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1.1. INTRODUCCIÓ.
El municipi d’Esponellà té aprovat per la comissió territorial d’urbanisme de Girona de data 2 d’octubre de 2007
l’aprovació de planejament i publicada al DOGC 4869 de 25 d’abril de 2007.
Durant aquests darrers anys d’aplicació del planejament s’han detectat indefinicions en la concreció de terme.
SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL MUNICIPI
El terme municipal d’Esponellà, municipi del Pla de l’Estany, amb una extensió de 16,00Km2, està situat als Terraprims
d’Empordà.
El sector meridional és accidentat pels contraforts nord-orientals de les serres de Sant Patllari i del Ginestar. El límit
occidental del municipi ressegueix el camí de Banyoles a Dosquers, a ponent del qual hi ha el terme de Serinyà. El límit meridional
amb Fontcoberta passa pel torrent de Centenys, que s’uneix amb la riera de la Farga; a l’aiguabarreig de les dues rieres comença
el límit termenal de llevant amb Vilademuls que, més al N, passa vora Ca n’Aiats, fins arribar vora el mas de la Plana, on el límit
del terme d’Esponellà torç vers l’W confrontant amb el terme de Cabanelles (Alt Empordà), travessant el Fluvià i encloent una
petita part de la plana de la vorera esquerra del Fluvià, on hi ha algunes masies, entre les quals la Torre, Can Ballard, Mas dels
Planells, Mas Secret, Can Carreter del Pi i Can Bosquera, així com el veïnat que les aplega anomenat de les Caselles.
El municipi és drenat pel Fluvià i pel seu afluent el torrent d’Espolla, nascut a l’Estany d’Espolla. La part accidentada del terme
coberta de boscos de pins i alzines. El terme comprèn els pobles d’Esponellà, cap del municipi, Centenys i Vilert, i els veïnats de
les Anglades, les Caselles, Batllori, Borrell, Brunsó i Martís.
Esponellà és ben comunicat, per tal com hi passa la carretera local de Banyoles a Navata, que enllaça amb la N-260 de
Portbou a Sant Jaume de Llierca. Al poble mateix d’Esponellà s’inicia la carretera que duu a Bàscara, on pot enllaçar amb la N-II
de Barcelona a la Jonquera.
OROGRAFIA
El terme d’Esponellà es troba a 100m i 246m d’altitud. L’extrem nord del municipi limita amb el riu Fluvià. El terme municipal en
quan a l’orografia el podríem definir en quatre parts ben diferenciades:
La zona planeja amb un desnivell entre els 100 i els 125m forma allargassada d’uns 4,5Km de llargada i d’uns 700 a 100
metres d’amplada on es situen els nuclis d’Esponellà, Vilert i les Anglades.
Una segona zona planera situada a la part occidental del nucli i en una posició més elevada entre les cotes 190 i 225
respecte del nivell del mar. Forma part del Pla de Martís.
Una tercera zona amb topografia més abrupte, separa les dues planes formant part de la vessant nord dels turons situats
entre el bosc de la Creu i els boscos del mas Petit, amb una extensió d’uns 5,00Km, uns desnivells entre 125 i 246m
respecte del nivell del mar.
Una quarta zona del municipi d’orografia planera es situa a la part nord del riu Fluvià amb uns desnivells entre els 100 i
els 146m i unes dimensions d’uns 3,00Km de llarg per 1,00Km d’amplada. En ell hi trobem el nucli de les Caselles.
POBLACIÓ I ECONOMIA
El primer cens de població ( esponellanencs) de vers el 1380 assenyalava 24 focs a Esponellà, 12 dels quals eren
d’eclesiàstics, 10 de ciutadans i 2 d’aloers. El 1553 hi havia 73 focs. Al cens del 1787 s’enregistrà una població de 468 h. El 1860
n’hi havia 995, dels quals 34 famílies habitaven al cap de municipi, 37 al veïnat de les Anglades, 25 al poble de Batllori, 14 al
veïnat de les Caselles, 28 a Martís, 19 a Centenys i 34 a Vilert. L’any 1900, amb 759 h, la població inicià una davallada
progressiva (710 h el 1930, 599 h el 1960, 499 h el 1970, 374 h el 1981), aturada durant la dècada de 1990 ( 380 h el 1990 i 398 h
el 1999). Amb el canvi de segle la població passà dels 369 h el 2001 als 432 h el 2005.
L’agricultura és de secà, ja que l’orografia fa difícil l’aprofitament de les aigües del Fluvià. S’hi produeixen sobretot cereals (ordi i
blat), farratge i gira-sol. La vinya s’ha perdut totalment. Destaquen les granges avícoles i porcines, per bé que també hi ha bestiar
oví i boví. Càmpings i residències casa de pagès cobreixen l’oferta d’allotjaments d’un sector turístic en expansió.
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NUCLI D’ESPONELLÀ
El poble d’Esponellà (142 m i 154 h el 2006) és situat a la part septentrional del terme, vora la riba dreta del Fluvià. La
seva església parroquial és dedicada a sant Cebrià. El lloc i l’església són documentats el 921. Aquest document parla d’un judici
o mall celebrat dins l’església parroquial ( Sancti Cipriani... basilica in villa Espondiliano), al qual assistiren les més altes dignitats
del comtat de Besalú: el comte Miró, acompanyat dels vescomtes Seguer i Ènnec, el bisbe de Girona Guiu, i molts altres notables i
prohoms. El judici tractava del reconeixement, a favor del bisbe, de l’honor de Bàscara, que els testimonis juraren damunt les
relíquies de l’altar de Sant Cebrià. L’edifici, d’origen romànic, va ser modificat als segles XV i XVI, reforma atribuïble als Corbera,
almenys la de la façana, on hi ha el seu escut d’armes. Conserva encara l’absis semicircular primitiu sobrealçat. S’hi conserven
dues escultures de la Mare de Déu, una de fusta i l’altra d’alabastre, del segle XIV. El monestir de Sant Vicenç de Besalú posseí
algunes terres a la parròquia d’Esponellà, que li foren donades pel comte Bernat Tallaferro l’any 1000, entre les quals es destaca
el mas Grimau (a Spondiliano). Del castell d’Esponellà, que centra la història del lloc, en resten part dels murs que formen
diferents recintes. A Esponellà hi ha algunes cases pairals lligades a famílies il·lustres com els Girgós, els Tria o Tries i els Martís.
El pont d’Esponellà no té res a veure amb un suposat pont romà que servís l’estrada romana interior. La primera notícia certa de
l’ús del pont és de la senyora del lloc, Sibil·la de Vilademuls, la qual, el 1392, n’autoritzava la construcció i, un cop acabat,
imposava el dret de pontatge, exceptuant-ne els veïns d’Esponellà i els de Porqueres i Merlant, ja que tots ells havien treballat i
contribuït a la construcció del pont. Que fou una obra extraordinària per aquells temps, ens ho diuen les seves característiques: 16
m d’alçada sobre les aigües i 156 m de llargada sobre sis arcades semicirculars, la central més gran que les altres. Moltes pedres
tallades porten, encara, els senyals dels diversos picapedrers que hi treballaren. Amb motiu de la Guerra Gran, el marquès de Las
Amarillas donà ordre de volar-lo, per tal d’impedir el pas de les tropes franceses. A pesar de l’oposició de la gent d’Esponellà, el
pont va ser inutilitzat enderrocant-ne l’arcada central; al començament del segle XX fou restaurat. El 1939 fou volat de nou, però
es restaurà aquell mateix any. De les festes d’Esponellà destaca la festa de la Candelera i Sant Blai, que s’escau el dissabte
després del 2 de febrer; l’acte central i tradicional és el ball del Tortell, amb els elements que el componien originàriament
recuperats el 1990. El Dilluns de Pasqua té lloc la benedicció i el repartiment de panets; i pel setembre, el diumenge després del
26 té lloc la festa major de Sant Ciprià i dels Sants Metges.

En els plànols de la sèrie 6 d’informació de la modificació de planejament proposada es grafia en color groc el límit de
terme segons el planejament vigent i en color vermell el límit d’acord amb les actes d’atermenament realitzades (veure annex 1 ).
Segons es reflexa en aquests plànols el terme d’Esponellà es redueix un total de 665.705,82m2.
En la part sud-oest en les zones que limita amb els termes de Fontcoberta i de Serinyà, el municipi d’Esponellà es
redueix en 75.284,31m2 i 23.548,27m2, respectivament. I en zones puntuals com en el terme de Vilademuls es redueix en
461.573,21m2, en el terme de Cabanelles en 58.263,45m2, en el terme de Crespià en 45.498,90m2 i en el terme de Serinyà nord
en 1.537,68m2.
Tenim que s’augmenta el terme en 212.158,76m2, en zones destinades principalment a forestal, Pla de Martís i fluvial.
Així doncs, tenim que les parts en què s’augmenta el terme no són de gran extensió.
En la seva major part són zones amb graus de protecció elevada amb un total de superfície de 179.553,58m2:
- Forestals: com en el límit entre el termes municipals de Serinyà, Crespià, Cabanelles i Vilademuls. Amb una superfície
de 136.671,65m2.
- Àmbits fluvials: com en el límit entre els termes municipals de Crespià i de Cabanelles. Amb una superfície de
19.362,91m2.
- I protecció Pla de Martís: com en el límit entre el terme municipal de Serinyà. Amb una superfície de 23.519,02m2.
En un altre punt com en la zona que limita el terme de Cabanelles de 32.605,18m2 pren la mateixa zonificació en sòl dels
terrenys adjunts destinats a agrícola.
- En data de 28 de febrer de 2011 els Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat, han
informat conforme aquest pla no és objecte d’avaluació ambiental, en no constituir cap dels supòsits previstos en
l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes (VEURE ANNEX II).
El balanç total de superfícies en resulta una disminució total del terme municipal definit en el POUM vigent de
453.547,06m2.
1.3. OBJECTE DEL PLANEJAMENT.
Aquesta modificació puntual del POUM d’Esponellà té per objectiu:
a) Grafiar el límit de terme a partir de les actes de les operacions de delimitació entre els termes confrontats.
1.4. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT.

NUCLI DE CENTENYS

La conveniència i oportunitat de la present modificació puntual del POUM d’Esponellà, ve donada per la necessitat de
definir correctament el límit de terme municipal, d’acord amb les actes de delimitació realitzades durant els anys 2007 i 2008.

Centenys és situat a la part meridional del terme, vora la riera de Centenys, a 255 m d'altitud. El lloc és esmentat el 922.
La parròquia és dedicada a Sant Iscle. És un edifici romànic, d'una sola nau i absis semicircular, sobrealçat, datable als segles XI i
XII. Són notables una sèrie de masies que pertanyen a aquesta parròquia. El 1698 era lloc reial.

1.5. PROMOCIÓ, REDACCIÓ I TRAMITACIÓ.
La present modificació puntual de Pla General és promoguda per l’Ajuntament d’Esponellà. La redacció del document ha
estat realitzada per l’arquitecte Lluís Rodeja Roca, competent per a la seva redacció d’acord amb el que prescriu la disposició
addicional tretzena del TRLU 1/2010 de 3 d’agost.

NUCLI DE VILERT
Vilert emplaçat al nord del terme municipal, a la dreta del Fluvià. La seva parròquia, dedicada a Santa Maria, depenen les
de la Trinitat i de Sant Esteve, situades dintre el seu terme parroquial. És una església romànica, de la qual es conserva gairebé
únicament l'absis, perquè va ser modificada durant el segle XV. El lloc, que formà part del comtat de Besalú, fou de la jurisdicció
del monestir de Sant Esteve de Banyoles. El 1698 era lloc reial.
1.2. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS.
La tramitació d’aquest document ve justificada per la redacció de les actes d’atermenament realitzades durant els anys
2007 i 2008 i que no s’ajusten al POUM vigent (veure annex 1). Per aquest motiu es proposa la redacció d’aquest document de
modificació de planejament.
La transposició dels resultats d’aquestes actes realitzades durant els anys 2007 i 2008, juntament amb el plànol redactat
pels serveis de la Generalitat de Catalunya de relacions amb les entitats locals de la direcció general d’administració local i tramès
a l’Ajuntament d’Esponellà en data 24 de desembre de 2010, no s’ajusta amb el límit de terme definit en el Poum vigent.

Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que disposa el TRLU 1/2010, de 3 d’agost.
Tramitació de la documentació prèvia d’acord amb l’article 115 del Decret 305/2006
1.- Redacció d’un document d’avanç de modificació puntual.
2.- Redacció de la corresponent documentació ambiental.
3.- Tramitació al Departament de Medi Ambient de la documentació descrita en els punts 1.2 d’aquest document i
definits en l’article 106 del Decret 305/2006
L’esquema procedimental per a la tramitació de la Modificació Puntual de Pla general és el següent.
1) Redacció del document de modificació de Pla General.
2) Informe de la secretaria municipal.
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3) Adopció de l’acord d’aprovació inicial per majoria absoluta del ple.

d’aquest Reglament, i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d’urbanisme (segons el
TRLU 1/2010 article 85.7) només s’ha de concedir, si s’escau, als ajuntaments el terme municipal dels
quals confini amb l’àmbit de la modificació.

4) Exposició pública d’un mes mitjançant:
-Edicte Publicat al B.O.P i DOGC.

Article 118
Determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic 118.1
Les modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat
específica, d’entre les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:
a) Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions que s’introdueixen.
b) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes
urbanístiques objecte de modificació.
c) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents, les
determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents.
d) Justificar el compliment, si s’escau, de l’increment de les reserves de sòl per a espais lliures
públics i equipaments públics que exigeixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 94 de la Llei
d’urbanisme (segons el TRLU 1/2010 els apartats 1, 2 i 3 de l’article 100). A aquests efectes, en
cas de concurrència de diversos usos, és d’aplicació el què estableix l’article 81.4 d’aquest
Reglament i, en els casos de reordenació general d’un àmbit de sòl urbà previstos en l’article
94.4 de la Llei d’urbanisme (segons el TRLU 1/2010 l’article 100.3), tant si comporten com si no
increment d’edificabilitat, són d’aplicació les reserves que estableix l’esmentat article 94.4
(segons el TRLU 1/2010 l’article 100.3).
118.2 El sostre destinat a sistemes urbanístics d’equipaments comunitaris de titularitat pública no
computa als efectes de l’aplicació dels requeriments d’increment de les reserves per a espais lliures i
equipaments que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 94 de la Llei d’urbanisme (segons el TRLU
els apartats 1 i 3 de l’article 100).
118.3 Quan la modificació del planejament comporta l’augment de la densitat de l’ús residencial, sense
increment de l’edificabilitat, s’han de preveure les reserves complementàries que estableix l’article 94.3
de la Llei d’urbanisme (segons el TRLU 1/2010 l’article 100.2) llevat que l’augment de densitat es
destini a habitatges de protecció pública o al sistema d’habitatges dotacionals públics, i no ultrapassi el
nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m2 al sostre amb aquesta destinació.
118.4 Les modificacions dels plans urbanístics han d’estar integrades per la documentació adequada a
la finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d’incorporar l’informe ambiental
corresponent les modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles
altres que tinguin alguna repercussió ambiental. També s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.

-Publicació en un dels diaris de difusió de la província.
5) Sol·licitud dels informes als organismes que resultin afectats i audiència als ajuntaments veïns i els propietaris.
6) Informe tècnic de les al·legacions i informes emesos pels diferents organismes.
7) Aprovació provisional dins els 3 mesos següents a la publicació de l’aprovació inicial.
8)

Tramesa de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Girona.

9)

Aprovació definitiva de l’Expedient per la Comissió d’Urbanisme de Girona.

10) Publicació al DOGC de l’edicte aprovatori i normativa urbanística, i entrada en vigor.
1.6. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC.
El marc legal ens ve donat pel TRLU 1/2010 de 3 d’agost, que refon la llei 1/2005 d’urbanisme, la llei 2/2002 d’urbanisme
i la llei 10/2004 de modificació de la llei 2/2002, per al foment de l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i de l’autonomia
local, avui derogades, i les modificacions realitzades amb la Llei 26/2009 del 23 de desembre, així com pel Reglament de la Llei
d'Urbanisme (Decret 305/2006).
En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic convé reproduir en la seva integritat l’article 96 del
TRLU 1/2010:
Article 96. Modificació de les figures del planejament urbanístic.
La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin
reglamentàriament i les particularitats següents:
a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les quals
quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació d’acordarne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional.
b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments
esportius, es subjecten al procediment que estableix l’article 98 i en cas de manca de resolució
definitiva dintre de termini s’entén denegada la modificació.
c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial, o la transformació dels
usos anteriorment establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.

Marc urbanístic.
El marc urbanístic ve definit per ordre jeràrquic en primer lloc pel planejament territorial i en segon lloc pel planejament
municipal.

En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic convé reproduir en la seva integritat els articles 117 i
118 del Reglament de la Llei d'urbanisme:
Article 117
Modificació dels instruments de planejament urbanístic
117.1 S’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística municipal la introducció de qualsevol
tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els
sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l’article
anterior.
117.2 Qualsevol canvi en les determinacions dels plans urbanístics derivats, amb independència del
seu contingut i abast, comporta llur modificació.
117.3 La tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que
la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació del pla d’ordenació urbanística municipal no
són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l’apartat 1, lletres b) i c) de l’article 101

Planejament territorial.
El Pla director Territorial de les comarques Gironines (aprovació definitiva juliol 2010) defineix la major part del terme
municipal d’Esponellà (en el plànol 0.10. Espais oberts, estratègics d’assentaments i actuacions d’infraestructures), com a SÓL DE
PROTECCIÓ TERRITORIAL, Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic.
La zona objecte de modificació està definida en el Pla Director Territorial de l’Empordà com a “Nuclis històrics i les seves
extensions”.
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Planejament municipal.
En segon lloc, el marc legal ens ve donat pel POUM d’Esponellà vigent que fou aprovat per la comissió d’urbanisme de
Girona de data 2 d’octubre de 2007 i publicades al DOGC 4869 de 25 abril de 2007.

Lluís Rodeja Roca, arquitecte
Esponellà, març de 2011
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CAPÍTOL

II. ........ : NORMATIVA
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2.1.1.NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA.

art. 1. Naturalesa.
Aquest Pla té la condició de Modificació Puntual del POUM d’Esponellà, i s’ajusta en totes les seves determinacions al TRLU
1/2010, de 3 d’agost.

art. 2 Àmbit territorial.
L’àmbit territorial d’aquesta Modificació Puntual del POUM d’Esponellà comprèn l’àmbit del sòl rústic del municipi.

art. 3 Vigència.
Aquesta Modificació Puntual del POUM d’Esponellà, entrarà en vigor a partir de la publicació de l’edicte de la seva aprovació
definitiva i normativa urbanística en el Diari Oficial de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el que disposa
el TRLU 1/2010.

art. 4 Obligacions.
Els particulars, igual que l’administració, estaran obligats a complir les disposicions contingudes en aquestes normes i la normativa
urbanística aplicable.

art. 5 Interpretació del planejament.
La interpretació del present planejament i de les seves ordenances es farà d’acord amb el seu contingut i finalitat. En cas de dubte
o imprecisió, prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments o dotacions públiques, així com els plànols
a escala més detallada prevaldran sobre els d’escala més petita, pel seu major grau de precisió. En tot cas s’estarà al que resulti
de les regles d’interpretació del planejament urbanístic definides a l’article 10 del TRLU 1/2010.

art. 6 Determinacions del Pla.
Les determinacions de la present modificació puntual del POUM d’Esponellà de planejament es despleguen en els següents
documents:
-

Memòria

-

Normes urbanístiques

-

Programa d’actuació i estudi econòmic-financer

-

Plànols d’informació ( núm. I.1 a I.6.3)

-

Plànols d’ ordenació ( núm. N.1.1 a N.2.3)

-

Informe sostenibilitat ambiental

art. 7
Els plànols de classificació del sòl N.2.1, N.2.2 i N.2.3 substitueixen els plànols aprovats del POUM vigent aprovats en data de 2
d’octubre de 2007. I tant sol adapten els límits a la seva realitat i en el cas d’augmentar l’extensió del terme continuen amb la
classificació del sòl dels terrenys adjunts.

Lluís Rodeja Roca, arquitecte
Esponellà, març de 2011

2.1.DISPOSICIONS GENERALS.
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CAPÍTOL

III ........ : PROGRAMA D’ACTUACIÓ I ESTUDI ECONÒMIC FINANCER.

De les modificacions proposades no se’n deriva la necessitat de redactar un programa d’actuació i estudi econòmic financer.
Donat que no afecta a la gestió del POUM.

Ajuntament d’Esponellà
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CAPÍTOL

IV ........ : PLÀNOLS D'INFORMACIÓ I ORDENACIÓ

Nº
I.1
I.2
I.3
I.4.1
I.4.2
I.4.3
I.5.1
I.5.2
I.5.3
I.6.1
I.6.2
I.6.3
N.1.1

PLÀNOL
Situació
Pla Territorial de Pla de l’Estany
Ortofotoplànol
Planejament Vigent
Planejament Vigent
Planejament Vigent
Sobreposició límits planejament vigent, cadastre i planejament proposat
Sobreposició límits planejament vigent, cadastre i planejament proposat
Sobreposició límits planejament vigent, cadastre i planejament proposat
Superfícies sobreposició límits planejament vigent i planejament proposat
Superfícies sobreposició límits planejament vigent i planejament proposat
Superfícies sobreposició límits planejament vigent i planejament proposat
Límits proposta

N.1.2

Límits proposta

N.1.2

Límits proposta

N.2.1

Classificació del sòl

N.2.2

Classificació del sòl

N.2.3

Classificació del sòl

ESCALA
A-3 1/40.000
A-3 1/40.000
A-3 1/20.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-3 1/10.000
A-1 1/ 5.000
A-3 1/10.000
A-1 1/ 5.000
A-3 1/10.000
A-1 1/ 5.000
A-3 1/10.000
A-1 1/ 5.000
A-3 1/10.000
A-1 1/ 5.000
A-3 1/10.000
A-1 1/ 5.000
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ANNEX I: ACTES DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS
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ANNEX II: INFORME DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
Serveis Territorials a Girona.
CONFORME AQUEST DOCUMENT NO ÉS OBJECTE D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
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ANNEX III: INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC.
Atès l’informe emès pels Serveis Territorials de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 28 de febrer de 2011,
conforme aquest document no es objecte d’avaluació ambiental i atesa la seva baixa incidència ambiental. No es considera
necessària la redacció d’aquest informe.
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