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1. Generalitats 

1.1. Antecedents 
Actualment les piscines estan considerades com a construccions auxiliars en el Text Refós del Pla 
General Municipal d’Ordenació de Colera, d’acord amb allò especificat en l’Article 186 
“Construccions Auxiliars” del Capítol 2 “Disposicions reguladores generals comunes a tots els 
tipus d’ordenació” del Títol VI “Disposicions Reguladores generals comunes a tots els tipus 
d’edificacions”. 
 
 

1.2. Objecte de la modificació 
L’objecte de la modificació és treure les piscines de la definició de construccions auxiliars (Article 
186), ja que causa greuges comparatius en l’aplicació dels paràmetres urbanístics específics de 
les diferents zones del municipi de Colera, a l’hora de la seva instal·lació. 
Aquesta modificació s’ha redactat conforme l’article 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat respectivament pels 
articles 38 i 39 del Decret 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 

1.3. Dades del promotor 
Nom: AJUNTAMENT DE COLERA DNI o NIF: P1705900G 
Adreça: Carrer de Labrun, 34 NCP: 17496 
Població: Colera Comarca: L'Alt Empordà  
Telèfons: 972389034 - 972389050 FAX: 972389283 Correu-e:    ajuntament@colera.cat 
Representant: Lluís Bosch Rebarter  Càrrec: Alcalde DNI o NIF: 40463472D 
 
 

1.4. Dades del redactor 
Nom: AJUNTAMENT DE COLERA DNI o NIF: P1705900G 
Àrea: Urbanisme, Serveis Tècnics Municipals   
Adreça: Carrer de Labrun, 34 NCP: 17496 
Població: Colera Comarca: L'Alt Empordà  
Telèfons: 972389034 - 972389050 FAX: 972389383 Correu-e:    tecnics@colera.cat 
Representant: Jordi Bertran i Jordà  Títol: Arquitecte DNI o NIF: 77918667A 
 
 

2. Necessitats i objectius de la modificació 
2.1. Descripció del suport físic 

L’àmbit de modificació abasta la totalitat del municipi de Colera, tota vegada que es pretén 
modificar l’article 186 referent a “construccions auxiliars”, englobat dins del Títol VI de 
“disposicions reguladores generals comunes a tots els tipus d’ordenació” del Text Refós del Pla 
General Municipal d’Ordenació de Colera. 
 
 

2.2. Finalitat de la modificació 
La finalitat de la modificació és treure les piscines de la descripció de construccions auxiliar que 
disposa l’Article 186. 



 
AJUNTAMENT DE COLERA 

 

3 
 

2.3. Justificació de la modificació 
Actualment el Text Refós del Pla General Municipal d’Ordenació de Colera considera les piscines 
com a construccions auxiliars. 
Degut a les diferents claus urbanístiques que disposa el Pla General, fa que en algunes zones, la 
separació que marca la normativa urbanística referent a construccions auxiliars, faci pràcticament 
impossible la instal·lació de piscines, cosa que provoca un greuge comparatiu entre les diferents 
zones del municipi. 
Aquest fet és realment preocupant a la zona de la Urbanització Sant Miquel (Sector III, clau 13), 
tota vegada que la normativa urbanística específica d’aquest zona, obliga a separar com a mínim 
6 metres les edificacions secundàries de l’alineació de la façana i a altres límits, cosa que 
impossibilitat la instal·lació de piscines en quasi tota la totalitat del sector. 
Altrament, d’acord amb allò especificat en els punts 1 i 2 de l’Article 2 de la “Ley de Ordenación de 
la Edifiación (LOE)”, les piscines no es poden considerar edificacions. 
 
 

3. Memòria descriptiva de la modificació 
3.1. Normativa urbanística vigent 

La normativa urbanística actual al municipi de Colera és el Pla General, el qual va ésser aprovat el 
dia 20/03/1985 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (exp. número 1984/000245/G) i 
publicat al DOGC del dia 20/05/1985. 
També existeix el Text Refós del Pla General, el qual va ésser aprovat el dia 09/02/2006 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (exp. número 2005/020817/G) i publicat al DOGC 
número 4642 del 26/05/2006.  
Altrament, existeixen diferents modificacions puntuals dels Text Refós del Pla General de Colera, 
aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 
Per desenvolupar aquesta modificació es partirà del Pla General Municipal d’Ordenació de Colera. 
L’article a modificar per tal de dur a terme la modificació, és el següent:  
 
Article 186- Construccions auxiliars 
En el tipus d’ordenació en edificació aïllada s’entendrà per construccions auxiliars les destinades 
al servei dels edificis principals, porteria, garatge particular, locals per dipòsit de material de 
jardineria, piscines, vestuaris, etc. 
 
 

3.2. Normativa urbanística proposada 
La modificació proposada és treure les piscines de la descripció de construccions auxiliars, tota 
vegada que una piscina no es considera una edificació, d’acord amb allò exposat en l’Article 2 de 
la “Ley de Ordenación de la Edifiación (LOE)” 
 
Modificació de l’article Article 186- Construccions auxiliars 
En el tipus d’ordenació en edificació aïllada s’entendrà per construccions auxiliars les destinades 
al servei dels edificis principals, porteria, garatge particular, locals per dipòsit de material de 
jardineria, vestuaris, etc. 
 
 

4. Informe de sostenibilitat ambiental 
L’informe de sostenibilitat ambiental al qual fa referència l’article 70 del Decret 305/2006 del 
reglament de la llei d’urbanisme (modificat per la correcció d’errades publicada al DOGC número 
4760 de 14/11/2005, pàgina 47490), especifica que aquest és necessari en el cas de formulació o 
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revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de modificacions sotmeses a 
avaluació ambiental, i l’informe ambiental que preveu la Llei d’urbanisme. 
Per tant, en aquest cas no és preceptiu. 
 
 

5. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
El punt 4 de l’Article 34 del Decret Legislatiu 1/2010, especifica que el sistema urbanístic de 
comunicacions comprèn totes les infrastructures necessàries per a la mobilitat de les persones i 
de les mercaderies, per transport terrestre, marítim o aeri, i comprèn també les àrees de protecció 
i les àrees d’aparcament de vehicles respectives. 
El punt 3 Apartat c) de l’Article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, estableix que en la memòria 
descriptiva i justificativa dels plans d’ordenació s’han d’integrar les mesures adoptades per a 
facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, en compliment de l’obligació de 
prestació el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, estan regulats pel Decret 344/2006, de 19 de 
setembre. 
L’apartat b) del punt 3.1 de l’Article 3 del Decret 344/2006, exposa que els estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent, en el planejament urbanístic 
general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificacions de sòl urbà o 
urbanitzable. 
El punt 3.2 de l’Article 3 del Decret 344/2006, especifica que no és obligatori realitzar un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis 
de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formi part d’un sistema urbà plurimunicipal. 
En vista del què s’ha exposat, i tenint en compte que la modificació puntual del pla general no 
comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, i que la població del municipi de 
Colera disposa de 532 habitants (segons l’Institut d’Estadística de Catalunya a l’any 2014), no és 
obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 

6. Avaluació econòmica i financera 
No es preveu cap inversió per tal de dur a terme aquesta modificació puntual. 
 
 

7. Participació ciutadana 
En la modificació dels instruments de planejament urbanístic, en cas de modificació del pla 
d’ordenació urbanística municipal, no és obligatori l’aprovació i publicació del programa de 
participació ciutadana, en virtut del què s’especifica a l’article 117.3 i l’apartat c) de l’article 101.1 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Decret 305/2006. 
 
 
                    Colera, a 3 de setembre de 2.015 
 
 
 
 
 
 
 
                       Jordi Bertran i Jordà -  Arquitecte 
                 Serveis Tècnics Municipals  




