
 

 
 

Departament de Secretaria 
LCF/magb 

 
Lourdes Casadevall i Fontclara, secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila de Castelló 
d’Empúries,  
 
C E R T I F I C O: 

 
Que el Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, reunit en sessió ordinària el dia 29 de 

NOVEMBRE de 2018, amb el quòrum de majoria absoluta dels vots emesos pels 16 regidors/es 
assistents a la sessió dels 17 que composen el ple, amb 14 vots a favor (6 ERC-AM /4 CiU / 2 

PP / 1 PSC-CP / 1 ECE-E) i 2 abstencions (PCDR), entre d’altres adoptà els següents 
ACORDS: 

 
20.1. APROVACIÓ INICIAL SI S’ESCAU, PROPOSTA DE MODIFICACIÓ POUM EN 

L’ÀMBIT DE CASTELLÓ NOU 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries (POUM d’ara en endavant), va 
ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 8 de juliol de 
2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6664 de 15 de juliol de 2014. 
 
L’esmentat planejament qualifica la zona de Castelló Nou, en la parcel·la que llinda al nord amb 
el Carrer de les Closes, al Sud amb la parcel·la municipal d’equipaments, a l’Est amb el carrer 
de les Calandrieres i a l’Oest amb futur vial, amb la clau urbanística Clau 8b6. 
 
En aquesta zona que és part de la façana urbana del nostre municipi a la Carretera C-260, i que 
limita amb el sòl no urbanitzable, ja existeix una zona comercial o de petits tallers, actualment 
pràcticament en desús i sense gaire d’activitat econòmica, la qual cosa està portant a una 
degradació d’aquesta zona. 
 
L’accés a aquestes construccions no es fa directament des de la C-260 sinó a traves dels vials 
de la Urbanització amb unes dimensions que no són pròpies d’un sector amb una activitat 
comercial i industrial. 
 
El POUM preveu una ampliació d’aquest tipus de construccions o petites naus, el que suposaria 
agreujar aquesta mala imatge i a més augmentar el tràfic rodat de la zona que s’hauria de 
realitzar pels vials interiors de la urbanització. 
 
Per tal d’estudiar quines són les construccions i usos més adients en aquesta zona, el Ple de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en sessió de data 9 de novembre de 2017, va acordar 
suspendre llicencies d’obres i com a pas següent en la tramitació, sol·licitar informe previ a la 
CTU de Girona per tal de procedir a la modificació puntual de POUM, segons document redactat 
pels serveis tècnics municipals. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de data 13 de novembre de 2018 emet informe favorable 
sobre les raons d’interès públic que motiven la tramitació de la present Modificació entre els 
Carrers Paborderia, De les Closes i la C-260 amb un seguit d’observacions que han estat 
recollides en els documents que ara es porta a aprovació. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics i jurídics municipals de data 26 de novembre de 2018, de 
conformitat amb el que disposen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de bases del règim local, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
1. APROVAR INICIALMENT la proposta de Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Castelló d’Empúries en l’àmbit de Castelló Nou, d’acord amb el document 



 

 
 

Departament de Secretaria 
LCF/magb 

 
redactat pels serveis tècnics municipals i que recull el que s’estableix en l’informe favorable 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 13 novembre de 2018. 

 
2. SUSPENDRE la tramitació dels instruments urbanístics, i l’atorgament de llicències 

d’edificació, reforma, rehabilitació, enderroc, parcel·lació de terrenys, urbanització 
i de qualsevol tipus d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en les 
parcel·les amb referència cadastral 6080401EG0768S0001HJ i 6080402EG0768S0001WJ, i 
part de la finca 5981101EG0758N0001HT, pel termini d’un any. 

 
3. SOL·LICITAR informe, simultàniament al tràmit d’informació pública als organismes 

afectats per raó de les seves competències sectorials, el qual s’haurà d’emetre en el termini 
d’un mes, tret que una disposició sectorial autoritzi un més llarg, especialment: 

 
− Agència Catalana de l’Aigua 
− Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
− Departament competent en matèria de carreteres de la Generalitat de Catalunya 
− Departament competent en matèria d’habitatge de la Generalitat de Catalunya 

 
4. SOTMETRE la present modificació puntual a un període d’informació pública d’un 

mes, a comptar des de la darrera publicació, mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província Girona, en un diari de divulgació provincial, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
i a la pàgina web municipal. 
 
Durant aquest període quedarà l’expedient de la Modificació Puntual així com els documents 
de la suspensió de llicències a disposició de qualsevol que el vulgui examinar-lo per presentar 
les al·legacions que s’estimin pertinents. 

 
5. NOTIFICAR aquest acord als propietaris afectats o titulars de drets reals existents, als 

efectes adients  
 
I perquè així consti, expedeixo i signo digitalment el present certificat, a Castelló d'Empúries, 
amb el vistiplau de l’alcalde, en la data de la signatura. 
 

 
La Secretària accidental 

 
 
 
 

Vist-i-plau 
L’Alcalde 
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