer” (PEUd-3)
El Colomer és un petit assentament en el que destaquen dues construccions
agrícoles significatives i catalogades i la capella de Sant Marçal, que ja ha
sofert una intervenció poc afortunada que afecta la seva part posterior.
Els objectius perseguits són:
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-

-

Regular les actuacions sobre les edificacions existents considerant el
conjunt, en concordança amb les determinacions que fixa el Pla Especial
urbanístic i Catàleg específic de masies i cases rurals en sòl no
urbanitzable del municipi d’Amer en relació a les construccions
catalogades.
Concretar els usos admissibles i els seus condicionants, regulant els
paràmetres urbanístics d’edificació i concretant les obres d’urbanització a
realitzar per a facilitar la implantació, així com la seva gestió.
Regular l’ampliació de les construccions i el tractament dels espais lliures.
Determinar les actuacions a realitzar per afavorir la integració amb
l’entorn natural.
Fixar criteris d’intervenció per protegir la capella existent.

Pla especial de protecció “Sant Climent d’Amer” (PEUd-4)
Sant Climent és un altre assentament però en aquest cas amb orígens reculats
en el temps, en el que destaca l’església. Existeix també un cementeri en
desús.
Els objectius perseguits són:
-

Regular les intervencions en les edificacions, en els espais lliures i en el
seu entorn i de forma especial en l’església, l’edifici de l’antiga escola i en
el cementiri.
Determinar el destí del cementiri i/o les condicions de preservació.

Pla especial urbanístic “Fonter” (PEUd-5)
La situació de la planta d’embotellament afecta una zona sensible de l’espai
natural i l’accés a la planta i als punts de captació incideix amb els camins
utilitzats de forma habitual, en especial el que porta a la Font Picant
Els objectius perseguits són:
-

Regular les actuacions sobre els edificis existents i les seves ampliacions,
fixant la ocupació, alçades màximes, sostre màxim i número de plantes.
Mesures de protecció dels pous de captació. Valorar modificacions en el
traçat de camins.
Determinació dels usos admesos en els espais no edificats: Aparcament,
emmagatzematge, enjardinament, etc.
Adopció de mesures d’integració amb l’entorn: ambientals i
paisatgístiques.
Regulació de l’accés a la Font picant i adequació del seu entorn.
Qualsevol altre mesura encaminada a compatibilitzar l’adequació dels
espais i l’accés a les instal·lacions de vehicles i persones vinculades a
dites instal·lacions amb les activitats pròpies del sòl rústec, incloses les de
lleure i esbarjo propiciades per les fonts d’aigua existents a l’entorn i per
la via verda.
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SISTEMES
Sistema viari.
En els plànols del sòl no urbanitzable es ressalten les principals vies de
comunicació.
La C-63. és una carretera de la xarxa bàsica que uneix Lloret de Mar, Santa
Coloma de Farners, Anglès, Amer, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de
Pallerols i Sant Esteve d’en Bas.
La variant d’Amer es troba dins el marc del condicionament del corredor
Brugent-Ter (C-63 i N-141).
El POUM delimita la previsió d’espai pel traçat de la variant C-63 adaptada als
darrers acords establerts entre l’Ajuntament d’Amer i la Direcció General de
Carreteres. Dits acords es concreten en el redimensionat dels enllaços de la
variant amb l’actual traçat i amb el desglossat de la variant amb dos trams,
introduint un nou ramal entre la dita variant i el polígon industrial. També s’ha
adequat millor el traçat i les seves característiques en el seu pas a prop del
grup residencial Solivent, el que comporta redefinir l’actual via d’accés, la
construcció d’un nou pont i el desmuntatge de l’actual.
Les altres vies de connexió amb el territori són:
- El camí a Sant Martí Sacalm, de titularitat pública (Diputació)
- El camí de Sant Climent (Ajuntament).
- La via verda (Ajuntament).
Amer disposa d’un inventari de camins definitivament aprovat (BOP nº 176,
14.09.2016). S’han reflectit de forma diferenciada (delimitant les franges de
protecció) els que són de titularitat pública d’acord amb dit document.
Sistema d’espais lliures.
En sòl no urbanitzable només s’han classificat així els terrenys vinculats a la
via verda amb límits que superen la distància de 2’50 m respecte de l’eix de la
via.
Sistema hidrogràfic.

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
101

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memòria

Forma part del sistema hidrogràfic el conjunt d’espais lliures que conformen les
làmines i els cursos naturals de l’aigua (canalitzats o no) com rius, canals,
rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
En aquest tipus de sòl es troba una part del reg del Bellvespre i el reg de les
Maioles.
Serveis tècnics.
En aquest sòl es disposen els elements del sistema de sanejament i els
dipòsits d’abastament d’aigua.
OBSERVANÇA DE L’OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Tal i com d’assenyalat a l’anterior apartat 7.1 d’aquesta Memòria, l’objectiu de
desenvolupament sostenible és un dels principis generals de l’actuació
urbanística.
En aquest sentit, els objectius que han orientat la redacció del POUM tenen
també com a marc de referència, els criteris de protecció dels valors
mediambientals i de sostenibilitat que estableix el Pla d’Acció de l’Agenda 21
Local d’Amer.
Objectius bàsics proposats pel Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local d’Amer.
Dels objectius bàsics relacionats amb incidència sobre la redacció del POUM
cal esmentar:
-

Donar al municipi els elements de coneixement necessaris per portar a
terme polítiques de desenvolupament local sostenible de manera
planificada.

-

Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels
planejaments municipals.

-

Determinar

una

sèrie

d’actuacions

prioritàries

(projectes,

estudis,

organització interna), definir-ne el calendari i buscar les fonts de
finançament, la gestió, etc., per accelerar la transició cap a un
desenvolupament sostenible del territori.
-

Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els
col·lectius ciutadans en el procés d’elaboració de l’estratègia local.
Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
102

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona
- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memòria

-

Assegurar un alt grau de qualitat de vida per tots els seus habitants.
D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement dels municipis per
tal que es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les
actuacions i els serveis locals i supramunicipals, de manera que la proposta
resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió adaptada ambientalment.

Objectius de la legislació urbanística.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat,
comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i
la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de
vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment
eficient.

ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ A LES DIRECTRIUS DE PLANEJAMENT DE LA
LEGISLACIÓ URBANÍSTICA
Les determinacions i l’execució del planejament urbanístic han d’assolir, en
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs
naturals i tecnològics, tal i com assenyala l’article 9 del TRLUC.
Directriu de preservació front als riscs naturals o tecnològics
D’acord amb l’estudi de riscos geològics els creixements es localitzen en
continuïtat amb els sòls urbans actuals seguint la orientació de l’eix fluvial. En
els sectors concrets on s’ha detectat susceptibilitat i s’han constatat indicis de
fenòmens gravitacionals el grau de perill es qualifica com a baix de forma que
cap nova àrea queda invalidada sistemàticament.
En aquelles zones on realment s’acabi constatant perill caldrà que un estudi
geotècnic per a cada nova construcció determini l’estabilitat natural del talús
(prèvia construcció) i l’antròpica (post-construcció) tot proposant les mesures
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d’estabilització necessàries per protegir la pròpia edificació i les zones
adjacents.
Per a la determinació dels riscs naturals i geològics, s’ha tingut en compte la
informació geogràfica oficial de l'Institut Geològic de Catalunya.
Directriu de preservació front als riscs d’inundació
Per a la redacció del POUM es va realitzar un estudi preliminar el novembre de
2013. En aquell estudi es varen analitzar les zones inundables i la influència
del traçat del vial de vora proposat. Dit traçat ja venia marcat per estudis previs
que formaven part de modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries.
Posteriorment, un cop definit el traçat de la variant d’Amer i la seva connexió
amb el vial de vora, es va redactar un Annex que analitza de forma global la
incidència de la nova ordenació.
Les nous creixements queden fora de les zones inundables per a un període
de retorn de 500 anys, amb les consideracions que es descriuen a l’apartat 4.2
d’aquesta Memòria.
L’Estudi defineix les cotes de la rasant del vial de vora per que assoleixi la
funció de mota de forma efectiva. De fer-se així s’elimina la inundació
provocada per a T= 500 anys de període de retorn i permet la urbanització dels
sectors previstos.
La cota mínima que haurà de tenir aquest vial serà la cota de la làmina d’aigua
obtinguda a la modelització de la situació futura per a T=500 anys més un
resguard lliure d'almenys 0.5 m.
Segons els resultats de la modelització d’aquesta situació futura, les zones
situades aigües avall o a l’altra riba no patiran cap mena de perjudici derivat de
l’actuació proposada, és a dir, no es perjudicarà a tercers. Tampoc provocarà
cap sobreelevació a la zona del Pont de camp de futbol, tal i com es pot
observar a les comparatives de les dues situacions per a T= 500 anys de
període de retorn.
Directriu de preservació dels valors paisatgístics d’interès especial i el sòl dalt
valor agrícola.
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El POUM reconeix, identifica i protegeix els espais amb valors paisatgístics.
Són terrenys boscosos, amb diversitat d’espècies vegetals autòctones. Actuen
com a connectors entre territoris i faciliten la reproducció i preservació de la
fauna.
També es fa una qualificació específica per a terrenys que es destinen a
conreus agrícoles, prats i pastures. Presenten una valor agronòmic, d’interès
productiu. Des d’un punt de vista paisatgístic introdueix un mosaic de textura i
color damunt el territori que contrasta amb els volums de les zones arbrades.
Directriu de preservació del patrimoni cultural i la identitat del municipi.
La ordenació proposada identifica els espais que formen par del conjunt
històric d’Amer i el seu entorn de protecció. Estableix directrius encaminades a
facilitar la seva conservació i la recuperació d’edificis degradats.
Proposa la redacció d’un Pla especial que completi aspectes més de detall.
Directriu de preservació de processos d’urbanització terrenys de pendent
superior al 20 %.
Les reserves de sòl proposades no es situen en terrenys de pendent superior
al 20 %.

ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ AL CONTINGUT DEL PLA TERRITORIAL
PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES (PTPCG).
El Pla se centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de la realitat
territorial: els espais oberts, els assentaments urbans i les infraestructures de
mobilitat. La proposta reguladora del Pla es basa en determinats criteris de
planejament, en les hipòtesis d’evolució econòmica i demogràfica i en la
situació actual del territori, en especial, pel que fa a les infraestructures i les
implantacions urbanes.
Els espais oberts engloben tot el sòl no urbanitzable i en ell el PTPCG
desenvolupa propostes i estableix determinacions sobre el sistema d’espais
oberts, en el marc de les competències que li atribueix la legislació territorial,
de manera general, unitària i integrada. General, en la mesura que abasta els
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diferents aspectes que hi conflueixen; unitària, ja que per la seva escala de
treball pot superar la fragmentació que imposen els límits administratius en els
planejaments urbanístics municipals; integrada, tota vegada que incorpora les
disposicions de les legislacions sectorials vigents que hi incideixen o preveu el
mecanisme de la incorporació de les que encara resten pendents.
El sistema d’assentaments és una categoria propositiva bàsica del
planejament territorial, sobre la qual el Pla aplica les estratègies de creixement,
desenvolupament qualitatiu, millora i compleció i manteniment del caràcter
rural.
En el marc del Pla territorial, els aspectes relacionats amb la mobilitat
s’analitzen amb l’objectiu d’induir a racionalitzar la demanda de mobilitat i a
oferir criteris per al desenvolupament d’un model més sostenible que potenciï
una relació més equilibrada entre les diverses modalitats de desplaçament.

Figura 26.

Plànol d’ordenació territorial del PTPCG

ELS ESPAIS OBERTS
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El POUM adopta els criteris del PTPCG i distingeix diferents tipus de sòl: sòl
de protecció especial, sòl de protecció territorial i sòl de protecció preventiva.
El sòl de protecció preventiva (Clau N1) comprèn sòls no urbanitzables que el
planejament urbanístic no ha considerat de protecció especial o de protecció
territorial. Normalment són sòls situats molt a prop del sòl urbà.
El sòl de protecció territorial (Clau N2) comprèn el sòl que no es considera
necessari que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té
valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de
la seva possible transformació, atès que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl
de protecció preventiva per donar resposta a totes les necessitats de
desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es donin
al llarg del seu període de vigència.
En aquesta clau es distingeix una subzona de protecció agrícola amb
significativa presència d’aquest tipus d’activitat i en la que el terreny aporta un
valor paisatgístic afegit; i també, una subzona de protecció paisatgística i
forestal.
El sòl de protecció especial (Clau N3) comprèn el sòl que pels seus valors
naturals o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més
adequat per integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de
garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt del territori, amb els seus
caràcters i funcions diversos. Aquesta categoria de sòl incorpora com a
primers constituents tots els espais que han estat protegits per la normativa
sectorial o per planejaments específics, sigui el Pla d’espais d’interès natural i
la xarxa Natura 2000.
El POUM introdueix una quarta clau (N4) per tractar de forma específica unes
activitats implantades en sòl no urbanitzable que convé regularitzar de forma
integrada a l’entorn que les envolta.
ELS ASSENTAMENTS
El POUM possibilita que els creixements residencials es produeixin en
continuïtat amb els sòls urbans consolidats i que l’articulació amb els teixits
residencials

preexistents

compactes,

es

puguin

asseguri
materialitzar

que

els

desenvolupaments

polítiques

d’habitatge

siguin

eficaces

i
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urbanísticament integrades i es faciliti la convivència d’activitats econòmiques i
habitatge.
El compliment d’aquestes condicions, juntament amb l’aplicació del criteri de
moderació en el consum de sòl, aconsellen, de forma preferent, desenvolupar
àmbits de sòl urbà no consolidat o àrees de rehabilitació urbana abans de
posar en joc sòls urbanitzables o de classificar-ne de nous.
Estratègia de creixement.
En el cas d’Amer el PTPCG li assigna un creixement moderat.
L’extensió urbana màxima que el pla d’ordenació urbanística municipal pot
proposar és orientativament la que resulti de l’aplicació d’una expressió
alfanumèrica equivalent al 30 % del a superfície de càlcul de l’àrea urbana
existent afectat per un factor corrector.
Les dades utilitzades en el moment de ser aprovat el PTPCG (14.09.2010) i els
valors resultants són els següents:
SÒL D'ÚS PREDOMINANT RESIDENCIAL
Sòls consolidats o urbanitzats, o mixt amb presència significativa d'habitatge:
Sòl urbanitzat no edificat i sòls en procés d'urbanització avançada en la data
d'aprovació del PTPCG:
Àmbits en sòl no urbanitzable contigus a l'àrea urbana i ocupats per
edificacions plenament integrades:
Trames amb activ. econòm. pròximes al s. urbà que no sobrepassen
paràmetres fixats a l'article 3.7.3 del PTPCG:
TOTAL SÒL URBÀ COMPUTABLE (A):

42,83 Ha
0,00 Ha
0,00 Ha
3,74 Ha
46,57 Ha

EXTENSIÓ PROPOSADA DEL NUCLI URBÀ AMB ÚS PREDOMINANT RESIDENCIAL (EU)
Sòl urbà no consolidat:
13,35 Ha
Sòl urbanitzable delimitat:
7,65 Ha
Sòl urbanitzable no delimitat:
1,23 Ha
TOTAL EXTENSIÓ DE SÒL PROPOSADA (E): 21,01 Ha
EXTENSIÓ URBANA ADMISSIBLE (Creixement moderat):

E = 30 × A × f / 100
Superfície de l'extensió urbana màxima admissible:
Superfície de càlcul de l'àrea urbana existent:
Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió:
Desviació respecte el valor màxim:

E:
A:
f:
d:

14,56 Ha
46,57 Ha
1,0418
6,45 Ha
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Figura 27.

Amer. Ortofotoplànol any 2010

Els anteriors valors es justifiquen a partir de les següents consideracions:

DADES EN LA DATA D'APROVACIÓ DEL PTPCG.
Sup. Ha
Sòls consolidats o urbanitzats, o mixt amb presència
significativa d'habitatge (A-B):
A Nucli històric i extensions:
Sòl urbà:
Solivent:
Instal·lacions esportives
Carrer Santa Brígida
B Sòl urbà no consolidat:
Sòl urbanitzat no edificat i sòls en procés
d'urbanització avançada en la data d'aprovació del
PTPCG:

Àmbits en sòl no urbanitzable contigus a l'àrea urbana
i ocupats per edificacions plenament integrades:

Trames amb activ. econòm. pròximes al s. urbà que
no sobrepassen paràmetres fixats a l'article 3.7.3 del
PTPCG:
Zona Hipra

Sup. m2

42,83
56,19
52,23
1,45
1,45
1,06
13,35

428.343
561.853
522.279
14.478
14.478
10.618
133.510

0,00
0,00

0

0,00
0,00

0

3,74
3,74

37.420

Sobre el valor màxim d’extensió urbana admissible hi ha un escreix de 6’45
Ha.
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Part d’aquesta desviació teòrica es compensa parcialment al considerar que:
- Els terrenys de la antiga UA-14 es desclassifiquen i passen a ser sòl no
urbanitzable (Clau N2b), el que representa una disminució de sòl urbà de
2’21 Ha.
- Part de la superfície del nou sòl urbanitzable no delimitat Font del Turó era
sòl urbà a les NN. SS., en una extensió de 0’71 Ha.
- Part dels terrenys de l’antiga UA-12 també es desclassifiquen, el que
representa una disminució de sòl urbà residencial de 0’17 Ha.
És a dir, de facto, l’excés de sòl urbà amb ús predominant residencial és de
3’36 Ha.
Una part d’aquest augment de sòl urbà es deu a l’ampliació dels espais lliures
dels polígons d’actuació que incorporen trams del vial de vora, motivada per
l’adopció d’un traçat curvilini en lloc del poligonal de les antigues NN. SS. per
delimitar el sòl urbà en aquells àmbits (0’18 Ha).
En qualsevol cas l’escreix que es produeix es considera susceptible de ser
admès pels següents motius:
a) La nova ordenació manté la configuració general de les Normes
Subsidiàries.
b) Reduir sòl urbà seria factible modificant el traçat del vial de vora. No
obstant, el vial de vora a més de posar límit a l’Est de la població, canalitza
millor els accessos a la C-63 i actua com a límit de la zona inundable.
Resituar dit vial comportaria deixar algunes construccions en zona
inundable i realitzar un traçat tortuós, que és precisament el que s’ha volgut
corregir respecte de les vigents NN. SS:
c) Si el model de creixement a potenciar és aquell que minimitza l’afectació de
nou sòl (estructura compacta), a llarg termini els terrenys a desclassificar es
tindrien que tornar a classificar, atès el marc físic que envolta el nucli
d’Amer i el seu eixample.
d) Es podria desclassificar el sòl urbanitzable del sector Les Escoles, però
aquest és un subsector de l’actual PP1, en el que l’altre subsector ja s’està
desenvolupant i conseqüentment ja s’han repartit càrregues per l’equilibri
de subsectors.
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e) El sòl urbanitzable no delimitat Font del Turó es proposa per tal de millorar
la connectivitat, la mobilitat interna i la seguretat front un risc d’incendi del
barri del Pedreguet. Es podria prescindir d’aquesta classificació però es
proposa atès el caràcter estratègic que se li atorga. Una part de l’àmbit és
actualment sòl urbà.
Al marge del sòl residencial i en quant al sòl d’ús industrial, el que major
dinamisme té degut a la presència de l’empresa HIPRA, només es considera
necessari ampliar respecte de les actuals NN. SS. un espai situat al sud de la
població, en part ocupat per una altre empresa en expansió. Aquesta reserva
de sòl (3’19 Ha) juntament amb el que queda per desenvolupar segons les
previsions de les NN. SS. i que seran el sector El Rieral (actual subsector 2 del
PP3) de 7’64 Ha i el sector Les Prades Est (actual PP2) de 4’65 Ha., es
considera suficient per atendre les futures demandes d’aquests tipus de sòl,
juntament amb el sòl que actualment es troba en procés d’urbanització.
En resum, la proposta de creixement és coherent amb els objectius plantejats
ja explicitats en el corresponen apartat d’aquesta Memòria.

Figura 28.

Amer. Ortofotoplànol any 1986
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INFRAESTRUCTURA DE MOBILITAT
Des de la vessant de la infraestructura de mobilitat el PTPCG identifica una
gran zona geogràfica delimitada per vies principals i vies estructurants
primàries. Pel nord, l’A-26 que comunica Ripoll amb Figueres; per l’Est, la C-66
entre Banyoles i Girona i un tram de la A-2 fins arribar a la C-25; pel Sud, la C25 que comunica Santa Coloma de Farners amb Vic; i finalment per l’Oest, la
C-17 que comunica Vic amb Ripoll.
Cal afegir la C-37 que amb la construcció del túnel de Bracons ha absorbit
major numero d’usuaris alleugerint la C-63.
Pel mig d’aquesta zona geogràfica es situa la C-63 que adopta un veritable
paper vertebrador

entre Olot i Santa Coloma de Farners, que pren major

rellevància en tant que per una banda, suporta una major concentració
residencial i d’activitats econòmiques i per l’altre, per la seva connexió amb la
N-141 d’Anglès a Girona, amb projectes de millora viaria i variants a executar
fins arribar a Amer.
La C-63. és una carretera de la xarxa bàsica que uneix Lloret de Mar, Santa
Coloma de Farners, Anglès, Amer, les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de
Pallerols i Sant Esteve d’en Bas. El PTPTCG defineix una polaritat
complementaria de segon ordre, de caire residencial, entre les poblacions
d’Anglès i Olot.
La variant d’Amer es troba dins el marc del condicionament del corredor
Brugent-Ter (C-63 i N-141).
El POUM delimita la previsió d’espai pel traçat de la variant C-63 adaptada als
darrers acords establerts entre l’Ajuntament d’Amer i la Direcció General de
Carreteres. Dits acords es concreten en el redimensionat dels enllaços de la
variant amb l’actual traçat i amb el desglossat de la variant amb dos trams,
introduint un nou ramal entre la dita variant i el polígon industrial. També s’ha
adequat millor el traçat i les seves característiques en el seu pas a prop del
grup residencial Solivent, el que comporta redefinir l’actual via d’accés, la
construcció d’un nou pont i el desmuntatge de l’actual.
La consolidació de la variant convertirà el tram urbà en una veritable via
urbana.
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MESURES ADOPTADES PER A FACILITAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
En la redefinició de zones s’ha observat el principi de jerarquització de vies i
adequació de les seccions en funció de la categoria assignada. Els sectors ha
desenvolupar hauran de mantenir aquest criteri en les seves propostes
d’ordenació.
En la zona del centre històric es proposa crear vials de prioritat invertida, en
concordança amb els valors que es volen preservar, tan els arquitectònics,
com els paisatgístics, com els econòmics (major concentració d’establiments
comercials).
El POUM preveu un sistema viari complementat amb espais d’aparcament
situats a prop del centre urbà, de forma que es pugui deixar lliure d’aparcament
la Plaça de la Vila, la Plaça del Monestir i la Plaça de Sant Miquel.
Aquestes mesures s’hauran de complementar amb ordenances i actuacions
encaminades a:
-

Regular les dimensions i característiques de calçades i voreres.

-

Racionalitzar la implantació del mobiliari urbà i del arbrat.

-

Regular la ocupació de la via pública per activitats de serveis, en especial
les de restauració i bars.

-

Millorar la senyalització viaria vertical i horitzontal.

-

Potenciar itineraris estratègics que facilitin els desplaçaments a peu o en
bicicleta.

-

Instal·lació d’elements que obliguin a conduir els vehicles a motor a
velocitat baixa.

DIAGNOSI DELS DÈFICITS DE LES XARXES BÀSIQUES DELS SERVEIS
URBANS i ACTUACIONS PREVISTES.
Abastament d’aigua i hidrants. Tractament.
•

Necessitats d’abastament.

S’ha facilitat a l’entitat PRODAISA les dades de creixement previstes en aquest
POUM, tant pel que fa al sòl urbà com al sòl urbanitzables i pels diferents usos.
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La demanda de consum intern en sectors no residencials s’estima en 186
m3/dia i en sectors residencials en 168 m3/ dia, segons dades que figuren a
l’informe de data 27 de novembre de 2016. Aquest valors no tenen en compte
les necessitats dels hidrants.
Tenint en compte I'evolució del servei dels darrers anys i d'acord amb estudis
tècnics, tals com el Pla Director d’Abastament d’aigua potable d'Amer (redactat
I'any 2.007), la demanda d'aigua total estimada no comportaria que s’hagués
de realitzar cap millora en la infraestructura de la xarxa d'abastament fora dels
sectors a urbanitzar.
Així doncs, la infraestructura actual podria assumir perfectament el consum
d'aigua estimat segons el creixement previst en el POUM. En el cas que
aquest creixement fos superior al establert, s’haurien de considerar algunes
millores infraestructurals.
L’informe de PRODAISA conclou que “hi ha les condicions necessàries i
suficients per satisfer I'abastament d'aigua potable sense variar el cabal i la
pressió dels sectors consolidats, sempre que no hi hagi variacions de qualitat
en I'actual font de subministrament.”
Sistemes d’evacuació d’aigües. Tractament.
•

Previsió de creixement pel desenvolupament del POUM. El POUM

contempla unes previsions de creixement lleugerament superiors a les
previstes per les Normes Subsidiàries a qui substitueix.
A l’horitzó de màxima ocupació de les previsions de creixement del POUM, el
número de vivendes serà:
- Sòl urbà consolidat: 68 v
- Sòl urbà no consolidat: 410 v
- Sòl urbanitzable: 366 v
El creixement en sectors no residencials, industrials o de dotacions i serveis
representen, entre sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable, un total de 15’48
Ha de superfície i 94.488 m2 de sostre màxim.
Distribució d’energia elèctrica.
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Previsió de demandes pel desenvolupament del POUM.

•

Depenent de la tipologia d’habitatges, variarà l’increment de la potència
contractada.
Les previsions de contractació a tenir en compte, segons el REBT, són les
següents:
- Habitatges: Electrificació bàsica 5.700 W
- Electrificació elevada 9.200 W
- Locals comercials: Mínim 3.40 W o 100 W/m2
- Garatges: 20 W/m2
- Edificis industrials: 125 W/m2
Edificis d'usos terciaris equiparables a locals comercials: 100 W/m2
La repercussió dels espais comuns en els edificis d’habitatges i la dels
garatges es consideren, en el primer cas, de 1’5 m2 per habitatge i, en el segon
cas, 25 m2 per habitatge, corresponent a 150 W i 500 W. Aquests serien els
valors d’electrificació:
Electrificació bàsica habitatges: 5.750 + 150 + 500 = 6.400 W
Electrificació elevada habitatges: 9.200 + 500 = 9.700 W
Segons aquests valors, l’augment de la demanda degut al desenvolupament
dels creixements del POUM és, d’aproximadament, 27.323 kW, desglossats
en:
-

Sòl urbà residencial: 3.421 kW

-

Sòl urbà industrial: 9.473 kW

-

Sòl urbanitzable residencial: 3.136 kW

-

Sòl urbanitzable industrial: 9.222 kW

-

Sòl urbanitzable d’usos mixtos: 2.071 kW

En aquests consums no estan previstos els derivats de la construcció dels
diferents equipaments.
A partir d’aquestes previsions d’augment del consum, la companyia propietària
de la xarxa de distribució actual pot fer les previsions que cregui convenients.
Els nous sectors de creixement hauran de completar la xarxa interior del
polígon i sol·licitar a l'empresa distribuïdora els drets d'extensió i els punts
d'enllaç.
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Per les infraestructures elèctriques s'hauran de tenir en compte les
recomanacions de les companyies i la normativa vigent:
a)

Infraestructures elèctriques existents

-

S’haurà de respectar la servitud de pas d'energia elèctrica oficialment
establerta. Si cal modificar-la, caldrà assolir un mutu acord entre el
peticionari de la modificació i el titular de la infraestructura elèctrica o
atendre les prescripcions del RD 1955/00, art. 153 o 154, en cas de
manca d'acord.

-

Quan es tracti d'obres i construccions a l'àrea d'influència o afectació de
les línies ja en servei, caldrà atendre prèviament a la resolució de 4/11/88
(DOGC núm. 1075 del 30/11/88).

-

No es podrà edificar a sota ni a l'entorn de les línies aèries a distàncies
inferiors a les reglamentàries d'acord amb la legislació vigent.

-

No es podran atorgar llicències per construir cap edificació o activitat que
pugui afectar la servitud que imposa una línia elèctrica.

-

Les línies elèctriques aèries d'alta tensió en indret urbà hauran de tenir les
condicions de seguretat reforçada que preveu la ITC LAT 07 del
Reglament Tècnic (RD 223/2008 de 15-02-08, BOE núm. 68 del 19-0308) adaptant-les-hi si no les compleixen. Qualsevol trasllat d’aquestes
instal·lacions s’hauria d’aprofitar per passar-les a soterrades.

b)

Implantació de noves línies elèctriques d’alta tensió
Qualsevol implantació de noves línies d’alta tensió en indret urbà hauria
de ser soterrat, tenint en consideració els requeriments de seguretat de
l'apartat 3.

c)

Línies soterrades
No es podran fer traçats soterranis de conduccions energètiques a les
proximitats de les canalitzacions elèctriques a distàncies inferiors a les
establertes reglamentàriament. Quan a l'actuació a realitzar pugui afectar
aquestes a canalitzacions, caldrà atendre al Decret 120/92 del 28 d'abril,
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la modificació d'aquest prevista al decret 196/92 del 4 d'agost (DOC del
12-06-92 i 25-09-92) i les prescripcions del RD 223/2008.
A més caldrà tenir present, prèviament a l'obertura de rases, la possible
existència de conduccions d'aquesta mena per a la prevenció d'incendis
i/o accidents. Per això, caldrà seguir les prescripcions de l'ordre TIC
341/03 del 22 de juliol (DOGC 3.937 del 31/07/03).
d)

Normativa vigent
Pel que fa referència a la instal·lació de noves línies elèctriques d'alta
tensió aèries i soterrades, serà prescriptiu l'acompliment del RD 223/2008
de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions
tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les
seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.
Per a la construcció de la nova infraestructura elèctrica, a banda de
l'acompliment de la normativa sectorial de caire general, caldrà acomplir
les Normes Tècniques Particulars de l'empresa ENDESA Distribución
Eléctrica S.L., aprovades per resolució del Director General d'Energia i
Mines de 29 de desembre (DOGC núm. 4827 de 22-02-07) en l'àmbit de
subministrament d'aquesta empresa.

e)

Infraestructures elèctriques en sòl no urbanitzable
L'establiment de les infraestructures elèctriques serà un ús compatible
amb qualsevol tipus de sòl no urbanitzable; tanmateix, aquesta
implantació comportarà que es dugui a terme l'avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, el Reial Decret
Legislatiu 1/2008 d'11 de gener, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei
d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes, així com, el Decret
328/1992 de 14 setembre pel qual s'aprova el Pla d'Espais d’Interès
Natural.

Servei de telecomunicacions.
•

Previsió de creixement pel desenvolupament del POUM
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El POUM contempla unes previsions de creixement lleugerament superiors a
les previstes per les Normes Subsidiàries a qui substitueix.
A l’horitzó de màxima ocupació de les previsions de creixement del POUM, el
número de vivendes serà:
- Sòl urbà consolidat: 68 v
- Sòl urbà no consolidat: 410 v
- Sòl urbanitzable: 366 v
El creixement en sectors no residencials, industrials o de dotacions i serveis
representen, entre sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable, un total de 15’48
Ha de superfície i 94.488 m2 de sostre màxim.

Àngel M. Pomar Marín
Arquitecte.
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ANNEX 1
QUADRES RESUM ÀMBITS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
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QUADRES RESUM ÀMBITS D'ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT (Suc) I NO CONSOLIDAT (SUnc)
Identificació
Clau
PAUu-1
PAUu-2
PAUt-3
PAUu-4
PAUu-5
PAUu-6
PAUu-7
PAUu-8
PAUu-9
PAUu-10
PAUu-11

Situació o paratge
POLÍGON INDUSTRIAL EL RIERAL Ss-1
POLÍGON INDUSTRIAL EL RIERAL Ss-4
POLÍGON INDUSTRIAL LES PRADES. Subsector 2.
FRONT HIPRA
EST DEL CARRER STA. BRÍGIDA
BELLINDRET - MAS LLORICHS
PASSEIG DEL FIRAL - CARRER BASSEGODA
NOTARI SÁNCHEZ
RAMON LLUL
DR. COLOMER
POLÍGON INDUSTRIAL L'ARBUSSET
GLOBAL PARCIAL PAU:

PMUo-1
PMUt-2
PMUt-3
PMUt-4
PMUt-5
PMUt-6
PMUt-7
PMUt-8

BELLVESPRE
FRANCESC MACIÀ
RIU BRUGENT NORD
RIU BRUGENT CENTRE
RIU BRUGENT SUD
TRES ROCS NORD
TRES ROCS CENTRE
HORTS DEL MONESTIR

Sup. àmbit
(m2)

49.448,00
41.742,00
13.282,70
4.292,00
6.512,00
12.102,00
1.502,00
1.219,00
4.384,00
3.362,00
27.867,00
165.712,70

Tipus Sostre edificable (m2)
de
sòl
Residencial No resid.
SUc
0,00 29.668,80
SUc
0,00 25.045,20
SUnc
0,00 7.969,64
SUc
3.648,20
0,00
SUc
2.279,20
0,00
SUc
3.388,56
0,00
SUc
2.403,20
0,00
SUc
572,93
0,00
SUc
1.446,72
0,00
SUc
1.546,52
0,00
SUc
1.546,52 13.097,49
16.831,85 75.781,13

1.827,90
12.688,77
3.192,60
2.918,05
9.358,30
6.944,00
5.578,02
5.679,45
48.187,09

10
50
19
23
45
39
31
40
257

0,00
5.438,04
0,00
1.250,59
4.010,70
2.976,00
2.390,58
2.434,05
18.499,97

(Sup. en m2)

SX
9.309,00
10.667,00
579,80
447,00
640,00
1.750,00
77,00
268,00
1.131,00
790,00
2.056,00
27.714,80

SD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SE
SV
1.978,00 5.379,00
1.670,00 4.174,00
0,00 2.457,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.862,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863,00
0,00
0,00
1.514,00 4.513,00
5.162,00 19.248,82

370,00
3.431,00
2.831,00
3.238,00
5.218,00
3.801,00
4.834,00
2.629,00
26.352,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.290,00
823,00
0,00 2.436,00
0,00 4.959,00
4.591,00 3.575,00
1.063,00 1.714,00
0,00 3.335,00
0,00 1.400,00
6.944,00 18.242,00

272.766,70

83.518,90 75.781,13

63.472,42 315,00

18.499,97 163,00

54.066,80 0,00

12.106,00 37.490,82

154.461,00 SUc
118.305,70 SUnc

18.659,75 67.811,49
64.859,15 7.969,64

17.113,23
68,00
46.359,19 247,00

0,00
0,00
18.499,97 163,00

27.505,00 0,00
26.561,80 0,00

5.162,00 16.791,00
6.944,00 20.699,82

Habitatges d'HPO en sòl urbà no c.:

0
35
0
16
40
29
16
27
163

Sistemes

GLOBAL TOTAL SÒL URBÀ:

28 Hab/Hec.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
8
10
14
9
2
9
6
0
58

Habit. HPO
Nº
hab.
Sostre (m2)
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0

GLOBAL PARCIAL PMU:

Densitat bruta d'habitatges:

1.827,90
18.126,81
3.192,60
4.168,64
13.369,00
9.920,00
7.968,60
8.113,50
66.687,05

Sostre (m2)
0,00
0,00
0,00
3.648,20
2.279,20
3.388,56
2.403,20
572,93
1.446,72
1.546,52
0,00
15.285,33

Nº
hab.

2.031,00
15.493,00
10.642,00
13.027,00
26.738,00
12.400,00
17.708,00
9.015,00
107.054,00

Sòl urbà consolidat:
Sòl urbà no consolidat:

SUc
SUnc
SUnc
SUnc
SUnc
SUnc
SUnc
SUnc

Habit. Lliure

40% Sostre d'HPO en sòl urbà no c.: 28,52%
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QUADRE RESUM SECTORS EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD) I NO DELIMITAT (SUND)
Identificació
Clau
PPa-1
PPr-2
PPa-3
PPr-4

Sostre edificable (m2)
Tipus
de sòl
SUD
SUD
SUD
SUD

Habit. Lliure
Nº
Sostre (m2)
hab.
0,00
0
12.927,00
127
0,00
0
8.074,00
59

186

9.000,00

6.887,00
0,00

40
0

20.714,00

6.887,00

40

94.488,00

27.888,00

226,00

30.001,00

73.774,00

21.001,00

12.299,00 SUND
31.868,00 SUND

9.839,00
0,00

0,00
20.714,00

GLOBAL PARCIAL SUND:

44.167,00

9.839,00

GLOBAL TOTAL SÒL URBANITZABLE:

243.662,00

39.840,00

SECTOR RESIDENCIAL EL PEDREGUET
SECTOR D'USOS MIXTOS LES MAIOLES

Densitat bruta d'habitatges:

199.495,00

41 Hab/Hec.

Sistemes

Sostre (m2)
0,00
5.540,00
0,00
3.460,00

No resid.
45.869,00
0,00
27.905,00
0,00

(m2)

76.448,00
47.703,00
46.508,00
28.836,00

Habit. HPO
Nº
hab.
0
66
0
41

Residencial
0,00
18.467,00
0,00
11.534,00

Situació o paratge
POL. INDUSTRIAL EL RIERAL
SECTOR RESIDENCIAL LES ESCOLES
POLÍGON INDUSTRIAL LES PRADES EST.
STOR. RESIDENCIAL PONT DE SANTA BRÍGIDA

GLOBAL PARCIAL SUD:
PPDr-1
PPDa-2

Sup. àmbit

SD
0,00
0,00
0,00
0,00

SE
3.822,00
4.256,00
2.325,00
1.442,00

SV
7.645,00
9.002,00
12.883,00
5.479,00

107

37.444,00 0,00

11.845,00

35.009,00

2.952,00
0,00

33
0

3.899,00 0,00
4.780,00 0,00

615,00
1.593,00

1.230,00
3.187,00

2.952,00

33

8.679,00 0,00

2.208,00

4.417,00

11.952,00 140,00

46.123,00 0,00

14.053,00

39.426,00

Habitatges d'HPO en sòl urbanitzable.:

38%

SX
13.761,00
7.209,00
10.418,00
6.056,00

(Sup. en m2)

Sostre d'HPO en sòl urbanitzable: 30,00%
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Marc Legal
Segons l’art. 59.3.d de la Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme, la memòria del POUM ha d’integrar:
“d) L’informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius i la ponderació de l’impacte de
les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions responsables
de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació
dels serveis necessaris”.

Objectius
Tal com disposa el marc legal explicat anteriorment els objectius de l’ISE són justificar
la dotació de nou sol urbà per a activitat econòmica i usos residencials de forma que
sigui sostenible econòmica i financerament; i alhora preveure els impactes que puguin
patir les finances públiques amb les noves necessitats d’equipaments i serveis del
municipi.

Justificació de la suficiència de les actuacions a realitzar
D’acord amb el que reflecteix el “Document E. Agenda i Avaluació Econòmica i
Financera” es constata que totes les actuacions són econòmicament viables, si bé els
marges de benefici en determinats casos estan per sota dels habituals en el sector
quan opera en condicions de mercat normals.

Impacte de les actuacions en les finances públiques
Alhora de calcular els impactes econòmics que produeixen les diferents actuacions
urbanístiques cal tenir en comte dos factors: els ingressos i les despeses.
Entre els ingressos podem destacar les taxes i els impostos que aquests sectors
reportaran directa i indirectament.
- Taxes / impostos de tramitació urbanística
- Taxes / Impostos sobre les llicències de construcció
Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals.
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- Impost sobre els Béns Immobles (IBI)
- Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
- Taxa de recollida d’escombraries
- Transferències d’administracions superiors per augment de població
Entre les despeses més destacades:
- Construcció i manteniment dels sistemes del sector
- Construcció i manteniment dels habitatges de protecció que estableixi cada sector
Segons la hipòtesi de l’equip redactor actualment els ingressos derivats del sostre
situat en sòl urbà a hores d’ara ronden els 378 € per habitant mentre que les despeses
ronden els 238 €. Només aquestes dades, que són els ingressos i despeses directes
aplicables al procés de construcció i manteniment dels habitatges i la via pública, ja
justifica el impacte positiu sobre les finances públiques.

Impacte dels nous sectors productius
En el cas d’Amer un percentatge important del sòl a desenvolupar es tracta de sòl
destinat a activitats econòmiques, per tant, sòl que suposarà un rendiment net positiu
per l’administració i pel municipi en general.
En l’actualitat hem tingut en comte un sòl destinat a usos d’activitat econòmica (sense
comptar els baixos i locals en divisió horitzontal) de 170.700 m2. Aquest sòl genera un
impacte sobre les arques públiques anuals de 140.000 € aproximadament.
Si tenim en comte que el present POUM preveu generar 140.000 m2 suplementaris
destinats a activitat econòmica ja veiem que això suposarà un benefici important sobre
les arques municipals.
Alhora també es podria arribar a gairebé doblar el nombre de treballadors que podria
ocupar el sòl d’activitats econòmiques d’Amer si féssim una projecció directa.
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Ingressos

Despeses

Plusvàlua

25.000 €

Manteniment

215.000,00 €

IBI

528.000 €

Escombraries i residus

168.400,00 €

IAE

138.000 €

Energia elèctrica

113.000,00 €

Circulació

160,000 €

Gasoil

16.000,00 €

Total

851.000 €

Neteja viaria

24.500,00 €

Total

536.900,00 €

Figura 29.

Dades aproximades – Elaboració pròpia a partir de dades Ajuntament d’Amer - 2015

Per altra banda caldrà que aquest sòl destinat a activitat econòmica no només sigui
rendible per l’Ajuntament sinó que disposi de demanda per part del sector privat per
que sigui viable desenvolupar-lo.

Conclusions
Econòmicament el desenvolupament de cadascun del sectors de desenvolupament és
justifica individualment.
A nivell global el creixement previst en el present POUM suposa un benefici clar per les
arques municipals i una més que assumible despesa i inversió tenint en comte que es
preveu realitzar en un termini mitjà/llarg de temps.

Àlex Soler Ciervo
Economista.
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ANNEX 4
INFORME JURÍDIC SOBRE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA DE L’EDIFICI
BAKER.
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ANNEX 5
COORDENADES PERÍMETRE DRET MINER A FAVOR DE FONTER
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Información proporcionada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital referente al catastro minero
Provincia: GERONA Tipo de derecho minero: Aguas minerales y termales,
Sección: B,
Situación general: Autorizado
Consulta realizada el Lunes, 28 de Noviembre del 2016 a las 13:04

INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO

ORGANISMO

GERONA

TIPO DE DERECHO MINERO

Aguas minerales y termales

FRACCION

00

NUMERO DE REGISTRO

100

NOMBRE

FONTER

SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S

Aguas minero-medicinales, Agua mineral natural

SUPERFICIE

183.59 Hectáreas

SECCION

B

PARAJE

Desconocido

FECHA/S

Perímetro de protección : 03/11/1988
Autorización : 01/01/2008

DIRECTOR FACULTATIVO
OTROS

Titular: FONT VELLA, S.A.

SITUACION GENERAL

Autorizado

MUNICIPIO/S

Amer

HOJA/S 50

BAÑOLAS

VERTICES

( 2.0º 35.0' 10.01" E , 42.0º 1.0' 38.0" N ) ( 2.0º 35.0' 10.02" E , 42.0º 1.0' 50.02" N ) ( 2.0º 34.0'
40.01" E , 42.0º 1.0' 50.01" N ) ( 2.0º 34.0' 39.99" E , 42.0º 1.0' 0.02" N ) ( 2.0º 35.0' 47.99" E ,
42.0º 1.0' 0.0" N ) ( 2.0º 35.0' 48.0" E , 42.0º 1.0' 13.0" N ) ( 2.0º 35.0' 40.0" E , 42.0º 1.0' 13.01" N )
( 2.0º 35.0' 40.0" E , 42.0º 1.0' 26.01" N ) ( 2.0º 35.0' 30.0" E , 42.0º 1.0' 26.01" N ) ( 2.0º 35.0'
30.01" E , 42.0º 1.0' 32.0" N ) ( 2.0º 35.0' 24.01" E , 42.0º 1.0' 32.02" N ) ( 2.0º 35.0' 24.01" E ,
42.0º 1.0' 38.01" N ) ( 2.0º 35.0' 10.01" E , 42.0º 1.0' 38.0" N )
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COORDENADES UTM
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