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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 

 

 

 
1.1.  Antecedents urbanístics 
 
 El PGOU de Castelló d’Empúries 

L’antic Pla general d’ordenació urbanística de Castelló d’Empúries (PGOU d’ara en 
endavant) va ser aprovat en data 26/01/1984. La seva adaptació a la Llei 21/1983 d’Espais 
PEIN i la incorporació de les resolucions als recursos d’alçada va donar lloc a l’aprovació de 
la seva versió refosa el 30/07/1988 (publicada al BOP de 22/12/1988).  

Aquell planejament general definia l’àmbit de l’actual sector industrial El Pla, situat al Sud del 
nucli residencial de Castelló Nou, com a sòl no urbanitzable. 
 
 La delimitació del sector industrial El Pla 

Davant les dificultats de gestionar el desenvolupament dels sectors qualificats per a usos 
industrials del PGOU, i per motius de demanda d’aquest tipus de sòl, l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries va instar una modificació del planejament general aleshores vigent per 
classificar com a sòl urbanitzable programat els terrenys situats entre la carretera de Castelló 
d’Empúries a Sant Pere Pescador, la masia Cortal-Ricard i el camí que limita el Parc Natural 
dels Aiguamolls. 

Aquesta modificació, va ser aprovada per resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques de 15/12/2000 i delimitava un àmbit de 20,53 ha, a desenvolupar en dos 
sectors independents (sector 1 amb una superfície de 86.701 m2 i sector 2, discontinu, amb 
una superfície de 118.599 m2) i imposava la urbanització de l’accés al sector des del Camí de 
Can Secundino i la cessió a l’Ajuntament d’uns terrenys no urbanitzables situats entre el 
sector urbanitzable i el Camí de Can Llobet, amb una superfície de 52.900 m2. 
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 El planejament parcial de desenvolupament del sector industrial El Pla 

Pla parcial Sector 1, fase 1 

En desenvolupament de la modificació puntual del PGOU aprovada, es va tramitar el Pla 
parcial corresponent al sector 1, fase 1, que va ser aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG d’ara en endavant) en sessió de data 11/10/2000 i 
publicat el 21/06/2001 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4965 (DOGC d’ara en 
endavant) de 10/09/2007. 
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Pla parcial Sector 2, fase 2 

En desenvolupament de la modificació puntual del PGOU aprovada, es va tramitar 
posteriorment el Pla parcial corresponent al sector 2, fase 2, que va ser aprovat 
definitivament per la CTUG en sessió de data 28/05/2002 i publicat el 18/07/2002 i al DOGC 
5337 de 10/09/2007. 
 

 
 
  



 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES. MP POUM. Equipaments sector industrial El Pla /  MEMÒRIA                                                        / 5 

Modificació dels Plans parcials del Sector 1, fase i del Sector 2, fase 2 

I finalment, es van tramitar conjuntament sengles modificacions dels dos Plans parcials 
(sector 1, fase 1 i sector 2, fase 2) relatives a la regulació paramètrica i d’usos de les claus 
urbanístiques de les zones industrials i que van ser aprovades definitivament per la CTUG en 
sessió de data 28/01/2009 i publicades al DOGC 5337 de 12/03/2009. 
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 Els projectes de compensació dels sectors 

Amb posterioritat a l’aprovació dels planejaments derivats, es van tramitar els corresponents 
instruments de gestió urbanística de cadascun dels sectors. 

El projecte de compensació del Sector 1, de maig de 2001, va concretar les cessions de sòls 
destinats a sistemes públics i, va concretar la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a 
favor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de les parcel·les número 25 i 35 del sector, en 
forma de béns de caràcter patrimonial. 

El projecte de compensació del Sector 2, d’abril de 2003, va concretar les cessions de sòls 
destinats a sistemes públics i, va concretar la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic a 
favor de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de les parcel·les número 6, 7, 8 i 9 de l’Illa B2 
del sector, en forma de béns de caràcter patrimonial. Posteriorment i segons escriptura de 
data 24/09/2008 van ser transmesa la seva titularitat a favor de la empresa municipal 
Castelló d’Empúries 2000, S.A. en concepte d’aportació. 
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 El POUM de Castelló d’Empúries 

El planejament vigent en el moment de la tramitació del POUM 

La revisió del POUM incorpora entre els seus plànols informatius el referit a la transcripció del 
planejament vigent en el moment de la tramitació del nou planejament general. En el plànol 
I.-6.2.- Planejament vigent. Sòl urbà, es mostra l’estat del sector tal com s’havia 
desenvolupat, amb una superfície d’àmbit resultant de 205.758 m2 de sòl, i unes dotacions 
totals de 28.299 m2 de sòl, repartides en 9.120 m2 d’equipaments i 19.179 m2 d’espais lliures. 
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L’ordenació resultant del Text refós del POUM 

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Castelló d’Empúries (POUM d’ara en endavant), 
va ésser aprovat definitivament, en forma de text refós, per la CTUG en sessió de data del 8 
de juliol de 2014 i publicat al DOGC número 6664 de 15 de juliol de 2014. 
 

 

En el cas del sector industrial objecte d’aquesta modificació, el POUM respectava, amb 
lleugers canvis, l’ordenació general existent així com els usos industrials i la regulació 
resultant de la modificació del Plans parcials de 2009, realitzant la corresponent adaptació de 
nomenclàtor de claus al nou POUM que s’aprovava.  

En termes d’ordenació, l’únic canvi proposat assegurava la connexió viària de la zona 
industrial existent amb el sector veí de nova delimitació PPU-12 La Muga Sud, per la qual 
cosa es modificava la configuració de l’illa d’equipaments i espais lliures situades en l’extrem 
Nord-oest de l’antic sector. Pel que fa al nivell de sòls per dotacions d’equipaments i espais 
lliures, el POUM simplement pretenia proposar un estàndard conjunt equivalent a les ja 
existents en aquest sector consolidat. 
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El POUM aprovat delimitava un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat 
denominat PAU-25 Rotonda de Castelló Nou. Es tracta d’un àmbit discontinu de tres illes del 
sector industrial El Pla i que incorpora una franja de terreny sobrer que resultava de la 
construcció de la nova rotonda d’accés al nucli de Castelló Nou i al pont de la Vila i que el 
POUM qualifica com espai lliure públic.  

Aquesta porció de zona verda s’afegeix a les dotacions del sector industrial El Pla, donant 
continuïtat funcional a la zona verda ja urbanitzada amb front a la carretera de Sant Pere 
Pescador i a la zona verda prevista per a l’àmbit del PMU-15 Rotonda de Castelló Nou 
contigu, destinat a dotacions comercials i/o hoteleres.  

Precisament en aquest nou àmbit està prevista la realització d’un pas deprimit sota la 
carretera de Sant Pere Pescador per lligar els recorreguts del carril-bici des dels sòls urbans 
cap a la xarxa de camins del Parc natural dels Aiguamolls proper. Aquesta actuació 
urbanística està prevista de realitzar a càrrec de l’àmbit del PMU-15 veí, abans esmentat. 

En la pàgina següent es mostra la fitxa urbanística corresponent al polígon d’actuació 
urbanística PAU-25 Rotonda de Castelló Nou abans referit.  

En el plànol de descripció gràfica inclòs a la fitxa s’aprecia la discordància amb la delimitació 
que figura en els plànols B3 i B4 de la sèrie O.3a. Ordenació del sòl urbà i urbanitzable. 
Delimitació d’usos del POUM, i no apareix grafiat l’equipament comunitari situat entre els 
carrers del Baix Empordà, Gironès i Cerdanya.  

D’altra banda, en l’àmbit d’aquests equipaments que es dibuixen en els plànols d’ordenació 
B3 i B4, apareixen incloses les parcel·les número 25 i 35 de l’antic sector 1, que figuren 
inscrites com a parcel·les de caràcter patrimonial dintre de l’inventari municipal de béns. 
 
 La primera proposta de modificació puntual del POUM 

Als efectes de resoldre les contradiccions detectades al POUM en l’àmbit del sector industrial 
“El Pla”, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va iniciar la tramitació d’una modificació puntual 
del mateix. 

La referida modificació puntual va ésser aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple, en 
sessió de data 31 de març de 2016, havent-se publicat l’edicte d’aprovació en el BOP de 
Girona número 3381, de data 29-04-2016. Al llarg del període d’exposició pública de 
l’expedient de modificació, no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions. 

El document aprovat provisionalment per l’Ajuntament en Ple, en sessió de data 28/07/2016, 
va ser tramès als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva 
tramitació, i posterior remissió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. 

 
 L’acord de la Comissió d’Urbanisme 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 16 de desembre de 2016, va 
adoptar l’acord en que de manera textual diu: 

.../... 

-1 Suspendre la tramitació de la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit 
d’equipaments del sector industrial El Pla, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha 
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’aclareixi quin és l’objectiu del document 
d’acord amb els següents supòsits: 

1) Si l’objectiu és corregir la contradicció que hi ha en la delimitació d’equipaments entre els plànols 
d’ordenació i la fitxa: 
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- Cal determinar quina és la peça obtinguda com a cessió del 10% d’aprofitament que passaria a tenir 
qualificació d’equipament de tal manera que no es modifiqui l’objectiu d’ordenació del PAU-25 ni es 
produeixi cap reducció del sistema d’equipaments. 

- Cal replantejar la necessitat de delimitar el PAU-25 ja que tots els terrenys afectats serien de titularitat 
municipal i no hauria necessitat d’obtenir-los. 

2) Si l’objectiu és reduir les previsions d’equipament i, en conseqüència, això comporta un augment de 
sòl qualificat d’industria, cal tractar-ho com un increment d’aprofitament i a tal efecte: 

- Cal reiniciar la tramitació prèvia obtenció d’un informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, d’acord amb el que disposa l’article 99.2.a) del TRLU. Els motius que justifiqun la 
modificació han d’estar explicitats convenientment i s’han de fonamentar en raons d’interès públic 
degudament enumerades i objectivades. A l’hora de justificar la necessitat de la iniciativa, oportunitat i 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents caldrà assegurar que no s’incorre 
en cap dels supòsits dels apartats 97.2 i 97.2bis i que es justifiquen correctament els aspectes de 
l’apartat 3 del mateix article. 

- Cal donar compliment als articles 96, 97, 99 i 100 del TRLLUC. 

-2  Comunicar-ho a l’Ajuntament 

.../... 

 
 La nova formulació de la modificació puntual 

Un cop rebuda la comunicació de l’acord de la CTUG de data 16/12/2016, es planteja una 
nova formulació de la present modificació puntual, en el sentit de plantejar-se com una 
sol·licitud de requalificació d’una zona d’equipaments actual, amb l’adequada justificació de 
l’adequació de les reserves que es proposen als usos industrials existent en el sector. 

A aquests efectes l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va sol·licitar l’emissió d’un informe per 
part de la CTUG per iniciar la tramitació d’una modificació puntual del POUM que suposa un 
increment d’aprofitament urbanístic, tenint en compte que no han transcorregut 5 anys de la 
vigència del nou POUM, d’acord amb el que disposa l’article 99 del TRLUC. 

Un cop feta la sol·licitud, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 20 
d’abril de 2017, va adoptar l’acord en que de manera textual diu: 

.../... 

-1 Emetere informe favorable, a l’efecete de l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la 
proposta de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en l’àmbit d’equipaments del sector 
industrial El Pla, promogut i tramès per l’Ajuntament, ateses les consideracions exposades en la part 
expositiva i amb l’observació següent que caldrà incorporar al document que es tramiti finalment: 

- Cal incloure a la part normativa del document el fet que l’equivalent econòmic per a l’obtenció de 
170,/0 m2 de zona verda es detraurà de l’alineació de l’aprofitament urbanístic de les parcel·les 
industrials 25 i 35 obtingudes per la cessió d’aprofitament del 10% del Pla parcial Sector-1, als efectes 
de l’adquisició d’espais lliures de nova creació. 

.../... 
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1.2.  Àmbit de la modificació 

L’àmbit de la modificació que ara es proposa, abasta uns sòls de titularitat pública situats al 
sector industrial “El Pla” que formaven part de les cessions dels Plans parcials dels sectors S-
1 i S-2 i que el POUM de 2014 vigent situa en el polígon d’actuació urbanística en sòl urbà 
consolidat PAU-25 Rotonda de Castelló Nou. 
 
 
1.3.  Procedència de la titularitat pública de les finques 

Les finques incloses a la modificació, d’acord amb la documentació que consta als Serveis 
tècnics municipals, tenen la següent procedència i orígen: 

  

 
1.4.  Promoció i redacció de la modificació 

La present modificació Puntual de Pla d’ordenació urbanística municipal es fa per iniciativa 
publica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. La redacció de la modificació puntual es fa 
en base a l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2015 pel qual 
s’encarreguen els treballs de redacció a Interlands ciutat i territori SL, actuant com a tècnic 
redactor de la modificació Joan Josep Murgui Luna, arquitecte. 

 
1.5.  L’objectiu de la modificació 

L’objectiu de la modificació puntual és la correció d’unes contradiccions que apareixen en la 
informació gràfica del POUM, plànols B3 i B4 respecte de la delimitació que es descriu en la 
part numèrica i escrita de la fitxa del polígon d’actuació urbanística en sòl urbà consolidat 
PAU-25 Rotonda de Castelló Nou.  

En els plànols d’ordenació es qualifica com a sistema d’equipament un parcel·la ja destinada 
a equipament en el pla parcial de 4.000 m2 i s’afegeixen dues més de propietat municipal per 
cessió del 10% d’aprofitament mitjà.  

Per resoldre aquestes contradiccions, i segons la part dispositiva de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, de 16 de desembre de 2016, s’escull el supòsit de reduir 
les previsions d’equipament, amb el conseqüent augment de sòl qualificat com industrial. 

L’interès del Ajuntament es poder vendre aquestes parcel·les a fi de poder adquirir altres 
finques destinades a dotacions mes idònies per al desenvolupament del municipi. Per això es 
proposa restituir l’anterior qualificació de zona industrial aïllada 7c3 a les parcel·les 
patrimonials que són de titularitat municipal, cadastrals 6073105EG0767S0001BM i 
6073107EG0767S0001GM. 

A aquests efectes, es reinicia la tramitació d’aquest figura de modificació puntual, amb la 
corresponent sol·licitud d’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, d’acord 
amb el que disposa l’article 99.2.a) del vigent TRLU. 

 

  

Parcel·la Ús Titularitat Ref. registral

parcel·la 25 zona industrial Ajuntament de Castelló d'Empúries 22319
parcel·la 35 zona industrial Ajuntament de Castelló d'Empúries 22329
EQ1 equipament públic Ajuntament de Castelló d'Empúries 22292
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2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

 

 
 
2.1.  Adequació al marc legal de la modificació proposada 
 

 Legislació vigent 

 Text refós de la Llei d’urbanisme DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, publicat al DOGC núm. 6077 de 29 de febrer de 2012 (d’ara en 
endavant TRLU). 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, publicat al DOGC núm. 4682 de 24 de juliol de 2006 (d’ara en endavant 
RLU). 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística (d’ara en endavant RPLU). 

 Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei del Sòl, modificat per la Llei 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació 
urbanes (d’ara en endavant TRLS). 

 

 Directrius de planejament 

La modificació puntual proposada dóna compliment als principis de desenvolupament 
sostenible establerts a l'article 3 del TRLU, en el sentit d’ajustar la delimitació dels terrenys de 
dotacions de la zona industrial El Pla al planejament realment executat.  

Es dóna també compliment a les directrius per el planejament urbanístic establertes a l'article 
9 del TRLU, en el sentit que no s'ocupen terrenys en pendent, ni s'afecten terrenys amb 
valors paisatgístics d’interès especial, ni sòl d'alt valor agrícola. No s'afecten terrenys 
inundables. 
 
 Contingut 

La modificació puntual proposada inclou la documentació a la que fa referència l’article 99 del 
TRLU. 
 
 Tramitació 

La modificació puntual proposada es fa d’acord a l’article 4 de de les normes urbanístiques 
del vigent POUM de Castelló d’Empúries i als articles 96, 97, 99 i 100 del vigent TRLU.  

A la vista dels antecedents esmentats, procedeix en aquest cas la tramitació de la modificació 
puntual del vigent POUM de Castelló d’Empúries. 
 
 
2.2.  Conveniència i oportunitat de la modificació 

D’acord amb l’article 97 del TRLU, es justifica la conveniència i oportunitat de la present 
modificació del POUM de Castelló d’Empúries,  en quant respon a la voluntat de l’Ajuntament 
d’adequar la delimitació i qualificació de dues parcel·les industrials de la seva titularitat als 
usos per als quals varen ser objecte de cessió d’aprofitament.  

La present modificació compleix amb les determinacions dels articles 96, 97, 99 i 100 del 
vigent text refós de la Llei d’urbanisme, per quant: 

1) La modificació proposada suposa un increment de 2.276 m2 st. del sostre edificable 
industrial del sector, amb la incorporació d’una reserva de 170,70 m2 de sòl destinada a 
dotacions públiques.  
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El seu equivalent en valor econòmic es detraurà de l’alienació de l’aprofitament 

urbanístic de les parcel·les industrials referides, als efectes de l’adquisició d’espais lliures 

o equipaments de nova creació en el municipiusos. 

2) La proposta de modificació presentada es coherent amb el criteris generals del municipi i 
no entra en contradicció amb els principis de desenvolupament sostenible del municipi. 

3) La modificació presentada no incompleix amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines. 

4) No modifica els sistemes d’espais lliures, zones verdes ni equipaments esportius. 

5) La superfície d’equipaments compleix amb els estàndards d’equipaments en el conjunt 

del municipi. El text refós del POUM de 2014, en el Document A2. Memòria justificativa 
de l’ordenació, apartat 4.5 Estàndards urbanístics del Pla, pàgines 71 a 73, justifica el 
potencial edificatori del sòl urbà consolidat i l’escreix de dotacions d’espais lliures públics 

i equipaments necessaris previstos per al conjunt del Pla, d’acord amb les 

determinacions de l’article 58.1.f) del text refós de la Llei d’urbanisme.  

En el cas dels equipaments públics, l’escreix de dotacions previstes és de 6,06 

hectàrees per al conjunt dels sòls qualificats pel POUM.  

6) L’Ajuntament disposa de suficients equipaments compatibles amb els usos industrials 

per el servei del municipi, i per tant no es necessari l’augment de superfícies 

d’equipaments en el sector “El Pla”. 
 
L’Ajuntament té previst destinar l’import de la venda de les dues finques resultants de la 
cessió del 10% d’aprofitament mitjà, parcel·les industrials 25 i 35 (finques cadastrals 
6073105EG0767S0001BM i 6073107EG0767S0001GM, respectivament) a l’adquisició de 
d’espais lliures de nova creació. 

 
2.3.  Paràmetres de regulació proposats 

 La proposta de modificació  

La modificació proposa, en resum, les actuacions següents: 

 Corregir la delimitació de l’equipament públic situat en la cantonada dels carrers del Baix 
Empordà, Gironès i Cerdanya. 

 Corregir la qualificació urbanística de les parcel·les patrimonials de de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, cadastrals 6073105EG0767S0001BM i 6073107EG0767S0001GM, 
amb la qualificació de zona industrial aïllada 7c3. 

 Eliminar, en congruència amb les anteriors consideracions, la delimitació poligonal i, 
conseqüentment, la fitxa urbanística del polígon d’actuació urbanística PAU-25 Rotonda 
de Castelló Nou, per quant tots els sòls de sistemes que finalment en resultent ja són en 
aquests moments de titularitat pública. 
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 Comparativa de paràmetres de zonificació  

Els canvis de qualificació que resulten de la modificació puntual que ara es proposa tramitar 
es resumeixen en el quadre següent: 

 
 
 
2.4.  Estudi ambiental estratègic 

D’acord amb l’article 86 bis del vigent TRLU, que es refereix al procediment d’avaluació 
ambiental dels instruments de planejament urbanístic, ia disposició transitòria dotzena del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, remet 
a l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei d’urbanisme sobre avaluació de 
determinats plans i programes en el medi ambient i l’obligatorietat de sotmetre’s a 
procediment d’avaluació ambiental. D’acord amb l’esmentada transitòria de la Llei, apartat 
1.b), aquesta obligació no és aplicable a la present modificació puntual  de planejament 
urbanístic general per quant no s’alteren ni la classificació ni la qualificació urbanística de cap 
sòl no urbanitzable per l’actuació de canvi d’usos previstai s’actua sobre sòl urbà consolidat. 

Tampoc no és preceptiu en el cas de la present modificació la redacció de l’anteriorment 
denominat Informe de sostenibilitat ambiental (ara Estudi ambiental estratègic segons la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, BOE 296 d’11/12/2013), al qual es 
refereix l’article 70 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
 
 

2.5.  Estudi de la mobilitat generada 

L'article 118 del RLU, en el seu apartat 118.4 especifica que en la documentació de les 
modificacions dels instruments de planejament urbanístic s'ha d'incorporar un estudi 
d'avaluació de la mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent. 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat 
generada, assenyala amb precisió en el seu article 3, l’àmbit d’aplicació del mateix, indicant 
els casos on es preceptiu la redacció dels esmentats estudis, cap dels quals fan referència al 
supòsit de la present modificació. 
 
 
  

MP POUM al sector industrial "El Pla"

Quadre comparatiu de zonificació
Àmbit on es modifica la qualificació urbanística

Sistema d'equipaments 6.282 m² 4.006 m²

EQ1 6073106EG0767S0001YM 4.006 m² 4.006 m²
parcel·la 25 6073105EG0767S0001BM 1.138 m²
parcel·la 35 6073107EG0767S0001GM 1.138 m²

Zona industrial 0 m² 2.276 m²

parcel·la 25 6073105EG0767S0001BM 1.138 m²
parcel·la 35 6073107EG0767S0001GM 1.138 m²

Sòl urbà 6.282 m² 6.282 m²

(*) segons Base DGN Plànols sèrie O.3a

            ---

Proposta MP POUM

Plànols (*) Plànols corregits (*)

       ---

            ---

TR POUM 2014

       ---
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2.6.  Memòrial social 

D’acord amb l’article 69.3 del RLU, la memòria social d’un pla d’ordenació municipal o les 
revisions del planejament general que es tramitin és el document d’avaluació i justificació de 
les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge.  

Donades les característiques de la modificació proposada que només afecta a regulació 
normativa d’usos i no tée per finalitat la modificació de cap ambit de sostre residencial de 
nova implantació, no és preceptiu en aquest cas la redacció de l’esmentada memòria social. 
 
 
2.7.  Agenda 

La modificació normativa proposada afecta l’Agenda establerta en la formulació de la revisió 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, i s’afegirà la programació de l’alienació dels béns 
patrimonials que resultaran de la modificació als efectes de l’obtenció de terrenys per 
dotacions públiques i entrarà en vigor en el moment que sigui ferma la seva aprovació 
definitiva.  
 

 

2.8.  Avaluació econòmica 

D’acord amb l’article 76 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, l’agenda i l’avaluació econòmica i financera d’un pla d’ordenació 
municipal o les revisions del planejament general que es tramitin és el document que conté 
l’estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic 
o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament 
públic, i l’anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l’execució del pla. 

Segons el contingut de l’article 12 del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística, l’agenda i l’avaluació econòmica i financera que defineix 
l’article 59.3.d) del vigent TRLU defineix respecte la documentació dels plans d’ordenació 
urbanística municipal, que l’informe de sostenibilitat econòmica ha de contenir a més 
l’Informe de sostenibilitat econòmica la justificació de la suficiència i adequació del sòl 
destinat a usos productius, i a la ponderació del impacte de les actuacions previstes en les 
finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de 
les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

D’acord amb l’article 96 del vigent TRLU, la modificació de les figures de planejament 
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions, en quant a contingut, documentació i 
tramitació, que en regeixen la formació. 

La modificació de delimitació dels sistemes proposada s’inclourà en les previsions 
contingudes en la documentació d’Avaluació econòmica i de Sostenibilitat econòmica del 
POUM, en quant a actuacions de l’administració municipal. 
 
 
Castelló d’Empúries, maig de 2017 

 

 

Ajuntament de Castelló d’Empúries                         ® ciutat i territori SL 
                                                                                                Joan Josep Murgui, arquitecte 
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NORMATIVA URBANÍSTICA  
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1.  Àmbit d’aplicació 

L’àmbit abasta, dintre del sòl urbà del municipi de Castelló d’Empúries, la nova 
delimitació i les determinacions de regulació de les dotacions d’equipaments de l’àmbit 
de la “zona industrial El Pla” i de dues finques de titularitat municipal que es qualifiquen 
com a zona d’ús industrial. 

 
Article 2.  Contingut 

Els documents que integren la modificació puntual del POUM són els següents: 

MEMÒRIA 

Memòria informativa 
Memòria justificativa 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

Disposicions generals 
Disposicions particulars 

PLÀNOLS 

Informació 
Ordenació 

ANNEXOS 
 
 
Article 3.  Compliment del POUM 

Aquestes normes s’han d’entendre com a compleció de les contingudes en el POUM, 
que seran d’aplicació universal, sense que sigui excusable el seu incompliment per 
motius de manca de reproducció de l’articulat de referència en el present document. 

 

Article 4.  Vigència i aplicació de la modificació 

La modificació del POUM serà executiva un cop publicada la seva aprovació 
definitiva, les determinacions de la qual seran, llavors, d’aplicació directa i immediata. 
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DISPOSICIONS PARTICULARS 
 

Article 5.  Paràmetres de regulació 
 
Els paràmetres de regulació que afecten la modificació són els següents: 

a) Els paràmetres de regulació gràfics que es modifiquen es corresponen amb els plànos de 
regulació del sòl urbà de la sèrie O.3a, a escala 1/2.000, fulls B3 i B4. 

b) La regulació i desenvolupament dels sistemes atendrà a les disposicions generals dels 
articles 84 a 89 de les normes urbanístiques del POUM. 

c) La regulació del sistema viari, clau X, atendrà a les determinacions dels articles 90 a 95 i 
concordants de les normes urban 

d) La regulació del sistema d’espais lliures, clau V, atendrà a les determinacions de l’article 98 i 
concordants de les normes urbanístiques del POUM. 

e) La regulació del sistema d’equipaments, clau E, atendrà a les determinacions dels articles 
103 a 106 i concordants de les normes urbanístiques del POUM. 

f) La regulació de la zona industrial aïllada, clau 7c3 , atendran a les determinacions dels 
articles 134 a 136 i concordants de les normes urbanístiques del POUM. 

 
Article 6.  Fitxa urbanística PAU-25 Rotonda de Castelló Nou 
 
Queda eliminada la delimitació poligonal i la fitxa del polígon d’actuació urbanística PAU-25 
Rotonda de Castelló Nou,  per quant els sistemes que es delimitaven ja són de titularitat pública. 

 
Article 7.  Agenda i avaluació econòmica d’actuacions del POUM 
 
L’equivalent econòmic per a l’obtenció de 170,70 m2 de zona verda es detreurà de l’alienació de 
l’aprofitament urbanístic de les parcel·les industrials 25 i 35  (finques cadastrals referència 
6073105EG0767S0001BM i referència 6073107EG0767S0001GM, respectivament) obtingudes 
per la cessió d’aprofitament del 10% del Pla parcial Sector S-1, als efectes de l’adqusició 
d’espais lliures de nova creació. 
 
La programació i l’avaluació econòmica prevista es mostra en el quadre adjunt que acompanya 
aquestes normes urbanístiques. 

 
 

Castelló d’Empúries, maig de 2017 

 

Ajuntament de Castelló d’Empúries                             ® ciutat i territori SL 
                                                                                                    Joan Josep Murgui, arquitecte   
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MP POUM Equipaments sector industrial "El Pla"
AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA

denominació actuant Quadr. prioritat ús  predom. observacions àmbit Preu unit. Valoració

m2 s. €/m2 s.

ACTUACIONS PER ADQUISICIÓ DE SÒL I CONDICIONAMENT DE SISTEMES

1 Cadastral 6073105EG0767S0001BM Ajuntament CdE 2n. i 3r. Mitja industrial Alienació 1.138 125 € 142.250

2 Cadastral 6073107EG0767S0001GM Ajuntament CdE 2n. i 3r. Mitja industrial Alienació 1.138 125 € 142.250

€ 284.500

INCREMENT DE RESERVES PER A SISTEMES superfície índex net sostre dotacions preu unit. Valoració

1 Cadastral 6073105EG0767S0001BM 1.138 1,00 1.138 7,50 85,35 125 € 10.669

2 Cadastral 6073107EG0767S0001GM 1.138 1,00 1.138 7,50 85,35 125 € 10.669

Suma 2.276 170,70 € 21.338

cessió sistemes /100 m2st



                                                                                                                                                                                                         
 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES MP POUM. Equipaments sector industrial El Pla  / PLÀNOLS      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS 
 

 
  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         
 

 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES MP POUM. Equipaments sector industrial El Pla  / PLÀNOLS      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols d’informació 
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Plànols de proposta 
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