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TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I - NATURALESA, ÀMBIT I VIGÈNCIA DEL PLA
Article 1. Àmbit territorial i objecte del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
1.El present Pla d'ordenació urbanística municipal constitueix l'instrument d'ordenació integral del
territori del municipi de Palau-saverdera, de conformitat amb allò que disposa el DL 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
2.És un objectiu essencial del present Pla urbanístic la garantia de desenvolupament sostenible del
municipi de Palau-saverdera, de manera que s'asseguri una utilització racional del territori i el medi ambient,
conjuminant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals, dels valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents
i futures.

Article 2. Marc legal
1.Aquest Pla d'ordenació urbanística municipal està redactat d'acord amb:
- Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Suelo.
- El DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
- El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol i la normativa
urbanística i sectorial concordant que es va relacionant en aquesta normativa.
2.El Pla, és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter de prioritat sobre
qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir, en cap
cas, les instruccions que es derivin de la legislació urbanística vigent.

Article 3. Contingut i interpretació
1.Aquest Pla d'ordenació urbanística municipal està integrat pels següents documents:
- Memòria.
- Normes urbanístiques.
- Plànols d'informació i d’ordenació.
- Alineacions i Rasants. (inclòs en el plànol d’Ordenació Detallada del sòl urbà)
- Estudi Medi ambiental (document annex)
- Estudi hidrològic (document annex).
- Estudi de mobilitat (document annex)
- Memòria social (document annex)
- Agenda i estudi econòmic-financer
2.Les presents normes, juntament amb els plànols d’ordenació detallada del sòl urbà, constitueixen el
cos normatiu específic en matèria urbanística del municipi de Palau-saverdera i prevalen sobre els restants
documents del Pla. En el no previst per les Normes, s'estarà a la legislació urbanística i d'ordenació del
territori aplicable en cada cas.
3.Els documents d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal s'interpretaran sempre atenent el seu
contingut i d'acord amb els objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció entre
documents o d'imprecisió prevaldrà sempre la interpretació més favorable a la menor edificabilitat, major
dotació per a espais públics i major protecció ambiental. Així mateix, preval el que estableix la documentació
escrita, llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenirse a la superfície real.
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4.La delimitació de sectors, polígons, zones i sistemes assenyalada pel Pla d'ordenació urbanística
municipal, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot alçament topogràfic, podrà ser precisada o
ajustada en els corresponents documents de planejament que se'n despleguin d'acord amb els següents
criteris:
- Una variació màxima de la superfície de les àrees delimitades i de les rasants del cinc per cent (+5%).
- Només s'admeten alteracions de la forma per tal d'ajustar els corresponents àmbits a alineacions
oficials, a característiques naturals del terreny, a límits físics i particions de propietat i, en general a elements
naturals o artificials d'interès que així ho justifiquin.
- No podrà alterar-se la delimitació d'un element del sistema d'espais lliures o d'equipaments
comunitaris si suposa que la disminució de la seva superfície altera la seva funcionalitat i la localització en el
territori.

Article 4. Vigència
Aquest Pla entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindrà vigència indefinida.

Article 5. Modificació i revisió del Pla d'ordenació urbanística municipal
1.L’alteració del contingut del Pla es farà a través de la seva revisió o amb la modificació d’algun dels
elements que el constitueixen seguint el mateix procediment establert per a la seva formulació.
2.Si la modificació altera la disposició o dimensions reservades per al sistema d’espais lliures de
parcs públics i zones verdes o de les zones esportives i d’esbarjo, aquesta es tramitarà d’acord amb el
procediment establert a l’article 75 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme.
3.Seran circumstàncies que justificaran la revisió d’aquest Pla d'ordenació urbanística municipal les
següents:
- El transcurs de 12 anys des de la data d’aprovació definitiva.
- El termini de 8 anys si en aquest temps les previsions de creixement del Pla s’han consolidat amb
un índex superior al 66% o inferior al 33%.
- L’alteració de l’estructura general i orgànica del territori o bé de la classificació del sòl.
- Les disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin.
- Les necessitats reals de sòl per crear habitatges o establir activitats econòmiques.
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CAPÍTOL II - EL DESPLEGAMENT DEL PLA
Article 6. Iniciativa i Competències
1.El desenvolupament d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal correspon, en primer lloc a
l'Ajuntament. Tanmateix, els particulars poden proposar i realitzar la redacció de plans i projectes urbanístics
dintre de les competències que estableixen la Legislació urbanística vigent i aquest Pla.
2.Correspon als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, òrgans de l'Administració de
l'Estat o altres òrgans d'administració local supramunicipal que es puguin crear, el desenvolupament de les
actuacions de la seva competència, per a la progressiva execució de les determinacions del Pla.

Article 7. Planejament derivat
1.Amb l'objecte de complementar les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal,
s'elaboraran, d'acord amb allò que preveu la legislació urbanística vigent:
Plans de millora urbana.
Plans especials urbanístics.
Projectes d'urbanització i ordenances municipals.
2.L'objecte, les determinacions i la documentació dels Plans de millora urbana es concreten a l'article
68 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
3.Les diferents finalitats dels Plans especials urbanístics es detallen a l'article 67 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
4. L’objecte, les determinacions, la documentació i la tramitació dels Plans parcials
urbanístics es concreten als articles 65 i 66 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme.
5.L'Ajuntament pot aprovar ordenances d'urbanització i d'edificació per a regular aspectes que no són
objecte del present Pla d'ordenació, sense contradir-se ni alterar-ne les determinacions.
6.Tots els plans, projectes i qualsevol altre document urbanístic de desenvolupament de les
previsions d'aquest Pla d'ordenació urbanística municipal, hauran de garantir l'accessibilitat i la utilització
amb caràcter general dels espais d'ús públic, i no seran aprovats si no observen les determinacions i els
criteris establerts a la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, i en els corresponents reglaments.

Article 8. Desplegament del Pla en el sòl urbà i sòl urbanitzable
El desenvolupament de les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal en sòl urbà es
realitzarà, generalment per gestió directe o, quan sigui necessari, mitjançant Polígons d'Actuació Urbanística
(PAU), la delimitació de les quals ve fixada en els plànols d’ordenació del POUM. Per a aquests àmbits el Pla
d'ordenació urbanística municipal determina les cessions corresponents a la xarxa viària bàsica, els espais
lliures i els equipaments, i la seva concreció es desenvoluparà en els corresponents plans de millora urbana.
Tanmateix, amb posterioritat a l’aprovació del Pla d'ordenació urbanística municipal es poden delimitar nous
polígons d’actuació urbanística que facilitin l’execució del Pla.
Desplegament del POUM en Sòl urbanitzable:
1. En el Sòl urbanitzable delimitat el POUM es desplega obligatòriament mitjançant l’aprovació d’un
Pla parcial urbanístic. El seu àmbit territorial haurà de correspondre amb els sectors de planejament
delimitats en el Pla en els plànols d’ordenació detallada.
2. El desenvolupament parcial dels sectors en subsectors es podrà dur a terme si es fa d’acord amb
allò que estableix l’article 93 LU.

Article 9. Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal en sòl no
urbanitzable
Les determinacions del Pla que regulen el sòl no urbanitzable són d'aplicació directa i immediata. No
obstant això, es podran formular Plans especials urbanístics que tinguin per objecte la protecció del paisatge
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dels espais fluvials, de les vies de comunicació, espais forestals i millora del medi rural. Per la implantació
d'establiments de turisme rural és necessari formular igualment Plans especials urbanístics.

Article 10. Desplegament del Pla d'ordenació urbanística municipal respecte als
sistemes
Les previsions del Pla respecte als sistemes es poden desenvolupar mitjançant Plans especials
urbanístics, així com per l'execució directa d'obres d'infraestructura del territori, per l'assenyalament i la
localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions, a la infraestructura hidràulica, a
l'abastament d'aigua, al sanejament, al subministrament d'energia elèctrica, i a la resta de sistemes
urbanístics generals.
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CAPÍTOL III - GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
Article 11. Elecció dels sistemes d'actuació
1.En el desenvolupament del Pla d'ordenació urbanística municipal, cal que els Plans que es redactin
determinin expressament el sistema d'actuació, per a llur execució, d'entre els previstos en la legislació
urbanística vigent. La determinació del sistema d'actuació s'haurà de justificar convenientment. En el cas que
es desenvolupin els Plans per polígons d’actuació s’haurà d’especificar el sistema d’actuació per a cada un
d’aquests polígons.
2.El sistema escollit haurà de garantir l'execució de les obres d'urbanització en els terminis
assenyalats en el Pla d'etapes, així com la cessió i execució dels sòls per a dotacions i equipament general i
la cessió dels vials i zones verdes d'ús públic.

Article 12. Polígons d'actuació urbanística
1.La delimitació poligonal per a l'execució del planejament en sòl urbà s'ajustarà allò que estableix
l'article 118 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Així mateix, es
podran modificar els àmbits establerts per aquest Pla i es podran delimitar nous Polígons d'actuació amb
l'objecte de facilitar la seva gestió o efectuar un millor repartiment de càrregues i beneficis que es deriven del
planejament.
2.Aquest Pla conté la delimitació dels diferents Polígons d'Actuació Urbanística que es detallen en la
present normativa urbanística.

Article 13. Sistema d'actuació en sòl urbà
Per a l'execució del planejament en sòl urbà es delimiten polígons d'actuació urbanística que hauran
d'ésser executats pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica d'acord amb l'art. 130 i
ss del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Això no és obstacle
perquè l'administració pugui realitzar actuacions aïllades en sòl urbà, pel sistema d’expropiació, quan
aquestes actuacions estiguin previstes en aquest Pla d'ordenació urbanística municipal o en un Pla especial.

Article 14. Creació i gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge.
L’Ajuntament té l’obligació de constituir llur patrimoni municipal del sòl i habitatge d’acord amb el que
determina l’article 163 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Dins
del patrimoni municipal de sòl i habitatge s’haurà d’incorporar el sòl corresponent al percentatge
d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta. Si els terrenys són d’ús residencial, el producte
obtingut de l’alienació del sòl que no té la qualificació d’habitatge protegit passa a formar part del dipòsit
municipal constituït a aquest efecte i s’ha de destinar obligatòriament a la finalitat especificada per l’article
160.5.b, del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. mitjançant un
règim de protecció pública.
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CAPÍTOL IV - INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL: LLICÈNCIES
Article 15. Actes subjectes a llicència
1.Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del sòl o
del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.
2.Resten subjectes a llicència urbanística les actuacions següents:
a) Les parcel·lacions urbanístiques i divisions en propietat horitzontal.
b) Les obres de construcció i d'edificació de nova planta i les d'ampliació, de reforma, modificació o
rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. En aquests casos, les llicències han de
contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
c) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
d) Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
e) La primera utilització i ocupació i el canvi d'ús, dels edificis i de les instal·lacions.
f) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl.
g) L'autorització d'obres i usos de manera provisional, d'acord amb el que estableix el DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
h) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
i) L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
j) La construcció o instal·lació de murs i tanques.
k) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
m) La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
n) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats.
o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
p) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl, així com la construcció de pous.
q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres similars i la col·locació d'antenes o
dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. S’ha de donar compliment a la ITC/3538/2008 de 28 de
noviembre.
r) La constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat,o la seva
modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les operacions que
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet
constar en una declaració d'obra nova precedent. No cal la llicència si la llicència d'obres ja conté el nombre
de departaments individuals susceptibles d'aprofitament independent.
s) Totes les altres actuacions en què ho exigeixin les ordenances municipals.
3.La necessitat d'obtenir l'autorització d'altres administracions públiques, no deixarà sense efecte
l'exigència de la llicència municipal. Totes les obres que s'executin com acompliment d'una ordre municipal i
sota la direcció dels serveis tècnics de l’Ajuntament, estan exemptes de l'exigència de la llicència municipal.
4.Les llicències tindran caràcter de document públic. Les llicències no impliquen l'autorització
municipal per als actes d'ocupació de via pública o terrenys confrontats, ni per a altres usos o activitats
relacionats amb l'obra autoritzada. No estan subjectes a la llicència urbanística les obres d'urbanització
previstes en els Plans i els projectes degudament aprovats, ni les parcel·lacions o la divisió de finques
incloses en un projecte de reparcel·lació.

Article 16. Procediment
Les sol·licituds de llicències es resoldran d'acord al procediment previst en el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals..

Article 17. Contingut de les llicències
1.El document administratiu corresponent a la concessió de la llicència contindrà les dades més
rellevants de les obres autoritzades, acord de concessió, condicions, garanties i altres extrems identificadors.
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També s'hi adjuntarà un exemplar dels plànols, croquis o projecte tècnic el qual serà la descripció gràfica
autèntica de les obres autoritzades.
2.Tot el que es disposa en aquestes Normes en matèria de condicions d'edificabilitat i ús i, si escau,
respecte a les condicions estètiques, higièniques o d'una altra naturalesa, s'entendrà inclòs en l'acte
d'atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les seves
clàusules, i a més, el contingut implícit que és el definit en aquestes Normes, segons la classe i destí del sòl i
les condicions d'edificabilitat i ús. No podran justificar-se les vulneracions d'aquestes Normes en el silenci o
insuficiència del contingut de la llicència.
3.Totes les llicències hauran d'explicitar els terminis màxims d'inici i acabament de les obres, i advertir
al titular de la caducitat de la llicència.

Article 18. Classificació de les obres i documents necessaris per a la sol·licitud de
llicències
1.Als efectes de l'art. 75 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels locals, que per a la sol·licitud
de la llicència, han d’acompanyar el projecte tècnic, el full d’assumpció de la Direcció tècnica visats pel
corresponent Col·legi professional i la documentació necessària per l’aplicació de la normativa sectorial per
cada cas, es consideren obres, les següents:
- les de construcció de tota classe d’edificis de nova planta.
- les de reforma de l’estructura d’un edifici o que augmentin o redueixin el seu volum.
- les de reforma que modifiquin la distribució interior de l’edifici.
- les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions.
- les d’urbanització i parcel·lació de terrenys.
- les obres de moviments de terres.
- les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua.
- les obres d’enderrocament d’edificis existents.
- les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància.
- la col·locació de grues torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors.
- el canvi o reparació puntual d’elements estructurals.
- l’execució o modificació d’obertures que afectin a elements estructurals.
2.Als efectes de l’article 96 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per a les
sol·licituds de llicència de les obres que no estan contemplades en el punt.
anterior d’aquestes ordenances, caldrà adjuntar una descripció escrita de les obres indicant la seva extensió,
situació i pressupost. Per a les obres que es relacionen a continuació caldrà aportar també el full
d’assumpció de la Direcció d’obra signada per un facultatiu titulat superior i visat pel corresponent Col·legi
professional, per a les obres següents:
- la col·locació de marquesines per a comerços.
- la construcció de ponts, bastides i similars.
- l’estintolament de façanes.
- la reparació de cobertes i terrats
- la construcció de pous i foses sèptiques.
- la modificació de balcons, lleixes o elements sortints
- la col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats
- la construcció de barraques provisionals d’obres.

Article 19. Condicions d'atorgament de llicències
1.Les llicències s'atorgaran amb la subjecció d'allò que es disposa en aquestes Normes respecte a la
classe de sòl i el seu destí i a les condicions d'aprofitament, edificabilitat i ús.
2.Quan l'obra o edificació requereixin la prèvia urbanització i no hagin lliurat a l'Administració els
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la llicència d'edificació fins que no s'hagin
complert els deures de cessió de terrenys i d’abonament del cost de la urbanització legalment procedent.
3.Per tal d'autoritzar la facultat d'edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal ajustar-se
a lo que disposa l’art. 41 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Article 20. Caducitat, termini i pròrroga de les llicències
1.D'acord amb l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, el termini que han de preveure les llicències per començar i acabar les obres són
respectivament, un i tres anys a comptar des de la data de notificació al promotor. Transcorreguts aquests
terminis per començar o acabar, o de pròrrogues que s'hagin sol·licitat, aquestes llicències s'entendran
caducades.
2.Les llicències es tramitaran segons allò que disposa l'art. 75 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i d'acord amb les normes específiques que disposi l'Ajuntament.
3.Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreta a l'art. 189 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Article 21. Seguiment
1.Abans de començar l'execució d'una obra de nova planta, l'Ajuntament haurà d'assenyalar
l'alineació i rasant, assenyalament del qual s'estendrà l’acte corresponent, la qual eximirà el promotor
d'aquesta obra de tota la responsabilitat en l'alineació de l'edifici si per a la seva realització s'ha ajustat a
l'assenyalada en l'esmentada acta. Aquest assenyalament s'efectuarà prèvia sol·licitud de l'interessat.
2.Així mateix, l'interessat comunicarà a l'Ajuntament els moments en què l'obra sobrepassi la rasant
del carrer i en què assoleixi l'alçària autoritzada, amb l'objecte que els serveis tècnics municipals efectuïn les
oportunes comprovacions, de les quals s'estendrà la corresponent acta perquè consti el resultat d'aquella
comprovació.
3.Acabades les obres, l'interessat ho comunicarà a l'Ajuntament, amb certificació visada del facultatiu
director de les obres i altra documentació complementària amb objecte de realitzar la inspecció final. Es
comprovarà si l'interessat s'ha ajustat en la seva realització a la llicència atorgada i també si s'han refet tots
els mals i danys i perjudicis causats en la via pública, desguassos, subsòl, clavegueram, aigües potables,
cables elèctrics i qualsevol altre servei anàleg així com també de caràcter privat o a tercers.
4.Si la comprovació resulta positiva l’Ajuntament atorgarà la llicència de primera ocupació de
l’edificació.

Article 22. Infraccions urbanístiques
Pel que fa als actes sense llicència o sense ajustament a les seves condicions, es regiran per allò que
disposen el Títol setè del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
referent a la protecció de la legalitat urbanística.

Article 23. Denegació de llicències motivada per la protecció del medi ambient
1.L'Ajuntament, d'acord amb les disposicions d'aquest Pla, denegarà la llicència d'edificació,
instal·lació o ús, quan les característiques de l'activitat que es vulgui portar a terme, la disposició de
l'edificació o llurs instal·lacions, o llurs efectes sobre l'entorn, generi conseqüències molestes per al medi
ambient, tal com la contaminació atmosfèrica, pertorbacions sonores o vibracions, risc d'explosió o incendi,
riscs mecànics o similars, alteració de la perspectiva o trencament de l'harmonia paisatgística o
arquitectònica.
2.D'altra banda, es tindrà en compte allò que preveu l'article 9 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme per a la protecció de les edificacions que s'hagin de construir en
paisatges oberts i naturals, i en entorns de les vies i camins de trajecte pintoresc, de forma que la situació,
massa, alçària dels edificis, murs i tancaments, o la instal·lació d'altres elements, no limiti el camp visual per
a poder contemplar els paisatges naturals, o no trenquin l'harmonia o desfigurin la perspectiva.

Article 24. Llicències per a usos i obres de caràcter provisional
1.Es pot autoritzar de donar al sòl els usos provisionals i de fer-hi les obres de caràcter provisional
que no siguin expressament prohibits per la legislació urbanística o sectorial, ni pel planejament territorial,
urbanístic o sectorial i que no hagin de dificultar l'execució d'aquests planejaments en un sòl que estigui
afectat per sistemes urbanístics generals o locals, mentre no s'hi hagi iniciat un procediment de
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reparcel·lació, d'ocupació directa o d'expropiació.
2.L'autorització a què es refereix l'apartat 1 no dóna dret en cap cas a percebre indemnització.
3.Només poden ésser admesos com a usos provisionals, als efectes del que estableix l'apartat 1, els
següents:
a) L’emmagatzematge o el dipòsit simples i purs de mercaderies o de béns mobles.
b) La prestació de serveis particulars als ciutadans.
c) Les activitats del sector primari.
d) Les activitats comercials relacionades amb el sector esmentat.
e) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
4.No s’admeten com a usos provisionals els usos residencials ni els usos industrials.
5.Les obres executades amb vista als usos provisionals esmentats per l'apartat 3 han d'ésser les
mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes instal·lacions fàcilment desmuntables, però no han
d’ometre cap de les garanties de seguretat establertes per la legislació sectorial, que s'han d'acreditar en la
memòria justificativa que cal presentar a aquests efectes.
6.Es pot autoritzar la utilització provisional dels edificis i les instal·lacions que estan fora d'ordenació
per a instal·lar-hi oficines i per a desenvolupar-hi activitats comercials, ultra els usos admesos per l'apartat 3.
Aquesta autorització se subjecta en tot cas a les determinacions d'aquest article, amb les limitacions que
assenyala l'article 108.6 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Els terrenys destinats a sistemes urbanístics generals o locals ja adquirits per l'Administració pública poden
ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica, per a instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvoluparhi activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals i similars. L'autorització d'aquests usos no comporta
l'incompliment de l'obligació de destinar els terrenys a les finalitats determinades pel planejament urbanístic.
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TÍTOL II - PARÀMETRES COMUNS D'ORDENACIÓ I D'ÚS
CAPÍTOL V - DISPOSICIONS QUE REGULEN L'EDIFICACIÓ
SECCIÓ 1. GENERALITATS
Article 25. Regulació de l’edificació
L’edificació es regula a través de les disposicions d’aplicació general, les disposicions que depenen
del tipus d’ordenació de l’edificació i les específiques de cada zona. La definició dels conceptes es pot
consultar en l’annex 1: Definicions.

Article 26. Tipus d’ordenació de l’edificació
Els tipus d’ordenació de l’edificació de les zones establertes en aquest Pla d'ordenació urbanística
municipal són els següents:
a) Edificació alineada a vial: Correspon a una edificació entre mitgeres, la façana de la qual és
coincident o paral·lela a l’alineació del vial. Es regula fonamentalment per l’alçària reguladora màxima, que
va referida a la rasant del carrer, i per la fondària edificable.
b) Edificació aïllada: Correspon a una edificació aïllada en relació a la forma i superfície de la
parcel·la. Es regula fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, l’alçària màxima, l’ocupació màxima i les
distàncies de separació mínimes a llindars.

SECCIÓ 2. DISPOSICIONS D’APLICACIÓ GENERAL
Article 27. Planta baixa
No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons les modalitats de
semisoterrani i entresol. Quan la regulació de la zona no ho especifiqui, l'alçària útil mínima permesa de la
planta baixa serà de 3,00 metres.

Article 28. Planta soterrani
És la que se situa per sota de la planta baixa. No s'hi permeten els usos residencial, sanitari. Els
soterranis per sota del primer només podran ser dedicats a aparcaments, instal·lacions tècniques de l'edifici i
similars. Només es permetrà la construcció de plantes soterranis quan aquestes puguin desguassar a la
claveguera pública, encara que sigui per mitjans mecànics. Les plantes soterranis, amb l’objecte d’adaptar-se
millor al terreny, podran sobrepassar l’ocupació de la planta baixa sempre respectant les distàncies mínimes
a carrer i a veïns . L'alçària lliure mínima de les plantes soterranis es de 2,20 metres, i la màxima són 3,00
metres.

Article 29. Planta pis
És la que se situa per sobre de la planta baixa. Les plantes pis tindran una alçària lliure interior
mínima de 2,70 metres, excepte les dedicades a aparcament que serà de 2,20 metres.
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Article 30. Planta golfes
Solament estan permeses les golfes habitables per sobre de l'alçària màxima quan així ho indiquin les
ordenances d'una zona. En cap cas les golfes habitables podran constituir un habitatge independent del de la
planta immediatament inferior. La superfície de les plantes sota coberta amb una alçària lliure superior a 1,50
metres computarà als efectes de determinar la quantitat de sostre de l’edificació.

Article 31. Planta coberta
1.Per a aquells edificis acabats amb teulada, la planta coberta comença a comptar des del pla inferior
del ràfec. El punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçària reguladora màxima, sense que en cap cas
es trobi a més de 40 cm per sobre de l’últim forjat. El pendent de la teulada no podrà ser superior del 30%.
2.Per sobre dels plans definits per a la teulada, podran sobresortir elements de ventilació, antenes i
claraboies dels celoberts, plaques solars; aquestes últimes hauran de ser paral·leles als plans de teulada i no
se separaran més de 50 cm d'aquesta en cap punt.
3.Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d'arrencada de la planta coberta, el pla
superior dels elements resistents de la darrera planta pis. Per sobre d'aquest pla es podrà situar la cambra
d'aire amb una alçària màxima de 60 cm. Les baranes tindran una alçària màxima d'un metre per sobre de la
cambra d'aire. A més, dins el gàlib que dibuixen uns plans inclinats 30º aplicats des de les arestes
d'intersecció dels plans de façana amb l'alçària reguladora màxima, es podran instal·lar cossos edificats que
continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l'edifici, les claraboies dels celoberts, la
caixa d'escales, les antenes i els dipòsits d'aigua.

SECCIÓ 3. REGULACIÓ DE L'EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL
Article 32. Paràmetres que regulen l’edificació alineada a vial
L’edificació alineada a vial es regula genèricament a través de les disposicions següents d’aquesta
secció i a través dels paràmetres que es relacionen a continuació: fondària edificable, front mínim de
parcel·la, nombre màxim de plantes i alçària reguladora màxima. La concreció numèrica d’aquests
paràmetres s’estableix en la regulació específica de cada zona i la definició dels conceptes es pot consultar
en l’annex 1: Definicions.

Article 33. Planta baixa d'un edifici referida al carrer
És aquella el paviment de la qual està situat entre 0,6 metres per sobre i 0,6 metres per sota de la
rasant del carrer, en els punts de major i menor cota, respectivament. Si a conseqüència del pendent hi ha
més d'una planta dintre dels límits anteriors, s’entén per planta baixa, per a cada tram frontal de parcel·la, la
de posició inferior.

Article 34. Alçària reguladora màxima d'un edifici referida al carrer
Mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l'alçària límit des del punt de referència de
l’alçària reguladora fins al pla horitzontal d'on arranca la teulada o el pla superior de l'últim element resistent,
en el cas de coberta plana.

Article 35. Regles sobre determinació d'alçàries
Determinació del punt de referència de l’alçària reguladora.
1.Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal:
a) Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre l'extrem
de cota més alta i el seu centre, menor o igual de 0,6 m, l'alçària reguladora s'amidarà al centre de la façana,
a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.
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b) Si la diferència anterior de nivells és més de 0,6m, l'alçària màxima de l'edifici s'amidarà a partir
d'un nivell situat a 0,6 m per sobre de la cota de l'extrem de la línia de façana de cota més baixa.
c) Quan l'aplicació d'aquesta regla doni lloc que, en determinats punts de la façana, la rasant de la
voravia se situï a més de 1,5 m per sobre del punt d'aplicació de l'alçària reguladora, la façana es podrà
dividir en els trams que calguin perquè això no passi. A cadascun dels trams resultants, l'alçària reguladora
s'haurà d'amidar d'acord amb les regles anteriors.
2.Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà:
a) Si l'alçària fos la mateixa a cada cara de vial, s'aplicaran les condicions del punt 1 operant amb el
conjunt de les façanes desenvolupades com si en fossin una de sola. Si les alçàries reguladores fossin
diferents, les més altes es podran portar cap als carrers adjacents més estrets, fins a una longitud màxima,
comptada a partir de l'alineació del vial més ample, igual a la fondària edificable corresponent al carrer de
més amplada. Aquesta dimensió podrà arribar com a màxim fins a la meitat de la longitud del tram de carrer
de menor amplària. D'aquesta regla solament podrà beneficiar-se la primera parcel·la que fa cantonada.
3.Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà regularan la seva
alçària com si es tractés d'edificis independents. El canvi d'alçària màxima es farà en el punt mig de la
parcel·la.
4.Edificis amb façana a places, parcs i altres espais lliures públics regularan la seva alçària en funció
del vial de major amplada que conflueixi a l’espai públic.

Article 36. Regles sobre mitgeres
Quan a conseqüència de diferents alçàries, reculades o d'altres causes, puguin sortir mitgeres al
descobert s'hauran d'acabar amb material de façana a carrer.

Article 37. Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la
1.La profunditat edificable a cada parcel·la només podrà ser sobrepassada amb cossos sortints
oberts i amb elements sortints quan la separació entre alineacions interiors sigui com a mínim de 8 metres.
2.El vol dels cossos sortints a partir de la fondària edificable no podrà superar ni 1/20 part del
diàmetre del cercle que pot inscriure en el pati d’illa ni les disposicions generals dels cossos sortints
regulades en aquestes Normes.
3.Per a aquelles parcel·les amb façana a dos carrers oposats, el fons de parcel·la el defineix la
bisectriu de l'angle entre ambdós carrers; en parcel·les amb cantonada a dos carrers, serà fons de parcel·la
la partió de parcel·la oposada a la façana de carrer més estreta, i per a aquelles amb façana a tres carrers, la
partió de parcel·les que no és façana.

Article 38. Edificació en el pati d'illa
Quan s’admeti l’edificació en el pati interior d’illa s’ajustarà a les condicions següents:
1.L’alçària de l'edificació a pati d'illa només podrà entendre’s referida a la rasant d'un carrer, fins a
una profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues alineacions interiors d'illa oposades.
2.En casos de desnivell entre façanes oposades d'illa, aquesta profunditat límit s'haurà de reduir, de
manera que l'edificació a l'espai interior no ultrapassi un pla ideal traçat a quaranta-cinc graus mesurat des
de l'alçària màxima corresponent a planta baixa en el límit edificable de la parcel·la oposada. En qualsevol
cas, l’ increment de l’alçària reguladora màxima de l’edificació del pati d’illa que es produeixi pel desnivell del
terreny, no superarà els 2,80 metres.

Article 39. Cossos sortints
La superfície en planta dels cossos sortints tancats computarà com a superfície de sostre edificable.
Els cossos sortints es regularan d’acord amb les condicions següents:
1.Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa.
2.S’admeten només cossos sortints oberts.
3.L’alçària lliure mínima entre la vorera i els cossos sortints és de 3,70 metres.
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4.La forma de la planta dels cossos sortints serà geomètrica, de directrius paral·leles i ortogonals al
pla de façana, tret que s’admeti expressament la seva singularitat en les ordenances que regulen la zona.
5.Si la seva volada no es regula a la zona corresponent aquesta es limita com a vol màxim el 10% de
l’amplària del vial, amb un màxim de vol de 80 cm
6.La longitud màxima conjunta dels cossos sortints podrà ocupar com a màxim 2/3 de la longitud de
façana.
7.El límit lateral del vol dels cossos sortints vindrà definit per un pla normal a la façana separat com a
mínim 1,00 metre de la paret mitgera.

Article 40. Elements sortints
El vol dels elements sortints, com sòcols, pilars, i d'altres similars no podran volar més del 5% de
l'amplada de la voravia, amb un màxim de 15 cm, en la planta coberta, el ràfec i la gàrgola podran volar 50
cm.

SECCIÓ 4. REGULACIÓ DE L'EDIFICACIÓ AÏLLADA
Article 41. Paràmetres que regulen l’edificació aïllada
L’edificació aïllada es regula a través de les disposicions següents d’aquesta secció i a través dels
paràmetres que es relacionen a continuació: índex d’edificabilitat, nombre màxim de plantes, alçària
reguladora màxima, ocupació màxima de la parcel·la i separacions de l’edificació al carrer i a les partions de
parcel·la.

Article 42. Ocupació màxima de parcel·la
L’índex d’ocupació màxima de la parcel·la, serà la que s’indiqui en cada clau en concret.

Article 43. Sòl lliure d'edificació
Són els terrenys lliures d'edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de parcel·la i
separacions mínimes, no podran ésser objecte de cap altre aprofitament més que el corresponent a espais
lliures al servei de l'edificació aixecada a la parcel·la. Són permesos els element d’accés a l’habitatge com a
rampes i passeres i no comptabilitzaran ni com a ocupació ni com a edificabilitat. En el documentació del
projecte d’edificació corresponent caldrà incloure la seva adequació i/o enjardinament proposat. Els projectes
de nova construcció hauran d’incorporar topogràfic on es detalli l’arbrat existent.

Article 44. Planta soterrani d'un edifici referida a la cota de terreny natural
Tindrà la consideració de planta soterrani la que tingui el sostre a menys d'un metre per sobre de la
cota de terreny natural. La part de planta semi-enterrada, el sostre de la qual sobresurti més d'un metre per
sobre d'aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa.
En cas de blocs aïllats destinats a habitatge plurifamiliar, amb l’objectiu de reduir l’impacte visual en
terrenys en pendent, es podrà encastar l’edifici al terreny superant el llindar establert en el punt anterior
sempre que compleixin les condicions d’adaptació topogràfica i les condicions tècniques i de salubritat
exigibles als habitatges; també es podrà sobresortir més d’1 metre sempre que no es superi l’alçada màxima
permesa respecte a una planta baixa teòrica que es situï un metre per sobre el terreny natural i que la planta
inferior a la considerada com a planta baixa no tingui usos principals, així només es permetrà garatges i
serveis tècnics de l’edifici.

Article 45. Planta baixa d'un edifici referida a la cota de terreny natural
Tindrà la consideració de planta baixa la primera planta per sobre de la planta soterrani, real o
possible.
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Article 46. Alçària reguladora màxima de l'edificació referida a la cota de terreny
natural
És l'alçària màxima de l'edificació, per sobre de la qual només es permet la planta coberta. Es
determinarà a cada punt a partir de la cota del pis de la planta baixa fins al pla superior de l’element
estructural de coberta. En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l'edificació es desenvolupi
esglaonadament, els volums d'edificació construïts sobre cadascuna de les plantes o parts de plantes
considerades com a planta baixa, se subjectaran a l'alçària màxima que correspongui en raó de cadascuna
de les parts esmentades.

Article 47. Separacions mínimes i tanques
Les separacions mínimes de l'edificació a la façana de la via pública, al fons de parcel·la, a les seves
partions laterals i entre edificacions d'una parcel·la, són distàncies que hauran de respectar tant les
edificacions com els soterranis. Els ràfecs i cossos sortints podran envair aquestes franges de separació fins
a una distància màxima de 60 cm. En general, i si les claus específiques no diuen altre, les tanques del
carrer o entre veïns tindran una alçària màxima de 1,80 metres que es podran fer amb material massís fins
una cota màxima de 1,20 metres per damunt de la vorera i s'acabarà amb reixes, tela metàl·lica o vegetació
d'arbust. Es prohibeixen les gelosies. En els casos en que la cota natural del terreny se situï a més de 2
metres del nivell del vial, es podrà escalonar el mur amb un altre mur d’alçada màxima 1,2 m separat com a
mínim 1 m del vial.
En el cas que les tanques es realitzin amb arbrat, aquest s’haurà de disposar a una distància dels
límits de parcel.la superior a la meitat de l’alçada del tipus d’arbre en el seu estat adult.

Article 48. Adaptació topogràfica del terreny
En els casos en què sigui imprescindible l'anivellament del sòl amb terrasses, aquestes es disposaran
de manera que la cota de cadascuna compleixi les condicions següents:
1.Les plataformes podran portar-se a límit en zones d’ús plurifamiliar, a les zones d’ús unifamiliar
s’hauran de concentrar al centre de la parcel·la; a la franja de 2 metres al costat del límit no es permetrà la
modificació del terreny.
2. A l’interior de les parcel·les no podran situar-se a més de 1,20 metres per damunt o a més de 3
metres per sota de la cota natural. Els murs interiors de contenció de terres no podran sobrepassar en la part
vista una alçària de 4,2 metres.
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CAPÍTOL VI - REGULACIÓ DELS USOS I ACTIVITATS

Article 49. Regulació d’usos segons l’activitat
1.Regulació de l’ús habitatge. A tots els edificis nous és obligat de dotar a cada habitatge amb una
plaça d'aparcament privat. Aquestes poden ser en el mateix edifici o estar a l'aire lliure dins la pròpia
parcel·la o situades a un altre edifici pròxim. En aquest darrer cas, la sol·licitud de llicència d'obra haurà
d'anar acompanyada de l'escriptura de compra de les places d'aparcament que calguin, i s’han de vincular
registralment com a indivisibles. La densitat màxima d’habitatges serà d’un habitatge per cada 80 m2
edificables.
2.Regulació de l’ús hoteler. Per als hotels la densitat màxima de llits en relació al sostre màxim
edificable, resultat d'aplicar el coeficient d'edificabilitat net, serà d'un llit per cada 16 m2 edificables. Per als
altres tipus d'usos hotelers, la densitat màxima de nuclis residencials serà igual a la densitat màxima
d'habitatges. Dins l’ús hoteler s’inclou també l’ús de restauració.
2.1.El nombre de places d'aparcament és, excepte si se’n indica el contrari, el següent:
a) Per a hotels i hotels-apartament, d'acord amb les categories establertes en el D. 183/2010,
s'estableix un percentatge de places d'aparcament per a habitacions o unitats segons l'hotel tingui la
categoria de 5, 4, 3, 2 o una estrella.
b) Als motels s'estableix un mínim de places igual al nombre d'habitacions o apartaments.
c) Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, s'estableix un
percentatge de places d'aparcament per a habitacions o unitats.
d. En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places d'aparcament estaran
situades a una distància no superior a 200 m de l'entrada de l'establiment d'us hoteler.
3.Regulació de l’ús comercial. D’acord amb l’article 5 i 6 del Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels
equipaments comercials.
S'estableixen les següents categories d'ús comercials, d’acord amb la llei d’ordenació d’equipaments
comercials 1/2009 del 22 de desembre.
-Petits establiments comercials (PEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de
venda inferior a 800 metres quadrats.
-Mitjans establiments comercials (MEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de
venda igual o superior a 800 i inferior a 1.300 metres quadrats.
-Grans establiments comercials (GEC): establiments, individuals o col·lectius, amb una superfície de
venda igual o superior a 1.300 i inferior a 2.500 metres quadrats.
-Grans establiments comercials territorials (GECT): establiments, individuals o col·lectius, amb una
superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats.
-En els municipis de menys de 5000 habitants només es poden instal·lar del tipus PEC
4.Regulació de l’ús oficines i serveis privats. Han de preveure una plaça d'aparcament per a cada
50m2 construïts.
5.Regulació de l’ús de magatzem. Els magatzems situats al nucli hauran de preveure l'espai
necessari per permetre la correcta accessibilitat dels vehicles de transport i per possibilitar les maniobres de
càrrega i descàrrega sense interferir el trànsit.
L'ús de magatzem té la mateixa regulació per categories que les de l'ús industrial.
6.Regulació de l’ús d’indústria. L'ús industrial ve regulat a través d'unes categories que el classifiquen
tenint en compte les incomoditats, els efectes nocius, danys i alteracions sobre el medi ambient i per l'entorn
on són situades. Per tant estarà subjecte a la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.
7.Regulació de l’ús agropecuari. No es permet la seva ubicació en àrees obagues o protegides de
ventilacions, o que estiguin situades a menys d'1000 m. de qualsevol sòl classificat com a urbà o
urbanitzable, quedant exclosa la zona industrial.
8.Regulació de l’ús d’activitats extractives. Aquest ús serà sempre provisional i necessitarà una
llicència municipal prèvia, a més de les autoritzacions corresponents i, en especial, les establertes a la Llei
12/81 i el Decret 343/1983, del 15 de juliol sobre normes de protecció del medi ambient.
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No es permeten activitats extractives en sòl urbà i urbanitzable.
Es denegarà l’autorització quan l’activitat extractiva afecti especials valors paisatgístics .
Les activitats en zones de domini públic hidràulic, resten sotmeses a l’obtenció de concessió per part
del Servei de les Conques del Nord de la Junta d’aigües tràmit que ha d’incloure informe de Departament de
medi Ambient d’acord amb el decret 67/1991, de 8 d’abril.
9.Regulació de l’ús de càmping i caravàning. Aquest ús requereix la tramitació d'un Pla especial que,
a més d'ordenar l'àmbit, determinarà aquest com a finca indivisible als efectes de l'article 140 del Decret
legislatiu 1/90.
Caldrà fer la previsió d’un lloc d’aparcament per cada plaça d’acampada. Es preveurà una propera a
l’entrada del càmping i resguardada de les vistes dominants.
El pla especial determinarà les obres i instal·lacions necessàries per a dotar dels serveis adequats al
càmping, que abastaran almenys, els accessos; la captació, potabilització, dipòsits i distribució de l’aigua
potable; la xarxa d’aigües residuals, la seva depuració i abocament; la connexió, transformació i xarxa de
distribució d’energia elèctrica; i la xarxa d’enllumenat.
La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposa el Decret 183/2010, Les
edificacions seran exclusivament de planta baixa i rebran un tractament formal d'acord al caràcter de la zona
i mai podran ser utilitzades per donar allotjament. Queda prohibida la lliure acampada.
10.Regulació de l’ús de garatge-aparcament. Perquè s’admeti la destinació exclusiva d’un edifici a
l’ús d’aparcament, cal que, en la regulació de la zona corresponent s’especifiqui la seva possible exclusivitat.
Pel contrari, quan l’ús d’aparcament només sigui admès, s’entendrà que aquest serà complementari a
d’altres usos.
Per a cada plaça d’aparcament s’ha de preveure una superfície de 2,30 m d’amplària per 4,75 m de
llargada.
Al menys un 2% de les places seran destinades a disminuïts físics, tindran una dimensió de 3,30 m
per 4,75 m i estaran ubicades el més a prop possible de l’accés.
La repercussió global de cada plaça considerant els elements comuns de l’aparcament és de 22 m²
de superfície.
Els garatges que tinguin més de 15 places d’aparcament estaran obligats a preveure un espai
d’espera per a l’entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del carrer, amb una longitud mínima
de 5 m i un pendent màxim del 4%. Les rampes d’accés tindran un pendent màxim del 20% i una amplària
mínima de 3,00 m.
Els edificis destinats exclusivament a ús d’aparcament, en el supòsit de tenir un llum lliure màxim de
2,20 m podran esgotar l’alçària màxima permesa en la zona augmentant el nombre de plantes.
Per qualsevol tipus d’us: Les extraccions de fums hauran de sobresortir 0.5 m per sobre del teulat
més alt en un radi de 10m.
11.Regulació de les Aigües residuals. Per l’abocament de aigües residuals a la xarxa de clavegueram
s’haurà de disposar, si és necessari, de pre-tractament i depuració que permeti assolir els paràmetres
d’abocament a la xarxa admesos. Amb caràcter general (per tot l’àmbit municipal) quan no sigui possible la
connexió a la xarxa general de clavegueram, s’haurà de comptar amb sistemes autònoms per els quals serà
necessària l’autorització d’abocament de la Junta de Sanejament. Resta prohibit qualsevol abocament a la
llera pública sense l’autorització esmentada.
12.Regulació de residus, concretat pel Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la
construcció.
13. Regulació de l’ús de restauració i espectacles. Han de preveure una plaça d'aparcament per a
cada 50m2 construïts.
13.1.En el cas concret de l’ús de restauració i espectacles, queda totalment prohibit en tot el terme
municipal els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, entenent-se com a tal els locals
definits al Decret 217/2002, d’1 d’agost pel qual es regulen aquests locals on es presten serveis de
naturalesa sexuals. Aquesta prohibició s’entén a cada categoria i tipus de sòl (urbà, urbanitzable i no
urbanitzable) de tot el terme municipal i de manera explícita a totes les claus previstes en el planejament que
tenen regulades les condicions d’usos.
14. La zonificació acústica del territori ha d’assegurar pels edificis d’ús residencial, com a mínim, els
objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat acústica:
- Moderada B1, per les zones urbanitzades existents
- Alta, A4, per a nous desenvolupaments urbanístics
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15. Regulació plaques solars en habitatges. En el cas d’habitatges unifamiliars, en sòl urbà i
urbanitzable, es podrà instal·lar plaques solars quant la seva potència sigui inferior a 5,5 Kw per parcel·la.
16. Els usos sanitari, socio-cultural, docent, recreatiu i espectacles es regularà per la seva pròpia
normativa sectorial
17. Ús esportiu. Comprèn els serveis destinats a la pràctica, l’aprenentatge i el desenvolupament
d’activitats esportives en instal·lacions cobertes, o no, com poden ésser: camps de futbol, poliesportius,
gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines, i equipaments propis d’aquestes activitats (vestidors,
magatzems, bars – restaurants i similars).

Article 50. Regulació de les activitats
Les activitats es tramitaran i es regularan d’acord amb la normativa vigent

Article 51. Classificació de situacions relatives a l'activitat
Igual que en el cas anterior la situació de les activitats es regularan d’acord amb la normativa vigent

Article 52. Límits màxims a cada categoria
Igual que en el cas anterior les limitacions de les activitats es regularan d’acord amb la normativa
vigent

23

NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTOL III - RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
CAPÍTOL VII - DISPOSICIONS GENERALS

Article 53. Classificació i qualificació del sòl
1.El règim urbanístic del sòl, d'acord amb allò que s'ha previst a l'article 24 del DL 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es defineix a través de la classificació i la
qualificació del sòl.
2.La classificació del sòl diferencia el règim jurídic d’aquest en urbà, consolidat i no consolidat,
urbanitzable i no urbanitzable, per tal d'establir i determinar les facultats dels drets i deures de propietat,
conforme amb les determinacions normatives del Capítol IV del Títol 2 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
3.La qualificació urbanística del sòl té per objecte, mitjançant la definició de zones i sistemes,
assignar usos per a cada part del territori i, en el seu cas, intensitats i condicions d'edificació, tot
desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics establerts pel Pla mitjançant la classificació del sòl.

Article 54. Drets i deures dels propietaris
1.Els propietaris de sòl urbà tenen dret a acabar les obres d'urbanització perquè els terrenys
assoleixin la condició de solar i a edificar sota les condicions establertes en aquest planejament i en el DL
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
2.Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir a l'administració actuant el sòl necessari per a
edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic dels àmbits de desenvolupament inclosos
en Plans de millora urbana o polígons d'actuació urbanística, d'acord amb el que disposa l'article 43 del DL
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
3.Els propietaris de sòl urbà no consolidat, d'acord amb el que disposa l'article 44 del DL 1/2005,
tenen els deures següents:
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivades del planejament.
b) Cedir a l'Ajuntament de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic
per als sistemes locals al servei de l'àmbit en que siguin compresos.
c) Cedir a l'Ajuntament de manera obligatòria i gratuïta, el sòl per a l'execució dels sistemes
urbanístics generals que el planejament inclogui dins l'àmbit d'actuació.
d) Costejar i, si s'escau, executar la urbanització.
e) Edificar els solars en els terminis establerts.
f) Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcció de l'habitatge protegit
que eventualment els correspongui.
g) Conservar les obres d'urbanització.

Article 55. Els sistemes
Els sòls qualificats com a sistemes representen l’assenyalament de terrenys destinats a l’interès
col·lectiu i el desenvolupament i funcionament equilibrat dels assentaments urbans.

Article 56. Les zones
Les zones corresponents a les superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles
d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la classe de sòl i es determina amb la definició
dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de forma
específica a cadascuna.
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CAPÍTOL VIII - REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 57. Definició dels sistemes generals
1.S'entén per sistemes generals el conjunt d'elements d'interès general que, relacionats entre si,
configuren l'estructura general i orgànica del territori i són determinants per assegurar el desenvolupament i
funcionament urbà, els altres sistemes d’interès per unes zones determinades de població s’entenen com a
sistemes locals.
2.El concepte de sistema es defineix en l'article 34 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
3.La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la necessitat
d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes. Això no obstant, pel que fa al sistema d’equipaments, si el
Pla d'ordenació urbanística municipal no en determina l’ús i la titularitat, caldrà, mitjançant la tramitació prèvia
d’un Pla especial, concretar l’ús i justificar la necessitat de la titularitat pública. També s’haurà de tramitar un
Pla especial per tal de canviar l’ús o la titularitat assignats pel Pla d'ordenació urbanística municipal a un
equipament concret.

Article 58. Desenvolupament dels sistemes
1.En el sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d'actuació urbanística, la cessió de terrenys per a
carrers i vies és obligatòria, gratuïta i prèvia a l’edificació quan siguin necessaris perquè el sòl adquireixi la
condició de solar. Igualment, l’obertura i eixamplament de vials sobre solars o edificis existents és obligatòria
i gratuïta quan es compensa pels aprofitaments diferencials previstos pel planejament. Els terrenys reservats
per a jardins, places i centres docents assistencials són de cessió obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos
en el marc d’un àmbit d’actuació assenyalada pel Pla.
2.En el sòl urbà no consolidat, els terrenys que a l’interior dels sectors o polígons d'actuació
corresponguin a sistemes generals i locals, seran de cessió gratuïta i obligatòria.
3.Els sòls que el Pla adscriu per a sistemes generals no inclosos en polígons d'actuació, s’executaran
per actuacions aïllades mitjançant l’expropiació forçosa. El cost d’aquestes expropiacions podrà ser repercutit
sobre els propietaris que resultin especialment beneficiats per l’actuació urbanística, mitjançant la imposició
de contribucions especials, de conformitat amb l’article 109.4 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.

Article 59. Afectació del sòl
Els sòls què el Pla afecta com a sistemes, queden vinculats a aquesta destinació. Opera una vegada
adquirit el sòl per l’Administració. Mentre que no es faci efectiva l’adquisició d’aquests sòls per part de
l’Administració, a través dels mecanisme establerts per la legislació urbanística, continuarà la propietat
privada però vinculada a la destinació assenyalada.

SECCIÓ 2. SISTEMES DE COMUNICACIÓ
Article 60. Disposicions generals
El Pla d'ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera estableix les determinacions dels
sistemes de comunicació, sens perjudici del seu ulterior desenvolupament.
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Article 61. Sistema viari (X)
1.El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i
exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament.
2.S’estableixen les següents categories de vies:
X.1. -Carreteres subjectes a la seva legislació específica.
X.2. -Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurants assenyalats dins del sòl urbà i els
indicats en el sòl no urbanitzable. També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal.
X.3. -Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no principals en
sòl no urbanitzable.
X.4. -Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta finalitat.
3.Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció que s’assenyalen en el plànol
de règim del sòl, no són edificables ni amb caràcter provisional.
4.Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant la redacció
dels Plans especials urbanístics.
5.Per a la xarxa viària de carreteres, s’estableix l’àrea de protecció del sistema en sòl no urbanitzable.
6.Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa.
7.Les distàncies de protecció, és a dir la distància mínima a respectar per l’edificació respecte dels
camins rurals, a cada banda de camí, són de 12 m, en els camins de la xarxa bàsica, i de 8 m en els
secundaris, amidats respecte l’eix del camí.
8.Als efectes del compliment de les disposicions anteriors, s’indiquen en el plànol de règim del sòl, els
camins rurals que s’integren a la xarxa viària bàsica grafiant la franja de protecció. També es consideraran
incorporats com a xarxa viària bàsica els determinats per a la prevenció d’incendis forestals en el pla elaborat
per l’administració competent en la matèria.

SECCIÓ 3. SISTEMA D'ESPAIS LLIURES
Article 62. Disposicions generals
El Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera estableix les determinacions dels
sistemes d’espais lliures, sense perjudici del seu ulterior desenvolupament. El sistema urbanístic d’espais
lliures públics, compren els parcs, els jardins, les zones verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport.
La concreció dels elements que integren aquest sistema ha de tenir en compte l’existència de restes
arqueològiques d’interès declarat.

Article 63. Sistema de parcs i jardins urbans (V)
1.Tots els sistemes de parcs i jardins grafiats en els plànols, s’entendrà que són de caràcter local.
2.L'ús fonamental dels parcs i jardins urbans és el descans i l’esbarjo de la població. Sols s'hi
admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol cas, aquestes no
podran ocupar més del 5% de la superfície total de l’espai lliure o zona verda i seran sempre en PB.
Temporalment s'hi admet la instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats.
3.Només en els sistema de parc i jardins que expressament ho prevegi s’admetrà un aprofitament
privat de subsòl sempre que es garanteixi l’enjardinament de la superfície.
4.Tipus d’espais lliures:
- Clau v1. Parcs i jardins
- Clau v2. Vianants
- Clau V3. Espais lliures on s’admet l’ús de pàrking privat amb traster o públic en el subsòl.
- Clau V6. Jardins urbans
- Clau V7. Zona de conservació d’espai de gran valor natural
- Zona de protecció paisatgística
- Zona de protecció hidràulica
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5.Aprofitament en concessió:
Amb la intenció de que els espais lliures preservin el paisatge tradicional del municipi (ja descrita en
les obligacions inherents dels plans parcials urbanístics la obligatorietat de mantenir els olivars i vinyes
existents), es permetrà donar en concessió el manteniment i aprofitament d’aquests espais. La tipologia de
zones verdes que es podrà gestionar en concessió correspon a plantacions d’oliveres, de vinya i parc
d’hortes, en cap cap es podrà limitar l’accés a aquests espais a la població, ni impedir o dificultar la seva
funció social per al descans i esbarjo de la població

SECCIÓ 4. SISTEMA D'EQUIPAMENTS I SERVEIS TÈCNICS

Article 64. Disposicions generals
Per la seva finalitat i titularitat pública, es regulen en aquest capítol els equipaments comunitaris i els
espais reservats a instal·lacions de serveis tècnics.

Article 65. Sistema d'equipaments comunitaris (E)
1.Formen el sistema d'equipaments aquelles zones assenyalades pel Pla amb aquesta qualificació.
2.Els possibles usos que es determinen com a sistema d'equipament als que no caldrà la redacció de
cap pla especial, són:
E. Equipament General
E.1. Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent en
aquesta matèria.
E.2. Sanitari assistencial: hospitals, centres extrahospitalaris i residències de vells.
E.3. Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat pública.
E.4. Soci cultural: cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, centres d'esplai,
temples, centres religiosos.
E.5. Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, i serveis annexos. Per a la construcció
d’aquests equipaments es tindrà en compte el MIEM aprovat per l’Ajuntament
E.6. Cementiri.
E.7. Reserva sense ús assignat
E.8. Zona d’esbarjo
En el Plànol d’Ordenació Detallada en sòl urbà es grafien les zones d’equipament amb diverses claus
en funció dels possibles usos que es puguin implantar.
3.L'edificació s'ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a
l'organització general del teixit urbà en què se situen, i a les condicions ambiental del lloc. Les condicions de
l’edificació seran les mateixes establertes per a la zona contigua on se situa l’equipament. En el cas de que
l’equipament sigui limítrof a dues zones diferents, s’adoptaran les condicions de la zona de major
edificabilitat, amb un mínim de 1m2/m2 de sòl.
4.En qualsevol moment, d’acord amb el procediment legalment previst, es podrà modificar el destí
inicialment previst per a aquests equipaments, justificant la oportunitat i conveniència de la modificació.
5.Justificada i motivadament s’admetrà la instal·lació en aquests sols de serveis tècnics en benefici de
la col·lectivitat i l’ús d’aparcament.
6. Justificada i motivadament s’admetrà l’explotació dels equipaments mitjançant concessió.
7. Tots els equipaments que s’obtinguin per desenvolupament de sectors seran públics i els previstos
en sòl no urbanitzable també seran de titularitat pública. Es podran gestionar en concessió.
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Article 66. Sistema d'infraestructures i serveis tècnics (T)
1.El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la titularitat pública per a la dotació
d’infraestructures, encara que siguin gestionats en règim de concessió per empreses privades, d'abastament
d'aigües, serveis d'evacuació d'aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores d'energia elèctrica
complint en la seguretat de les instal.lacions en matèria de subministrament elèctric (RD 284/2002
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió)i la xarxa d'abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs
mòbils de maquinària i altres possibles serveis de caràcter afí. És d’aplicació la Ley 32/2003 de 3 de
noviembre General de Telecomunicaciones.
2.Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d'algun dels serveis
abans assenyalats i no n'existeixi una reserva específica de sòl en aquest Pla, es podran situar en sòl no
urbanitzable, d'acord amb el tràmit previst en els articles 48 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.

Article 66.bis Sistema d’habitatges dotacionals públics (Clau D).
1.Compren les actuacions d’habitatge públic destinades a satisfer els requeriments
temporals de col·lectius de persones amb necessitat d’assistència o d’emancipació, d’acord al previst a
l‘art.34.3 del DL 1/2010 i art 66.1.c RLU305/2006.
2.La tipologia d’aquests habitatges s’adequarà a les polítiques d’habitatge públic que es programin
per al seu desenvolupament.
3.Les seves condicions d’edificació, volumetria i situació dins la parcel·la, es podran fixar dins el
planejament derivat a on s’ubiquen o en sòl urbà mitjançant una modificació puntual, i en qualsevol cas el
projecte arquitectònic s’haurà d’integrar a l’entorn urbà mes immediat, adequant-se a la tipologia i alçades de
les edificacions veïnes.

SECCIÓ 5. SISTEMA HÍDRIC I PROTECCIÓ DE SISTEMA HÍDRIC I SISTEMA MARÍTIM.
Article 67. Sistema hídric i protecció de Sistema Hídric. (Clau HI)
1.Definició Comprèn els espais existents dins del terme que correspon als torrents, rius i rieres així
declarats i aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de les planes
d’inundació per episodis extraordinaris. S’entén per zona fluvial la part de la zona inundable que inclou la
llera del riu i les seves rieres, corresponent a una avinguda per el període de retorn de 10 anys i s’entén per
sistema hídric la part de la zona inundable corresponent a una avinguda per el període de retorn de 100
anys;
2. Condicions d’ús i de protecció. Les construccions i usos compatibles en la zona de sistema hídric
són els admesos en l’art. 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, així mateix com els usos en la zona
inundable per episodis extraordinaris. Les edificacions i activitats preexistents en la zona fluvial que no
s’ajustin a l’art. 6 RLUC es subjecten al règim de fora d’ordenació.
3.Els projectes constructius de tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin sobre
la llera de qualsevol curs d’aigua haurà d’incloure el seu dimensionat pel cabal Q500(amb el dimensionat
establert en el document Recomanacions tècniques per el disseny d’infraestructures que interfereixin amb
l’espai fluvial de juny de 2006 ACA

Article 67.bis Sistema Marítim.
1. Caldrà aplicar en les zones afectades per la servitud de protecció les limitacions que disposa
l’article 25 de la Ley de Costas i les instal·lacions existents en zona de servitud estaran subjectes a la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas
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CAPÍTOL IX - REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 68. Definició
El Pla d'ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera delimita com a sòl urbà aquell sòl que
tant pel seu grau de consolidació de la urbanització i l’edificació com pel grau de compliment de les
obligacions establertes per la legislació urbanística mereixen aquella classificació.

Article 69. Determinació i ordenació en el sòl urbà
1.Els límits de sòl urbà, de zones, sistemes així com dels polígons d'actuació urbanística, per al
posterior desenvolupament del Pla, es delimita en el plànol d'ordenació detallada del sòl urbà a E:1/1000. Tot
junt constitueix l'ordenació detallada d'aquest tipus sòl.
2.Cada zona porta una clau alfa numèrica que l’identifica i permet relacionar la seva localització amb
les corresponents condicions de parcel·lació, edificació i ús establertes per aquestes normes urbanístiques.
3.Els terrenys reservats per a sistemes també s’indiquen amb el corresponent codi alfa numèric.
4.Per al desenvolupament de la gestió del Pla, en sòl urbà no consolidat, s’assenyalen i delimiten
polígons d’actuació urbanística per als que s’estableix l’ordenació detallada mitjançant la qualificació
urbanística dels terrenys, i es determina les condicions de gestió i el règim de cessions.

SECCIÓ 2. ZONES D'ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ
Article 70. Definició de zones
El Pla d'ordenació urbanística municipal estableix les següents zones:
- Edificació tradicional no alineada a vial (clau 1)
- Edificació alineada a vial (clau 2)
- Zona de cases en filera (clau 3)
- Zona de cases aparellades (clau 4)
- Zona unifamiliars aïllades (clau 5)
- Zona de blocs aïllats (clau 6)
- Zona de manteniment de l’edificació (clau 7)
- Zona de dotacions i serveis (clau 8)
Les especificacions particulars per a cada zona són les següents:

Article 71. Edificació tradicional no alineada a vial (clau 1)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l'edificació del nucli antic del municipi, així com parts pròximes a aquesta,
correspon a una ordenació entre mitgeres alineada o no a vial. Les normes regulen tant les obres de nova
planta com les de conservació i millora de l’edificació sense canviar substancialment les seves
característiques urbanes.
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2. SUBZONES
S’estableixen les subzones següents:
1a
90% ocupació max zona
1b i 1hp
70% ocupació max zona
1c
50% ocupació max zona
1d
40% ocupació max zona
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
.Parcela mínima
1a
1b i 1hp
1c
1d

72 m2.
96 m2.
120 m2.
240 m2

.Front mínim de parcel·la
1a
1b i 1hp
1c
1d

6 m.
8 m.
10 m.
20 m.

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
.Fondària edificable :
l’assenyalada en els plànols.
.Alçada reguladora (*):

pb
pb+pp
pb+2pp

3.50 m
6.80 m
9.90 m

.Alçada lliure màxima:

planta baixa

4.00 m

Sotacoberta habitable:

si

.Pendent màxima de la coberta: 30% des de qualsevol de les façanes tant a vial con de pati
amb un màxim de 2.25m d’alçada.
.Escales:

.Cossos sortints:
.L’intensitat edificatòria:

5. CONDICIONS D’US
.Els usos admesos són:

d’illa i

Densitat per planta: Cada escala pot donar servei com a màxim a dos
habitatges per planta.
Densitat per edifici: Cada edifici tindrà com a màx. 4 habitatges i cada
habitatge com a mín. 60 m2 de superfície útil.
Només s’admeten cossos sortints oberts.
intensitat edificatòria màxima per la clau 1d, serà de 0.45 m2/m2, en la
resta de claus serà la que resulti dels gàlibs i nº de plantes permeses.

Els usos admesos són habitatge, hoteler, comercial, oficines, magatzem
petites indústries (categories I, II), sanitari, socio-cultural, docent,
recreatiu i espectacles grup a i b, i garatges.
En la clau 1d també es permetrà l’ús agrícola.
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
.Tractament de les façanes: S’admeten arrebossats, mamposteria i formigó vist per detalls i
voladissos.
No s’admet obra vista ni aplacats en tota la superfície de la façana.
No s’admeten balustrades ni gelosies.
.Composició de la façana:

No s’admeten obertures de més d’una planta.
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Ha de predominar la part d’obra sobre la vidrada. El vidre ocuparà màx.
un 30% de la façana.
Les obertures tindran proporció vertical, a excepció de l’última planta.
.Colors de la façana:

Seran colors terrossos.

.Material de la coberta:

Serà de teula àrab, no es permeten teules de color negre, vidriades ni
de pissarra.
La coberta plana pot ocupar com a màx. Un 40% de la superfície de
coberta total.

(*) Art.35 si no és alineada a vial
Art.46 si és alineada a vial
7. ELEMENTS LLEUGERS
A efectes urbanístics d’intensitat, d’ocupació i d’alçada, comptabilitzaran totes les construccions fixes
que disposin d’un sostre que pari la pluja. S’exceptuen aquells elements que de forma senzilla es puguin
desmuntar o replegar i els seus paraments estiguin formats per lones o per algun element sintètic.

Article 72. Edificació alineada a vial (clau 2)

1. DEFINICIÓ.
Aquesta zona ordena l'edificació entre mitgeres del c/ Nou així com la part d’eixample a l’esquerra
d’aquest carrer, correspon a l’ordenació entre mitgeres amb les façanes alineades a la línia oficial de carrer.
Les normes regulen tant les obres de nova planta com les de conservació i millora de l’edificació
sense canviar substancialment les seves característiques urbanes.
2. SUBZONES
S’estableixen les subzones següents:
2a
2b
PAU 7
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
.Parcela mínima

72 m2.

.Front mínim de parcel·la.

6 m.

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
.Fondària edificable :
l’assenyalada en els plànols
.Alçada reguladora:

pb
3.50 m
pb+pp
6.80 m
pb+2pp
9.80 m
En clau 2a3 la tercera planta es separà com a mínim 4 m. de vial.

.Alçada lliure màxima:

planta baixa

.Sotacoberta habitable:

si

4.00 m.

.Pendent màxima de la coberta: 30% des de qualsevol de les façanes tant a vial con de pati
d’illa i amb un màxim de 2.25 m. d’alçada.
.Escales:

2a

Densitat màxima per planta :cada escala pot donar servei com a
màxim a dos habitatges per planta.
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2b

.Cossos sortints:
5. CONDICIONS D’US
.Els usos admesos són:

Densitat màxima per edifici:cada edifici tindrà com a màxim 4
habitatges i cada habitatge tindrà com a mínim 60 m² de
superfície útil
Densitat: un habitatge cada 80m2 construits destinats a
habitatge.

Només s’admeten cossos sortints oberts.

Els usos admesos són habitatge, hoteler, comercial, oficines, magatzem
petites indústries (categories I, II) , sanitari, socio-cultural, docent,
recreatiu i espectacles grup a i b, i garatges.
2b
Un habitatge per cada 80 m² construïts
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
.Tractament de les façanes: S’admeten arrebossats, mamposteria i formigó vist per detalls i
voladissos.
No s’admet obra vista ni aplacats en tota la superfície de la façana.
No s’admeten balustrades ni gelosies.
.Composició de la façana:

No s’admeten obertures de més d’una planta.
Ha de predominar la part d’obra sobre la vidriada. Les obertures
ocuparan com a màx. un 30% de la façana.
Les obertures tindran proporció vertical, a excepció de l’ultima planta on
es podran construir badius

.Colors de la façana:

Seran colors terrossos.

.Material de la coberta:

Serà de teula àrab, no es permeten teules de color negre, vidrades ni de
pissarra.
La coberta plana pot ocupar com a màx. Un 40% de la superfície de
coberta total.

7. ELEMENTS LLEUGERS
A efectes urbanístics d’intensitat, d’ocupació i d’alçada, comptabilitzaran totes les construccions fixes
que disposin d’un sostre que pari la pluja. S’exceptuen aquells elements que de forma senzilla es puguin
desmuntar o replegar i els seus paraments estiguin formats per lones o per algun element sintètic.

8. ARTICULAT ESPECÍFIC CLAU 2b
Art. 1: Profunditat edificable, alineació interior d’illa i fons de parcel·la per la clau 2b
La profunditat edificable a cada parcel·la només podrà ser sobrepassada amb cossos sortints oberts i amb
elements sortints quan la separació entre alineacions interiors sigui com a mínim de 5 m. L’interior d’illa que
no pertanyi a la franja d’edificablilitat edificable només es podrà edificar en planta soterrani.
El vol dels cossos sortints a partir de la fondària edificable no podrà superar 1/10 part del diàmetre del cercle
que pot inscriure en el pati d’illa amb un màxim de 0,80 m de vol.
Art. 2: Cossos sortints per la clau 2b
Els cossos sortints es regularan d’acord amb les condicions següents:
1.S’admeten només cossos sortints oberts. El vol màxim és 10% de l’amplada del vial, amb un màx. de 0.80
cm.
2. Els cossos sortints estan prohibits a la planta baixa.
3. L’alçària lliure mínima entre la vorera i els cossos sortints és de 3,70 metres.
La longitud màxima conjunta dels cossos sortints podrà ocupar la totalitat de la longitud de la façana.
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El pas interior d’illa, al tractar-se d’un vial d’ús restringit no es considerarà vial pel que fa als cossos sortints.
L’alçada del mínima entre el paviment del pas interior de l’illa i el primer voladís serà de 3 metres.
4. El límit lateral del vol dels cossos sortints ve definit per un pla normal a la façana de 1 metre de la paret
mitgera.
Art. 3 Planta soterrani per la clau 2b
L’ocupació de la planta soterrani serà el 100% de la parcel·la.
La totalitat del vial serà públic en sòl i vol, essent compatible amb la titularitat privada del subsòl, d’acord amb
l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei d’urbanisme.
Art. 4 Planta golfes per la clau 2b
En cap cas les golfes habitables podran constituir un habitatge independent del de la planta immediatament
inferior.
La superfície de les plantes sotacoberta no computarà als efectes de determinar la quantitat de sostre de
l’edificació, sempre i quan estigui dins el gàlib de l’edificació.

Article 73. Zona de cases en filera (clau 3)
1. DEFINICIÓ.
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar entre mitgeres. El Pla fixa les variant fonamentals del
tipus arquitectònic per assegurar la correcta composició del conjunt promogut de forma individualitzada.
2. SUBZONES.
En funció de les característiques de l'edificació s'estableixen tres subzones:
- clau 3a
- clau 3b
- clau 3c
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
.Front mínim de parcel·la.
Clau 3a i 3b: 6m.
Clau 3c: 9m.
.Parcel·la mínima:

100 m2

.Separació mínima:
al carrer: clau 3a: 3 m i al carrer Paltret 2 m
clau 3b i 3c: 3 m
al fons de parcel·la i laterals: 3m
a zones verdes: clau 3a i 3c: 3 m
clau 3b 2 m
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ (*)
.Alçada reguladora:
pb
3.50 m
pb+pp 6.80 m
.Alçada lliure màxima:

pb

.Sotacoberta habitable:

si

3.00 m

.Pendent màxima de la coberta:30% des de qualsevol de les façanes tant a vial con
de pati d’illa i amb un màxim de 2.25 m d’alçada.
.Cossos sortints:

Només s’admeten cossos sortints oberts

5. CONDICIONS D’US
.Els usos admesos són:

Habitatge, garatges particulars i oficines.
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Clau 3a 2 aparcaments per habitatge, un d’ells pot ser desc.
Clau 3b 1 aparcament per habitatge
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici
6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
.Tractament de les façanes: S’admeten arrebossats, mamposteria i formigó vist per detalls i
voladissos.
No s’admet obra vista ni aplacats en tota la superfície de la façana.
No s’admeten balustrades ni gelosies
.Composició de la façana:

No s’admeten obertures de més d’una planta.
Ha de predominar la part d’obra sobre la vidrada. El vidre ocuparà màx.
un 30% de la façana.
Les obertures tindran proporció vertical, a excepció de l’última planta.

.Colors de la façana:

Seran colors terrossos.

.Material de la coberta:

Serà de teula àrab, no es permeten teules de color negre, vidrades ni de
pissarra.
La coberta plana pot ocupar com a màx. Un 40% de la superfície de
coberta total.

.Tanques:

alçada màxima 1.80 m de les quals 0.90 m serà massissa arrebossades
o de mamposteria, i la resta fins a 1.80m serà vegetal o reixada. No
s’admeten gelosies.

.Tanques en zona verda:

La tanca serà de pedra fins a 2 metres d’alçada

(*) Es considera PB si l’alçada del forjat d’aquesta planta és menor a 1.20m

Article 74. Zona de cases aparellades (clau 4)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l'edificació unifamiliar aparellada. Aquest Pla fixa les variants fonamentals del
tipus arquitectònic per assegurar la correcta composició dels conjunts promoguts de forma individualitzada.
2. SUBZONES.
No es defineixen subzones
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
S’ordenarà de forma conjunta mitjançant un projecte únic o per cada filera, o be mitjançant un estudi
volumètric.
.Front mínim de parcel·la:

9 m.

.Amplada mínima façana:

6m

.Parcel·la mínima:

No es defineix

.Separació mínima:

al carrer: alineada o no, en aquest segon cas, mínim 3 m.
al fons de parcel·la: 3 m.
als laterals de parcel·la: 3 m.

.Fondària edificable:

12 m
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4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
.Alçada reguladora:
pb
3.50 m
pb+pp 6.80 m
.Alçada lliure màxima:

pb

.Sotacoberta habitable:

si

3.00 m

.Pendent màxima de la coberta:30% des de qualsevol de les façanes tant a vial con
de pati d’illa i amb un màxim de 2.25 m. d’alçada.
.Cossos sortints:
5. CONDICIONS D’US
.Els usos admesos són:

Només s’admeten cossos sortints oberts

Habitatge, garatges particulars i oficines.
Donació com a mínim d’un aparcament per habitatge.
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
.Tractament de les façanes: S’admeten arrebossats, mamposteria i formigó vist per detalls i
voladissos.
No s’admet aplacats en tota la superfície de la façana.
No s’admeten balustrades ni gelosies.
.Composició de la façana:

.Colors de la façana:
.Material de la coberta:

.Tanques:

No s’admeten obertures de més d’una planta.
Ha de predominar la part d’obra sobre la vidrada. El vidre ocuparà màx.
un 30% de la façana.
Les obertures tindran proporció vertical, a excepció de l’ultima planta.
Seran colors terrossos.
Serà de teula àrab, no es permeten teules de color negre, vidrades ni de
pissarra.
La coberta plana pot ocupar com a màx. Un 40% de la superfície de
coberta total.
alçada màxima 1.80 m. de les quals 0.90 m. serà massissa
arrebossades o de mamposteria, i la resta fins a 1.80 m. serà vegetal o
reixada. No s’admeten gelosies.

Article 75. Zona de cases aïllades (Clau 5)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l’edificació unifamiliar aïllada en forma de ciutat jardí.
2. SUBZONES.
Segons les seves alineacions s’estableixen les subzones següents:
-clau 5a
separació min a vials
-clau 5b
alineada a vial
-clau 5c
separació min a vials
-clau 5d
separació min a vials (Urb. Mas Isaac)
-clau 5e
separació min a vials
-clau 5f
separació min a vials (Urb. Bellavista)
-clau 5g
separació min a vials (Urb. Mas Bohera)
-clau 5h
separació min a vials (Urb. Mas Bohera)
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3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
. Densitat:

un habitatge per parcel.la

.Front mínim de parcel·la:

5a, 5b, 5c i 5e:
5d i 5f:
5g i 5h:

12 m.
15 m.
18 m.

.Parcel·la mínima:

5a, 5b i 5h:
5c:
5d, 5f i 5g:
5e:

600 m2
400 m2
800 m2
500 m2

.Separació mínima:
al carrer rodat:

5a, 5d, 5e, 5f, 5g i 5h: 5,00 m
5b:
es permet l'alineació a vial
5c:
4,00 m.
al fons de parcel·la:
3 m.
al veí:
3 m.
a vials per vianants, espais lliures,sistemes: 3 m.

4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ (*)
.Edificabilitat màxima
5a, 5b, 5c, 5d i 5e:
5f, 5g i 5h
.Ocupació màxima

0.45 m2/m2
0,40

5a, 5b, 5c i 5e:
30 %
5d, 5f, 5g i 5h:
20 % + 5 % (Aux.)
* (les claus 5d, 5f, 5g i 5h podran ocupar fins un 30 % + 5 % auxiliar si
es construeix en planta baixa com a mínim un 75 % del sostre total de
l’edificació). Sense ocupar franges de protecció.

.Alçada reguladora:

Pb
Pb+Pp
Edificació auxiliar

3.50 m
7.00 m
3.00 m (Inclòs teulada)

.Alçada lliure màxima:

planta baixa

3.00 m

.Sotacoberta habitable:

no

.Pendent màxima de la coberta:

30% amb una alçada màx. de 2.00 m. per sobre
el ràfec de la coberta.

.Cossos sortints:
no són permesos.
(*) Les edificacions existents en clau 5a dins del PAU 4, es podran rehabilitar i ampliar sense superar els
paràmetres màxims d’edificabilitat i ocupació previstos encara que no respecti la separació a veïns o vial,
s’entén que dites ampliacions no ocuparan aquestes franges de protecció de veïns.
(**) La cota de referència per regular l’alçada màxima de l’edificació serà la cota del C/ Garrollà en el punt
mig de l’edificació que hi afronti.
5. CONDICIONS D’US
.Els usos admesos són:
Habitatge, garatges particulars i oficines.
.Complementàriament també s’accepten els següents usos:
- En la finca de Can Muní l’ús de restauració ja existent i l’hoteler.
- En el cas de parcel·les que dins la pròpia clau o bé conjuntament amb una clau de VP annexa, de
la mateixa propietat tinguin una superfície superior als 4000 m² i part de les seves edificacions
tinguin més de 100 anys d’antiguitat, s’incorporaran els usos agrícoles, magatzems i de petites
indústries (categoria I, II), hoteler i hostaler.
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Dotació com a mínim dos aparcaments per habitatge.
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6.CONDICIONS ESTÈTIQUES
.Tractament de les façanes: S’admeten arrebossats, mamposteria i formigó vist per detalls i
voladissos.
No s’admeten aplacats en tota la superfície de la façana.
No s’admeten balustrades ni gelosies
.Composició de la façana:

No s’admeten obertures de més d’una planta.
Ha de predominar la part d’obra sobre la vidrada.

.Colors de la façana:

Seran colors terrossos.

.Material de la coberta:

Serà de teula àrab, no es permeten teules de color negre, vidrades ni de
pissarra.
La coberta plana pot ocupar com a màx. un 40% de la superfície de
coberta total.
Alçada màxima (presa des de la cota de la vorera en les tanques a vial)
1.80 m de les quals 1.00 m massissa de paredat comú de pedra de la
zona. (Excepte la clau 5f).
Tanques a veïns i zones verdes alçada màxima 1.80 m de les quals
1.50 m massissa de paredat comú de pedra de la zona. (Excepte la clau
5f i 5e que podran ser de 2 m a zones verdes). En general queda
prohibida la pedra artificial, gelosies i altres elements impropis.
L’alçada màxima de les tanques es mesurarà en cada un dels punts de
la vorera, evitant zones esglaonades.

.Tanques:

(*) Es considera PB si l’alçada del forjat del paviment d’aquesta planta es situa a més d’un metre del sòl
exterior definitiu.

Article 76. Zona de blocs aïllats (Clau 6)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena l’edificació en blocs aïllats.
2. SUBZONES.
En funció de les característiques de l'edificació s'estableixen sis subzones:
- clau 6a
- clau 6b
- clau 6c
- clau 6d Residencial apartaments. Antiga Clau A SUD 6 (antic PP8)
- clau 6e Residencial en condomini. Antiga Clau C SUD 6 (antic PP8)
- clau 6hp Habitatges de protecció oficial
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Parcel.la mínima
6a,
6b,
6c,
6d,
6hp
6e

4.000 m2
800 m2
3.000 m2
1.500 m2
500 m2
3.400 m2
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Front mínim
6a,
6b,
6c,
6d,
6hp
6e
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
.Edificabilitat màxima
6a
6b
6c
6d
6e
6hp

10 m
5m
10 m
10 m
10 m
10 m

1,00 m2/m2
1,20 m2/m2
0,80 m2/m2
0,70 m2/m2
0,45 m2/m2
3,00 m2/m2

.Ocupació màxima

6a
6b
6c
6d
6e
6hp

50%
60 %
40 %
70 %
30 %
100 %

.Condicions especials:

6d

S’admet una ocupació en planta baixa
fins el tancament de la parcel·la en la
cantonada entre els carrers, amb una
façana màxima sobre cada carrer de 20
metres de llargària.
Agrupació d’habitatges amb un màxim
de 6, amb una longitud total de 42 m.

6e

.Separació mínima:
al carrer:

6h
6a, 6b, 6c
6d i 6e
6a
6b, 6c, 6d, 6e
6e

segons plànols d’ordenació
5,00 m
5,50 m (alineació obligada)
2,80 m
3,00 m
8,00 m (d’una mateixa parcel·la)

.Alçada reguladora:

Pb+2pp
Pb+1Pp+50% Pp2
Pb+1Pp

9.65 m
8,50 m
7,00 m

.Alçada lliure màxima:

planta baixa

3.00 m

.Sotacoberta habitable:

6a, 6b, i 6c
6d, 6e i 6hp

si (Pb+1Pp+50%Pp2)(màxim 50% planta inferior)
no

altres:
entre edificis

.Es permet la construcció de planta soterrani.
.Densitat d’habitatges

6a, 6b i 6c
6d
6e

6hp

un habitatge cada 80 m2 de sostre
7 habitatges
Un habitatge per cada 440 m2 de
parcel·la (Si no és exacte es prendrà
la xifra entera per defecte)
Habitatges amb un superfície útil màxima de 90
m2.
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5. CONDICIONS D’US
.Els usos admesos són:
.Condicions especials

Habitatge, comercial, oficines, sanitari, socio-cultural, docent i garatges.
6d

P.soterrani: serveis tècnics i aparcament
PB: 50 % d’habitatge i restauració
P1: habitatge
6e
P.soterrani: serveis tècnics i aparcament
PB: 50 % d’habitatge
P1: habitatge
6hp
L’únic ús admès és el d’habitatge protegit
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6.CONDICIONS ESTÈTIQUES
.Tractament de les façanes: S’admet qualsevol acabat que s’integri amb el conjunt, previ estudi i
vist-i-plau del tècnic municipal.
No s’admeten balustrades ni gelosies
.Composició de la façana:

No s’admeten obertures de més d’una planta.
.

.Colors de la façana:

Seran colors terrossos.

.Material de la coberta:

Serà de teula àrab, no es permeten teules de color negre, vidrades ni de
pissarra.
La coberta podrà ser mixta

.Tanques:

Alçada màxima(presa des de la cota de la vorera en les tanques a vial i
des de la pendent natural del terreny si és a veïns) 1.80 m. de les quals
0.90 m. pot ésser massissa arrebossades o de mamposteria, i la resta
fins a 1.80 m. serà vegetal o reixada. No s’admeten gelosies.

Article 77. Zona de manteniment de l’edificació (clau 7)
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona ordena finques que ja es troben edificades amb edificacions que no compleixen els
paràmetres de les zones properes però interessa mantenir.
2. SUBZONES.
No es defineixen subzones
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Es mantenen les parcel·les originals
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ
Es manté l’ocupació i intensitat edificatòria existent
En cas que la intensitat edificatòria, sigui inferior a 0,45 m2/m2, es podran fer ampliacions amb les
següents determinacions:
.Intensitat màxima
0,45 m2/m2
.Ocupació màxima

30%

.Separació mínima a veïns i vials

3.00 m. i 5.00 m. respectivament.

.S’haurà de justificar la integració de l’ampliació amb l’edificació existent.
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5. CONDICIONS D’US
.Els usos permesos són:

Residencial familiar i col·lectiu, aparcament, comercial i oficines.
Dotació com a min dos aparcaments per habitatge.
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
S’haurà de justificar la integració de l’ampliació amb l’edificació existent

Article 78. Zona de dotacions i serveis (clau 8)
1. DEFINICIÓ
Correspon als terrenys previstos per a la instal·lació d’activitats econòmiques destinades a serveis
públic i privats que interessa reconèixer i regular per tal de facilitar el desplegament d’aquestes activitats
econòmiques.
2. SUBZONES.
En funció de les característiques de l'edificació s'estableixen cinc subzones:
- clau 8a
- clau 8b
- clau 8c
- clau 8d
- clau 8e
- clau 8f
3. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Parcel.la mínima
8a,
8b,
8c,
8d,
8e
Front mínim
8a,
8b,
8c,
8d,
8e

8.000 m2
2.000 m2
2.000 m2
500 m2
10.000 m2
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

Es mantenen les parcel·les originals, aquelles existents i escripturades en el Registre de la Propietat
com a finques independents abans de l’aprovació inicial del present POUM.
4. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ.
.Edificabilitat màxima
8a
8b
8c
8d
8e
.Ocupació màxima

8a
8b
8c
8d
8e

1 m2/m2
0,4 m2/m2
0,8 m2/m2
0,40 m2/m2
0,36 m2/m2
50 %
40 %
35 %
40 %
36 %
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.Separació mínima:
al carrer:
altres:

8a, 8b, 8c, 8d, 8e
8b, 8c, 8d, 8e
8a

5,00 m
3,00 m
segons alineacions

.Alçada reguladora:

Pb+1pp

7.50 m

.Alçada lliure màxima:

planta baixa

.Sotacoberta habitable:

8a, 8b, 8c, 8d, 8e

no

.Es permet consolidació de sostre en un o varis volums, i la construcció de planta soterrani.
.Densitat d’habitatges

5. CONDICIONS D’US
.Els usos permesos són:

8a
8b
8c
8d
8e

Cap
un habitatge de 150 m2 de sostre
Cap
un habitatge per comerç
Cap

Els hi són d’aplicació els articles 6 i 9 del Decret Llei 1/2009
8a
Hoteler, restauració (exclòs espectacles)
i oficines
8b
Restauració (exclòs espectacles) i dos habitatges
8c
Assistencial
8d
Comercial i 1 habitatge per parcel·la
8e
Hoteler i Esportius

.En totes les zones hoteleres 8a i 8e s’estableix una reserva per aparcament de vehicles en una
proporció mínima de 1 plaça per cada 100 m2 edificables, la qual una haurà de ser coberta,
exceptuant les zones esportives que preveuran 1 plaça per cada 100 m2 edificables, no caldrà que
sigui coberta
En el subsòl s’admet aparcament i serveis tècnics de l’edifici

6. CONDICIONS ESTÈTIQUES
8a, 8c, 8d, 8e
8b

Composició lliure però s’haurà de justificar la
integració en l’entorn.
S’estableix la protecció de la Masia Can Isaac
condicionant qualsevol actuació en el mas i el seu
entorn al desenvolupament d’una normativa
específica que preservi els valors arquitectònics i
paisatgístics del conjunt.

Article 79. Regulació de piscines
Es consideren les piscines com a instal·lacions i per tant no computen a efectes del càlcul d’ocupació
ni d’edificabilitat.
En cap cas la làmina d’aigua de la piscina podrà sobresortir 1,20 m. per sobre del terreny natural o
enrassada a la plataforma d’anivellació si aquesta està realitzada a 1,20 m respecte al terreny natural.
Caldrà mantenir unes distàncies mínimes de 1 metre respecte a veïns i de 3 metres respecte a carrer.
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SECCIÓ 3 ÀMBITS DE DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ EN SÒL URBÀ

Article 80. Àmbits de planejament, plans de millora urbana i polígons d'actuació
urbanística
Per al desenvolupament del sòl urbà, aquest POUM delimita, plans de millora urbana i polígons
d’actuació. La delimitació dels diferents àmbits de planejament i polígons d’actuació s’ha grafiat sobre els
plànols a escala 1/1.000.
La precisió de límits d’un Polígon es podrà efectuar en el mateix projecte de reparcel·lació quan aquesta
no superi el cinc per cent (5%) de la seva superfície, i sempre que no inclogui una nova propietat. Si la
precisió de límits fos superior al cinc per cent (5%), o s’hi inclogués una nova propietat, serà necessària la
tramitació d’un projecte de delimitació de Polígon amb l’objectiu de rectificar els límits, d’acord amb l’art. 116
DL 1/2010.
S’entendrà per precisió de límits en la concreció de la superfície d’un Polígon quan tingui per objecte
l’ajust a l’estructura de la propietat, a la realitat topogràfica, la cartogràfica, o altres aspectes similars, que no
suposin l’alteració substancial dels seus objectius respecte a cessions i càrregues d’urbanització.

No s’admetra modificar aquells sistemes la ubicació dels quals es preveu com a vinculant, sistemes
que en el cas dels polígons d’actuació urbanística ja queden fixades per l’ordenació grafiada pel POUM .
En els àmbits de planejament derivat, el Pla assigna un coeficient global d’edificabilitat expressat en
m².s/m². s. o directament l’edificabilitat total en m² de sostre i/o unes reserves obligatòries de parcs i jardins,
vials i/o equipaments expressades en % o en m² de sòl. En la fitxa de cada un dels àmbits, es determinen les
càrregues i obligacions dels propietaris, sense perjudici de l’aplicació de les determinacions de la legislació
urbanística i les establertes amb caràcter general en aquest POUM. Tots els documents que es tramitin pel
desenvolupament del planejament derivat justificaran l’adopció dels criteris ambientals establerts a l’informe
ambiental, a la memòria ambiental i a la normativa del POUM. Així mateix es remetran a l’Agència Catalana
de l’Aigua per l’informe previst a la normativa sectorial en matèria d’ aigua.
Quan per a l’execució d’un Pla o Polígon no sigui necessària l’expropiació del domini i fos suficient la
constitució d’alguna servitud sobre el mateix, prevista pel Dret privat o Administratiu, es podrà imposar
aquesta, si no s’obtingués conveni amb el propietari, d’acord amb el procediment de la Llei d’Expropiació
Forçosa, i complint els requisits establerts al DL 1/2.010.

Article 81. Definició dels sectors PAU delimitats pel POUM
Plans de millora urbana i Polígons d’actuació urbanística
1.Per les àrees de sòl urbà on es preveu una intervenció sobre els teixits consolidats o bé amb la
voluntat de completar aquests espais ja sigui amb nous sistemes o aprofitament urbanístics, amb
deficiències d’accessibilitat i del nivell d’urbanització, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal fixa els àmbits
de desenvolupament que han de permetre una distribució equitativa de drets i càrregues.
2.Es poden distingir les actuacions aïllades, la finalitat de les quals és la millora del nivell
d’equipaments i serveis del municipi o d’espais lliures i que es preveuen executar pel sistema d’expropiació
atès que no és possible la compensació amb aprofitament urbanístic.
3.També poden distingir les actuacions en sòl urbà consolidat on l’objectiu és la redistribució de
volums o ordenacions d’aprofitaments ja consolidats pel planejament vigent que no demana de noves obres
d’urbanització bàsica.
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4.Finalment tenim els àmbit de sòl urbà no consolidat on el pla preveu el desplegament mitjançant la
tramitació del corresponent PMU o PAU.
5.Els terminis de construcció dels habitatges protegits no poden ser superiors als definits a l’article
68.2.h del RLU
6.Quadre on s’indica el sostre residencial i els sostre destinat a habitatge protegit; el desglossat de
cada règim be definit en la fitxa de cada polígon.
QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ
Sector

Ús

Àmbit

PMU 1

Residencial

7.527 m²

Densitat

Eb calcul

Sostre hab

Habitatges

6.287 m²

55 hab

PMU 2

Residencial

5.426 m²

1.948 m²

10 hab

PAU 3

Residencial

1.782 m²

0.579 m²

2 hab

PAU 4

Residencial

10.940 m²

4.203 m²

15 hab

PAU 5

Residencial

6.468 m²

1.444 m²

8 hab

PAU 6

Residencial

1.643 m²

1.185 m²

12 hab

PAU 7

Residencial

1.362 m²

3.043 m²

38 hab

PAU 8

Residencial

5.238 m²

1.835 m²

5 hab

PAU 9

Residencial

3.753 m²

2.922 m²

15 hab

PAU 10

Residencial

4.411 m²

1.811 m²

20 hab

TOTAL SÓL URBÀ PAU

48.738 m²

25.450 m²

179 hab

TOTAL SÓL URBÀ

865.305 m²
914.043 m²

Execució

QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ
Densitat

Eb
calcul

Sostre hab Habitatges Reserva HS %HS Execució

Sector

Ús

Àmbit

PMU 1
PAU 2
PAU 3
PAU 4
PAU 5
PAU 6

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

7.527 m²
5.426 m²
1.782 m²
10.940 m²
6.468 m²
1.637 m²

6.287 m²
1.948 m²
0.579 m²
4.203 m²
1.444 m²
1.185 m²

55 hab
10 hab
2 hab
15 hab
8 hab
12 hab

PAU 8

Residencial

5.238 m²

1.835 m²

5 hab

17.473 m²

108 hab

4.986 m²st

80%

356 m²st

30%

5.342 m²st

30%
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SOL URBÀ. PLA DE MILLORA URBANA PMU-1
Àmbit

7.527,38 m² (0,75 ha)

Procedència

Nou àmbit segregat de l’antic sector urbanitzable PP1

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

2.257,36 m² de sòl d’habitatge aparellat (clau 4)
2.770,11 m² de sòl d’habitatge plurifamiliar (clau 6hp)
Habitatge aparellat 1.440 m² de sostre

Edificabilitat

1,8 m²/m² de 2.770,11 m² = 4.986 m² de sostre
Total: 6.420 m²
10 habitatges en clau 4

Densitat màxima
45 habitatges en clau 6 hp
VIALITAT:
1.013,23 m² de clau X
EQUIPAMENT: Situat al carrer del paltret
Cessions mínimes

532,48 m² d’equipament
ZONES VERDES: Al llarg del rec de les Trilles
954,33 m² de zona verda de protecció de riera (clau v7)
Cessió de l’espai lliure de la clau 6hp com a zona verda (clau v7)

Reserva hab. social

3.324 m2 en règim general i/o especial i 1.662 de preu concertat

Sistema d’actuació

Reparcel·lació. modalitat Cooperació
Redactar el PMU que permeti ordenar el polígon i determinar la vialitat
necessària, sempre complint amb els criteris que es defineix en el POUM.

Objectius i criteris

Cessió de la zona verda i dels espais lliures, de la zona destinada a
habitatges de protecció oficial, i urbanització del sistema viari i les zones
verdes.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats

Compromisos

L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec. L’estudi inclourà
l’avaluació del risc hidrològic respecte les crescudes extraordinàries del rec
per tal de confirmar les propostes del planejament i determinar l’ordenació
més convenient per la minimització del risc hidrològic i precisar les
actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les mesures de protecció passiva
necessàries, tot segons els criteris tècnics aprovats pel Consell
d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de març de
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2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones
inundables i les determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la
Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec de les Trilles
mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor
biològic. El tractament d’aquesta franja serà unitari conjuntament amb els
sectors SUD-1 i SUD-5.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer quinquenni
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SOL URBÀ. PLA DE MILLORA URBANA PMU-2
Àmbit

5.426,04 m² (0,54 ha).

Procedència

Antic UA2

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

Habitatges plurifamiliars o unifamiliars en filera

Edificabilitat

1.948,36 m² de sostre

Densitat màxima

10 habitatges
SERVEIS TÈCNICS:
11,50 m² de serveis tècnics energia (clau ST2)

Cessions mínimes

ZONES VERDES: Al est del sector
791,64 m² de zona verda (clau v7)

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació. modalitat compensació bàsica
Redactar el PMU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
les zones verdes i la seva urbanització, sempre complint amb els criteris que
es defineix en el POUM.

Objectius i criteris

L’edificació es situarà com a mínim a 15 metres dels elements protegits
(torres) i de la zona verda situada a l’oest del sector
Es prveurà una comunicació peatonal en sentit transversal al sud del ector
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats

Compromisos

L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec. L’estudi inclourà
l’avaluació del risc hidrològic respecte les crescudes extraordinàries del rec
per tal de confirmar les propostes del planejament i determinar l’ordenació
més convenient per la minimització del risc hidrològic i precisar les
actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les mesures de protecció passiva
necessàries, tot segons els criteris tècnics aprovats pel Consell
d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de març de
2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones
inundables i les determinacions de la directiva de l’art. 6 del Reglament de la
Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes

Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-3
Àmbit

1.782,19 m² (0,17 ha).

Procedència

Àmbit de nova creació

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

Habitatge plurifamiliar (clau 2.2)

Edificabilitat

579,92 m² de sostre

Densitat màxima

2 habitatges
VIALITAT:
335,58 m² de vial de trànsit restringit (clau Xr)

Cessions mínimes
ZONES VERDES:
221,63 m² de zona verda (clau v7)
Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació. modalitat compensació bàsica

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
les zones verdes i vialitat, sempre complint amb la ordenació que es defineix
en el POUM. Preveure que l’espai lliure de parcel·la s’util.litzi com a
aparcament privat del restaurant.

Compromisos

Cessió dels espais públics delimitats
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes

Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-4
Àmbit

10.940,43 m² (1,09 ha).

Procedència

Antic UA4

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

9.340 m² de sòl per habitatges unifamiliars aïllats (clau 5a)

Edificabilitat

0,45 m²/m² de 9.340 m² = 4.203 m² de sostre

Densitat màxima

15 habitatges
VIALITAT:

Cessions mínimes
1.600,43 m² de vialitat (clau X)
Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació. modalitat Cooperació

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
vialitat i la seva urbanització, sempre complint amb la ordenació que es
defineix en els plànols d’ordenació POUM.

Compromisos

Urbanització i cessió dels espais públics delimitats En el cas que per el seu
desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora o adaptació de les
xarxes municipals participarà en l’execució de les mateixes

Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-5
Àmbit

6.468 m² (0,64 ha).

Procedència

Antic UA5

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

3.210,50 m² de sòl per habitatges unifamiliars aïllats (clau 5c)

Edificabilitat

0,45 m²/m² de 3.210,50 m² = 1.444 m² de sostre

Densitat màxima

8 habitatges
VIALITAT:
2.429 m² de vialitat (clau X). La vialaitat prevista a l’extrem est del sector es
mantindrà com a espai lliure mantenint el seu aspecte rural actual

Cessions mínimes

EQUIPAMENTS:
522,74 m² Serveis Tècnics (T1 i T5)
ZONES VERDES:
354,52 m² de zones verdes (v7)

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat en compensació bàsica

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
vialitat, zones verdes i equipaments i la seva urbanització, sempre complint
amb la ordenació que es defineix en el POUM.
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats
En la part inferior, exterior del polígon, es perllonga el verd privat.

Compromisos

Les parets de paredat comú existents, que coincideixen amb els límits de
parcel·la s’hauran de restaurar. Les noves s’hauran de construir amb el
mateix sistema i materials.
El vial de vianants existent en el límit de llevant s’haurà de mantenir i
restaurar, així com els seus murs de tancament.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes

Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-6
Àmbit

1.643,28 m² (0,16 ha).

Procedència

Àmbit de nova creació

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

982,67 m² de sòl en clau 6b i clau 6b hp

Edificabilitat

1.179,20 m² de sostre

Densitat màxima

12 habitatges
ZONES VERDES:
88,48 m² de zona verda de protecció de riera (clau v7)

Cessions mínimes

444,55 m² de zona verda (clau v7)
VIALITAT:
127,58 m² de vial

Reserva hab. social

235 m2 en règim general i/o especial i 117 m2 de preu concertat

Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat en compensació bàsica

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
vialitat i zona verda i la seva urbanització, sempre complint amb la ordenació
que es defineix en els plànols d’ordenació.
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats

Compromisos

Termini d’execució

L’ordenació i el desenvolupament del sector s’ha realitzat en base a l’estudi
de simulació hidràulica del tram del rec. En el projecte d’urbanització
corresponent s’haurà de completar el citat estudi i haurà de ser informat per
l’Agència Catalana de l’Aigua.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-7
Àmbit

1.362 m² (0,13 ha).

Procedència

Antic UA-BE

Característiques

Sòl Urbà Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

1.117 m² de sòl en clau 2b

Edificabilitat

3.043 m² de sostre.

Densitat màxima

1 hab. / 80 m2 sostre
VIALITAT:

Cessions mínimes
245 m² de vial de trànsit restringit (clau Xr)
Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat en compensació bàsica

Objectius i criteris

Cessió i urbanització vial, sempre complint amb la ordenació que es defineix
en els plànols d’ordenació del POUM.
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats

Compromisos

En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes

Termi d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-8
Àmbit

5.238,01 m² (0,52 ha).

Procedència

Antic PE1

Característiques

Sòl Urbà No Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

4.078,00 m² de sòl en clau 5a2

Edificabilitat
Densitat màxima

5 habitatges
ZONES VERDES:
696,52 m² de zona verda (clau v7)

Cessions mínimes
VIALITAT
463,58 m² de vialitat (clau x)
Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat en compensació bàsica

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
zona verda i la seva urbanització, sempre complint amb la ordenació que es
defineix en el POUM.
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats i arranjament del vial
peatonal annex a la zona sud del sector

Compromisos

Termini d’execució

En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-9
Àmbit

3.753,97 m² (0,37 ha).

Procedència

Àmbit de nova creació

Característiques

Sòl Urbà Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

2.504,75 m² de sòl en clau 3a2

Edificabilitat

Aplicació de la clau 3a2, i 5c2

Densitat màxima

15 habitatges

500,00 m² de sòl en clau 5c2

VIALITAT:
Cessions mínimes
786,04 m² de vialitat (clau x)
Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat en compensació bàsica

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon, aconseguir un vial de
connexió entre el nucli i les urbanitzacions a l’est del mateix i determinar les
cessions de vialitat i la seva urbanització, sempre complint amb la ordenació
que es defineix en el POUM.
Urbanització i cessió de la vialitat

Compromisos

En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes

Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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SOL URBÀ. POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-10
Àmbit

4.411,43 m² (0,44 ha).

Procedència

Àmbit de nova creació

Característiques

Sòl Urbà Consolidat

Ús
(superfície màxima
destinada a cada ús)

2.596,36 m² de sòl en clau 6c

Edificabilitat

2.077,08 m² de sostre

Densitat màxima

20 habitatges
ZONES VERDES:

Cessions mínimes
1.815,07 m² de zona verda (clau v1)
Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat en compensació bàsica

Objectius i criteris

Redactar el PAU que permeti ordenar el polígon i determinar les cessions de
zona verda i la seva urbanització, sempre complint amb la ordenació que es
defineix en el POUM.
L’edificació es situarà a la part més baixa de la parcel.la.
Urbanització i cessió dels espais públics delimitats.

Compromisos

En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes

Termini d’execució

El polígon es desenvoluparà dins dels primer o segon quinquenni
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CAPÍTOL X - REGULACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE (SUD i SUND)
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 82. Definició
1.Sòls urbanitzables són els terrenys que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
considera necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica
d’acord amb el concepte de desenvolupament econòmic sostenible del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
2.Aquest POUM preveu una reserva de sòl urbanitzable delimitat per a un desenvolupament
residencial.
3.En la delimitació d’aquests sectors s’ha justificat la coherència amb els criteris de
desenvolupament definits en aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i la continuïtat dels
sistemes urbans i territorials definits.
4.Les normes bàsiques per al desenvolupament dels sectors que no podran ser alterades
pel Pla parcial, són les següents:
a) L’àmbit del sector de desenvolupament mitjançant Pla parcial.
b) Els objectius que caracteritzen cada sector.
c) Els percentatges mínims de cessió de sòl destinats a sòl públic (sistemes).
d) L’índex d’edificabilitat bruta i ús global del sector.
e) L’aprofitament urbanístic del sector.

Article 83. Deures dels propietaris del sòl urbanitzable
Són deures dels propietaris i/o promotors del desenvolupament de sòl urbanitzable:
a) Cedir obligatòriament i gratuïtament els terrenys destinats a vialitat pública, parcs i jardins
públics, equipaments i serveis.
b) Cedir sòl on es pugui edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic
del sector.
c) Costejar la urbanització i executar les infraestructures de connexió amb els sistemes
generals exteriors a l’actuació i, en el seu cas, les obres necessàries per obtenir la condició de
solar, si encara no ho tingués.
d) Procedir a la distribució equitativa dels beneficis i càrregues derivats del planejament,
amb anterioritat a l’inicia de l’execució material del mateix.
e) Edificar els solars en el termini que, en el seu cas, fixi el planejament.
f) Conservar la urbanització

Article 84. Gestió del sòl urbanitzable
1.És obligatòria la prèvia aprovació del corresponent Pla parcial urbanístic del sector en els
urbanitzables delimitats i un Pla Parcial de delimitació en els no delimitats.
2.Els sectors també es poden desenvolupar parcialment en subsectors amb les condicions
previstes en l’art 93 del DL 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
3.El Pla parcial s’executarà per polígons complets de conformitat amb el pla d’etapes
s’aplicarà en cada un dels polígons en què s’hagi dividit el sector, i aplicant en cada un d’ells el
sistema d’actuació més idoni dels previstos per la legislació vigent.
4.Quan els sectors es desenvolupin per iniciativa privada el sistema preferent serà
reparcel·lació segons la modalitat de compensació bàsica.
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SECCIÓ 2. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS
Article. 85 Sectors urbanitzables
1.El Pla d’ordenació urbanística de Palau estableix sis sectors de sòl urbanitzable delimitat.
2.Els sectors de sòl urbanitzable delimitat són:
a)Sector SUD-1.
b)Sector SUD-2.
c)Sector SUD-3.
d)Sector SUD-4.
e)Sector SUD-5.
f)Sector SUD-6.
3.El sector de sòl urbanitzable no delimitat és:
g)Sector SUND-1

4.Els següents quadres detallen els objectius i criteris que justifiquen la delimitació dels
sectors indicats així com els les característiques i condicions del seu desplegament.
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT. SECTOR SUD-1.

Àmbit

48.097,82 m² (4,80 ha) Àmbit dividit en dos sectors discontinus de 47.737,54
m² i 4.360,28 m² .

Ús

Residencial unifamiliar, plurifamiliar, comercial, altres usos residencials,
dotacionals, serveis i assistencials.

Densitat

20 hab/ha

Edificabilitat

0,36 m²/m², (0,30 m²/m² màxim de residencial)

Cessions

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Objectius i criteris

Compromisos

EQUIPAMENTS:
10 % i una part haurà de ser els 4.360,28 m2 del sector discontinu
ZONES VERDES:
20 %.
30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de regim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat.
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
Completar el creixement del nucli urbà en sentit sud.
La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran de forma
que s’eviti la concentració excessiva i s’afavoreixi la cohesió social impedint
la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. El
planejament derivat haurà d’incorporar un estudi que en justifiqui el seu
emplaçament.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les següents connexions:
connexió sector SUD-5 i PMU-1
connexions amb el nucli urbà
vial d’accés a la part posterior de les finques situades al C/ Palahuet
previsió d’una zona d’aparcaments corresponent a 5 % del sector
Localitzar els espais destinats a zona verda en les zones properes al rec de
les Trilles a fi d’adequar els espais del rec i millorar les condicions ambientals
els seus entorns.
Localitzar els espais destinats a sistema d’equipaments a les zones més
properes al nucli urbà.
Localitzar la zona d’aparcaments a les zones més properes al nucli urbà.
Per tal de mantenir la composició paisatgística de l’entorn, es preveurà la
possibilitat de mantenir els elements característics del territori (sigui marges,
parets de pedra seca, arbrat…).
Les obres d’urbanització hauran d’incloure el pont per sobre del rec que
travessa el sector a fi de connectar les zones residencials entre elles i donar
continuïtat a la trama viaria (en el plànol d’ordenació s’indica orientativament
com hauria de ser el traçat viari)
En la redacció del pla parcial es tindrà en compte el Decret 344/2006 que
regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret els articles
4 i 6, i s’haurà de dissenyar la vialitat com a vials de convivència amb
plataforma única
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec de les Trilles, de 255
m de longitud. L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les
crescudes extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del
planejament i determinar l’ordenació més convenient per la minimització del
risc hidrològic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les
mesures de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i
modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el
sistema hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de
l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
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la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec de les Trilles
mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor
biològic. El tractament d’aquesta franja serà unitari conjuntament amb els
sectors SUD-5 I PAU-1.
El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris que permetin
incrementar la utilització de paviments permeables per tal de disminuir les
necessitats d’infraestructures de laminació. Així mateix, s’hauran d’adaptar a
les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de
l’Aigua i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals
de 2009.
El projecte d’urbanització haurà d aportar un document específic de
recuperació i restauració paisatgística de la franja de protecció que s'han
assenyalat
El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el conveni que es
pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, l’entitat responsable del
sistema de sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que te a veure
amb la millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi.
L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-se
als supòsits previstos a l’article 163 de la del Decret Legislatiu 1/2010.
Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el manteniment
de la urbanització.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera
que es puguin aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es
vegin afectats per les obres, per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus
arboris.
Totes les revegetacions i plantacions s’hauran de fer amb espècies
autòctones pròpies d’aquest sector de l’Empordà i adaptades climàticament a
aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de jardineria i revegetació
qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat.
En el verd privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos
requeriments d’aigua.
Preservació del número màxim d’oliveres de grans dimensions presents.
Mantenir, conservar, protegir i restaurar si cal, les parets de pedra seca que
es puguin veure afectats.
S’estudiarà la possibilitat de preveure la recuperació de les aigües pluvials en
dipòsits soterrats que puguin ser utilitzades en el manteniment de les zones
verdes públiques
Neteja, desbrossada i recuperació de tota la llera del rec de les Trilles portant a
terme plantacions específiques al seu entorn.
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT. SECTOR SUD-2.

Àmbit

104.983,79 m² (10.49 ha). Àmbit dividit en dos sectors discontinus de
75.076,82 m² i 29.906,97 m² .

Ús

Residencial unifamiliar, plurifamiliar, comercial, altres usos residencials,
dotacionals, serveis i assistencials.

Densitat

15 hab/ha

Edificabilitat

0,24 m²/m²

Cessions

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Objectius i criteris

Compromisos

EQUIPAMENTS:
La cessió per equipaments es realitzarà dins del sector amb una superfície
mínima de 5%
ZONES VERDES:
45.297,29 m² (43,14%) de zona de protecció paisatgística, situats on indica el
plànol d’ordenació
12.852,49 m² (12,24%) de protecció hidrogràfica, situats al voltant del rec del
Serrat del Nin, tal com s’indica en el plànol d’ordenació.
30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de regim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat.
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
Completar el creixement de la urbanització Bellavista en sentit sud-est i sudoest, així com la zona d’equipaments municipals en sentit sud direcció a la
carretera de Roses a Vilajuïga GI-610.
Els habitatges unifamiliars en tipologia d’edificació aïllada, es concentraran al
subsector de superfície 75.076,82 m², i s’entendrà com una prolongació de la
urbanització Bellavista. La resta d’habitatges es situaran al sector de
30.888,25 m² de superfície situat al sud-oest de la urbanització Bellavista.
La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran al sector
situat al sud-oest de la urbanització Bellavista. El planejament derivat haurà
d’incorporar un estudi que en justifiqui el seu emplaçament.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
El nou traçat viari també s’haurà d’entendre com una prolongació dels vials
de la urbanització Bellavista. En el plànol d’ordenació s’indica orientativament
com ha de funcionar aquest nou traçat.
Les zones verdes que s’hauran de cedir a l’ajuntament seran les que venen
definides com a zona de protecció paisatgística (Pp) i zona de protecció
hidrogràfica (Ph) en el plànol d’ordenació.
La totalitat de les cessions per equipaments es realitzarà en el subsector
situat al sud, deixant lliures altres subsectors per situar-hi els altres usos
permesos, zones verdes i vials de connexió amb la trama urbana.
Per tal de mantenir la composició paisatgística de l’entorn, es preveurà la
possibilitat de mantenir els elements característics del territori (sigui marges,
parets de pedra seca, arbrat…).
Les obres d’urbanització hauran d’incloure el pont per sobre del rec que
travessa el sector a fi de connectar les zones residencials entre elles i donar
continuïtat a la trama viaria (en el plànol d’ordenació s’indica orientativament
com hauria de ser el traçat viari)
En la redacció del pla parcial es tindrà en compte el Decret 344/2006 que
regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret els articles
4 i 6, i s’haurà de dissenyar la vialitat com a vials de convivència amb
plataforma única
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec del Serrat del Nin, de
612 m de longitud. L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les
crescudes extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del
planejament i determinar l’ordenació més convenient per la minimització del
risc hidrològic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les
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mesures de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i
modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el
sistema hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de
l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec del Serrat del
Nin mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor
biològic.
El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris que permetin
incrementar la utilització de paviments permeables per tal de disminuir les
necessitats d’infraestructures de laminació. Així mateix, s’hauran d’adaptar a
les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de
l’Aigua i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals
de 2009.
El projecte d’urbanització haurà d aportar un document específic de
recuperació i restauració paisatgística de la franja de protecció que s'han
assenyalat
El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el conveni que es
pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, l’entitat responsable del
sistema de sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que te a veure
amb la millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi.
L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-se
als supòsits previstos a l’article 163 de la del Decret Legislatiu 1/2010.
Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el manteniment
de la urbanització.
Caldrà garantir la obligatorietat de mantenir una franja perimetral lliure de
vegetació arbustiva, i amb estrat arbori aclarit, segons normativa, de 25
metres d’amplada.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera
que es puguin aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es
vegin afectats per les obres, per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus
arboris.
Totes les revegetacions i plantacions s’hauran de fer amb espècies
autòctones pròpies d’aquest sector de l’Empordà i adaptades climàticament a
aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de jardineria i revegetació
qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat.
En el verd privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos
requeriments d’aigua.
Preservació del número màxim d’oliveres de grans dimensions presents.
Mantenir, conservar, protegir i restaurar si cal, les parets de pedra seca que
es puguin veure afectats.
S’estudiarà la possibilitat de preveure la recuperació de les aigües pluvials en
dipòsits soterrats que puguin ser utilitzades en el manteniment de les zones
verdes públiques
Neteja, desbrossada i recuperació de tota la llera del rec del Serrat del Nin
portant a terme plantacions específiques al seu entorn.
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT. SECTOR SUD-3.

Àmbit

52.771,13 m² (5,27 ha). Àmbit dividit en dos sectors discontinus de 48.733,47
m² i 4.037,13 m² respectivament

Ús

Residencial unifamiliar, plurifamiliar, comercial, altres usos residencials,
dotacionals, serveis i assistencials.

Densitat

15 hab/ha

Edificabilitat

0,24 m²/m²

Cessions

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Objectius i criteris

Compromisos

EQUIPAMENTS:
La cessió per equipaments es realitzarà al sector discontinu de superfície
4.037,13 m² situat al sud de la zona d’equipaments municipal, que correspon
al 7,65 % de la superfície total del sector.
ZONES VERDES:
2.874,45 m² (5,44%) de zona de protecció paisatgística, situats on indica el
plànol d’ordenació.
11.215,16 m² (21,25%) de protecció hidrogràfica, situats al voltant del rec de
la Fantasia, segons plànol d’ordenació.
30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de regim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat.
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
Completar el creixement del nucli urbà en sentit nord-est fins al rec de la
Fantasia, així com la zona d’equipaments municipals en sentit sud direcció a
la carretera de Roses a Vilajuïga GI-610.
La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran de forma
que s’eviti la concentració excessiva i s’afavoreixi la cohesió social impedint
la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. El
planejament derivat haurà d’incorporar un estudi que en justifiqui el seu
emplaçament.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar la connexió amb la
urbanització Bellavista.
Cessió obligatòria dels horts situats al sud del sector, dins i/o fora de la zona
de protecció hidrogràfica.
Les zones verdes que s’hauran de cedir a l’ajuntament seran les que venen
definides com a zona de protecció paisatgística (Pp) i zona de protecció
hidrogràfica (Ph) en el plànol d’ordenació, les quals s’ajusten al PDU Serra
de Rodes.
La totalitat de les cessions per equipaments es realitzarà en el subsector
situat al sud de la zona d’equipaments municipal, deixant lliure l’altre
subsector situat al nord del nucli urbà per situar-hi els altres usos permesos,
zones verdes i vials de connexió amb la trama urbana.
Per tal de mantenir la composició paisatgística de l’entorn, es preveurà la
possibilitat de mantenir els elements característics del territori (sigui marges,
parets de pedra seca, arbrat…).
Les obres d’urbanització hauran de preveure la connexió de les zones
residencials entre elles i donar continuïtat a la trama viaria (en el plànol
d’ordenació s’indica orientativament com hauria de ser el traçat viari).
En la redacció del pla parcial es tindrà en compte el Decret 344/2006 que
regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret els articles
4 i 6, i s’haurà de dissenyar la vialitat com a vials de convivència amb
plataforma única
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec de la Fantasia, de
475 m de longitud. L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les
crescudes extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del
planejament i determinar l’ordenació més convenient per la minimització del
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risc hidrològic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les
mesures de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i
modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el
sistema hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de
l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec de la
Fantasia mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de
corredor biològic.
El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris que permetin
incrementar la utilització de paviments permeables per tal de disminuir les
necessitats d’infraestructures de laminació. Així mateix, s’hauran d’adaptar a
les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de
l’Aigua i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals
de 2009.
El projecte d’urbanització haurà d aportar un document específic de
recuperació i restauració paisatgística de la franja de protecció que s'han
assenyalat
El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el conveni que es
pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, l’entitat responsable del
sistema de sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que te a veure
amb la millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi.
L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-se
als supòsits previstos a l’article 163 de la del Decret Legislatiu 1/2010.
Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el manteniment
de la urbanització.
Caldrà garantir la obligatorietat de mantenir una franja perimetral lliure de
vegetació arbustiva, i amb estrat arbori aclarit, segons normativa, de 25
metres d’amplada.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera
que es puguin aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es
vegin afectats per les obres, per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus
arboris.
Totes les revegetacions i plantacions s’hauran de fer amb espècies
autòctones pròpies d’aquest sector de l’Empordà i adaptades climàticament a
aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de jardineria i revegetació
qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat.
En el verd privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos
requeriments d’aigua.
Preservació del número màxim d’oliveres de grans dimensions presents.
Mantenir, conservar, protegir i restaurar si cal, les parets de pedra seca que
es puguin veure afectats.
S’estudiarà la possibilitat de preveure la recuperació de les aigües pluvials en
dipòsits soterrats que puguin ser utilitzades en el manteniment de les zones
verdes públiques
Protecció i preservació de la barraca de pastor situada a l’extrem sud-est del
subsector 1, molt proper al rec de la Fantasia.
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT. SECTOR SUD-4.

Àmbit

123.135,05 m² (12,13 ha). Àmbit dividit en dos sectors discontinus de
109.289,85 m² i 13.845,20 m² respectivament

Ús

Residencial unifamiliar, plurifamiliar, comercial, altres usos residencials,
dotacionals, serveis i assistencials.

Densitat

15 hab/ha

Edificabilitat

0,24 m²/m²

Cessions

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Objectius i criteris

Compromisos

EQUIPAMENTS:
La cessió per equipaments es realitzarà al sector discontinu de superfície
13.845,20 m² situat al sud de la zona d’equipaments municipal, que
correspon al 11,24 % de la superfície total del sector.
ZONES VERDES:
38.024,75 m² (30,87%) de zona de protecció paisatgística, situats on indica el
plànol d’ordenació.
7.313,86 m² (5,93%) de protecció hidrogràfica, situats al voltant del rec de
Sant Onofre, segons plànol d’ordenació.
30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de regim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat.
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
Completar el creixement del nucli urbà en sentit nord i nord-est, així com la
zona d’equipaments municipals en sentit sud direcció a la carretera de Roses
a Vilajuïga GI-610.
La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran de forma
que s’eviti la concentració excessiva i s’afavoreixi la cohesió social impedint
la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda.
El planejament derivat haurà d’incorporar un estudi que en justifiqui el seu
emplaçament.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les connexions amb el nucli
urbà, l’accés a la masia Can Rotllan. També haurà de preveure la connexió
peatonal entre les zones d’aprofitament que queden separades per la zona
de protecció paisatgística (Pp). No tindrà accés rodat a la GI-610
Les zones verdes que s’hauran de cedir a l’ajuntament seran les que venen
definides com a zona de protecció paisatgística (Pp) i zona de protecció
hidrogràfica (Ph) en el plànol d’ordenació. A més a més, caldrà preveure una
zona verda dins el sector nord, que doni continuïtat a la zona verda de la font.
La totalitat de les cessions per equipaments es realitzarà en el subsector
situat al sud de la zona d’equipaments municipal, deixant lliure l’altre
subsector situat al nord del nucli urbà per situar-hi els altres usos permesos,
zones verdes i vials de connexió amb la trama urbana.
Per tal de mantenir la composició paisatgística de l’entorn, es preveurà la
possibilitat de mantenir els elements característics del territori (sigui marges,
parets de pedra seca, arbrat…).
Les obres d’urbanització hauran d’incloure el pont per sobre del rec que
travessa el sector a fi de connectar les zones residencials entre elles i donar
continuïtat a la trama viaria (en el plànol d’ordenació s’indica orientativament
com hauria de ser el traçat viari).
Les obres d’urbanització hauran d’incloure també la urbanització del vial
situat al sud del sector.
En la redacció del pla parcial es tindrà en compte el Decret 344/2006 que
regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret els articles
4 i 6, i s’haurà de dissenyar la vialitat com a vials de convivència amb
plataforma única
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec de Sant Onofre, de
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257 m de longitud. L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les
crescudes extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del
planejament i determinar l’ordenació més convenient per la minimització del
risc hidrològic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les
mesures de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i
modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el
sistema hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de
l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec de Sant
Onofre mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor
biològic.
El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris que permetin
incrementar la utilització de paviments permeables per tal de disminuir les
necessitats d’infraestructures de laminació. Així mateix, s’hauran d’adaptar a
les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de
l’Aigua i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals
de 2009.
El projecte d’urbanització haurà d aportar un document específic de
recuperació i restauració paisatgística de la franja de protecció que s'han
assenyalat
El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el conveni que es
pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, l’entitat responsable del
sistema de sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que te a veure
amb la millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi.
L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-se
als supòsits previstos a l’article 163 de la del Decret Legislatiu 1/2010.
Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el manteniment
de la urbanització.
Caldrà garantir la obligatorietat de mantenir una franja perimetral lliure de
vegetació arbustiva, i amb estrat arbori aclarit, segons normativa, de 25
metres d’amplada.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera
que es puguin aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es
vegin afectats per les obres, per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus
arboris.
Totes les revegetacions i plantacions s’hauran de fer amb espècies
autòctones pròpies d’aquest sector de l’Empordà i adaptades climàticament a
aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de jardineria i revegetació
qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat.
En el verd privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos
requeriments d’aigua.
Preservació del número màxim d’oliveres de grans dimensions presents.
Mantenir, conservar, protegir i restaurar si cal, les parets de pedra seca que
es puguin veure afectats.
S’estudiarà la possibilitat de preveure la recuperació de les aigües pluvials en
dipòsits soterrats que puguin ser utilitzades en el manteniment de les zones
verdes públiques
Protecció del GR-92, que travessa de nord a sud el sector.
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT. SECTOR SUD-5.
Àmbit

27.512,34 m² (2,75 ha)

Ús

Residencial unifamiliar, plurifamiliar, comercial, altres usos residencials,
dotacionals, serveis i assistencials.

Densitat

20 hab/ha

Edificabilitat

0,36 m²/m² (0,30 m²/m² màxim de residencial)

Cessions

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Objectius i criteris

Compromisos

EQUIPAMENTS:
10 %
ZONES VERDES:
20 %.
30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de regim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat.
Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica
Completar el creixement del nucli urbà en sentit sud,
La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran de forma
que s’eviti la concentració excessiva i s’afavoreixi la cohesió social impedint
la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. El
planejament derivat haurà d’incorporar un estudi que en justifiqui el seu
emplaçament.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les següents connexions:
- connexió amb el sector SUD-1
- connexions amb el nucli urbà.
Previsió d’una zona d’aparcaments corresponent a 5 % del sector
Localitzar els espais destinats a zona verda en les zones properes al rec de
les Trilles a fi d’adequar els espais del rec i millorar les condicions ambientals
els seus entorns.
Localitzar els espais destinats a sistema d’equipaments a les zones més
properes al nucli urbà.
Localitzar la zona d’aparcaments a les zones més properes al nucli urbà. En
la redacció del pla parcial es tindrà en compte el Decret 344/2006 que regula
els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret els articles 4 i 6, i
s’haurà de dissenyar la vialitat com a vials de convivència amb plataforma
única
Per tal de mantenir la composició paisatgística de l’entorn, es preveurà la
possibilitat de mantenir els elements característics del territori (sigui marges,
parets de pedra seca, arbrat…).
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec de les Trilles, de 148
m de longitud. L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les
crescudes extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del
planejament i determinar l’ordenació més convenient per la minimització del
risc hidrològic i precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les
mesures de protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics
aprovats pel Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i
modificats el 2 de març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el
sistema hídric i les zones inundables i les determinacions de la directiva de
l’art. 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec de les Trilles
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mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor
biològic. El tractament d’aquesta franja serà unitari conjuntament amb els
sectors SUD-1 i PMU-1.
El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris que permetin
incrementar la utilització de paviments permeables per tal de disminuir les
necessitats d’infraestructures de laminació. Així mateix, s’hauran d’adaptar a
les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de
l’Aigua i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals
de 2009.
El projecte d’urbanització haurà d aportar un document específic de
recuperació i restauració paisatgística de la franja de protecció que s'han
assenyalat
El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el conveni que es
pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, l’entitat responsable del
sistema de sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que te a veure
amb la millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi.
L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-se
als supòsits previstos a l’article 163 de la del Decret Legislatiu 1/2010.
Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el manteniment
de la urbanització.
En el cas que per el seu desenvolupament sigui necessari l’ampliació, millora
o adaptació de les xarxes municipals participarà en l’execució de les
mateixes
L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera
que es puguin aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es
vegin afectats per les obres, per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus
arboris.
Totes les revegetacions i plantacions s’hauran de fer amb espècies
autòctones pròpies d’aquest sector de l’Empordà i adaptades climàticament a
aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de jardineria i revegetació
qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat.
En el verd privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos
requeriments d’aigua.
Preservació del número màxim d’oliveres de grans dimensions presents.
Mantenir, conservar, protegir i restaurar si cal, les parets de pedra seca que
es puguin veure afectats.
S’estudiarà la possibilitat de preveure la recuperació de les aigües pluvials en
dipòsits soterrats que puguin ser utilitzades en el manteniment de les zones
verdes públiques
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SOL URBANITZABLE DELIMITAT. SECTOR SUD-6.
Àmbit

83.892,00 m² (8.38 ha). Antic PP8.

Ús

Residencial unifamiliar aïllat o en condomini, i plurifamiliar.

Ordenació

Segons Pla Parcial aprovat.

Densitat

8 hab/ha segons Pla Parcial aprovat

Edificabilitat

20.134,00 m²

Cessions

Segons el Pla Parcial aprovat
- Viari: 17.948,00 m²
- Zona verda: 30.740,00 m²
- Equipament: 4.195,00 m²
- Protecció de rieres: 2.625,00 m²

Reserva hab. social
Sistema d’actuació

Reparcel·lació ja aprovada

Objectius i criteris

Els que estableix el Pla Parcial aprovat.

Compromisos

Els que estableix el Pla Parcial aprovat.

Mesures ambientals

Les que es descriuen en el Pla Parcial aprovat
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CONDICIONANTS AMBIENTALS DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS GENERADA PER LES
CESSIONS DELS SECTORS SE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SUD 3, SUD 4 I SUD 1.
23.172,41 m² dividit en tres sectors discontinus corresponents al SUD 3, SUD
4, i SUD 7 respectivament de les següents superfícies:
Àmbit

SUD 3: 4.037,66 m²
SUD 4: 13.845,20 m²
SUD 7: 4.360,28 m²
Sistema d’equipaments a definir segons Pla Parcial.

Ús
Bàsicament es pretén destinar aquests espais a usos esportius i escolars

Objectius i criteris

Mesures ambientals

Completar la xarxa d’equipaments supramunicipals del municipi.
En la redacció de cadascun dels plans parcials, a més a més de les
consideracions establertes en cada fitxa corresponent, caldrà també complir
amb les mesures ambientals d’aquesta fitxa.
Tant per la seva situació com per la seva composició paisatgística com pel fet
de ser un espai poc alterat és un sector prou interessant. Per la proximitat a
la zona esportiva i pel fet d’estar limitat per la carretera al sud, el casc urbà a
l’est i la zona esportiva al nord, fa que sigui una ubicació molt interessant a
nivell estratègic. Per contra, presenta el problema de la proximitat al rec del
Mas Oriol (límit oest), on cal establir una àmplia franja de protecció, perquè
no es vegi afectat.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, pot donar lloc a una certa
ocupació del sòl, el risc d’afectar valors naturals a l’entorn del rec del Mas
Oriol (però, per contra, presenta l’aspecte positiu que cal proposar la
restauració de la seva llera), pel pendent que presenta i el camp de futbol
actual és un bon exemple, pot haver-hi moviments de terres significatius,
però per la tipologia d’activitats prevista, el sector és compatible per ubicar-hi
futures instal·lacions esportives o de caire social.
Caldrà tenir en compte la preservació del rec del Mas Oriol a l’oest i el rec
Modregal al sud, mantenint aquests dos cursos fluvials i la vegetació
associada. També caldrà mantenir el màxim número d’oliveres possibles,
ubicant-les en les zones verdes previstes.
Per tant, hi pot haver una certa afectació sobre els vectors ambientals
presents en el sector oest, però, per contra, són activitats compatibles i
perfectament ubicades en el poble per la seva situació i tipologia de terreny
que trobem. L’actuació prevista no hauria de comportar una pèrdua
significativa dels valors naturals o paisatgístics de l’entorn, sempre i quan es
creï una àmplia franja de protecció a l’entorn dels dos recs, sobretot del rec
del Mas Oriol.
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SOL URBANITZABLE NO DELIMITAT. SECTOR SUND-1.
49.422,62m² (4.94 ha).
Caldrà l’aprovació d’un Pla parcial de delimitació.
Àmbit i condicions

Aquest sector no es podrà desenvolupar fins que s’hagin desenvolupat el
75% dels sectors delimitats i sempre en continuïtat amb el sòl urbà
S’aplicarà el criteri de destinar els terrenys amb pendent superior al 20% a
espais públics no edificables

Ús

Residencial unifamiliar, plurifamiliar, comercial, altres usos residencials,
dotacionals, serveis i assistencials.

Densitat

20 hab/ha

Edificabilitat

0,24 m²/m²
EQUIPAMENTS:
La cessió per equipaments serà del 10 %.
ZONES VERDES:

Cessions
14.051,42 m² (28,43 %) de zona de protecció paisatgística., situats on indica
el plànol d’ordenació.
1.646,00 m² (3,33%) de protecció hidrogràfica, situats al voltant del rec de
Sant Onofre, segons plànol d’ordenació.
Reserva hab. social

30 % dels quals el 20% correspon a habitatges de protecció oficial de règim
general i de règim especial i un 10% a habitatges amb protecció oficial de
preu concertat.

Sistema d’actuació

Reparcel·lació, modalitat compensació bàsica

Objectius i criteris

Compromisos

Completar el creixement de la urbanització Bellavista i el SUD 2 en sentit
sud-est, així com la zona d’equipaments municipals en sentit sud direcció a la
carretera de Roses a Vilajuïga GI-610.
La localització dels habitatges de protecció publica es disposaran al sector
situat al oest del sector. El planejament derivat haurà d’incorporar un estudi
que en justifiqui el seu emplaçament.
El planejament derivat determinarà el regim específic de protecció i el termini
obligatori d’inici i acabament de la construcció dels habitatges socials segons
les necessitats del municipi. Aquest termini no podrà excedir a la vigència del
Pla.
El nou traçat viari també s’haurà d’entendre com una prolongació dels vials
del sector SUD 2 i la connexió amb la carretera de la Creu.
En la zona situada sota la urbanització Bellavista es preveurà una franja de
protecció de visuals respecte a les edificacions d’aquesta, això comportarà
que les noves edificacions es situïn a una distància mínima de 12 metres del
vial existent. No tindrà accés rodat a la GI-610
Les zones verdes que s’hauran de cedir a l’ajuntament seran les que venen
definides com a zona de protecció paisatgística (Pp) i zona de protecció
hidrogràfica (Ph) en el plànol d’ordenació.
Per tal de mantenir la composició paisatgística de l’entorn, es preveurà la
possibilitat de mantenir els elements característics del territori (sigui marges,
parets de pedra seca, arbrat…).
Les obres d’urbanització hauran d’incloure el pont per sobre del rec que
travessa el sector a fi de connectar les zones residencials entre elles i donar
continuïtat a la trama viaria.
En la redacció del pla parcial es tindrà en compte el Decret 344/2006 que
regula els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret els articles
4 i 6, i s’haurà de dissenyar la vialitat com a vials de convivència amb
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Mesures ambientals

plataforma única
L’ordenació i el desenvolupament del sector estarà condicionat pels resultats
d’un nou estudi de simulació hidràulica del tram del rec del Serrat del Nin.
L’estudi inclourà l’avaluació del risc hidrològic respecte les crescudes
extraordinàries del rec per tal de confirmar les propostes del planejament i
determinar l’ordenació més convenient per la minimització del risc hidrològic i
precisar les actuacions d’infraestructura hidràulica i/o les mesures de
protecció passiva necessàries, tot segons els criteris tècnics aprovats pel
Consell d’Administració de l’ACA el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de
març de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i
les zones inundables i les determinacions de la directiva de l’art. 6 del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
La redacció d’aquest estudi s’hauria de realitzar segons les prescripcions de
la Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003, de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en base
al document annex “Criteris hidrològics per al desenvolupament del
planejament derivat del POUM de Palau-saverdera”.
Sens perjudici del resultat dels estudis de simulació hidràulica caldrà
estendre la franja d’espais lliures de protecció de la llera del rec del Serrat del
Nin mantenint l’amplada de 25 metres a fi de garantir la funció de corredor
biològic.
El projecte d’urbanització haurà de justificar l’adopció de criteris que permetin
incrementar la utilització de paviments permeables per tal de disminuir les
necessitats d’infraestructures de laminació. Així mateix, s’hauran d’adaptar a
les disposicions vigents que es derivin de l’aplicació de la Directiva Marc de
l’Aigua i, en particular, al futur Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de
Catalunya, que s’està redactant en l’actualitat i cal aprovar i publicar a finals
de 2009.
El projecte d’urbanització haurà d’aportar un document específic de
recuperació i restauració paisatgística de la franja de protecció que s'ha
marcat.
El Pla Parcial que desenvolupi el sector haurà de preveure el conveni que es
pugui formalitzar entre els promotors, Ajuntament, l’entitat responsable del
sistema de sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua, pel que te a veure
amb la millora de les instal·lacions de les EDAR del municipi.
L’aprofitament urbanístic que correspongui a l’ajuntament podrà destinar-se
als supòsits previstos a l’article 163 de la del Decret Legislatiu 1/2010.
Caldrà constituir l’Entitat de Conservació per tal d’assegurar el manteniment
de la urbanització.
Caldrà garantir la obligatorietat de mantenir una franja perimetral lliure de
vegetació arbustiva, i amb estrat arbori aclarit, segons normativa, de 25
metres d’amplada.
L’enjardinament de les zones verdes públiques s’hauran de fer de manera
que es puguin aprofitar part dels peus d’oliveres de grans dimensions que es
vegin afectats per les obres, per tal de minimitzar la pèrdua d’aquests peus
arboris.
Totes les revegetacions i plantacions s’hauran de fer amb espècies
autòctones pròpies d’aquest sector de l’Empordà i adaptades climàticament a
aquest entorn. S’hauria d’evitar en les actuacions de jardineria i revegetació
qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o invasor demostrat.
En el verd privat, s’haurà d’utilitzar una tipologia de gespa amb baixos
requeriments d’aigua.
Preservació del número màxim d’oliveres de grans dimensions presents.
Mantenir, conservar, protegir i restaurar si cal, les parets de pedra seca que
es puguin veure afectats.
S’estudiarà la possibilitat de preveure la recuperació de les aigües pluvials en
dipòsits soterrats que puguin ser utilitzades en el manteniment de les zones
verdes públiques
Protecció i preservació de la barraca de pastor situada a l’extrem sud-est del
subsector 1, molt proper al rec de la Fantasia.
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CAPÍTOL XI - REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE (SNU)
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 86. Definició i tipus
El sòl no urbanitzable comprèn terrenys que es caracteritzen per una voluntat de mantenir
les condicions naturals i el caràcter pròpiament rural, garantint, així, la utilització racional del territori
i la qualitat de vida, per un desenvolupament urbanístic sostenible del municipi. En aquest sòl no hi
són permesos els processos d'urbanització de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb
l'aprofitament natural del territori.

Article 87. Desenvolupament del Pla d'ordenació urbanística municipal en SNU
1.Les determinacions que conté aquest Pla general, sense perjudici de la seva immediata
aplicació, podran ésser desenvolupades mitjançant Plans especials urbanístics.
2.Aquests Plans especials urbanístics no podran alterar les determinacions del Pla
d'ordenació urbanística municipal, excepte per regular més restrictivament les condicions
d'edificació i d'ús i per augmentar la superfície establerta com a mínima per a les finques.

Article 88. Finques
1.Queden absolutament prohibides les parcel·lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.
S’entendrà que existeix parcel·lació quan concorrin les circumstàncies assenyalades a l’article 191
del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
2.Seran indivisibles les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de les quals sigui inferior
al doble de les unitats mínimes de conreu o de producció forestal d’acord amb l’article 196 del DL
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i els Decrets de la
Generalitat de Catalunya 169/1983, 82/1985 i 35/1990 respectivament. La UMC en secà es fixa a
Palau en 4,5 ha i en regadiu a 1 ha (Annex I Grup 2n del Decret 169/1983) i la UMF es fixa en 25
ha (Art. 1 Decret 35/1990)
3.Les divisions i segregacions estan subjectes a llicència municipal tal i com es disposa en
l’article 192 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Es
considerarà infracció urbanística el fraccionament del sòl, encara que només sigui per al seu
arrendament, quan pugui donar lloc a la constitució d’un nucli de població i vulneri les previsions del
planejament urbanístic vigent i dels decrets assenyalats en aquest mateix article. És competència
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’autorització de
segregacions de finques rústiques per sota de la unitat mínima de conreu, sense perjudici de la
fiscalització prèvia municipal i/o declaració d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació, si
s’escau.

Article 89. Camins rurals
1.S'haurà de conservar en la seva integritat l'actual xarxa de camins rurals.
2.No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de
vialitat que no estigui prevista en aquest Pla i en els Plans especials que es desenvolupin, excepte
les que es justifiquin per utilitat pública.
3.No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat sense
la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas alteracions
negatives de l'entorn natural de la zona afectada.
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Article 90. Tanques
Depenent de la tipologia del sòl i la necessitat de la construcció de la tanca, es seguiran les
següents directrius:
1. Dins els espais NUe-pein-xn2000, clau 1 PEA, clau 3 PEA i clau 4 PEA, es prohibeix
la construcció de tanques per raons d’interès públic, paisatgístic i ecològic, amb
excepció del que determinen els apartats 3 i 4.
2. Dins la resta de sòls no urbanitzables de protecció especial i preventiva (NUe-agr,
NUe-eco, clau 6 PEA i NU, es podran construïr tanques quan es demostri l’interès
agrícola o ramadera i es compleixin les següents condicions:
•
•

La tanca serà de travessers de fusta amb una alçada màxima de 0,90 m, i amb el
primer travesser a 0,20 m des del terra per permetre la fauna.
Es separaran com a mínim 4 m de l’eix dels camins rurals i segons la normativa
sectorial en el cas de carreteres.

3. En general en sòl no urbanitzable s’admeten les parets de pedra seca, i les tanques
vegetals, que hauran de tenir en compte la Resolució AAR/2999/2007, per el qual es
prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià i al
Decret 42/2007 pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià.
Aquestes tanques vegetals només es podran realitzar amb espècies autòctones
adaptades a les condicions climàtiques i concordants amb la vegetació i el paisatge
existents. Aquests tipus de tanques també s’hauran de separar com a mínim 4 m de
l’eix dels camins rurals i segons la normativa sectorial en el cas de carreteres.
4. Seran excepció dels apartats anteriors les tanques de granges, patis de masies i
d’aquelles construccions en sòl no urbanitzable que hagin estat legalment
implantades, quan sigui necessari per motius de protecció o seguretat de
determinats elements funcionals, edificacions, activitats o instal·lacions que així ho
requereixin.
Aquestes tanques podran tenir una base d’obra de 30 cm. i un mallat metàl·lic fins a
2 metres, i també s’hauran de separar com a mínim 4 m de l’eix dels camins rurals i
segons la normativa sectorial en el cas de carreteres.

En la construcció de tanques caldrà aprofitar i prioritzar els elements naturals presents, i es
prioritzarà la conservació de les tanques de pedra seca, feixes de pedra i línies arbrades,
(especialment fileres de xiprers pel seu valor tradicional – cultural). S’exclou de la regulació
d’aquest article la ramaderia extensiva, de manera que el pastor elèctric no serà considerat tanca.

Article 91. Conreus
Els conreus vindran regulats per la normativa agrària i quedaran subjectes als Plans
especials que es redactin per a la protecció d'horts, conreus i espais forestals.

Article 92. Abocament de residus
Queda completament prohibit l'abocament de residus dins el municipi de Palau-saverdera,
exceptuant les aportacions de terres per millores agrícoles.
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Article 93. Usos permesos i usos prohibits
1.L'establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l'obligació d'adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una integració total amb el
medi en el que s’instal·li. Per això caldrà estudiar d'una manera detallada la captació d'aigua
potable, la depuració de les aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la conservació i
restauració de les masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de l'establiment i del
seu entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, de salubritat i d'ornat públic.
2.Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable.
Amb caràcter general queden prohibits els usos següents:
a) ús d'habitatge plurifamiliar.
b) ús comercial.
c) ús d'oficines.
d) ús industrial, amb l'excepció d'indústries agropecuàries.
e) magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l'ús agrícola i ramader o forestal.
f) garatges, excepte els d'ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries i els tallers
exclusivament de reparació de maquinària agrícola.
3.S’acceptarà l’ús de les masies existents per adaptar-les al ús de turisme rural.

SECCIÓ 2. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE
Article 94. Disposicions generals
1.Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d'assegurar el respecte a les condicions
naturals i paisatgístiques de l'entorn en què s'emplacen, d'acord amb la naturalesa rústica dels
terrenys i sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos
naturals, d'acord amb les condicions específiques que s'assenyalen en aquestes normes per a
cada tipus de sòl i d'ús i d’acord amb les propostes que es recullen en l’informe mediambiental del
present POUM.
2.En el sòl no urbanitzable és permès reconstruir i rehabilitar les masies i les cases rurals
que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques, incloses
en el Pla especial que identifiqui el catàleg de masies i cases rurals amb vista a destinar-les a
habitatge familiar, a ús residencial, turístic o d’hostaleria rural, o a activitats d'educació en el lleure.
3.En el sòl no urbanitzable només es podran admetre com a noves construccions,
respectant en qualsevol cas les determinacions específiques del present Pla i les que es derivin de
la normativa urbanística i sectorial aplicable, les següents:
a) Les construccions pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos
naturals o, en general, rústica.
b) Les construccions destinades a habitatge familiar i allotjament de persones treballadores
temporeres que estiguin directament justificadament associades a una de les activitats d'explotació
enumerades per la lletra a.
c) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa
viària.
d) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
e) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping i caravaning
autoritzades pel Pla d'ordenació urbanística municipal, que exigeixin en tot cas la tramitació prèvia
d'un Pla especial urbanístic.
4.El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-hi les
activitats o als equipaments d’interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest
efecte, són d’interès públic:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo
que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús
de què es tracti.
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b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
c) Les infraestructures d'accessibilitat.
d) Les instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d'energia elèctrica, d'abastament i
subministrament d'aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció d'energia a partir
de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.
5.L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir, en qualsevol cas, la
preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades.
6.L'autorització de les obres i els usos en el sòl no urbanitzable està subjecta, en
determinats casos, prèvia tramitació de llicència urbanística municipal, al procediment regulat pels
articles 48, 49 i 50 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme. L'autorització d'altres actuacions urbanístiques permeses en sòl no urbanitzable està
únicament subjecta, des d'un punt de vista urbanístic, a la llicència municipal.
7.El sòl no urbanitzable no pot ésser dedicat a usos que, atenent els valors que el Pla
d'ordenació urbanística municipal protegeix o preserva i les finalitats que persegueixen transformin
la destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i l'assoliment de
les dites finalitats.
8.Cal protegir i prohibir talar arbres centenaris o protegits i la prohibició de plantació
d'espècies al·lòctones
9. Qualsevol construcció, obra o actuació, queda condicionada a que s’hauran de respectar
servituds de pas; tant de camins com d’aqüeductes, sèquies, canals i conduccions d’aigua, que en
general tenen un dret de pas de 3 metres a banda i banda al llarg del seu recorregut, pel
manteniment d’aquestes, que són gestionades per la comunitat de regants de la zona regable de la
Muga: comunitat de Regants de la Muga, Marge Esquerre, les quals queden lliures o gravades de
qualsevol construcció o alteració. Sens perjudici del cas concret dels canals de reg on s'ha de
mantenir una franja de 6 metres al canal principal i 4 metres al canal secundari.
10. Si es superen els llindars establerts per aquesta normativa caldrà tramitar-ho d’acord
amb l’article 48 del TRLUC” incloses aquelles construccions en parcel·les inferiors a 4,5 ha.

Article 95. Condicions generals de les edificacions en el sòl no urbanitzable
1.Les obres d'ampliació, conservació, millora i reforma dels edificis existents en el sòl no
urbanitzable, així com les noves construccions a ubicar-hi, s'ajustaran a les següents condicions:
a) El tipus d'ordenació de les noves edificacions, i les ampliacions de les existents, en els espais i
situacions on es permetin, és el d'edificació aïllada.
b) L'alçària màxima, en el cas d'ampliació de les edificacions existents no superarà els 6,50 m,
comptats des del nivell del terreny en cada un dels punts de la línia de façana.
c) Les noves edificacions es realitzaran d'acord amb les exigències del paisatge on es situïn, tant
per la seva composició volumètrica com pels materials emprats.
d) Les obres de reforma de les edificacions existents més tradicionals i característiques es
realitzaran procurant conservar els elements arquitectònics que donen caràcter a l'edifici i
respectant la composició de l'edifici i de les seves obertures.
e) Les cobertes podran ser planes o inclinades, amb 1, 2 ó 4 vessants. Les teulades seran de teula
ceràmica, àrab o plana, de color de la gamma dels terrossos, amb un pendent màxim del 30 %. Les
cobertes de les edificacions d'ús agropecuari seran metàl·liques amb colors del fondo escènic.
f) La distància de les edificacions als límits de la parcel·la serà almenys de 10 m. En el cas de que
aquest límit sigui un vial, la distància serà la que correspongui per donar compliment a la normativa
sectorial de carreteres.
g) Les edificacions hauran de recuperar la imatge de les construccions rústiques agrícoles
tradicionals, prohibint-ne les de característiques urbanes. Si s'utilitza el llenguatge de l'arquitectura
popular del Alt Empordà, caldrà tenir cura d'optar per el rigor constructiu i de no caure en el
pintoresquisme i la falsificació històrica. Les edificacions s'integraran amb l'entorn mitjançant la
seva composició harmònica i la utilització de materials homogenis amb les construccions existents,
tant pel que fa a les textures com als colors tradicionals de la zona.
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h) Els materials tipus arrebossat, no permetent-se els materials ceràmics vistos, ni d'altres aliens a
l'entorn rural.
i) Pel que fa a les tanques de les finques situades en aquest tipus de sòl, es permeten les tanques
segons normativa del POUM. Es prohibeixen les tanques d'obra.
j) La construcció de pous està sotmesa a sol·licitud de llicència d’obres i l’element de protecció del
pou no pot tenir una superfície superior a 1,50 m2 i una alçada superior a 1,50 m.
k) Per les noves construccions ramaderes i magatzems agrícoles, s’haurà de justificar una
superfície mínima de finca de 4,5 ha.
l) Els coberts agrícoles preexistents que no disposin de la unitat mínima de 4,5 ha, es podran
mantenir sempre que la volumetria i tipologia constructiva s’ajusti a aquesta normativa.

Article 96. Construccions ramaderes
Les noves construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, sens perjudici del que aquest
Pla determini per a cada zona, ha de complir les següents condicions:
a) Cal acreditar la propietat d’una superfície de sol mínima d'4,5 Ha de terres dins el mateix
terme municipal. Les construccions se situaran en llocs assolellats i ventilats, i en tot cas, fora de la
trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats.
b) No es permet la seva ubicació, a menys de 1000 metres per les noves explotacions, de
qualsevol límit de sòl classificat com a sòl urbà o sòl urbanitzable residencial, ni a 20 m de l'eix dels
camins i de 50 metres d’habitatges existents en sòl no urbanitzable pertanyents a altres propietaris.
Respecte a carreteres vindrà regulat per la normativa sectorial. Entre explotacions ramaderes hi ha
d'haver una separació mínima de 500 metres, excepte les porcines que serà de 1000 metres. En
casos excepcionals i justificats es podrà utilitzar una distància inferior, i en tot cas es respectarà la
normativa sectorial.
c) Les construccions seran de planta baixa amb una alçària reguladora màxima de 6 m,
excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçària.
La llargada no serà superior a 100 m. La ocupació màxima no serà superior al 5% de les finques
vinculades a l’explotació, amb un sostre màxim de 7500 m². Si es supera el llindar de 500 m² de
sostre, es tramitarà per l’article 48 TRLU i estarà sotmesa a la dimensió i capacitat tècnicoeconòmica de l’explotació agrícola.
d) Es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres d’arbres, d’una classe
característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de longitud, a l’objecte de
matisar l’ impacte visual de la construcció.
e) En la tramitació de l'expedient d'activitat s'haurà d'especificar el sistema de tractament i
de depuració de les aigües residuals i el seu destí final.
f) Les façanes d'aquestes construccions es tractaran amb materials d'acabat tipus
arrebossat, no permetent en cap cas els materials ceràmics vistos, ni d'altres aliens a l'entorn rural.
g) En zones forestals requerirà una parcel·la mínima forestal de 25 ha
h) Si es supera el llinda de 500 m2 es tramitarà per l’article 48 TRLU
i) Totes les granges seran ampliables per complir amb el benestar animal

Article 97. Magatzems agrícoles
La construcció de nous magatzems en sòl no urbanitzable, o bé la seva ampliació, sense
perjudici del que aquest Pla determini per a cada zona, prevaldrà la normativa dels Plans Especials
(PEA i PECC), han de complir les següents condicions:
a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de
maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o ramadera.
b) Cal acreditar una vinculació física i funcional a una activitat agrícola. La part de la finca
vinculada a l'edificació quedarà inscrita en el Registre de la propietat com a indivisible
c) Cal acreditar la propietat d’una superfície de sol mínima d'4,5 Ha de terres dins el mateix
terme municipal.
d) S’ha de demostrar el seu interès agrícola o ramader, la documentació a presentar per tal
de determinar el interès serà:
-Alta de Seguretat Social Agrària
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-Demostrar que l’activitat principal del que es viu és l’agrícola o ramadera.
-justificar adequadament per a que vol la construcció.
e) No es permet la seva ubicació a menys de 25 m des de l'eix de les carreteres i a 20
metres dels camins existents. A la zona compresa entre la línia d’edificació i la carretera es
prohibeix qualsevol obra de construcció, reconstrucció o ampliació, llevat que siguin
imprescindibles per a la conservació i manteniment de les construccions existents.
f) La ocupació màxima no serà superior al 5% de les finques vinculades a l’explotació, amb
un sostre màxim de 1500 m². Si es supera el llindar de 500 m² de sostre, es tramitarà per l’article
48 TRLU i estarà sotmesa a la dimensió i capacitat tècnico-econòmica de l’explotació agrícola. Les
construccions seran de planta baixa amb una alçària màxima de 6,00 m, excepte les instal·lacions
annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçària. En planta, cap dimensió
serà superior a 40 m.
g) Es projectarà i plantarà al llarg de les edificacions fileres d’arbres, d’una classe
característica del lloc, en una proporció mínima d’un arbre cada 5 m de longitud, a l’objecte de
matisar l’impacte visual de la construcció.
h) Les façanes de totes aquestes edificacions es tractaran amb materials d'acabat tipus
arrebossat, no permetent-se els materials ceràmics vistos, ni d'altres aliens a l'entorn rural.
i) Només es permet la construcció de barraca agrícola lligada a una explotació agrícola,
ramadera o forestal per destinar-les a guarda de la maquinària i demés estris al servei de les
activitats citades.
j) Els coberts agrícoles preexistents que no disposin de la unitat mínima de 4,5 ha, es
podran mantenir sempre que la volumetria i tipologia constructiva s’ajusti a aquesta normativa.
g) En zones forestals requerirà una parcel·la mínima forestal de 25 ha
h) Si es supera el llinda de 500 m2 es tramitarà per l’article 48 TRLU

Article 98. Activitats i equipaments d'interès públic
Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d'utilitat pública i d'interès social que s’hagin
d’emplaçar en medi rural, seguint el procediment previst en l'art. 48 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. La consideració de l’ interès públic, així com la
idoneïtat de l’emplaçament i la regulació de les condicions d'edificació, es justificarà
convenientment, respectant alhora les limitacions de l'article 47.4 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Es considera que és d’interès públic per al municipi de Palau-saverdera les activitats
relacionades amb l’esbarjo de la població que tinguin relació amb els parcs naturals que envolten
Palau-saverdera, aquestes actuacions, activitats i/o equipaments s’ajustaran a les limitacions de
l’art. 47 del DL1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Per a l’establiment d’equipaments públics o privats en sòl no urbanitzable, es tramitaran els
corresponents plans especials urbanístics.
Les construccions que es projectin tindran uns materials, acabats i colors que garanteixin
una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. Les construccions d'aquests tipus
hauran de complir les següents condicions:
1 Alçària total màxima: L'alçària màxima serà de 7 m corresponents a PB+1PP.
2 Separacions: Les dels límits a les carreteres serà de 20 metres i en la resta de camins
seran de 10 m com a mínim.
Caldrà redactar un projecte que contempli com a mínim:
a) Un estudi d'impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació.
b) Un estudi arquitectònic i un informe del Departament de Cultura, si s’afecten restes
arqueològiques.
c) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
d) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats.
e) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
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PEU COMPLEX ESPORTIU
Ordenació de l’àmbit objecte de planejament mitjançant l’establiment de les
zones d’accés, aparcament, zona d’esports a l’aire lliure, camp de golf, casaclub i edificacions de manteniment
Objectius

Implantació d’un complex esportiu, tipus escola de golf o similar.
Ordenació dels elements edificadors de la finca i concreció del seu sostre
Garantir una correcta implantació des del punt de vista mediambiental del
camp de golf i de les edificacions que es desenvolupin

Superfície de l’àmbit

10,07 Ha
Esportiu
Bar – restaurant

Usos admesos

Oficines
Serveis tècnics
Usos admesos en el “sòl rural”
Dins de l’àmbit s’establirà la següent divisió de sistemes i zones:
Sistema viari (viari rodat)

Ordenació i
zonificació

Sistema d’equipaments (equipaments – serveis tècnics)
Zona d’aprofitament privat: subzona “complex esportiu a l’aire lliure dins de la
zona de Sòl Rural” (clau EG)
Per al sistema d’equipaments:
El tipus d’edificació serà aïllat
L’alçada reguladora vindrà en funció de les disposicions normatives de cada
companyia subministradora
Per a la subzona “complex esportiu a l’aire lliure” (clau EG):
El sostre màxim edificable serà el següent:

Condicions
específiques de
l’edificació

500 m²
Alçada reguladora màxima i nombre de plantes referida a terreny:
6,50 m ( planta baixa)
Separacions mínimes de les edificacions a partions:
10,00 m a límits de parcel·la i a 100 m de la GI-610
Usos:
Esportiu
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Bar – restaurant
Oficines
Serveis tècnics
Usos admesos en el “sòl rural”
La volumetria i tipologia de les edificacions reflectirà la seva condició
d’aïllada, i s’ajustarà als criteris objectius d’integració a l’entorn
Les cobertes hauran d’ésser de teula ceràmica amb inclinació compresa
entre el 25 % i el 30%. Pel cas dels porxos i magatzems de maquinària i
manteniment s’admet la utilització de coberta de planxa metàl·lica d’aspecte
similar
Els acabats de façana estaran inclosos entre els següents:
Fàbriques de pedra natural vista del país
Fàbriques de totxo vist en els seus colors naturals
Arrebossat vist de calç
Arrebossats pintats o amb color incorporat a la seva massa en les gammes
de terres.
Pel que fa als paraments verticals dels magatzems de maquinària i
manteniment es podrà utilitzar xapa metàl·lica amb les mateixes gammes de
colors terra
Els elements tècnics de les instal·lacions permeses es pintaran igualment en
aquests colors de la gamma de terres
La fusteria podrà ser de fusta o metàl·lica pintada de colors adequats a
l’entorn, quedant prohibits els colors plata i blanc.
Es mantindrà sense construccions, tancaments ni modificació del relleu una
franja de protecció de 5 m, d’amplada mínima a ambdós marges de les lleres
dels recs. No es considera necessària la col·locació de tanques dins del
recinte del camp resseguint les lleres del rec oest i central.
El disseny de les passeres sobre els recs s’haurà de realitzar segons els
criteris tècnics de l’ACA (“recomanacions pel disseny d’infraestructures que
interfereixen cursos fluvials, ACA 2004”)
La rasant de la planta de les edificacions tindrà una cota igual o major que la
del tauler de la passarel·la situada més a prop

Obligacions

L’aprofitament de l’afluent de les aigües residuals depurades de l’EDAR de
Palau-saverdera pel rec del camp estan condicionats a la tramitació i
resolució dels corresponents projectes executius de tractament terciari de les
aigües i de projecte d’emmagatzematge.
L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de
sol·licitar el promotor aportant el projecte constructiu
Es mantindrà un pas de 3,00 m al llarg del recorregut de les sèquies,
canonades i conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment.
La construcció de la rotonda anirà a càrrec dels promotors del Pla Especial,
tot compartint costos amb altres actuacions urbanístiques que es preveuen
desenvolupar al mateix temps. En el disseny de la rotonda s’afectarà el
menys possible a la parcel·la num. 8 del polígon 10.
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Es realitzaran les obres necessàries per el tancament del camí en el punt
quilomètric 5.490
Es considerarà el camí del cementiri per tal que garanteixi l’accés lliure a les
finques confrontants. A més les despeses de conservació de la part del camí
del cementiri que creua el terreny del Sr. Joan Serrats serà a càrrec dels
promotors
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’impacte paisatgístic i en particular les de l’apartat VII de l’estudi d’impacte
ambiental i el plànol num. 5 de l’estudi d’impacte paisatgístic
Es justificarà la necessitat de tancament perimetral definit tenint en compte la
proximitat de terrenys amb valor connector. En tot cas el tancament que
finalment s’aprovi haurà de ser permeable al pas de la fauna no cinegètica i,
per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm. S’evitaran
tancaments propis d’ambients urbans
En cas que es generi un volum excedentari de material procedent del
moviment de terres no es podrà abocar en àmbits d’espais protegits i en sòls
amb funció connectora reconeguda al Pla Director Territorial de l’Empordà
La tipologia constructiva i els tractaments de les façanes, teulades i
tancaments haurà de tenir en compte el caràcter rural de l’entorn a fi i efecte
d’assolir un alt grau d’integració amb el medi i en el paisatge. Es recomana
que les característiques cromàtiques dels materials previstos evitin tipologies
i colors pròpies de l’entorn urbà.
Cessió dels terrenys que ha d’ocupar la futura rotonda i vialitat d’accés dins
de l’àmbit del Pla especial urbanístic
Càrregues
urbanístiques

Cessió de terrenys qualificats com a sistema d’equipaments – serveis tècnics
per a la ubicació de les instal·lacions per a la impulsió d’aigües residuals a la
depuradora.
Es mantindrà sense construccions ni cap tipus d’ús una franja de protecció
de 5 metres dels marges de les lleres dels recs.
El disseny de les passeres sobre el rec s’haurà de realitzar segons els criteris
de l’ACA.
La rasant de la planta de les edificacions tindrà una cota igual o major que la
del tauler de la passarel·la situada més a prop.
L’aprofitament de l’afluent de les aigües residuals depurades de l’EDAR de
Palau-saverdera pel rec del camp estan condicionats a la tramitació i
resolució dels corresponents projectes executius de tractament terciari de les
aigües i de projecte d’emmagatzematge.

Mesures ambientals

L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de
sol·licitar el promotor aportant el projecte constructiu.
Es mantindrà un pas de 3 metres al llarg del recorregut de les sèquies,
canonades i conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment.
La construcció de la rotonda anirà a càrrec dels promotors del Pla Especial.
Es realitzaran les obres necessàries pel tancament del camí en p.k. 5+490
S’hauran d’aplicar les mesures correctores en l’estudi d’impacte ambiental i
en l’estudi d’integració i impacte paisatgístic, i en particular les de l’Apartat VII
de l’EIA i el plànol 5 de l’EIIP.
El tancament perimetral de la finca haurà de ser permeable al pas de la fauna
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no cinegètica, i per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm.
Creació d’una franja de 5 metres al voltant del rec central sense cap tipus de
construcció, ni tancament ni modificació del relleu.
Franja de protecció de 25 metres del rec de Cap de Terme a l’extrem oest, i
del rec a l’extrem est, que queden fora de projecte, i que en cap cas es
veuran afectats.
Es farà servir l’aigua depurada de la depuradora inclosa dins del sector per al
reg dels camps del complex esportiu
El tancament perimetral del sector haurà de ser permeable al pas de la fauna
no cinegètica, afavorint així la connexió biològica dels diversos recs.
S’hauran de mantenir els peus arboris d’alzines i roures que es troben de
manera aïllada dins del sector. Qualsevol tipus de revegetació es farà amb
espècies autòctones, adaptades al medi climàtic mediterrani.
Sistema d’actuació
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PEU COOPERATIVA
Aquest àmbit té el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament
Ordenació de l’àmbit objecte de planejament mitjançant l’establiment de les
zones d’accés, aparcament, i les edificacions existents que composen la
cooperativa

Objectius

Preservar les edificacions vinculades a l’activitat agrícola principal del
municipi i dotar-lo d’un equipament públic per a dur a terme la seva projecció.
Es preveu mantenir en activitat el molí per la producció pròpia del municipi
Ordenació dels elements edificadors de la finca i concreció del seu sostre
Garantir una correcta implantació des del punt de vista mediambiental de les
edificacions que es desenvolupin

Superfície de l’àmbit

6.647 m²

Usos admesos

Sistema d’equipaments culturals- socials (clau E4) i l’ús actual de cooperativa
Dins de l’àmbit del pla especial, actualment hi ha les següents edificacions:

Ordenació i
zonificació

La cooperativa: espai on s’ubica el trull per la transformació de l’oliva en oli i
la seva comercialització. El seu estat de conservació és regular, i té una
superfície aproximada de 686 m² en planta baixa, i 126 m² en planta pis
Un cobert annex, que antigament havia format part de la cooperativa. El seu
estat de conservació és ruïnós, i té una superfície aproximada de 210 m²
L’edificabilitat serà de 1m²/m² de sòl. En cas de necessitar un paràmetre
d’edificabilitat diferent, serà la que resulti del seguiment de l’art. 48 del decret
legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i el decret legislatiu 305/2006 de 18 de juliol.
Excepcionalment en la instal·lació museística de la cooperativa agrícola
només es permet una ampliació del 20% del sostre existent.
Alçada reguladora màxima, nombre de plantes referida a terreny, i les
separacions mínimes de les edificacions a partions es definiran en el
corresponent pla especial urbanístic

Condicions
específiques de
l’edificació

Usos:
Trull per la transformació de l’oliva en oli i la seva comercialització
Museu històric de l’agricultura tradicional del municipi
Es mantindrà al màxim la volumetria i tipologia de les edificacions existents, i
les possibles reformes i ampliacions s’ajustaran als criteris objectius
d’integració a l’entorn
Pel que fa als materials d’acabat de façana i el tipus de coberta, es definiran
en el corresponent pla especial urbanístic, i també s’ajustaran als criteris
objectius d’integració a l’entorn
Mantenir l’actual construcció de la cooperativa agrícola, per tal de potenciar
la cultura agrícola tradicional del municipi

Obligacions
S’haurà de justificar adequadament la integració paisatgística de totes les
edificacions, amb la redacció d’un estudi d’impacte i integració paisatgístic
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Abans de realitzar qualsevol obra en la zona d’influència de la carretera de la
Generalitat caldrà obtenir el corresponent informe i complir la llei 6/2001 i
1890/2008 i respectar les servituds de camins, aqüeductes sèquies, canals i
conduccions d’aigua.
La tipologia constructiva i els tractaments de les façanes, teulades i
tancaments haurà de tenir en compte el caràcter de l’entorn a fi i efecte
d’assolir un alt grau d’integració amb el medi i en el paisatge.
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’impacte paisatgístic
Es justificarà la necessitat de tancament perimetral definit tenint en compte la
proximitat de terrenys amb valor connector. En tot cas el tancament que
finalment s’aprovi haurà de ser permeable al pas de la fauna no cinegètica i,
per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm.
Càrregues
urbanístiques
Es tracta d’un sector molt alterat i urbanitzat, amb la presència de l’antiga
cooperativa, que ha anat degradant-se, fins arribar a un moment que la única
opció per a assegurar la seva continuïtat és la seva reforma. No hi ha un
interès ambiental destacable, i per tant, la pèrdua serà mínima, però amb una
millora social i econòmica molt important.
Amb el desenvolupament d’aquest sector, es dotarà el municipi d’un museu
orientat a l’oli, a la seva comercialització, sense cap tipus d’afectació
ambiental, i millorant molt l’entrada del poble des de Figueres.
Mesures ambientals

Caldrà tenir en compte, l’exposició visual que té venint de Figueres per la GI610. Per tant, s’haurà d’estudiar com integrar paisatgísticament qualsevol
tipus d’actuació amb tot l’entorn agrícola.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, aquest serà mínim, ja que tots
els serveis arriben al sector, i no es preveuen moviments de terres
importants, ni un consum d’aigua destacable.
Per tant, no hi ha d’haver cap afectació significativa sobre els vectors
ambientals presents en el sector i l’activitat és perfectament compatible.

Sistema d’actuació
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PEU PER LA RECUPERACIÓ D’ANTIGA CANTERA
Recuperar l’antiga cantera des de una vessant paisatgística
Garantir una correcta implantació des del punt de vista mediambiental
Objectius

Ordenació dels elements edificadors de la finca, sense possibilitar cap tipus
d’ampliació
Dotar d’un punt d’interès paisatgístic municipal.

Superfície de l’àmbit

9.308 m²

Usos admesos

Sistema d’equipaments (clau E8),

Ordenació i
zonificació

Es definirà en el corresponent pla especial urbanístic
L’edificabilitat, serà la que surti, si s’escau de les edificacions existents.
Usos:

Condicions
específiques de
l’edificació

Sistema equipament (clau E8) Zona d’esbarjo-mirador
La possible reconstrucció de les edificacions existents, així com els materials
d’acabat de façana i el tipus de coberta, es definiran en el corresponent pla
especial urbanístic, i s’ajustaran als criteris objectius d’integració a l’entorn.
Caldrà tenir en compte les edificacions existents, i mitjançant un estudi
d’impacte i integració paisatgística es valorarà la possibilitat de rehabilitar-les,
o en cas contrari reimplantar-les.
S’haurà de justificar adequadament la integració paisatgística de totes les
edificacions, amb la redacció d’un estudi d’impacte i integració paisatgístic
En el cas d’haver-se qualificat l’equipament mitjançant un procediment
d’avaluació ambiental, les condicions de la normativa ambiental seran
d’obligat compliment.

Obligacions

La tipologia constructiva i els tractaments de les façanes, teulades i
tancaments haurà de tenir en compte el caràcter de l’entorn a fi i efecte
d’assolir un alt grau d’integració amb el medi i en el paisatge.
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’impacte paisatgístic
Es justificarà la necessitat de tancament perimetral definit tenint en compte la
proximitat de terrenys amb valor connector. En tot cas el tancament que
finalment s’aprovi haurà de ser permeable al pas de la fauna no cinegètica i,
per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm. S’evitaran
tancaments propis d’ambients urbans

Càrregues
urbanístiques

S’haurà de millorar l’accessibilitat peatonal a la instal·lació i
subministrament de serveis necessaris

Mesures ambientals

Caldrà tenir en compte les edificacions existents i mitjançant un estudi
d’integració i impacte paisatgístic es valorarà la possibilitat de rehabilitar-les o
reimplantar-les.

dotar-la del

S’haurà de justificar adequadament la integració paisatgística de totes les
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edificacions, amb la redacció d’un EIIP.
En el cas d’haver-se qualificat l’equipament mitjançant un procediment
d’avaluació ambiental, les condicions de la normativa ambiental seran
d’obligat compliment.
La tipologia constructiva i els tractaments de les façanes, teulades i
tancaments, haurà de tenir en compte el caràcter de l’entorn
El tancament perimetral de la finca haurà de ser permeable al pas de la fauna
no cinegètica, i per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm.
El desenvolupament d’aquest sector comportarà una millora ambiental molt
important, ja que es restaurarà aquesta pedrera abandonada.
Degut a l’activitat que s’havia dut a terme, aquesta zona ha quedat molt
alterada i degradada, amb dues construccions mig enrunades i que són un
perill per la gent que passeja per aquests entorns del municipi. No hi ha cap
element interessant a nivell ambiental, per tant, l’afectació sobre el medi serà
mínima.
Per tant, trobem positiva aquesta actuació des del punt de vista ambiental, ja
que es donarà una solució a aquest espai degradat, convertint-lo en un punt
d’interès a nivell cultural i turístic, tant pel que fa al municipi com a la
comarca.
Sistema d’actuació
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PEU ESPAI DE SALUT
Ordenació de l’àmbit objecte de planejament mitjançant l’establiment de les
zones d’accés i d’espais destinats a la pràctica de l’esport o circuits de salut
Implantació de l’ús d’esbarjo i esportiu
Objectius
Ordenació dels diferents elements i recorreguts dins de la finca, sense
afectar massa forestal
Garantir una correcta implantació des del punt de vista mediambiental
Superfície de l’àmbit

9.476 m²

Usos admesos

Zones de pràctica de l’esport (clau E5)

Ordenació i
zonificació
Condicions
específiques de
l’edificació

Es definirà en el corresponent pla especial urbanístic
No es permet cap tipus d’edificació

Es projectarà una franja de protecció de 25 m, d’amplada mínima a ambdós
marges de les lleres dels recs.
L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de
sol·licitar el promotor aportant el projecte constructiu
Es mantindrà un pas de 3,00 m al llarg del recorregut de les sèquies,
canonades i conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment.
Obligacions
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’impacte paisatgístic
Es justificarà la necessitat de tancament perimetral definit tenint en compte la
proximitat de terrenys amb valor connector. En tot cas el tancament que
finalment s’aprovi haurà de ser permeable al pas de la fauna no cinegètica i,
per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm. S’evitaran
tancaments propis d’ambients urbans
Càrregues
urbanístiques
A nivell ambiental, es fan tota una sèrie de determinacions a aplicar:
L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de
sol·licitar el promotor aportant el projecte constructiu.
Es mantindrà un pas de 3 metres al llarg del recorregut de les sèquies,
canonades i conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment.
Mesures ambientals

S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’integració i impacte paisatgístic.
El tancament perimetral de la finca haurà de ser permeable al pas de la fauna
no cinegètica, i per tant, presentarà una llum de malla no inferior a 20 cm.
L’actuació que es preveu no ha de comportar cap tipus de construcció ni
edificació, sinó que es vol adaptar aquest sector com un espai de salut, on es
pugui practicar l’esport o circuits de salut. Això permetrà oferir a la població
un espai d’oci, esport i salut, però sense una afectació ambiental destacable,
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ja que únicament es preveu la tala d’algun peu de suro, per a la creació
d’aquests itineraris o l’adaptació d’alguna petita àrea per a ubicar-hi elements
de fusta per a la pràctica de la gimnàstica o d’altres similars.
A més, es respectarà el rec del Mas Oriol amb una franja de 25 metres
d’amplada, i per tant, no hi haurà cap tipus d’afectació sobre aquest curs
fluvial i connector ecològic.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, aquests seran inexistents, ja
que no es preveu cap tipus de consum d’aigua, mentre que els moviments de
terres seran inexistents o mínims (aplanar alguna petita zona per a ubicar-hi
algun element). En canvi, aquesta actuació suposarà una millora molt
important pel poble, adjacent a la gran zona d’equipaments ja existent i que
es preveu ampliar cap a la GI-610.
Per tant, aquesta actuació no ha de comportar una afectació significativa
sobre els vectors ambientals presents en el sector i per tant es considera
COMPATIBLE a nivell ambiental.
Sistema d’actuació
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PEU AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
Ordenació de l’àmbit objecte de planejament mitjançant l’establiment de les
zones d’accés i d’espais destinats a l’ampliació del cementiri. Amb una clara
intenció mediambiental de recuperació d’aquest tram de riera i l’eliminació del
barraquisme existent.
Implantació de l’ús funerari i millora paisatgística
Objectius
Ordenació dels diferents elements i recorreguts dins de la finca i concreció
del seu sostre
Li és d’aplicació l’art. 40 Zona perifèrica de protecció i connexió del PEA
Garantir una correcta implantació des del punt de vista mediambiental
Superfície de l’àmbit

13.516 m²

Usos admesos

Equipament funerari - cementiri (clau E6)

Ordenació i
zonificació

Es definirà en el corresponent pla especial urbanístic
L’edificabilitat, la ocupació, l’alçada reguladora, el nombre de plantes, les
separacions a partions i altres paràmetres urbanístics del sector, es definiran
en el corresponent pla especial urbanístic que s’haurà de tramitar per al
desenvolupament d’aquest sector.

Condicions
específiques de
l’edificació

Usos: Sistema d’equipament funerari - cementiri (clau E6)
Les edificacions que composin l’ampliació del cementiri, així com els
materials d’acabat de façana i el tipus de coberta, es definiran en el
corresponent pla especial urbanístic, i s’ajustaran als criteris objectius
d’integració a l’entorn.
Les noves construccions mantindran una franja de protecció de 12,50 m,
d’amplada mínima a ambdós marges de les lleres dels recs.
L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de
sol·licitar el promotor aportant el projecte constructiu

Obligacions

Es mantindrà un pas de 3,00 m al llarg del recorregut de les sèquies,
canonades i conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment.
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’impacte paisatgístic
Abans de realitzar qualsevol obra en la zona d’influència de la carretera de la
Generalitat caldrà obtenir el corresponent informe i complir la llei 6/2001 i
1890/2008 i respectar les servituds de camins, aqüeductes sèquies, canals i
conduccions d’aigua.

Càrregues
urbanístiques
Es mantindrà una franja de protecció de 12,5 metres d’amplada mínima vers
els marges de les lleres dels recs
Mesures ambientals
L’inici de les obres estarà condicionat a l’autorització de l’ACA, que haurà de
sol·licitar el promotor aportant el projecte constructiu
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Es mantindrà un pas de 3 metres al llarg del recorregut de les sèquies,
canonades i conduccions d’aigua per tal de facilitar el seu manteniment
S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’integració i impacte paisatgístic
Abans de realitzar qualsevol obra en la zona d’influència de la carretera GI610, caldrà obtenir el corresponent informe i complir la llei 6/2001 i
1890/2008, i respectar les servituds de camins, aqüeductes, sèquies, canals i
conduccions d’aigua.
L’únic element rellevant a nivell ambiental és el rec del Mas Oriol, que
travessa el sector pel centre. Es preveu una franja de protecció de 12,5
metres a ambdues bandes, protegint-lo en tot moment. Per tant, no hi haurà
cap tipus d’afectació sobre el rec. La resta de sector no té cap interès
ambiental.
A més, no es preveu urbanitzar aquest sector fins que el cementiri estigui
massificat, per tant, aquesta actuació no es portarà a terme immediatament.
Pel que fa a l’explotació de recursos naturals, pot donar lloc a una certa
ocupació del sòl pel creixement que tindrà el cementiri, però sempre
respectant el rec i sense moviments de terres importants ni un consum
d’aigua rellevant.
Per tant, caldrà tenir en compte la preservació del rec del Mas Oriol i fer una
proposta de millora del seu llit, que actualment està bastant degradat.
L’actuació prevista no hauria de comportarà una pèrdua significativa dels
valors naturals o paisatgístics de l’entorn sempre i quan es creï una àmplia
franja de protecció a l’entorn del rec del Mas Oriol, i per tant es valora com a
COMPATIBLE aquesta actuació.
Sistema d’actuació
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PEU EQUIPAMENT DE RESERVA (SENSE ÚS ASSIGNAT)

Objectius

Ordenació de l’àmbit objecte de planejament mitjançant l’establiment de les
zones d’accés i d’espais destinats a millorar les condicions d’accessibilitat i /
o aparcament de l’equipament de la Cooperativa i serveis de la carretera.

Superfície de l’àmbit

1.328 m²

Usos admesos

Equipament de reserva (sense ús assignat) de titularitat pública o privada
(clau E7). Serà el Pla especial urbanístic el que definirà el seu ús.

Ordenació i
zonificació
Condicions
específiques de
l’edificació

Es definirà en el corresponent pla especial urbanístic
No es permet cap tipus d’edificació

S’aplicaran les mesures descrites en l’estudi d’impacte ambiental i en l’estudi
d’impacte paisatgístic
Obligacions

Abans de realitzar qualsevol obra en la zona d’influència de la carretera de la
Generalitat caldrà obtenir el corresponent informe i complir la llei 6/2001 i
1890/2008 i respectar les servituds de camins, aqüeductes sèquies, canals i
conduccions d’aigua.

Càrregues
urbanístiques
Aquest sector permet establir les zones d’accés i d’espais destinats a millorar
les condicions d’accessibilitat i/o aparcament de l’equipament de la
Cooperativa. No té un ús definit, que es farà en el moment de la redacció del
Pla Especial Urbanístic. No es permetrà, però, cap tipus d’edificació.
S’aplicaran les mesures descrites en el PEU i en l’estudi d’integració i
impacte paisatgístic, i abans de realitzar qualsevol obra, caldrà obtenir el
corresponent informe de la Direcció General de Carreteres, i respectar les
servituds de camins, aqüeductes, sèquies, canals i conduccions d’aigua.
Mesures ambientals

Tant per la seva situació com per la seva composició paisatgística, aquest
sector ha quedat completament aïllat del seu entorn, i ha quedat com un
espai residual entre dues carreteres. Per tant, si es vol adequar aquest espai
per a millorar l’accés o aparcament de la cooperativa agrícola adjacent
prevista en un PEU, no hi haurà cap tipus d’afectació ni pèrdua ambiental.
Si que cal tenir en compte, l’exposició visual que té venint de Figueres per la
GI-610. Per tant, s’haurà d’estudiar com integrar paisatgísticament qualsevol
tipus d’actuació amb tot l’entorn agrícola.
Per tant, no hi ha d’haver cap afectació sobre els vectors ambientals presents
en el sector i, per tant, es valora com a COMPATIBLE l’actuació prevista.

Sistema d’actuació
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PEU HÍPICA AIGUAMOLLS
Aquest àmbit té el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament
L’objectiu del Pla Especial és la regulació de les activitats i edificacions
previstes a la Hípica Aiguamolls en el desenvolupament de l’activitat hípica
que s’hi desenvolupa. La finca en la que s’ha d’actuar està situada a la
carretera de Palau-saverdera a Castelló d’Empúries, s/n de Palau-saverdera,
Alt Empordà.
Per tal d’assolir aquest objectiu es preveu actuar en els següents àmbits:

Objectius

a-. Regulació i ampliació de l’edificació destinada a quadres de cavalls
b-. Construcció d’un habitatge unifamiliar vinculat a l’activitat
d-. Construcció d’un magatzem per a la palla i menjar dels cavalls
Els criteris en els que se sustenta l’actuació es fonamenten en:
a-. Integració de les edificacions a l’entorn rural.
b-. Ampliació de les edificacions destinades a quadres en continuïtat amb les
existents
c-. Potencial les restes d’una edificació antiga edificació, de la que es
conserven els murs i
les arcades, per a la instal·lació de l’habitatge vinculat a l’activitat.
d-. Construcció del nou magatzem amb materials lleugers i cromàticament
integrat a l’entorn.
e-. Col·locació de vegetació a l’entorn de les edificacions a fi i efecte de
millorar la seva integració i reduir-ne l’impacte en el paisatge

Superfície de l’àmbit

49.275 m²

Usos admesos

Els que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Ordenació i
zonificació
Condicions
específiques de
l’edificació
Obligacions

La que es defineix en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.
Les que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Les que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Càrregues
urbanístiques
Mesures ambientals

Les que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Sistema d’actuació
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PEU PARC SOLAR
Aquest àmbit té el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament
L’objectiu del Pla Especial és la regulació de les activitats i edificacions
previstes a la Hípica Aiguamolls en el desenvolupament de l’activitat hípica
que s’hi desenvolupa. La finca en la que s’ha d’actuar està situada a la
carretera de Palau-saverdera a Castelló d’Empúries, s/n de Palau-saverdera,
Alt Empordà.
Per tal d’assolir aquest objectiu es preveu actuar en els següents àmbits:

Objectius

a-. Regulació i ampliació de l’edificació destinada a quadres de cavalls
b-. Construcció d’un habitatge unifamiliar vinculat a l’activitat
d-. Construcció d’un magatzem per a la palla i menjar dels cavalls
Els criteris en els que se sustenta l’actuació es fonamenten en:
a-. Integració de les edificacions a l’entorn rural.
b-. Ampliació de les edificacions destinades a quadres en continuïtat amb les
existents
c-. Potencial les restes d’una edificació antiga edificació, de la que es
conserven els murs i
les arcades, per a la instal·lació de l’habitatge vinculat a l’activitat.
d-. Construcció del nou magatzem amb materials lleugers i cromàticament
integrat a l’entorn.
e-. Col·locació de vegetació a l’entorn de les edificacions a fi i efecte de
millorar la seva integració i reduir-ne l’impacte en el paisatge

Superfície de l’àmbit

49.275 m²

Usos admesos

Els que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Ordenació i
zonificació
Condicions
específiques de
l’edificació
Obligacions

La que es defineix en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.
Les que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Les que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Càrregues
urbanístiques
Mesures ambientals

Les que es defineixen en el Pla Especial Urbanístic aprovat definitivament.

Sistema d’actuació
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Article 99. Construccions i instal·lacions d'obres públiques
1.Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions
vinculades a l'execució, al manteniment i el funcionament de les obres públiques.
2.La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de l'emplaçament de
les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades i de les
correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l'equilibri ecològic i els valors
paisatgístics.
3.Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats i uns colors que
garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l'entorn.

Article 100. Habitatges
1.Seguint el procediment previst a l’article 48 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme, sense perjudici del que aquest Pla general determina per a
cada zona, podran autoritzar-se construccions destinades a habitatge familiar que estiguin
directament i justificadament associades a explotacions agrícoles o ramaderes. En aquest supòsit
en el moment de l’autorització, es tindran en consideració els efectes sobre el medi i les
explotacions rurals. En zones forestals requerirà una parcel·la mínima forestal de 25 ha.
2.Els tipus de les construccions hauran d'adequar-se a les següents condicions:
2.1 Implantació. S'emplaçaran preferentment als límits exteriors de les masses arbòries,
sense ocupar punts culminants ni fons de depressions i sense sobresortir per sobre les carenes.
S'evitaran emplaçaran sobre falles, corrents d'aigua i vetes minerals subterrànies.
2.2 Volumetria. Les edificacions aïllades es basaran en la disposició apaïsada sobre el
terreny, per tal de no interferir en les visuals sobre el paisatge. El sostre màxim admès amb
caràcter genèric es de 300 m2. Les edificacions es basaran en general en la simplicitat volumètrica
dels diversos cossos d'edificació i de les relacions de juxtaposició entre ells, tendint a la
configuració d’eres o de patis protegits pel conjunt edificat.
2.3. Alçària total màxima: Serà de 6 m corresponents a planta baixa i planta pis. Les
alçàries es mesuraran sobre qualsevol punt de la cota natural del terreny.
2.4. Tanques: Les tanques pròpies dels conjunts edificats i de les eres i patis, tindran d'una
alçària entre 1,50 m i 2,50 m. Aquestes seran opaques de maçoneria de pedra seca o de fàbrica de
ceràmica arrebossada i pintada segons la gamma de colors terrossos. Tanmateix s'admeten les
tanques de filat metàl·lic, sempre protegides per un tractament vegetal.
2.5. Ampliacions: Els habitatges existents podran ser objecte d'ampliació fins a un 20 % de
la seva superfície, tot respectant la resta de condicions.

Article 101. Activitats de turisme rural
Les construccions i/o instal·lacions destinades a activitats de turisme rural ja estan
regulades en sòl urbà en el propi POUM i en sòl no urbanitzable en el corresponent Catàleg de
Masies.
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SECCIÓ 3. ZONIFICACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE
Article 102. Definició de zones
Dins el sòl no urbanitzable el Pla d'ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera
estableix les següents zones:
- Zona de reserva Clau 1 PEA
- Zona agronatural Clau 3 PEA
- Zona agrícola i forestal Clau 4 PEA
- Zona perifèrica de protecció i connexió Clau 6 PEA
- Zona Pein Cap de creus. Clau 4 PECC
- NUe-eco. Zona de sòls de connectivitat ecològica i paisatgística
- NUe-agro. Zona d’alt valor agrícola
- NU Zona de protecció preventiva

Article 103. Zona de reserva (clau 1) PEA
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona comprèn les àrees declarades com a Reserva natural integral i Reserva
natural parcial, d’acord amb la Llei 21/1983, la disposició final primera de La Llei 12/1985, el Decret
231/1985, i el Decret 123/1987.
a) Reserva Natural Integral I o dels Estanys. Comprèn els estanys interiors del Tec, PalauAigua Clara, Vilaüt i Mornau als termes municipals de Castelló d’Empúries, Palau-saverdera i Pau.
La seva delimitació és l’establerta per la Llei 21/1983, el Decret 231/1985 i el Decret
123/1987.
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa
d’aplicació serà la que es derivi d’aquesta modificació.
2. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta zona és la preservació estricta i la restauració si s’escau dels sistemes
naturals, la diversitat biològica i el paisatge.
3. USOS I ACTIVITATS COMPATIBLES
En aquesta zona s’admeten exclusivament els següents usos i activitats:
a) Treballs científics de recerca i de maneig, organitzats per l’òrgan gestor de l’espai
protegit o bé amb l’autorització d’aquest.
b) Usos agrícoles o ramaders tradicionals a l’àrea, en particular aquells que són necessaris
per al manteniment d’hàbitats i espècies de flora i fauna silvestres objecte de protecció, sempre
supeditats a les necessitats de la seva conservació estricta i als fins científics, culturals i
d’investigació, d’acord amb l’article 3.4 de la Llei 21/1983.
c) Activitats destinades a la divulgació dels seus valors, congruents amb els objectius de la
zona i que es desenvolupin a través dels camins, itineraris i zones autoritzades.
d) Altres activitats destinades a la divulgació dels seus valors, congruents amb els objectius
de la zona, organitzades per l’òrgan gestor de l’espai protegit o bé amb l’autorització d’aquest.
e) Accés públic en els punts, itineraris, camins i zones expressament assenyalats, inclosa la
circulació motoritzada a través de la xarxa viària bàsica establerta pel Pla i les activitats de bany i
afins a les platges autoritzades.
f) En general, les activitats relacionades amb la gestió de les reserves tot comprenent
actuacions o activitats destinades a la conservació i restauració dels sistemes naturals i del
patrimoni cultural, incloses en el seu cas les instal·lacions que calguin per a desenvolupar activitats
de protecció, millora o restauració dels sistemes naturals o pel manteniment dels usos mencionats
a l’epígraf b.
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4. USOS I ACTIVITATS INCOMPATIBLES
A més a més dels usos i les activitats incompatibles en tot l’àmbit del Pla especial,
enumerats en l’article 10 del Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Empordà, en aquesta zona tenen la consideració d’incompatibles els usos i
activitats següents:
a) Usos i activitats agrícoles, ramaders i forestals no compresos en l’apartat 3.
b) Activitats cinegètiques, sense perjudici de les activitats necessàries de control de
població de determinades espècies d’acord amb l’article 19.5 del Pla Especial de protecció del
medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà
c)Activitats pesqueres, recreatives, esportives o professionals.
d) Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna.
e) Activitats comercials de tipus agropecuari i artesanal.
f) Qualsevol nova construcció, instal·lació o infraestructura permanent, llevat de les de les
esmentades a l’apartat 3.f.
g) Moviments de terres, i en general alteracions de l’orografia natural dels terrenys, llevat
que tinguin per objecte treballs de restauració o millora ambiental compresos a l’article 3.f.
h) Activitats de lleure com la hípica, el paracaigudisme, ala-delta, parapandent i altres
aparells similars tripulats o no per sota de 300 m, i en general l’accés amb finalitat recreativa o
educacional no congruent amb l’article 3.e.
i) En general, les activitats que, directament o indirectament, puguin perjudicar els valors o
els béns protegits en aquesta zona.
5.OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA CARRETERA GIV-6103
S’admeten exclusivament les obres de manteniment, les actuacions destinades a disminuir
l’impacte sobre els sistemes naturals d’aquesta infraestructura i les obres de millora que es
justifiquin en relació amb la seguretat de les persones. En aquest cas, sempre s’han de prioritzar
les opcions de millora que comportin una menor afecció als hàbitats i les espècies silvestres de la
reserva natural.

Article 104. Zona agronatural (clau 3) PEA
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona comprèn els espais agrícoles, forestals i fluvials dins l’àmbit del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà que no s’inclouen a les zones de reserva (clau 1) i costanera (clau 2)
i llur sòl es caracteritza pel seu interès natural vinculat a la presència d’un nivell freàtic superficial.
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa
d’aplicació serà la que es derivi d’aquesta modificació.

2. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics i, en
particular, de les zones humides localitzades al seu interior, la seva diversitat biològica i els sòls
que les caracteritzen, de manera compatible amb l’aprofitament ordenat del seus recursos i el
desenvolupament de l’ús públic.
D’acord amb l’apartat 4.1 del el Programa d’actuació del Pla, es fomentarà la progressiva
implantació de sistemes de producció integrada i ecològica a les explotacions ramaderes i
agrícoles existents. Així mateix, en aquesta zona s’han de fomentar accions per a la recuperació
del l’estat natural de les zones humides, per a la millora de la qualitat de les seves aigües i per a la
protecció dels sòls, dels hàbitats i de la fauna natural característiques.
3. USOS I ACTIVITATS COMPATIBLES:
a) Usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals tradicionals d’acord amb els articles
16,17 i 18 de les normes del PEA, amb les limitacions esmentades a l’apartat 4 d’aquest article, pel
que fa a les zones humides incloses en aquesta zona.
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b) Emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i transformació, de productes i
serveis vinculats a les activitats agràries de la finca on es localitzen, d’acord amb l’establert a
l’article 48.1c del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat amb el Decret 305/2006, de 18 de
juliol).
c) Usos i activitats cinegètiques, d’acord amb les especificacions de l’article 19 de les
normes del PEA.
d) Activitats de lleure, de divulgació, docents i d’educació ambiental.
e) Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna, d’acord amb les
especificacions de l’article 20 de les normes del PEA.
f) Habitatge unifamiliar en edificacions preexistents amb la deguda cobertura jurídica. En el
cas de rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals es pot admetre la divisió horitzontal en
els termes previstos a l’article 50.3 del TRLU (DL 1/2010).
g) Establiments de turisme rural, en edificacions anteriors al 1950, d’acord amb la legislació
vigent, de restauració i hotels en els masos reconstruïts d’acord amb l’article 11.3 de les normes
del PEA, i en edificacions preexistents d’acord amb el previst a l’article 56 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol)
h) Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural,
inclosos els equipament i serveis públics i l’acampada de caràcter temporal establerts a l’article 26
de les normes del PEA.
i) Instal·lacions i serveis tècnics vinculats a les explotacions agràries i els altres usos
admesos, d’acord amb les normes del PEA, incloses les instal.lacions industrials de producció
d’energia integrades compatibles d’acord amb l’article 10.1.g.
j) Infraestructures pròpies del sistema de comunicació i obres i instal·lacions per als serveis
tècnics, d’acord amb les condicions establertes en l’article 13 de les normes del PEA.
k) En general, les actuacions i activitats relacionades amb la gestió de l’espai com a espai
natural protegit i les intervencions destinades a la conservació i restauració dels sistemes naturals
que es desenvolupin d’acord amb els objectius de protecció del PEA, en particular, les accions
previstes en el seu Programa d’actuació
4. PROTECCIÓ DE PRATS I HERBASSARS D’INTERÉS
En relació amb la regulació d’usos establerta a l’apartat anterior, a les àrees de prats i
herbassars localitzades en aquesta zona, s’hi ha de fomentar la conservació i si és el cas la
restauració d’aquests hàbitats. Es prohibeix l’eliminació de les tanques arbrades i arbustives
formades per vegetació natural i en cap cas es podrà reduir la seva amplada a menys de 2 metres,
sense perjudici de les accions destinades a la restauració o regeneració dels sistemes naturals.
En aquestes zones no s’hi admeten les activitats agrícoles, sense perjudici de l’aprofitament
de les closes mitjançant dalla o pastura, ni tampoc els moviments de terres, llevat que s’inscriguin
en les intervencions de conservació o restauració mencionades al punt l.
En tot cas, aquesta regulació és aplicable a les àrees assenyalades com d’atenció especial
en el plànols i a les closes existents, on no s’admet en general cap actuació que no sigui
compatible amb la seva conservació i es prohibeix l’eliminació de les tanques arbrades i arbustives
formades per vegetació natural i en cap cas es podrà reduir la seva amplada a menys de 2 metres,
sense perjudici de les accions destinades a la restauració o regeneració dels sistemes naturals.
D’acord amb les determinacions específiques del Pla d’actuació (apartat 4.1) l’òrgan gestor
ha d’aplicar les accions de gestió necessàries per mantenir les espècies de la flora i les comunitats
vegetals característiques d’aquests sistemes en una estat favorable de conservació, i en concret,
les adreçades a assegurar la continuïtat de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que siguin
particularment adequades en relació amb aquest objectiu.
5. USOS I ACTIVITATS INCOMPATIBLES
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 10 del PEA.
6. EDIFICACIÓ
Poden autoritzar-se edificacions de nova planta o les ampliacions exclusivament en els
supòsits següents:
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a) En els masos existents, noves construccions auxiliars annexes destinades a usos
agrícoles, ramaders i forestals, amb les condicions que estableix l'article 11.2a de les normes del
PEA.
b) Noves construccions auxiliars destinades a les activitats agrícola o ramadera extensiva
(cossos de servei) amb les condicions que estableix l'article 11.2b de les normes del PEA i amb
l’informe favorable de l’òrgan gestor.
c) Ampliacions de les edificacions existents abans de l'aprovació inicial del Pla especial amb
la corresponent cobertura jurídica, quan s'estimi que el volum edificat no és suficient per al
desenvolupament dels usos previstos, fins a un màxim del 20 % del sostre construït en el moment
de l'aprovació inicial del Pla especial. Pel que fa als usos d, h i g, indicats a l’apartat 3, l’ampliació
sols es possible en edificacions en finques amb accés directe a la xarxa viària bàsica de l’espai
establerta pel Pla d’acord amb l’article 22 de les normes del PEA.
d) La reconstrucció de masies i edificacions històriques en estat ruïnós localitzades en
aquesta zona, d'acord amb el que estableix l'article 11.3 del PEA.
e) Noves edificacions destinades a equipaments i serveis d'ús públic previstos
expressament al Programa d'actuació del PEA.
7. ENTORN EXTERIOR.
Pot autoritzar-se el tractament de l'entorn exterior proper a l’edificació com a espai obert
lliure de coberta forestal o conreu, quan es justifiqui per raons d'estricta funcionalitat en relació amb
l'edificació existent o la reforma autoritzada i mai en una proporció major al 5 % de la finca.
8. MOVIMENTS DE TERRES
Els moviments de terres s’admeten exclusivament quan són necessaris per al
desenvolupament d’usos i activitats autoritzats, i sempre que no comportin la pèrdua de capacitat
d’estanyament dels terrenys caracteritzats per llur dèficit de drenatge o inundabilitat.

Article 105. Zona agrícola i forestal (clau 4) PEA
1. DEFINICIÓ
Aquesta zona comprèn els espais agrícoles, forestals i fluvials dins l’àmbit del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà que no s’inclouen a les zones de reserva (clau 1) i costanera (clau 2)
ni a la zona agronatural (clau 3).
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa
d’aplicació serà la que es derivi d’aquesta modificació.

2. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, de
manera compatible amb l’aprofitament ordenat del seus recursos i el desenvolupament de l’ús
públic.
3. USOS I ACTIVITATS COMPATIBLES
a) Usos i activitats agrícoles, ramaderes i forestals tradicionals, d’acord amb les
especificacions dels articles 16, 17, 18 de les normes del PEA.
b) Emmagatzematge, conservació, manipulació, envasat i transformació, de productes i
serveis vinculats a les activitats agràries de la finca on es localitzen, d’acord amb l’establert a
l’article 48.1c del Reglament de la llei d’urbanisme (Decret 305/2006).
c) Usos i activitats cinegètiques, d’acord amb les especificacions de l’article 19 de les
normes del PEA.
d) Activitats de lleure, de divulgació, docents i d’educació ambiental.
e) Recol·lecció d’elements de la gea, de la flora i de la fauna, d’acord amb les
especificacions de l’article 20 de les normes del PEA.
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f) Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que
es portin a terme a l’aire lliure amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindible per l’ús que
es tracti i en finques amb accés directe des de la xarxa viària bàsica definida pel Pla. Quan
aquestes activitats i usos públics es vinculin a edificacions per al seu desenvolupament, només es
podran utilitzar edificacions existents en la data d’aprovació inicial d’aquest Pla especial. En
qualsevol cas s’han de desenvolupar congruentment amb els objectius de protecció d’aquest Pla
especial, i no poden comportar efectes negatius sobre els valors protegits.
g) Habitatge unifamiliar en edificacions preexistents amb la deguda cobertura jurídica. En el
cas de rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals es pot admetre la divisió horitzontal en
els termes previstos a l’article 50.3 del TRLU (DL 1/2010)
h) Establiments de turisme rural, en edificacions anteriors al 1950, d’acord amb la legislació
sectorial vigent i de restauració i hotels en els masos reconstruïts d’acord amb l’article 11.3 de les
normes del PEA.
i) Equipaments i serveis comunitaris que estiguin vinculats funcionalment al medi rural,
inclosos els equipament i serveis públics i l’acampada de caràcter temporal establerts a l’article 26
de les normes del PEA.
j) Instal·lacions i serveis tècnics vinculats a les explotacions agràries o els altres usos
admesos d’acord amb les normes del PEA, incloses les instal.lacions industrials de producció
d’energia integrades compatibles d’acord amb l’article 10.1.g de les normes del PEA.
k) Infraestructures col·lectives pròpies del sistema de comunicació i obres i instal·lacions per
als serveis tècnics, d’acord amb les condicions establertes en l’article 13 de les normes del PEA.
l) En general, les activitats relacionades amb la gestió de l’espai com a espai natural
protegit i les intervencions destinades a la conservació i restauració dels sistemes naturals que es
desenvolupin d’acord amb els objectius de protecció del Pla, en particular, les accions previstes en
el seu Programa d’actuació.
4. USOS I ACTIVITATS INCOMPATIBLES
Són incompatibles en aquesta zona els usos i activitats enumerats a l’article 10 de les
normes del PEA.
5. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
Les edificacions de nova planta o les ampliacions s’admeten exclusivament en els supòsits
següents:
a) En els masos existents, noves construccions annexes destinades a usos agrícoles,
ramaders i forestals, amb les condicions que estableix l'article 11.2a de les normes del PEA.
b) Noves construccions auxiliars destinades a les activitats agrícoles o ramadera extensiva
(cossos de servei) amb les condicions que estableix l'article 11.2b de les normes del PEA i amb
l’informe favorable de l’òrgan gestor.
c) Poden autoritzar-se ampliacions de les edificacions existents abans de l'aprovació inicial
del Pla especial amb la corresponent cobertura jurídica, quan s'estimi que el volum edificat no és
suficient per al desenvolupament dels usos previstos, fins a un màxim del 20% del sostre construït
en el moment de l'aprovació inicial del Pla especial, o per a la seva rehabilitació com a
equipaments vinculats a l’espai protegit d’acord amb l’article 26 de les normes del PEA (fins a un
màxim del 50%). Les ampliacions destinades als usos d), h), i i) segons l’apartat anterior 3 i els
compresos en l’article 26 de les normes del PEA, sols poden autoritzar-se en finques amb accés
directe a la xarxa viària bàsica de l’espai establerta pel Pla d’acord amb l’article 22 de les normes
del PEA.
d) La reconstrucció de masies i edificacions històriques en estat ruïnós localitzades en
aquesta zona, d'acord amb el que estableix l'article 11.3 de les normes del PEA.
e) Noves edificacions destinades a equipaments i serveis d'ús públic expressament
previstos al Programa d'actuació del PEA.
6 ENTORN EXTERIOR.
Pot autoritzar-se el tractament de l'entorn exterior proper a l’edificació com a espai obert
lliure de coberta forestal o conreu, quan es justifiqui per raons d'estricta funcionalitat en relació amb
l'edificació existent o la reforma autoritzada i mai en una proporció major al 5 % de la finca.
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7 MOVIMENT DE TERRES
Els moviments de terres s’admeten exclusivament quan són necessaris per al
desenvolupament d’usos i activitats autoritzats d’acord amb les presents Normes.

Article 106. Zona perifèrica de protecció i connexió (clau 6) PEA
1. DEFINICIÓ
Comprèn l’àmbit del Pla Especial no inclòs a l’espai del PEIN Aiguamolls de l’Alt Empordà.
L’establiment d’aquest àmbit de protecció perifèric és necessari per assegurar la continuïtat
territorial entre els diferents sectors de l’espai protegit. Inclou un conjunt d’àrees caracteritzades
per la seva funció en relació amb la continuïtat biològica i paisatgística entre els diferents polígons
que formen l’espai i entre aquest i el Parc Natural de Cap de Creus, el conjunt Medes – Montgrí –
Baix Ter i la xarxa hidrològica principal.
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa
d’aplicació serà la que es derivi d’aquesta modificació.

2. OBJECTIUS
Els objectius de la zona són evitar que a l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà es produeixin processos d’aïllament i fragmentació derivats de la transformació dels
espais naturals o seminaturals que comportin l’amenaça per al paisatge o als sistemes naturals
protegits del Parc, com ara el creixement urbanístic o la implantació de determinades
infraestructures o instal·lacions.
3. USOS ADMESOS.
S’admeten el usos propis del sòl no urbanitzable establerts al Text refós de la Llei
d’urbanisme (DL 1/2010), llevat de les excepcions que es determinen expressament en l’apartat 4.
4. USOS INCOMPATIBLES
En relació amb l’article 47.4 i 5 del TRLU, en relació amb les actuacions específiques
destinades la implantació d’activitats o equipaments d’interès públic que poden emplaçar-se en el
sòl no urbanitzable, en aquesta zona no s’admeten:
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que
comportin transformacions significatives en superfície del medi rural, pèrdua de llur funcionalitat
respecte la connectivitat o obres o instal·lacions més enllà de la senyalització, l’abalisament o
elements anàlegs.
b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Aquesta
incompatibilitat no inclou els equipaments i serveis comunitaris existents en data de l’aprovació
inicial d’aquest Pla especial.
c) Instal·lacions de transformació o producció d’energia, estacions de telecomunicació, plantes de
subministrament o sanejament d’aigua, plantes destinades al tractament de residus o altres serveis
ambientals o instal·lacions per serveis tècnics anàlogues, llevat que per llur funcionalitat no puguin
ser emplaçades totalment o parcialment en un lloc alternatiu. Aquesta incompatibilitat no inclou les
instal·lacions existents en data de l’aprovació inicial d’aquest Pla especial ni tampoc les
instal·lacions de generació d’energia renovable eòliques, fotovoltaiques, termosolars o anàlogues
integrades en les edificacions existents, amb la deguda cobertura jurídica, o que es localitzin en les
àrees de possible ampliació d’aquestes. I, en relació amb l’article 47.6 del TRLU 2010, pel que fa a
noves construccions susceptibles d’emplaçar-se en el medi rural, no s’admeten com a noves
construccions:
a) Les construccions i dependències no vinculades a una activitat agrícola, ramadera o forestal.
b) Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d’altres serveis de la xarxa viària.
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c) Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament
de les obres públiques, llevat que per llur funcionalitat no puguin ser emplaçades en un lloc
alternatiu.
d) Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping. Aquesta
incompatibilitat no inclou la rehabilitació, reconstrucció o ampliació de masies i cases rurals per a la
seva destinació com a establiment hoteler, de restauració, de turisme rural o d’educació en el lleure
en els termes previstos a l’article 47.3 del TRLU 2010 i l’article 55 del Reglament de la Llei
d’urbanisme (Decret 305/2006).
5. PRECISIÓ DELS LÍMITS EXTERIORS DE LA ZONA 6
Els límits de la zona 6 que coincideixen amb la delimitació establerta entre els diferents
tipus de sòl que componen el sistema d’espais oberts pel Pla Director Territorial de l’Empordà és
d’aplicació l’article 2.4 de les seves normes, llevat que també coincideixin amb la delimitació de
caràcter definitiu del PEIN o del Parc Natural. En conseqüència, aquests límits poden ser
concretats pels instruments de planejament urbanístic que defineixin l’ordenació a escales més
detallades en els termes establerts a l’article mencionat amb l’excepció indicada.

Article 107. Zona PEIN Cap de Creus. Clau 4 PECC
1. DEFINICIÓ
S’inclouen en la categoria de sòl no urbanitzable de protecció especial la totalitat dels sòls
corresponents als espais naturals que formen part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) del Cap
de Creus situats en l’àmbit de planejament (NUe-pein)
En el cas que es modifiqui el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, la normativa
d’aplicació serà la que es derivi d’aquesta modificació.

2. SUBZONES.
a) Parc natural de cap de Creus (Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció del cap de Creus,
i Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural del cap de Creus
(Resolució MAH/2618/2006 de 28 de juliol. DOCG núm. 4692 de 7 d’agost de 2006).
3. REGULACIÓ
La regulació de l’espai del PEIN Parc natural de cap de Creus es regirà per les
determinacions del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge aprovat definitivament
per acord de 20.06.2006 del Govern (DOGC núm. 4.692, de 07.08.2006).
1. El sòl no urbanitzable de protecció especial serà classificat com a sòl no urbanitzable
pels plans d’ordenació urbanística municipal i li és d’aplicació el règim que estableix
aquest article.
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara
dels punts 4 i 6 de l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, articles concordants del Reglament que el desenvolupa,
s’entén que el sòl no urbanitzable de protecció especial està sotmès a un règim especial de
protecció al qual fa referència el punt 5 de l’esmentat article, i que són incompatibles totes
les actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de manera clara els
sistemes naturals i ecològics, disminuir les superfícies de sòl amb valor connector,
malmetre els sòls d’alt valor agrícola o contradir les normes de regulació paisatgística.
3. En el sòl no urbanitzable de protecció especial, només podran autoritzar-se les
edificacions de nova planta següents:
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a) Les que s’han de destinar a activitats que milloren la funcionalitat territorial d’aquest sòl o
la gestió que se’n faci en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla.
b) L’ampliació d’edificacions que hi ha destinades a usos que poden ser admesos en sòl no
urbanitzable. Aquestes ampliacions no excediran el 20% del sostre i del volum de
l’edificació existent a l’aprovació inicial d’aquest pla director. Quan es tracti de l’ampliació
d’edificacions destinades a explotacions ramaderes o granges, es regularà pel planejament
urbanístic municipal atenent al criteri de capacitat (nombre de caps), fins al límit que
defineix l’Annex II de la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental.
c) Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb els apartats 6, 7 i 8 de
l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, i articles concordants del Reglament que la desenvolupa, dins de les
limitacions de l’apartat 5 del mateix article a que s’ha fet referència en el número 2 per tal
de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl.
4. En el sòl no urbanitzable de protecció especial pel seu alt valor agrícola, i en general en

tot el d’aquest tipus que estigui destinat a activitats agràries, s’entendran com a edificacions
motivades per millorar-ne la gestió aquelles necessàries per a l’agricultura i la ramaderia
extensiva, com ara coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o
la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveu el punt 6, a) i b), de
l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme i articles concordants del Reglament que la desenvolupa.
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes,
com també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en determinades
circumstàncies en el sòl no urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i articles
concordants del Reglament que la desenvolupa, requeriran, per a ser autoritzades, un
estudi d’integració paisatgística d’acord amb el que s’estableix en el Pla director territorial
de les Comarques Gironines i amb el contingut establert en l’art. 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 de les
directrius del Paisatge. En tot cas, no s’autoritzaran aquestes edificacions i activitats en
aquest sòl si hi ha alternatives raonables d’ubicació en sòls de protecció territorial o
preventiva.
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl no
urbanitzable de protecció especial, i també la millora dels existents en aquesta classe de
sòl, s’adaptaran a solucions que minimitzin els desmunts i terraplens i no interferiran els
corredors hidrogràfics i biològics. En cada cas serà preceptiu un estudi d’impacte sobre
l’entorn paisatgístic que expressi el compliment d’aquests condicions, sense perjudici del
que s’assenyala al número 8.
7. L’estudi d’integració paisatgística haurà de demostrar que l’edificació i els usos que es

proposen no afecten de manera substancial els valors de l’àrea de sòl no urbanitzable de
protecció especial on s’ubiquen. L’estudi considerarà, en el seu cas, les variables relatives a
vegetació i fauna de l’entorn, funcions de connector biològic, estabilitat del sòl, funcions
hidràuliques, fragmentació del sòl, producció de residus, accessibilitat i necessitat de
serveis, increment de la freqüentació, i estructura i dinàmica del paisatge.
8. Mitjançant plans d’ordenació urbanística o plans especials, o bé directrius de paisatge,
es podran, en el marc de les presents regulacions normatives, desenvolupar detalladament
les condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix el número
5, com també les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures
necessàries. Quan hi hagi aquestes regulacions, no serà necessari presentar l’estudi
d’integració paisatgística a què fa referència, amb caràcter general, aquest article, sense
perjudici de:
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-Les avaluacions d’impacte ambiental legalment exigibles per a determinades
actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió.
-Les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la normativa ambiental de
Catalunya per als espais compresos en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
-Les condicions específiques de caràcter més restrictiu establertes per als sòls que
formen part de la Xarxa Natura 2000.
4. USOS
Usos compatibles:
a) Activitats i aprofitaments agropecuaris, forestals, agroturístics i ecoturístics.
b) Aprofitaments cinegètics de les espècies autòctones pròpies del massís d’acord amb la
regulació específica sobre caça.
c) Ramaderia extensiva i semi intensiva. La intensiva pot ser un ús compatible sempre hi
quan compleixin la regulació d’usos i activitats.
d) Habitatge familiar preexistent o vinculat a l'explotació agropecuària de la finca a on es
situa.
e) Educació ambiental i turisme cultural
f) Activitats esportives que es desenvolupen en el medi natural sempre que no ocasionin
degradacions dels valors objecte de protecció.
g) Instal·lació i manteniment dels serveis de subministrament d’energia elèctrica, aigua,
telefònica i similars, necessaris pel desenvolupament dels usos i activitats que es duguin a terme
dins d’aquesta zona. Aprofitaments hidràulics sempre que garanteixin la conservació dels cabals
ecològics o de manteniment.
Usos incompatibles. S’entendran com a incompatibles tots aquells usos, activitats o actuacions no
esmentats en l’article anterior i , en concret, els que són detallats a continuació:
a) Usos industrials o d’emmagatzematge.
b) Ramaderia intensiva.
c) Activitats extractives.
d) Càmpings i altres modalitats d’acampada, llevat del cas de càmpings masia.
e) Els esports d’aventura i activitats esportives de competició.
5. En aquesta zona prevaldrà els criteris que s’especifiquen a l’article 6 d’interpretació del PE de
cap de Creus.

Article 108. NUe-eco. Zona de sòls de connectivitat ecològica i paisatgística i
NUe-agro. Zona d’alt valor agrícola
1. DEFINICIÓ
Els sòls corresponents a les zones de protecció especial
2. SUBZONES.
No hi ha subzones
3. REGULACIÓ
1. El sòl no urbanitzable de protecció especial serà classificat com a sòl no urbanitzable pels
plans d’ordenació urbanística municipal i li es d’aplicació el règim que estableix aquest
article.
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara

dels punts 4 i 6 de l’article 47 Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles concordants del Reglament que la desenvolupa,
s’entén que el sòl no urbanitzable de protecció especial està sotmès a un règim especial de
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protecció al qual fa referència el punt 5 de l’esmentat article, i que són incompatibles totes
les actuacions d’edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de manera clara els
sistemes naturals i ecològics, disminuir les superfícies de sòl amb valor connector,
malmetre els sòls d’alt valor agrícola o contradir les normes de regulació paisatgística.
3. En el sòl no urbanitzable de protecció especial, només podran autoritzar-se les
edificacions de nova planta següents:

a) Les que s’han de destinar a activitats que milloren la funcionalitat territorial d’aquest sòl o
la gestió que se’n faci en el marc dels objectius de preservació que estableix el Pla.
b) L’ampliació d’edificacions que hi ha destinades a usos que poden ser admesos en sòl no
urbanitzable. Aquestes ampliacions no excediran el 20% del sostre i del volum de
l’edificació existent a l’aprovació inicial d’aquest pla director. Quan es tracti de l’ampliació
d’edificacions destinades a explotacions ramaderes o granges, es regularà pel planejament
urbanístic municipal atenent al criteri de capacitat (nombre de caps), fins al límit que
defineix l’Annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
d’activitats.
c) Les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb els apartats 6, 7 i 8 de l’article
47 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i articles concordants del Reglament que la desenvolupa, dins de les
limitacions de l’apartat 5 del mateix article a que s’ha fet referència en el número 2 per tal de
garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial d’aquest sòl.
4. En el sòl no urbanitzable de protecció especial pel seu alt valor agrícola, i en general en
tot el d’aquest tipus que estigui destinat a activitats agràries, s’entendran com a edificacions
motivades per millorar-ne la gestió aquelles necessàries per a l’agricultura i la ramaderia
extensiva, com ara coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al bestiar o
la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveu el punt 6, a) i b), de
l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme i articles concordants del Reglament que la desenvolupa.
5. Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes,

com també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables en determinades
circumstàncies en el sòl no urbanitzable a l’empara de l’article 47 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i articles
concordants del Reglament que la desenvolupa, requeriran, per a ser autoritzades, un
estudi d’integració paisatgística d’acord amb el que s’estableix en el Pla director territorial
de les Comarques Gironines i amb el contingut establert en l’art. 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 de les
directrius del Paisatge, que en demostri la compatibilitat amb la preservació dels valors que
motiven la protecció especial d’aquest sòl. En tot cas, no s’autoritzaran aquestes
edificacions i activitats en aquest sòl si hi ha alternatives raonables d’ubicació en sòls de
protecció territorial o preventiva.
6. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl no
urbanitzable de protecció especial, i també la millora dels existents en aquesta classe de
sòl, s’adaptaran a solucions que minimitzin els desmunts i terraplens i no interferiran els
corredors hidrogràfics i biològics. En cada cas serà preceptiu un estudi d’impacte sobre
l’entorn paisatgístic que expressi el compliment d’aquests condicions, sense perjudici del
que s’assenyala al número 8.
7. L’estudi d’integració paisatgística haurà de demostrar que l’edificació i els usos que es

proposen no afecten de manera substancial els valors de l’àrea de sòl no urbanitzable de
protecció especial on s’ubiquen. L’estudi considerarà, en el seu cas, les variables relatives a
vegetació i fauna de l’entorn, funcions de connector biològic, estabilitat del sòl, funcions
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hidràuliques, fragmentació del sòl, producció de residus, accessibilitat i necessitat de
serveis, increment de la freqüentació, i estructura i dinàmica del paisatge.
8. Mitjançant plans d’ordenació urbanística o plans especials, o bé directrius de paisatge, es
podran, en el marc de les presents regulacions normatives, desenvolupar detalladament les
condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereix el número 5,
com també les condicions específiques per a la implantació de les infraestructures
necessàries. Quan hi hagi aquestes regulacions, no serà necessari presentar l’estudi
d’integració paisatgística a què fa referència, amb caràcter general, aquest article, sense
perjudici de:
-Les avaluacions d’impacte ambiental legalment exigibles per a determinades
actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió.
4. USOS
Usos compatibles:
a) Activitats i aprofitaments agropecuaris, forestals, agroturístics i ecoturístics
b) Aprofitaments cinegètics de les espècies autòctones pròpies del massís d’acord amb la
regulació específica sobre caça.
c) Ramaderia extensiva, semi extensiva i intensiva
d) Habitatge familiar preexistent o vinculat a l'explotació agropecuària de la finca a on es
situa.
e) Educació ambiental i turisme cultural
f) Activitats esportives que es desenvolupen en el medi natural sempre que no ocasionin
degradacions dels valors objecte de protecció.
g) Instal·lació i manteniment dels serveis de subministrament d’energia elèctrica, aigua,
telefònica i similars, necessaris pel desenvolupament dels usos i activitats que es duguin a terme
dins d’aquesta zona. Aprofitaments hidràulics sempre que garanteixin la conservació dels cabals
ecològics o de manteniment.
i) Càmpings i altres modalitats d’acampada.
j) Els esports d’aventura i activitats esportives de competició.
k) Instal·lació d’energies alternatives.

Article 109. NU. Zona de protecció preventiva
1. DEFINICIÓ
Els sòls corresponents a les zones de protecció preventiva.
2. SUBZONES.
No hi ha subzones.
3. REGULACIÓ
1. El sòl no urbanitzable de protecció preventiva li es d’aplicació el règim que estableix
aquest article.
2. Amb relació a les actuacions en sòl no urbanitzable es poden autoritzar a l’empara dels
punts 4 i 6 de l’article 47 LU i articles concordants del Reglament que la desenvolupa, no
estan sotmesos a un règim especial de protecció.
4. USOS
Usos compatibles:
a) Activitats i aprofitaments agropecuaris, forestals, agroturístics i ecoturístics
b) Aprofitaments cinegètics de les espècies autòctones pròpies del massís d’acord amb la
regulació específica sobre caça.
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c) Ramaderia extensiva, semi intensiva i intensiva
d) Habitatge familiar preexistent o vinculat a l'explotació agropecuària de la finca a on es
situa.
e) Educació ambiental i turisme cultural
f) Activitats esportives que es desenvolupen en el medi natural sempre que no ocasionin
degradacions dels valors objecte de protecció.
g) Instal·lació i manteniment dels serveis de subministrament d’energia elèctrica, aigua,
telefònica i similars, necessaris pel desenvolupament dels usos i activitats que es duguin a terme
dins d’aquesta zona. Aprofitaments hidràulics sempre que garanteixin la conservació dels cabals
ecològics o de manteniment.
i) Càmpings i altres modalitats d’acampada.
j) Els esports d’aventura i activitats esportives de competició.
k) Instal·lació d’energies alternatives
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TÍTOL IV - PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEGS
CAPÍTOL XI - CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
SECCIÓ 1. ASPECTES GENERALS
Article 110. Definició
1.Aquest Pla inclou un estudi, que anomenarem precatàleg de béns que cal protegir,fins a
redacció definitiva del catàleg en els termes que preveu la legislació a Catalunya. D'acord amb el
que preveu l'article 71 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, l’Ajuntament es compromet a elaborar un catàleg que ha d’incloure els béns que
calgui protegir, i que juntament amb les normes especifiques, i d’acord amb les categories
establertes per la legislació sectorial aplicable, són part integrant de la documentació imperativa del
pla.
2.Es considera patrimoni històric, artístic, urbanístic, arquitectònic i paisatgístic de Palausaverdera, el conjunt d'edificis, construccions, jardins, elements, carrers i places i espais naturals
que constitueixen la identitat històrica del municipi i que cal conservar, millorar i transmetre en
òptimes condicions a les generacions futures.
3.El catàleg distingeix les categories següents de béns i paisatges protegits:
- Béns Culturals d’Interès Nacional: S'inclouen sota aquest epígraf aquells edificis, conjunts
o elements objecte d'especial protecció pel seu interès cultural, de caràcter nacional.
- Béns d’Interès Arquitectònic, Arqueològic o Històric: S'inclouen sota aquest epígraf aquells
edificis, conjunts o elements objecte de protecció pel seu interès cultural, de caràcter local.
- Espais d’Interès Paisatgístic: Comprèn tant els indrets d'interès paisatgístic propi com els
espais al voltant d'altres béns culturals o naturals catalogats i que han de restar lliures d'edificació.

Article 111. Normes generals en relació als béns immobles
1.Els propietaris de les finques i/o edificacions incloses en el Catàleg i, per tant,
mereixedores de protecció, estan obligats a conservar-los en bon estat de seguretat, salubritat i
ornat públic.
2.L'Ajuntament ordenarà d'ofici o a instància de qualsevol interessat, l'execució de les obres
necessàries per a la conservació de les bones condicions de seguretat, salubritat i d'ornat de les
edificacions, jardins i terrenys, quan els seus propietaris no tinguin cura d'aquesta conservació.
3.Els propietaris de l'immoble en el qual hi hagin elements incorporats a la construcció que
mereixin ésser protegits, no podran canviar-los de lloc ni realitzar-hi reparacions o reformes sense
l'autorització de l'Ajuntament, que serà el responsable de la seva vigilància i conservació.
4.Quan en el curs d'una obra de reforma, conservació o construcció, apareguin elements
d’interès històric o arqueològic, el propietari queda obligat a comunicar-ho immediatament a
l'Ajuntament i podran ser d'immediata aplicació els efectes de suspensió de llicència.
5.Els propietaris inclosos dintre dels conjunts protegits resten obligats, prèviament a
qualsevol actuació que hi vulguin efectuar, a la sol·licitud d'un informe a l'Ajuntament en la qual es
determinarà per a cada actuació els elements que cal preservar i protegir.
6.Les determinacions que es contenen en aquestes Normes i en els documents que les
desenvolupin per a la protecció dels béns culturals o del patrimoni històric artístic, hi són sense
perjudici de l'acció protectora de la Generalitat i/o de les altres administracions.
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Article 112. Normes de protecció en relació als edificis, conjunts i béns
immobles
1.Són preferents les actuacions de conservació, consolidació, rehabilitació i restauració i, en
cap cas, es permetrà el seu enderrocament o les obres que suposin un canvi de les
característiques tipològiques essencials del bé catalogat.
2.En el cas de rehabilitació o reutilització es recuperaran els elements protegits i les obres
s'atendran a les condicions de protecció que, amb caràcter detallat, poguessin establir-se.
3.En les edificacions incloses en aquest apartat no s'hi podran realitzar més obres que les
de restauració o conservació dels edificis, les quals no podran variar els elements edificadors i
estructurals definitoris dels seus valors, ni incrementar per cap motiu el seu volum; es prohibeixen
les obres d'enderrocament i de transformació dels edificis i de l'entorn natural del lloc.
4.Hauran de respectar-se les façanes, els buits, els afegits i les obertures, així com els
materials existents i els pendents de cobertes.

Article 113. Intervenció en els elements del Catàleg
1. Els projectes d'intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del Catàleg i
que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran acompanyats de la següent
documentació independent del corresponent projecte tècnic:
-

Aixecament planimètric complert de l'edificació en plantes, alçats i seccions, tant
generals del conjunt, com de detall de les diferents part diferenciades que els
composin, així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb
un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva plena
comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial.
Reportatge fotogràfic detallat i complert sobre la totalitat de l'edificació, amb visions
de conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la
formalització exterior, com dels espais interiors.
Estudi historiogràfic complert de l'edificació, amb la identificació de la major
informació possible entorn a la seva construcció i els agents que hi van intervenir, i
les modificacions o ampliacions més significatives que hagi experimentat en la
seva història.
2.La relació d'edificis establerta en la present normativa, sens perjudici de la protecció
especial que li correspon en funció de la seva inclusió en el present Catàleg, es troba subjecte a la
normativa establerta en funció de la zona en la que es troba, que en general correspon a la zona de
Casc Antic (clau 1).

SECCIÓ 2. RELACIÓ DELS BÉNS A PROTEGIR
Article 114. Catàleg
El catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de
cada un dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions especials de protecció de cada
un dels elements.
- Nivell 1- Els BCIN. tindran el nivell de protecció integral, que els assigna la Llei 16/1985 de
26 de juny del Patrimoni històric espanyol.
- Nivell 2- Els BCIL. Edificis i elements d’interès: Elements catalogats sotmesos a les
condicions generals de protecció que aquestes normes determinen per al catàleg.
- Nivell 3- Els BCIL. Àrees arqueològiques: n'hi ha de dos tipus:
a) Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 50 m. Les llicències d'obres
dins d'aquest radi hauran de ser objecte d'informe previ del Servei d'Arqueologia de la Direcció
General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs arqueològics, per tal
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de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l'actuació més adient.
b) Les zones d'expectativa arqueològica: Són així considerades les zones on s'han produït
troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment
possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d'obres, s'haurien de realitzar
sondeigs i prospeccions arqueològiques d'acord amb el Servei d'Arqueologia de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l'existència del jaciment.
1.Queden inclosos en el catàleg de patrimoni a protegir els elements que es relacionen a
continuació. Tots ells estan grafiats i referenciats en els plànols d'ordenació.
Elements a protegir:

Nivell

TERME MUNICIPAL
P1 Santuari de Sant Onofre
P2 Camí de Sant Onofre
P3 Dolmen La Muntanya d’en Caselles
P4 Dolmen La Sureda I
P5 Dolmen La Devesa
P6 Poblat Neolític Can Isaac
P7 Moli del Vent o Torre del Vent
P8 Mas Oriol
P9 Mas de la Torre oTorre de l’Albert
P10 Barraca d’Olivar
P11 Cista de la Sureda
P12 Dolmen de la Sureda II
P13 Paradolmen d’en Puet
P14 Menhir d’en Puet
P15 Dolmen Riera de Fontasia I
P16 Dolmen La Febrosa II
P17 Paradolmen Els Sinyols
P18 Dolmen del mas Bofill
P19 Font de sant Onofre
P20 Cooperativa Agrícola
P21 Pont del mas Oriol
P22 Celler d’Oli
P23 Inscultures de Can Isaac
P24 Abric de las Devesa
P25 Camí de Palau a Mas Ventós
P26 Dolmen La Febrosa I
P27 Dolmen Riera de Fontasia II
P28 Pedres 1-3 de Les Creus
P29 Coll del Mosquit
P30 Camí de Santa Creu
P31 Llosa del Coll del Mosquit
P32 Castell de Sant Salvador de Verdera
P33 Camí de la Creu Blanca
P34 Camp de futbol
P35 Camps de Can Massot

2
3
3
3
3
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
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SOL URBÀ
- EDIFICIS D’INTERÈS ARQUITECTÒNIC
0 Església de Sant Joan
1 Antigues escoles, Ajuntament
2 Façana Can Sibeques
3 Façana Bar Sport
4 Mas Oliva
5 Castell o Torre del Rellotge
6 Edifici
7 Façana Mas Bonet
8 Edifici
9 Edifici Ca l’Enric
10 Edifici
11 Edifici
12 La Font de Dalt
13 Mas Isaac
14 Can Muní
15 Casa La Palma
16 Mas Saurina
17 Cal Ferrer
18 Font de Mas Isaac

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

- ELEMENTS D’INTERÈS ARQUEOLÒGIC
0 Poblat ibèric
1 Dolmen
2 Estació del bronze de Can Isach
3 Església Parroquial
4 Camí de Can Isach

Article 115. Condicions d’aquest elements catalogats
1. Condicions d'edificabilitat.
a) En els solars intersticials d'un tram de carrer catalogat, podran aixecar-se noves
edificacions que se subjectin, no solament a la normativa general de la zona que l'envolti, sinó
també a les prescripcions que determini el catàleg i al previ vist i plau dels SSTT de l’Ajuntament.
b) Els edificis i àmbits catalogats tindran la possibilitat d'edificar en els espais lliures dels
solars, o d'augmentar el volum edificat, si en el seu cas així ho determinen les NNSS, per a cada un
dels elements en forma individualitzada i concreta.
2. Condicions de l'edificació, usos i llicències.
a) Aquestes llicències necessitaran un informe previ de l'equip tècnic municipal, i d'un
informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3. Condicions de l'immoble protegit.
Els àmbits i edificis protegits de propietat privada corresponents a una unitat compositiva i
registral, constituiran un immoble únic, als efectes de la regulació de les mesures de Protecció.
4. Condicions de les obres de consolidació i conservació.
a) Es podran autoritzar obres de consolidació i conservació de caràcter urgent, amb informe
previ del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els usos seran concordants amb
les característiques i posada en valor dels edificis a protegir.
b)Es limitaran les modificacions dels edificis catalogats als elements que no desvirtuïn les
seves característiques formals. El projecte de modificació haurà de justificar la conveniència o
necessitat de les obres de modificació, que es descriuran en una memòria i es grafiaran en plànols
de planta, secció i alçats.
La concessió de la llicència d’obres està sotmesa a l’informe previ corresponent del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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SECCIÓ 3 CATÀLEG DE MASIES I EDIFICIS RURALS
Article 116. Masies i cases rurals
Per tal d’identificar i concretar les masies i cases rurals, dins del sòl no urbanitzable,
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, les quals cal preservar i recuperar per formar part de
l'estructura tradicional d'ocupació del territori de Palau-saverdera i en atenció al seu interès
arquitectònic, històric i paisatgístic és necessària la redacció d’un Pla especial que identifiqui el
catàleg de masies i cases rurals d’acord amb les determinacions del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
L’aprovació definitiva del POUM modifica algunes qualificacions del catàleg de masies, però
donat que el PE de masies ja incorporava ela paràmetres del Pla Director de les Comarques
Gironines, el Pla Director de la Serra de Rodes..., és vàlid i es pot aplicar.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA. Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme
-FORA D’ORDENACIÓ:
Els edificis, instal·lacions, i usos anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, subjectes a expropiació, cessió obligatòria i /o enderrocament o cessament
d’activitat per raó d’afectacions de vialitat, espais lliures, equipaments estaran en situació de fora
d’ordenació.
OBRES.- Els edificis, instal·lacions, i usos en situació de fora d’ordenació, podran realitzar les
reparacions que exigeixi la salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de
les construccions i instal·lacions. Per tant, en el moment de demanar la corresponent llicència
municipal, caldrà acreditar gràficament l’estat de la finca.
El valor d’aquestes obres no serà en cap cas objecte de compensació.
L’eficàcia de la llicència de les obres autoritzables en els edificis i instal·lacions en situació de fora
d’ordenació, quedarà condicionada a l’anotació marginal de les condicions de la llicència municipal
en la finca en el Registre de la Propietat corresponent.
USOS.- Els canvis d’ús d’aquestes construccions i instal·lacions en situació de fora d’ordenació, es
poden autoritzar de conformitat amb el text refós de la Llei d’Urbanisme (art. 53.5 DL 1/2010 de 3
d’Agost).
Els usos i activitats que disposin de llicència municipal i s’exerceixin en un edifici i/o instal·lació en
situació de fora d’ordenació, es podran continuar desenvolupant fins al moment de l’expropiació,
cessió i o enderroc.
Les adaptacions i modificacions de l’activitat existent amb llicència, així com la instal·lació d’una
activitat que no comporti la realització d’obres prohibides en l’edifici i o instal·lació en situació de fora
d’ordenació, i no dificulti l’execució del planejament, es podrà autoritzar mitjançant llicència a
provisional i a precari.
-VOLUM DISCONFORME:
OBRES.- Les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació disconforme amb
els paràmetres imperatius del planejament, però que no quedin fora d’ordenació s’hi autoritzen
obres de consolidació, rehabilitació i els canvis d’ús d’acord amb les condicions bàsiques d’aquest
planejament.
Són paràmetres imperatius i condicions bàsiques d’aquest planejament les determinacions sobre el
coeficient d’edificabilitat net aplicable a la zona corresponent, així com el nombre d’habitatges. No
és condició bàsica el paràmetre referent a l’alçada, ocupació màxima, i distància respecte al límit
de parcel·la. Es podran autoritzar parcel·lacions sempre que compleixin amb els paràmetres bàsics
del planejament i no s’augmenti la disconformitat existent abans de la parcel·lació.
No obstant, en els supòsits en que es procedeixi a una gran rehabilitació de l’immoble, d’acord amb
la definició que disposa l’art. 119.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, caldrà
ajustar l’edifici a la totalitat dels paràmetres urbanístics.
USOS.- Els usos preexistents a aquest planejament es poden mantenir mentre no esdevinguin
incompatibles amb aquest, i sempre que s’adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i
de perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació.
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En aquets casos, els usos preexistents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de
titularitat.

SEGONA. Zona industrial en sòl no urbanitzable
La totalitat de les naus existents en l’únic polígon industrial del municipi, qualificat com a sòl no
urbanitzable per disposició del pla director urbanístic de la Serra de Rodes, queden en situació de
volum disconforme.
En les edificacions, construccions i instal·lacions disconformes amb l’ordenació establerta per el Pla
especial dels Aiguamolls, només s’admeten obres de manteniment estricte, i aquelles obres
destinades al seu desmantellament o a la reforma per disminuir el seu impacte paisatgístic, ecològic
o ambiental. Aquestes obres de reforma no poden significar en cap cas augment del volum edificat.

TERCERA. Parcel·les fora d'ordenació
En general, les parcel·les existents a les diferents zones edificables, de superfície i/o dimensions
inferiors a les que estableixi el Pla general per a la zona on s'emplacen es consideraran edificables
sempre que constin escripturades abans de l'aprovació inicial del present Pla.

QUARTA. Edificacions o instal·lacions ramaderes i/o agrícoles existents en sòl
no urbanitzable
Les edificacions o instal.lacions agrícoles i/o ramaderes existents en sòl no urbanitzable i legalment
implantades amb anterioritat amb la legislació urbanística anterior a la Llei 2/2002, mentre no cessin
l’activitat per la qual van ser autoritzades, poden ser objecte d’aquelles obres de conservació,
adequació i de millora que siguin necessàries pel correcte funcionament de l’activitat. També poden
ser objecte d’obres d’ampliació quan siguin necessàries per a la continuïtat de l’activitat o per a la
seva adequació a la normativa aplicable en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats.
Aquestes obres d’ampliació s’autoritzen amb el tràmit previst a l’article 48 DL 1/2010 de 3 d’Agost.
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ANNEX 1: DEFINICIONS
PARÀMETRES URBANÍSTICS

GENERALS

SOBRE

CONCEPTES

I

DEFINICIONS GENERALS SOBRE CONCEPTES I PARÀMETRES URBANÍSTICS
Definicions
-Edificació alineada a vial: Correspon a una edificació entre mitgeres, la façana de la qual és
coincident o paral·lela a l’alineació del vial.
-Edificació aïllada: Correspon a una edificació les façanes de les quals estan separades de les
llindes de la parcel·la.

Paràmetres referits als sectors
-Coeficient d'edificabilitat bruta: Factor que fixa la superfície màxima de sostre edificable d'un
sector en relació a tota la seva superfície. S'expressa en metres quadrats de sostre edificable per
metres quadrats de sòl (m2/m2).
-Coeficient de volum edificable brut: Factor que relaciona el volum edificable d'un sector amb la
seva superfície total. Es dóna en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl (m3/m2)
-Coeficient d'edificabilitat complementari brut: És el coeficient d'edificabilitat bruta que determina
el sostre màxim edificable destinat exclusivament a uns usos concrets que s'assenyalen per a cada
zona. Aquest coeficients mai podrà augmentar el nombre d'habitatges que resultin per aplicació dels
coeficients de densitat d'habitatge per zona.
-Densitat màxima d'habitatges bruta: Coeficient que fixa el nombre màxim d'habitatges d'un
sector en relació a tota la seva superfície. Les unitats venen donades en nombre d'habitatges per
hectàrea de sòl (hab/Ha).

Paràmetres referits a la parcel·lació
-Parcel·la: És la porció de sòl urbà, edificable.
-Parcel·la mínima: És la unitat de sòl mínima per a ser construïda. Les parcel·les mínimes,
definides a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al registre de la propietat en
el moment d'inscripció de la finca.
-Front de parcel·la: Partió o límit de la parcel·la amb el carrer.
-Solar: Parcel·la que pel fet de reunir les condicions de superfície i urbanització establertes en
aquest Pla general és apte per a ésser edificada immediatament.

Paràmetres referits a l’edificació
-Coeficient d'edificabilitat neta o de parcel·la: Factor que fixa la superfície màxima de sostre
edificable en relació a la superfície de sòl d'una parcel·la. S'expressa en metres quadrats de sostre
edificable dividit per metres quadrats de sòl (m²/m²).
-Coeficient de volum edificable net o de parcel·la: Factor que relaciona el volum edificable d'una
parcel·la amb la seva superfície. Es dóna en metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl
(m³/m²).
-Coeficient d'edificabilitat complementari net o de parcel·la: És el coeficient d'edificabilitat net
que determina el sostre edificable destinat exclusivament a uns usos concrets assenyalats a cada
parcel·la. Aquest coeficient mai podrà augmentar el nombre d'habitatges que resultin per aplicació
dels coeficients de densitat d'habitatge net.
-Ocupació màxima de parcel·la: Percentatge màxim admès de sòl ocupat pel conjunt de
l'edificació en relació a la superfície de parcel·la.
-Densitat màxima d'habitatges neta: Coeficient que fixa el nombre màxim d'habitatges d'una
parcel·la en relació a tota la seva superfície.
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-Edificació principal i edificació auxiliar: L'edificació principal és l'edifici que conté els habitatges
o usos principals. L'edificació auxiliar és l'edifici de menor volum que conté usos complementaris i
auxiliars. Si no s'indica el contrari, els únics usos permesos de l'edifici auxiliar són l'aparcament i el
magatzem.
-Planta baixa: Pis baix de l'edifici a nivell del sòl o dintre dels límits que assenyala aquest Pla
general.
-Plantes soterranis: Són les situades a sota de la planta baixa.
-Planta pis: Tota planta de l'edificació que estigui per sobre de la planta baixa.
-Planta golfes: És aquella situada entre el darrer forjat teòricament possible de l'edifici i la coberta
inclinada.
-Planta coberta: Planta terminal de l'edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un
terrat o amb una teulada, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements
resistents del darrer forjat.
-Entresolat: Per entresolat s'entén la part superior de les dues en què un sostre fet a una certa
alçada divideix parcialment una cambra que no té accés independent des de l'exterior.
-Cossos sortints: Són els que sobresurten de la línia de façana o de l'alineació del pati d'illa i tenen
el caràcter d'habitables o ocupables, siguin tancats, semitancats o oberts. Són cossos sortints
tancats els que tinguin tots els seus costats amb tancaments rígids, indesmontables i ancorats. Els
que tenen tancat algun dels seus contorns laterals amb tancaments rígids, indesmontables o
ancorats són cossos sortints semitancats, i els que no tenen cap dels cantons volats tancats són
cossos sortints oberts.
-Elements sortints: Són part integrant de l'edifici o elements constructius no habitables ni
ocupables, de caràcter fix, que sobresurten del pla de façana, de l'espai lliure d'interior d'illa o de
l'espai lliure de la parcel·la. Els elements no permanents (anuncis, rètols, persianes, elements de
senyalització, tendals, persianes...) no tenen la consideració d'elements sortints.
-Línia de façana: És la línia que determina on s'ha de situar la façana o façanes d'un edifici.
-Sostre i volum total d'un edifici: El sostre total d'un edifici és el resultat de sumar la superfície
construïda de totes les plantes, excloses les soterranis i la part de coberta amb una alçària lliure
menor d’1,90 metres, més la superfície dels cossos sortints tancats i semitancats. El volum total d'un
edifici és el que resultaria de definir una envoltant que deixés dintre seu tota l'edificació, inclosos els
patis de ventilació, celoberts i similars.
-Alineacions del carrer o vial: És la línia en planta que estableix el límit entre les parcel·les
urbanes i el vial.
-Rasant del carrer o vial: Línia que fixa l'altimetria de l'eix del carrer en tot el seu recorregut.
-Alçària reguladora màxima d'un edifici: Mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa
l'alçària límit des del punt de referència de l’alçària reguladora i que variarà segons el tipus
d’ordenació fins al pla horitzontal d’on arrenca la teulada o el pla superior de l'últim element
resistent, en el cas de coberta plana.
Profunditat edificable, alineació interior d'illa i fons de parcel·la: Profunditat edificable és la
distància normal a la línia de façana que limita l'edificació per la part posterior i que defineix
l'alineació interior del pati d'illa.
-Pati d'illa: És l'espai lliure d'edificació o només edificable en planta baixa i soterrani, quan sigui el
cas, que resulta d'aplicar les profunditats edificables.
-Celoberts: Espai no edificat situat dins del volum d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i
ventilació.
-Patis de ventilació: Amb aquest nom es designen espais no edificats, d’igual significació que els
celoberts, però destinats a il·luminar o ventilar escales o dependències diferents de les peces
principals dels habitatges.

121

NORMATIVA URBANÍSTICA

ANNEX 2: ORDENANCES DE REGULACIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LES
ACTIVITATS SOBRE L'ENTORN I EL MEDI AMBIENT
ORDENANÇA DE REGULACIÓ DE LA INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOBRE
L’ENTORN I EL MEDI AMBIENT
CAPÍTOL PRIMER: SOROLL I VIBRACIONS
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CAPÍTOL SEGON: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Definicions
1.Activitat potencialment contaminant de l’atmosfera és aquella que, per raó de les seves
emissions, provoqui la presència en l’aire de substàncies o de formes d’energia que impliquin risc,
dany immediat o diferit o molèsties per a les persones i per als béns de qualsevol naturalesa.
2.La relació d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera és la que s’indica al
Decret 322/87 de 23 de setembre de desplegament de la Llei de Protecció de l’ambient atmosfèric
de la Generalitat de Catalunya i que s’adjunta com a annex II o normes que en el futur el
complementin o substitueixin.
3.En aquest àmbit, resulta d'aplicació la Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei
22/1983 de Protecció de l'ambient atmosfèric. Tanmateix, resulta d'aplicació la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Classificació de les activitats en funció de la contaminació atmosfèrica.
1.A partir de la relació d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera indicades en el
Decret 322/87, per classificar les activitats en funció de la repercussió sobre l’ambient atmosfèric
s’estableixen els grups següents:
Grup A: Activitats especialment contaminants de l’atmosfera que s’han d’instal·lar en zones
especials.
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Grup B: Activitats molt contaminants de l’atmosfera que han de disposar de les instal·lacions
adients perquè es respectin els nivells admissibles d’immissió de contaminants a l’atmosfera.
Grup C: Activitats contaminants de l’atmosfera que hauran de mantenir en tot moment els
nivells d’immissió de contaminants per sota dels nivells màxims admissibles.
Grup D: Activitats no incloses en els grups A, B, C, de les quals els nivells d’immissió de
contaminants estan per sota dels nivells màxims admissibles.
2.Les activitats classificades en el grup A no són admissibles amb caràcter general. Malgrat
això, i després de redactar un estudi d’impacte ambiental, l’Ajuntament podrà autoritzar, si escau,
aquestes activitats.

Emissions a l’atmosfera
1.Els nivells màxims d’emissió de contaminats a l’atmosfera són els que s’indiquen al Decret
833/75, del 6 de febrer, que desenvolupa la Llei 38/72, del 22 de desembre, o altra normativa que el
substitueixi o complementi.
2.No es poden llençar a l’exterior fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en
suspensió o a temperatura diferent que l’ambient per les façanes i els patis de tot tipus. Se
n’exceptuen les instal·lacions mòbils de refrigeració de potència inferior a 10.000 Kfrigories/hora,
sempre que la temperatura del fluix d’aire que incideixi en obertures alienes no sigui
perceptiblement diferent del de l’entorn.
3.L’evacuació d’aire i contaminants a l’exterior s’ha de fer per xemeneies o conductes.
Segons els tipus de contaminants emesos es distingeixen quatre nivells:
NIVELL 1: Focus de combustió que consumeixin combustibles gasosos, instal·lacions de
renovació d’aire, instal·lacions de condicionament o qualsevol altre que no emeti contaminants.
NIVELL 2: Focus de combustió que consumeixin combustibles en els quals el contingut de
sofre és igual o inferior a l’1% i normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 1 de l’escala
de Ringelmann; activitats que desprenen baf, o pudor.
NIVELL 3: Focus de combustió que utilitzen combustibles en els quals el contingut de sofre
és igual o inferior a 2,5% i que normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 1 de l’escala
de Ringelmann, tret dels moments d’encesa i càrrega i, en aquest cas, o del qual l’opacitat no sigui
superior a 10 min/h; activitats que desprenen emanacions de gasos irritants o tòxics.
NIVELL 4: Xemeneies que normalment emeten fum d’opacitat inferior al número 2 de
l’escala de Ringelmann i al número 3 en els moments d’encesa i càrrega, per un temps no superior
a 10 min /h; activitats que desprenen partícules sòlides en suspensió.

Alçària de xemeneies.
L’alçària de les xemeneies per als diferents nivells serà:
NIVELL 1: Alçària superior en 2 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi 10 m i
amb centre a la xemeneia.
NIVELL 2: Alçària superior en 3 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi de 25
m i amb centre a la xemeneia.
NIVELL 3: Alçària superior en 4 metres a tota edificació situada dins un cercle de radi de 40
m i amb centre a la xemeneia.
NIVELL 4: Alçària superior en 6 metres a tota edificació situada dins d’un cercle de radi de
80 m i amb centre a la xemeneia.
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CAPÍTOL TERCER: AIGÜES RESIDUALS
Definicions
1. Es consideren abocaments domèstics o assimilables a domèstics aquells que:
a) Generen abocaments procedents d’habitatges, conjunts d’habitatges o altres usos
residencials.
b) Generen abocaments procedents d’activitats que es corresponen amb un codi CNAE
diferent del que s’indica a continuació:
01 - producció agrícola
02 - producció ramadera
03 - serveis agrícoles i ramaders
04 - caça i repoblació cinegètica
05 - silvicultura
06 - pesca
11 - extensió, preparació i aglomeració de combustibles sòlids i coqueries
12 - extracció de petroli i gas natural
13 - refinament de petroli
14 - extracció i transformació de minerals radioactius
15 - producció, transport i distribució d’energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta.
16 - captació, depuració i distribució d’aigua
21 - extracció i preparació de minerals metàl·lics
22 - producció i primera transformació de metalls
23 - extracció de minerals no metàl·lics ni energètics. Turberes
24 - indústries de productes minerals no metàl·lics
25 - indústria química
31 - fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinàries i material de transport)
32 - construcció de maquinària i equip mecànic
33 - construcció de maquines d’oficina i ordinadors
34 - construcció de maquinària i material elèctric
35 - fabricació de material electrònic
36 - construcció de vehicles automòbils i peces de recanvi
37 - construcció naval, reparació i manteniment de vaixells
38 - construcció d’altre material de transport
39 - fabricació d’instruments de precisió òptica i similars
41/42 - indústries de productes alimentaris, begudes i tabacs
43 - indústria tèxtil
44 - indústria del cuir
45 - indústria del calçat, vestit i altres confeccions tèxtils
46 - indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
47 - indústria del paper i fabricació d’articles de paper, arts gràfiques i edició
48 - indústries de transformació del cautxú i matèries plàstiques
49 - altres indústries manufactureres
c) Generen abocaments procedents d’activitats que es corresponen amb un codi CNAE
diferent del que s’indica al punt anterior però els abocaments dels quals són de característiques
similars als domèstics i amb un consum d’aigua inferior a 6.000 m³/any.
Es consideren abocaments industrials aquells que no estan inclosos a l’apartat anterior.
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Classificació de les activitats en funció dels abocaments d’aigües residuals
En funció dels possibles abocaments d’aigües residuals a la xarxa pública, les activitats es
classifiquen en dos grups:
Grup M: Activitats que ocasionen abocaments domèstics o assimilables a domèstics.
Grup N: Activitats que ocasionen abocaments industrials.

Condicions dels abocaments
1.Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal han de complir les
disposicions que, respecte d’instal·lacions de pretractament, llicència d’abocament, llicència de
connexió, etc., preveu l’Ordenança municipal, o les normes que la substitueixin o complementin.
2.Els abocaments a la llera pública requeriran autorització prèvia de la Junta de Sanejament
de la Generalitat de Catalunya i, en qualsevol cas, compliran les disposicions del Reial Decret
849/86, de l’11 d’abril, o les normes que el substitueixin o complementin.

CAPÍTOL QUART: RESIDUS SÒLIDS
Definicions
1. S’entén per residu industrial qualsevol material sòlid, pastós o líquid resultant d’un procés
de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor o el posseïdor del
qual el destina a l’abandonament.
2.Residu industrial especial és aquell que, per les seves característiques tòxiques o
perilloses o pel seu grau de concentració, requereix un tractament específic i un control periòdic
dels seus efectes nocius potencials.
3.Residu industrial inert i assimilable a urbà és aquell que no és tòxic o perillós i no té
efectes nocius, i no requereix un tractament específic per eliminar-lo.
4.Els tipus de residus que es classifiquen en un o altre grup vénen donats per l’Ordre de 17
d’octubre de 1984 de la Generalitat de Catalunya i que s’adjunten com a annex IV, o de les normes
que en el futur la substitueixin o modifiquin.
5.Per altra part, pel que fa als residus que provenen de la construcció, serà d'aplicació el
Decret 201/1994, de 26 de juliol i el Decret de modificació 161/2001, de 12 de juny, reguladors dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

Classificació de les activitats en funció dels residus sòlids
En funció dels residus sòlids produïts, les activitats es classifiquen en dos grups:
Grup R: Activitats que produeixen residus industrials inerts i assimilables a urbans.
Grup S: Activitats que produeixin residus industrials especials.

Tractament de residus
1.Totes les empreses productores de residus industrials especials estan obligades a complir
allò que estableix la normativa vigent.
2.La recollida, el transport, l’eliminació i el reciclatge dels residus industrials, principalment
els especials, s’haurà de realitzar d’acord amb allò que indica la normativa de la Generalitat de
Catalunya següent:
a) Llei 6/83, del 7 d’abril, modificada per les següents Disposicions: Llei 15/87, del 9 de juliol,
i Decret Legislatiu, 2/86, del 4 d’agost.
b) Decret 142/84, de l’11 d’abril.
c) Ordre del 17 d’octubre de 1984.
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d) Ordre de 6 de setembre de 1988.
e) Decret 2/91, del 26.09.91, DOGC 2498 de 27.9.91, pel qual s’aprova la Refosa de Textos
Legals vigents en matèria de Residus Industrials.
f) I d’altres normes que les substitueixin o complementin.

CAPÍTOL CINQUÈ: APARCAMENT
Regulació general de l’aparcament
1.Totes les activitats que sol·licitin llicència de nova instal·lació, de trasllat o d’ampliació que
impliqui un augment de, com a mínim, el 50% de la seva superfície hauran de disposar del nombre
en places d’aparcament que es disposa en la present ordenança.
2.Amb caràcter general, seran causes d’excepció de les previsions que es fixen a l’apartat
següent, les quals s’especifiquen a continuació:
a) Causes urbanístiques: La regulació urbanística específica serà sempre prioritària
respecte a les previsions de places d’aparcament que fixa l’apartat següent si fixa alguna condició
que n’impossibilita el compliment.
b) Altres causes: Excepcionalment es podran substituir totalment o parcialment les
previsions d’espais per a aparcament en el mateix edifici per una major previsió d’estacionament,
quan el sector o l’àrea urbana, per les seves peculiaritats i funcions urbanes, els ho permetés o ho
exigís. En aquests casos serà necessari un informe positiu dels serveis tècnics municipals
responsables del trànsit o similars.

Nombre de places en funció de l’ús
1.La previsió de places d’aparcament d’acord amb allò que indica l’apartat anterior, és la
següent:
a) Ús hoteler:
-Establiments de 3 estrelles: una plaça cada 5 habitacions a partir de 20 habitacions.
-Resta d’establiments: una plaça cada 6 habitacions a partir de 24 habitacions.
b) Ús recreatiu:Una plaça cada 10 persones d’aforament o fracció, sempre que aquest sigui
superior a 100 persones.
c) Ús de restauració: Una plaça cada 10 persones d’aforament o fracció, sempre que
aquest sigui superior a150 persones.
d) Ús de magatzems: Una plaça cada 200 m² o fracció fins a un màxim de 15 places.
e) Tallers de reparació de vehicles de superfície superior a 120 m². La superfície destinada
a aparcament serà com a mínim igual a l’ ocupada per la zona de taller. En qualsevol cas es
prohibeix reparar els vehicles a la via pública.
f) Instal·lacions esportives: Una plaça per cada 15 persones a partir de 60 persones
d’aforament.
2.Quan una activitat comprengui més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament
serà el resultat d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús.

Condicions tècniques dels aparcaments
Les condicions tècniques que han de reunir els locals destinats a aparcament s’indiquen a
l’Ordenança Municipal sobre condicions tècniques de locals destinats a estacionament de vehicles.
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CAPÍTOL SISÈ: PUDOR
Definicions
1.S’entén per matèria olorosa qualsevol substància o barreja de substàncies presents en
l’aire i perceptibles pel sentit de l’olfacte.
2.Quan la concentració de la substància és superior al nivell de toxicitat s’haurà de tractar
l’emissió olorosa com si es tractés de contaminació atmosfèrica.

Regulació de les activitats en funció de les emissions de pudor.
Totes les activitats que s’instal·lin, sigui quina sigui la localització, no podran produir pudor
que sigui fàcilment detectable més enllà dels límits del local o la parcel·la on s’exerceixi l’activitat.

Valoració de les emissions de pudor
Mentre no hi hagi equips capaços de detectar la pudor, la valoració es realitzarà
organolèpticament mitjançant tres persones que en dies diferents i a diferents hores detectaran la
presència de matèries oloroses en l’aire.

CAPÍTOL SETÈ: RADIACIONS ELECTROMAGNÈTIQUES
Classificació i definicions
1.Les radiacions electromagnètiques es classifiquen en dos grups:
a) Radiacions no ionitzats.
b) Radiacions ionitzats.
2.Són radiacions no ionitzants aquelles que s’emeten amb una freqüència compresa entre 0
i 3000 Thz. En aquest grup es troben les radiacions següents: sub-ràdio, freqüències, ràdio
freqüències, microones, infraroig, llum visible i ultraviolada no ionitzant.
3.Són radiacions ionitzants aquelles que s’emeten amb freqüència superior a 3 Phz. En
aquest grup es troben les radiacions següents: ultraviolades ionitzants, raigs X, raigs gamma, raigs
còsmics.
4.S’entén per instal·lacions radioactives:
a) Les instal·lacions de qualsevol classe que continguin una font de radiació ionitzant.
b) Els aparells productors de radiacions ionitzants.
c) Els locals, els laboratoris. les fàbriques i les instal·lacions on es produeixin, manipulin o
emmagatzemin matèries radioactives.
5.No tindran la consideració d’instal·lacions radioactives, d’acord amb el que estableix el
Decret 2865/72:
a) Els aparells generadors de radiacions que s’utilitzin amb finalitats mèdiques, que es
regiran per allò que indica el reial Decret 1891/91, o les normes que el substitueixin o el
complementin.
b) Les instal·lacions que produeixin o on es manipulin o emmagatzemin materials
radioactius, tals que els nuclis emissors tinguin una activitat total de valor inferior a l’establert a
l’apèndix del Decret 2869/72, o les normes que el substitueixin o complementin.
c) Les instal·lacions que, encara no continguin materials radioactius amb activitats superiors
a les indicades al paràgraf anterior, reuneixin les condicions següents:
-Que el material radioactiu estigui protegit contra tot contacte o fuita.
-Que en tot punt accessible i a 0,1 metres de la superfície de l’aparell, la dosi no sobrepassi
0,1 mrem. per hora, o bé que el fluix de partícules beta o neutrons no sigui superior al que produiria
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una dosi equivalent a la distància dita anteriorment.
-Que aquests aparells siguin d’un tipus homologat prèviament pel Ministeri d’Indústria.
d) Instal·lacions en què s’utilitzen materials radioactius de concentració inferior a 0,002 uc/g
o materials radioactius sòlids de concentració inferior a 0,01 uc/g.
e) Equips en què els electrons s’accelerin a una energia no superior a 5 KeV.
6.Les instal·lacions radioactives es classifiquen en les tres categories següents:
a) Primera categoria:
-Les fàbriques de producció d’urani, tori i els seus compostos.
-Les fàbriques de producció d’elements combustibles d’urani natural.
-Les instal·lacions industrials d’irradiació.
b) Segona categoria:
-Les instal·lacions on es manipulen o emmagatzemen nuclis radioactius, l’activitat total de
les quals correspongui als valors que per aquesta categoria específica l’apèndix del Decret
2869/72.
-Les instal·lacions que utilitzen aparells de raig X que puguin funcionar amb una tensió de
pic superior a 200 kW.
-Els acceleradors de partícules i les instal·lacions on s’utilitzen fonts de neutrons.
c) Tercera categoria:
-Les instal·lacions on es manipulen o emmagatzemen nuclis radioactius, l’activitat total de
les quals correspongui als valors que per aquesta categoria específica l’apèndix del Decret
2869/72.
-Les instal·lacions que utilitzen aparells generadors de Raig X, la tensió de pic de les quals
sigui inferior a 200 kW.

Regulació de les activitats en funció de les radiacions electromagnètiques
1.No es permet la instal·lació d’activitats que produeixin radiacions no ionitzants que afectin
el funcionament d’altres instal·lacions alienes a l’activitat.
2.No es permet la instal·lació d’activitats amb equips que produeixin radiacions ionitzants,
classificades de primera categoria segons l’apartat anterior.

Control i autorització d’instal·lacions radioactives
1.Les instal·lacions radioactives, tant si són per finalitats mèdiques com industrials, estan
sotmeses al control i l’autorització del departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
2.Les autoritzacions a que estan sotmeses les instal·lacions radioactives són les següents:
a) De primera categoria, autorització prèvia, autorització de construcció i autorització de
posada en marxa.
b) De segona categoria: autorització de construcció i autorització de posada en marxa.
c) De tercera categoria: autorització de posada en marxa.
3.La utilització d’equips i instal·lacions de Raig X amb finalitat de diagnòstic mèdic hauran
de complir la següent normativa específica:
a) Les instal·lacions de Raig X aplicades al diagnòstic mèdic d’éssers humans o animals es
regiran per allò que estableix el Reial Decret 1891/91 o les normes que en el futur el modifiquin o
substitueixin.
b) Les instal·lacions constituïdes per acceleradors de partícules, equips de Raig X utilitzats
per teràpia i altres equips generadors de radiacions mèdiques, no inclosos en el paràgraf anterior,
es regiran per allò que estableix el Decret 2869/72.
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CAPÍTOL VUITÈ: RISC D’INCENDI
Regulació de les activitats en funció del risc d’incendi
Activitats que emmagatzemin o manipulin quantitats superiors a 250 litres (o kg) de
productes de perillositat alta o 500 litres (o kg) de perillositat mitja o la suma d’ambdós sense
sobrepassar els màxims parcials. (qualificació alta i mitja segons NBE-CPI-96)

Definicions i unitats
Aquest capítol adopta les definicions notacions i unitats que figuren en la Norma bàsica de
l’Edificació “Condiciones de protección contra incendios en los edificios” (NBE-CPI96) aprovada pel
R.D. 2177/96 de 4 d’octubre de 1996 i en allò que aquesta no regula, les que figuren en el Decret
241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis als edificis.

Classificació de les activitats en funció del risc d’incendi
1.Per a la classificació de les activitats en funció del risc d’incendi s’utilitzarà com a
paràmetre definidor la càrrega tèrmica ponderada d’acord amb la taula següent:
Nivell

Qualificació

12

Càrrega de foc ponderada (Qp
del local en Mcal/m2)
Qp < 100 100 < Qp< 200

Baix
345
Mig

200 < Qp < 300 300 < Qp < 400
400 < Qp < 800

Alt

800 < Qp < 1600 1600<Qp <
3200 3200>Qp

678

2.En funció del paràmetre anterior i la situació relativa de l’activitat, s’estableix el següent
quadre d’admissibilitat:
Situació relativa:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risc intrínsec
1 2 3 4 5
x
x x
x
x
x x
x x
x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x

6 7 8

x
x
x

x
x
x

x
x
x

130

NORMATIVA URBANÍSTICA

3.Les activitats instal·lades en situació 2, 3 no podran emmagatzemar ni utilitzar
combustibles sòlids, líquids ni gasosos, a excepció d’aquells que s’utilitzen per a la calefacció del
local. La instal·lació dels combustibles esmentats haurà de complir en tot moment amb la normativa
que els sigui d’aplicació.

Prevenció i protecció contra incendis
La determinació de les condicions de protecció contra incendis es realitzarà d’acord amb la
NBE-CPI-96 o les normes que la substitueixin o complementin, en aquelles activitats que no sigui
d’aplicació la NBE-CPI-96 s’aplicarà la normativa sectorial específica.

CAPÍTOL NOVÈ: RISC D’EXPLOSIÓ
Definicions
1.Es consideren activitats amb risc d’explosió les que compleixen alguna de les següents
característiques:
a) Activitats que utilitzin substàncies combustibles en algun dels següents processos:
-Processos endotèrmics (hidrogenació, hidròlisi, aromatització, isomerització, sulfonació,
alquilació, polimerització, halogenació, nitruració etc.).
-Activitats que emmagatzemin o manipulin quantitats superiors a 250 litres (o kg) de
productes de perillositat alta o 500 litres (o kg) de perillositat mitja o la suma d’ambdós sense
sobrepassar els màxims parcials (qualificació alta i mitja segons NBE-CPI-96).
-A pressió i temperatura ambient (mescla, centrifugació, filtratge, etc.)
-A temperatura superior a l’ambient (destil·lació, assecatge, etc.)
-Processos a pressió diferent a l’atmosfèrica.
b) Activitats que utilitzen explosius industrials.
2.S’exceptuen de la qualificació anterior aquelles activitats en què els combustibles ho
siguin per calefacció dels locals i l’ús de les quals sigui regulat per la legislació i normativa vigent.
(Reglament d’instal·lacions de calefacció climatització i aigua calenta sanitària).

Regulació de les activitats en funció dels risc d’explosió
No s’admetrà la instal·lació d’activitats amb risc d’explosió en locals situats a les zones 1, 2,
3, 4 i 5. En la resta de casos, la instal·lació de processos amb risc d’explosió només es podrà
realitzar en locals que comptin amb mesures de protecció i prevenció contra explosions i la
compartimentació sigui com a mínim RF-120 en cas de processos físics i RF-240 en cas de
processos químics.
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