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1.1. INTRODUCCIÓ.  
 
 
 
 El 17 de setembre de 2013  es va aprovar definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, amb incorporacions de 
determinacions d’ofici, el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Castelló d’Empúries, que suposava la revisió i adaptació a la llei d’urbanisme 
del fins aleshores vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Castelló 
d’Empúries. DOGC de 15 de juliol de 2014.  
 
 Aquesta nova figura de planejament general ha consolidat i ampliat el 
sector industrial del Pla, situat vora la carretera de Sante Pere Pescador GI V-
6216, amb la previsió de: Un petit sector industrial, PPU-3 “ Industrial El Pla 
Sud”, ja executat; El PPU-12 “ La Muga Sud” pendent d’execució; i un petit 
sector, PMU-15, en sol urbà no consolidat, que te per objecte ordenar el 
sector existent entre la nova rotonda de la carretera C-260 i la  GI V-6216. 
 
 

En aquest sector existia una construcció comercial que va obtenir 
llicencia d’obres els anys 70 i que recentment s’ha enderrocat. 
 
 Per tant, amb l’ànim d’ordenar correctament el desenvolupament 
urbanístic d’aquest sector de sol urbà no consolidat  PMU-15 del Pla 
d’Ordenació Urbanístic municipal de Castelló d’Empúries, anomenat “PLA DE 
MILLORA URBANA PMU-15. ROTONDA CASTELLÓ NOU” es tramita el 
present Pla de millora urbana, en desplegament reglat de les previsions del 
planejament general. 
 
 
 
1.2. OBJECTE DEL PLANEJAMENT. 
 
 Aquest Pla de millora urbana té per objectiu  el desenvolupament reglat 
de les previsions del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Castelló d’Empúries en referència al sector PMU-15 , ROTONDA CASTELLÓ 
NOU, en  el sentit de fer possible la implantació de les noves instal·lacions 
comercials i hoteleres i definir les condicions d'ordenació, urbanització i gestió 
d’aquest sector de forma equilibrada i integrada al paisatge en el qual 
s’insereix, i en concret: 
 

a) L’ordenació urbana dels sòls inclosos al poligón i la materialització del 
seu aprofitament urbanístic, mitjançant la formació d’un àrea de 
dotacions amb usos hotelers i comercials. L’edificació privada no 
podrà ocupar una franja enjardinada de 5 m. des de l’alineació dels 
carrers confrontants. 

b) La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al 
Parc Natural dels Aiguamolls, amb la construcció d’un parell de 
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passos deprimits que donin continuïtat a aquestes xarxes sense 
interrupcions amb les travessies de la carretera C-260 a Roses i la 
carretera de Sant Pere. 

c) Garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, degudament 
urbanitzada, de les reserves de sistema viari i parc urbà incloses dins 
l’ambit del polígon, i també l’equitativa distribució de beneficis i 
carregues del planejament  entre els propietaris afectats.  

 
 
1.3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT. 
 

La conveniència i l’oportunitat del present Pla de millora urbana  PMU-
15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” ve donada com dèiem a la introducció, per 
la necessitat de desplegar el POUM, tot urbanitzant i desenvolupant aquest 
sector. 

 
Aquest sector es situa entre el polígon industrial El Pla i el sector 

residencial Castelló Nou. Aquest sector residencial es va iniciar els anys 70 en 
una zona a les hores apartada del nucli urbà i amb pocs serveis. En els últims 
anys la creació de dos passos de vianants i bicicletes a diferent nivell de la C-
260, la creació d’una zona esportiva “Pitch&putt”i el desenvolupament d’un 
sector industrial ha ajudat ha integrar millor aquest sector residencial. Amb el 
desenvolupament s’aquest nou sector, comercial-hoteler s’equipara millor 
aquesta zona.  
 
 
 
1.4. PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ. 

 

 El present Pla de millora urbana PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES  és promogut pel grup empresarial GESDIP S.A.U.que 
representa el 100% de la titularitat privada del sector. 
 
 La redacció del document ha estat realitzada per l’enginyer de C.C. i P 
Sr. Jordi Quera Miro , competent per a la seva redacció d’acord amb el que 
prescriu la disposició addicional tretzena del DL 1/2010.  
 
 Pel que fa a la seva tramitació aquesta queda regulada pel que 
disposen els articles 85, 81  i concordants del decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme i la modificació 
corresponent de la Llei 3/2012 del 22 de febrer.  
 
 L’esquema procedimental per a la tramitació del pla de millora urbana 
és el següent: 
 

1)Presentació del Pla de millora urbana al registre general de 
l’Ajuntament. 

 2)Adopció de l’acord d’aprovació inicial dins els 3 mesos següents (4 si 
es contemplen obres bàsiques urbanització) 
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 3)Exposició pública d’un mes mitjançant 
 -Edicte Publicat al B.O.P. 
 -Publicació en un dels diaris de difusió. 
 -Notificació als propietaris afectats. 
 4)Sol·licitud dels informes als organismes que resulti preceptiu. 
 5) Sol·licitud d’informe a Comissió Territorial d’Urbanisme i emissió en 
dos mesos 

6) Informe tècnic de les al·legacions i informes emesos pels diferents 
organismes. 
 7)Aprovació Definitiva per l’Ajuntament. 

8)Lliurament de la documentació Tècnica i administrativa a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona. 
 9)Dipòsit de les garanties d’urbanització. 

9)Publicació de l’edicte i normativa al DOGC i entrada en vigència. 
  
En el moment de redactar el present document ja s’ha realitzat l’exposició al 
públic, s’han rebut informes d’organisme i s’ha rebut l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona. 
 

1) Informe OTTA: Informa que no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental. 
No especifica prescripcions. 

2) Informe ACA: S’informa favorablement, es calcula l`import de la taxa 
per connectar a l’EDAR d’Empuriabrava, abans de l’aprovació definitiva 
s’haura.d’acreditar que el subjecte passiu ha satisfet la taxa d’acces a 
les infraestructures de sanejament (27.429,00€). 

3) Informe ICGC: S’informa que no s’afecta cap jaciment paleontològic o 
punt d’interes geològic, i que la modificació no requereix informe de 
valoració de riscos geològic. No s’especifiquen prescripcions. 

4) Informe Direcció General de Carreteres: S’especifiquen les lleis que 
s’han de complir i que cal demanar autorització al Servei de Carreteres 
de Girona abans de començar qualsevol obra en la zona d’afectació. 

5) Informe del Departament d’Empresa i Coneixement:  s’emet informe 
favorable. No especifica prescripcions. 

6) Informe CTUG(sessió de 26 de juliol e 2017): Emet informe favorable, 
incorporant un seguit de consideracions, incorporar plànols del 
planejament vigent, excloure la regulació del sistema viari, remetre la 
regulació del sistema d’espais lliures a les determinacions del POUM, 
refer l’avaluació econòmica d’acord amb els usos comercial-hoteler i la 
seva edificabilitat, donar continuïtat a la vorera amb els 1.5 m que es 
separa la tanca, corregir tres errades. Totes aquestes determinacions 
ja s’han introduït en el present document. 

7) Informe Direcció General de Comerç: Emet informe favorable 
condicionada afegir unes prescripcions en l’art 16.5.1 de les normes, 
referent a la llei 1/2009. 

8) Informe Direcció General de Turisme: No es formula cap objecció al 
projecte. 

9) Informe Endesa: Informen que no tenen al·legacions a formular. 
10) Informe Castelló 2000: De la xarxa d’aigües residuals troben a faltar 

unes arquetes; De la xarxa d’aigües pluvials es recomana la 
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construcció d’un tercer tuc de D 80cm sota el camí de la Gallinera per 
utilitzar-ho com a sobreixidor; De la xarxa d’aigua potable, es veu 
correcte; De l’enllumenat públic: Es veu correcte amb l’objecció 
d’utilitzar una secció de conductor de 2.5 mm2 minim; De la jardineria 
es troba a falta sistema de rec dels arbres i tutors i tipus de gespa i 
sistema de reg, i anivellament terreny; Senyalització viaria s’especifica 
que abans de procedir a col·locar la senyalització es consesuara amb 
la policia municipal. 

 
 
1.5. EL MARC LEGAL I URBANÍSTIC. 
 
 
1.5.1. MARC LEGAL. 
 
 El marc legal ens ve donat en primer lloc pel Decret legislatiu 1/2010 de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme i la seva 
modificació en la llei 3/2012 del 22 de febrer;  pel Decret 305/2006 de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; la legislació 
estatal de la Llei Estatal 7/2015 pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl, 
la llei 21/2013, de 9 de decembre d’avaluació ambiental, i la llei 6/2009 del 28 
d'abril d'Avaluació Ambiental de plans i programes. 
 
 En aquest sentit, la regulació del desplegament del sòl urbà no 
consolidat ve regulat pels articles 70 i 65-66 amb el següent redactat: 
 
Article 70 
Plans de millora urbana 
1. Els plans de millora urbana tenen per objecte: 
a) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d'acomplir operacions de 
rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d'usos, de 
reurbanització, d'ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres de similars. 
b) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes assenyalats 
per la lletra b de l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes. 
2. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació 
urbana, la transformació d'usos, la reurbanització o completar el teixit urbà poden: 
a) Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del model 
urbanístic de l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a l'estructura fonamental, 
l'edificació existent o els usos principals. 
b) Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d'urbanització i la implantació 
de noves infraestructures, per raons d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les 
existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social. 
3. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'ordenació específica del subsòl per a 
àmbits determinats han de regular: 
a) La possibilitat d'aprofitament privat i, específicament, de mantenir o no, en tot o en part, 
l'aprofitament privat preexistent. 
b) L'ús del subsòl, vinculat a l'ús públic i a la prestació de serveis públics, d'acord amb el que 
estableix l'article 39. 
4. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de millora 
urbana no contingudes en el planejament urbanístic general requereixen la modificació 
d'aquest, prèviament o simultàniament, a excepció dels supòsits en què no s'alterin ni els 
usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental 
del planejament urbanístic general. 
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5. Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l'acompliment d'operacions de 
revitalització del teixit urbà, per garantir el manteniment o el restabliment de la qualitat de 
vida, han de regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos del sòl. 
6. Els plans de millora urbana contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i llur 
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols i les normes 
corresponents. 
7. S'aplica als plans de millora urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans 
parcials urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l'article 65 pel que fa a 
la reserva de sòl. 
8. Els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries per als sistemes 
urbanístics locals, si no ho ha fet el planejament urbanístic general. 
 
Article 65 
Plans parcials urbanístics 
 
1. Els plans parcials urbanístics tenen per objecte, en sòl urbanitzable, desenvolupar el 
planejament urbanístic general i contenen totes les determinacions pertinents per a 
l’ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat amb el règim del 
sòl urbanitzable. 
2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, els plans parcials urbanístics: 
a) Qualifiquen el sòl. 
b) Regulen els usos i els paràmetres de l’edificació que han de permetre l’atorgament de 
llicències. 
c) Assenyalen les alineacions i les rasants. 
d) Defineixen els paràmetres bàsics de l’ordenació de volums. El pla en pot preveure una amb 
caràcter obligatori o diverses d’alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar 
gràficament les dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de l’edificació que, sense 
alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de l’illa, admeten variació. 
e) Poden precisar directament les característiques i el traçat de les obres d’urbanització 
bàsiques a què fa referència l’apartat 2 de l’article 72. En aquest cas, el pla ha de definir les 
obres amb el grau suficient de detall per permetre’n l’execució immediata, avaluar-ne el cost i 
preveure les etapes d’execució per a cada polígon d’actuació urbanística i ha d’establir uns 
criteris i un pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, sens perjudici 
que els projectes d’urbanització complementaris els concretin. Opcionalment, les obres 
d’urbanització bàsiques es poden concretar en un document separat mitjançant un projecte 
d’urbanització. 
f) Estableixen les condicions de gestió i els terminis per promoure els instruments 
corresponents i per executar les obres d’urbanització i d’edificació, sens perjudici que aquests 
puguin ésser modificats pel programa d’actuació urbanística municipal. 
g) Preveuen la localització concreta dels terrenys on s’ha de materialitzar, si escau, la reserva 
per a la construcció d’habitatges de protecció pública, d’acord amb aquesta Llei i el 
planejament general, i estableixen els terminis obligatoris en els quals l’administració actuant i 
les persones propietàries adjudicatàries de sòl destinat a habitatge de protecció pública han 
d’iniciar i acabar l’edificació dels dits habitatges. 
3. En els sectors d’ús residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar sòl per a 
sistemes, com a mínim, en les proporcions següents: 
a) Per a zones verdes i espais lliures públics, 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre 
edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística. 
b) Per a equipaments de titularitat pública, el valor inferior resultant de les proporcions 
següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de sostre o 20 m2 de sòl per cada habitatge; amb un 
mínim, en tots els casos, del 5% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística, a més del 
sòl destinat a serveis tècnics, si escau. El planejament urbanístic general, en el cas que 
prevegi el sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, pot determinar que la reserva 
per a equipaments de titularitat pública es destini, en sectors determinats, totalment o 
parcialment, al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, d’acord amb el que 
estableix l’article 58.1.g. 
4. En els sectors d’ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar per a zona 
verda un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació urbanística i han de reservar 
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per a equipaments un mínim del 5% de la dita superfície, a més del sòl destinat a serveis 
tècnics, si s’escau. 
5. En els sectors en què s’admet tant l’ús residencial com altres usos, els estàndards es 
computen independentment en funció dels diferents usos si la zonificació estableix la 
destinació concreta a cadascun d’aquests usos. S’han d’aplicar, en tots els casos, les 
reserves que s’estableixen per a l’ús residencial quan la regulació de la zona admet 
indistintament usos residencials i no residencials. 
6. Els ajuntaments, en ocasió de la tramitació d’un pla parcial urbanístic que precisi les obres 
d’urbanització bàsiques, o en ocasió de la tramitació del projecte d’urbanització, han de 
concretar les característiques del mobiliari urbà, l’arbrat, l’enjardinament, el paviment de les 
voreres, el tipus de vorades i d’enllumenat i la senyalització, d’acord amb les prescripcions 
municipals pertinents, a fi de possibilitar-ne la valoració i el costejament ulterior a càrrec de 
les persones propietàries afectades. 
 
 
Article 66 
Documentació dels plans parcials urbanístics 
 
1. Els plans parcials urbanístics es componen, formalment, dels documents següents: 
a) La memòria, i els estudis justificatius i complementaris. 
b) Els plànols d’informació, d’ordenació, de projecte i, si escau, de detall de la urbanització. 
c) Les normes reguladores dels paràmetres d’ús i d’edificació del sòl. 
d) L’avaluació econòmica i financera, que ha de contenir l’estudi i justificació de la seva 
viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica que ponderi l’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. 
e) El pressupost de les obres i els serveis. 
f) El pla d’etapes. 
g) La divisió poligonal, si escau. 
h) La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general 
sobre mobilitat sostenible. 
i) La documentació mediambiental pertinent i, com a mínim, l’informe mediambiental. 
j) La justificació que s’adequa al programa d’actuació urbanística municipal, si s’escau. 
2. Els plans parcials urbanístics que es refereixin a àmbits no delimitats prèviament com a 
sectors pel planejament urbanístic general han de contenir una justificació específica de 
l’adequació de la promoció al que estableixen els apartats 1.d, 1.e i 8 de l’article 58, i s’han de 
promoure i tramitar amb la denominació de plans parcials urbanístics de delimitació. 
 
 
 Els deures dels propietaris en sòl urbanitzable delimitat vénen determinats pels 
articles 44 a 46 amb el següent redactat: 
 
 
Article 44 
Deures dels propietaris o propietàries de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable 
delimitat 
 
1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat i els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen 
els deures comuns següents: 
a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament urbanístic. 
b) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, tot 
el sòl reservat pel planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit 
d’actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys, amb les especificitats següents: 
Primera. En sòl urbà, l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector del 
pla de millora urbana, que poden ésser físicament discontinus. 
Segona. En sòl urbanitzable delimitat, l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial urbanístic 
corresponent, que també pot ésser físicament discontinu. 
c) Cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, d’una manera obligatòria i gratuïta, el 
sòl necessari per a l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament 
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urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació urbanística en què els terrenys siguin 
compresos o en què estiguin adscrits per a l’obtenció del sòl. 
d) Costejar i, si s’escau, executar i cedir a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, amb 
el sòl corresponent, totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació, com també les 
infraestructures de connexió amb les xarxes generals de serveis i les d’ampliació i 
reforçament de les existents fora de l’actuació que aquesta demani per les dimensions i les 
característiques específiques, sens perjudici del dret de rebre el reintegrament de les 
despeses d’instal·lació de les xarxes de serveis amb càrrec a les empreses prestadores 
d’aquests serveis, en els termes que estableix la legislació aplicable. En aquestes 
infraestructures s’inclouen les de transport públic que siguin necessàries com a conseqüència 
de la mobilitat generada per l’actuació de què es tracti. La participació en els costos 
d’implantació d’aquestes infraestructures es determina d’acord amb la legislació sobre 
mobilitat. 
e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 
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, agrupats legalment com a junta de conservació, en els 
supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposi 
justificadament el pla d’ordenació urbanística municipal o el programa d’actuació urbanística 
municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de 
la urbanització. 
2. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació urbanística estan 
obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament o a l’administració que pertoqui, abans de 
l’edificació, únicament els terrenys, destinats a carrers o a qualsevol altre tipus de via del 
sistema de comunicació o a les ampliacions, que siguin necessaris perquè aquest sòl 
adquireixi la condició de solar. 
 
 
 
Article 46 
Condicions de la cessió de sòl amb aprofitament 
 
L’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys amb 
aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament 
que preveuen els articles 43 i 45.1.a, els quals s’han de cedir urbanitzats. 
 
 
 El marc transitori regula la necessitat d’establir reserves per d’habitatges assequibles i 
de protecció, així com la necessitat d’incorporar una memòria social del planejament 
urbanístic, amb el següent redactat: 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Tercera 
Adaptació del planejament urbanístic general i rese rves de sòl per a habitatges de 
protecció pública i aplicació de les reserves en el s instruments de planejament 
urbanístic en tràmit 
1. El planejament urbanístic general vigent en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
s’hi ha d’adaptar quan, en virtut de les previsions pròpies, o bé anticipadament, en els 
supòsits regulats per l’article 95, es faci la revisió del dit planejament o del programa 
d’actuació urbanística corresponent. 
2. Des del moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, no obstant el que disposa l’apartat 1, 
els ajuntaments poden formular i tramitar programes d’actuació urbanística municipal, que 
han de contenir les reserves que estableix l’article 57.3 i, si s’escau, la disposició addicional 
cinquena. 
3. Si no hi ha un pla d’ordenació urbanística municipal o un programa d’actuació urbanística 
municipal adaptats a les determinacions d’aquesta Llei, les modificacions dels instruments de 
planejament urbanístic general, el planejament urbanístic derivat i llurs modificacions poden 
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establir reserves de sòl per a habitatges de protecció pública, mitjançant la qualificació de sòl, 
d’acord amb el que estableix l’article 57.7. 
Les reserves mínimes que estableix l’article 57.3 i, si s’escau, la disposició addicional 
cinquena, s’han d’aplicar preceptivament i immediatament: 
a) En els municipis de més de deu mil habitants i les capitals de comarca, als sectors 
subjectes a un pla de millora urbana en sòl urbà no consolidat que prevegin usos residencials 
de nova implantació i als sectors de sòl urbanitzable amb ús residencial, llevat que tinguin un 
planejament derivat aprovat inicialment abans de l’entrada en vigor de la Llei 10/2004, del 24 
de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge 
assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia local. L’òrgan de la Generalitat competent 
en la matèria pot autoritzar excepcionalment la disminució de les reserves de sòl en els 
sectors per als quals s’estableix una densitat inferior a vint-i-cinc habitatges per hectàrea i una 
tipologia d’edificació incompatible amb la construcció d’habitatges protegits. 
b) En tots els municipis sense excepció, a les modificacions del planejament general que 
impliquin un canvi de la classificació del sòl no urbanitzable amb la finalitat d’incloure-hi nous 
usos residencials, sempre que la modificació no estigui aprovada inicialment en el moment de 
l’entrada en vigor de la Llei 10/2004. 
4. Els plans d’ordenació urbanística municipal i les modificacions i revisions d’aquests que no 
hagin estat resolts definitivament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’incorporar les 
reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública que resulten de l’article 57.3 i 
de l’apartat 3 d’aquesta disposició transitòria, en els supòsits que aquests preceptes 
estableixen. 
En el present cas, per tractar-se d’un sector  destinats a usos  comercials i hoteler, no 
residencials, no resulta necessari redactar la memòria social corresponent. 
 
Article 85 
Tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats 
1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística municipal i 
dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi pertoquen, sens 
perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans 
urbanístics derivats en què la competència d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, 
es pot adoptar directament l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit 
d'informació pública, prescindint de l'aprovació provisional. 

2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, sens 
perjudici del que estableix l'article 77.7, corresponen a: 

a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden inclosos en 
l'àmbit territorial d'una mateixa comarca. 

b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla abasta més 
d'una comarca. 

c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les comissions 
territorials d'urbanisme competents afectades, si l'àmbit territorial del pla n'afecta més d'una i 
més d'una comarca. 

d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent estat 
formulat el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els ajuntaments afectats, 
cas en què l'òrgan competent és el que correspongui dels esmentats a les lletres a, b i c. 

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de 
desenvolupament i autònoms que tinguin per objecte la implantació de sistemes urbanístics 
d’interès supramunicipal corresponen: 

a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de 
tramitació o d’aprovació de plans. 

b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que l’àmbit 
territorial del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i la definitiva 
pertoquen al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme. 
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4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha 
acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un mes. Els 
edictes de convocatòria de la informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies 
des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 

5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o 
d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una 
disposició n'autoritzi un de més llarg. 

6. [No vigent]. 

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal, 
s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini amb el del 
municipi que és objecte del pla. 

8. Si un pla d’ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat per 
l’ajuntament afectat, s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per un termini d’un mes, 
simultàniament al tràmit d’informació pública. 

9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé 
d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en 
expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument 
o la figura superior. 

Article 87 
Informe de les comissions territorials d'urbanisme en la tramitació del planejament urbanístic 
derivat d'aprovació municipal i comarcal 
1. Un cop els plans especials urbanístics, els plans de millora urbana i els plans parcials 
urbanístics han estat objecte d'aprovació inicial, en els supòsits a què es refereix l'article 81.1, 
els ajuntaments han de sol·licitar un informe a la comissió territorial d'urbanisme que escaigui, 
la qual l'ha d'emetre i comunicar en el termini de dos mesos; altrament, s'entén que l'informe 
és favorable. Si al llarg de la tramitació del pla s'introdueixen canvis substancials en el 
document aprovat inicialment, abans de l'aprovació definitiva de l'expedient, aquest s'ha de 
sotmetre novament a informe de la comissió territorial d'urbanisme. 

2. Els informes a què es refereix l'apartat 1 han d'incloure les consideracions que calguin, 
fonamentades en raons de racionalitat i funcionalitat urbanístiques i orientades a la superació 
de contradiccions, a l'esmena d'errors i a la millora de la claredat i la precisió jurídiques i 
tècniques. En tot cas, són vinculants, únicament, les prescripcions que continguin 
fonamentades en els motius d'interès supramunicipal i de legalitat especificats pels apartats 3 
i 4. 

3. Són motius d'interès supramunicipal, als efectes del que estableix l'apartat 2: 

a) La coherència amb la planificació territorial, pel que fa a la cohesió territorial i a 
l'organització correcta del desenvolupament urbà. 

b) La compatibilitat, l'articulació i la connexió entre els elements vertebradors del territori 
d'abast supramunicipal i les infraestructures de caràcter local. 

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d'acord amb els indicadors dels riscs geològics i 
de protecció civil disponibles. 

d) L'adequació a la planificació mediambiental i a la política de desenvolupament sostenible. 

e) L'adequació a les polítiques supramunicipals de sòl, d'habitatge, de gestió dels recursos 
naturals i de protecció del patrimoni cultural, natural i científic. 

4. Són motius de legalitat, als efectes del que estableix l'apartat 2, els relatius a: 

a) La tramitació del planejament urbanístic. 

b) El sotmetiment a les determinacions pròpies del planejament urbanístic de rang superior. 
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c) L'adequació a la legislació sectorial i urbanística. 

d) La interdicció de l'arbitrarietat. 

5. Els informes a què es refereix l'apartat 1 han d'expressar la inviabilitat del planejament en 
tramitació, si s'escau que les deficiències constatades no són susceptibles d'esmena. 

 Pel que fa referència a la mobilitat, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en el seu article 85 
indica quan és preceptiva la inclusió d’un estudi de mobilitat: 
 
Article 85 
Informe ambiental i estudi d’avaluació de la mobili tat generada 
 
La documentació dels plans parcials urbanístics i dels plans parcials urbanístics de delimitació 
ha d’incloure un informe ambiental, amb el contingut que estableix l’article 100 d’aquest 
Reglament, i, en els casos en què ho exigeix la legislació sobre mobilitat, un estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada, amb el contingut que determina aquesta legislació. 
 
 
 
1.5.2. MARC URBANÍSTIC. 
 
El marc urbanístic ve definit per ordre jeràrquic en primer lloc pel planejament 
territorial, en segon lloc pel planejament municipal. 
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1.5.2.1. PLANEJAMENT TERRITORIAL 
 

En data 14 de setembre de 2010 es va aprovar definitivament el Pla 
Territorial de les Comarques Gironines que manté la classificació del sòl 
objecte del Present Pla de Millora Urbana com a sòl no urbanitzable i el 
qualifica com a Sòl de Protecció preventiva. 
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Article 2.10 
Sòl de protecció preventiva: definició 
S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el planejament 
urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de protecció territorial. El Pla 
considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense perjudici que mitjançant el 
planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla 
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i 
edificades, si escau. 
 
També el Pla preveu la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada 
nucli, es puguin admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instal·lacions de 
valor estratègic general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla 
determina en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la 
iniciativa. 
 
Article 2.11 
Sòl de protecció preventiva: regulació 
..... 
 
2. Els plans d’ordenació urbanística municipal pot, si s’escau, classificar com a urbanitzable 
les peces de sòl de protecció preventiva que tinguin la localització i la proporció adequades en 
funció de les opcions d’extensió urbana que el Pla d’ordenació urbanística municipal adopti 
d’acord amb les estratègies de desenvolupament urbà que en cada cas estableix el Pla, tenint 
present els valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar. Si, per raons d’interès general, 
fos necessària la classificació d’alguna peça aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, 
aquesta s’ha d’ajustar als criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15. 
..... 
 
4. Els plans municipals han de posar una especial atenció en l’ordenació de l’àmbit del sòl de 
protecció preventiva, sense perjudici de la capacitat del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de precisar, d’acord amb el Pla territorial, l’ordenació de tot el sòl no urbanitzable del terme 
municipal. El Pla estableix a l’article 2.13 d’aquestes normes, recomanacions per a una 
adequada ordenació del sòl no urbanitzable en el planejament urbanístic i, en el seu títol sisè, 
així com en les disposicions transitòries, condicions d’integració paisatgística en els espais 
oberts. 
 

 Per tant, el Pla Territorial de les Comarques Gironines ja preveu la possibilitat 
que el sector pugui ser urbà no consolidat, a través del POUM, com és el cas. El 
present document te per objecte principal desenvolupar aquest sector d’acord amb 
les determinacions del POUM. 
 
 

 
 
 
1.5.2.2. PLANEJAMENT MUNICIPAL 

 
El Planejament urbanístic municipal, ens ve donat en el present cas pel 

Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries, 
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de El 
17 de setembre de 2013 , amb incorporacions de determinacions d’ofici. I es 
va publicar al DOGC nº 6664 de 15 de juliol de 2014.  
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 El sector objecte del present document es troba inclòs dins un PMU 
amb les següents determinacions:  
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Per tant, s’ha d’efectuar el desenvolupament a través d’un Pla de 

millora urbana. 
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Es reprodueix a continuació el plànol d’ordenació: 
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1.5.2.3. ADEQUACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL I MUN ICIPAL 

 
 
L’adequació del present Pla de Millora Urbana en relació al 

planejament territorial es justifica en base que el Pla Territorial de les 
Comarques Gironines ja preveu que el sector pugui ser urbanitzable ( o urbà 
no consolidat) i per tant poder-lo desenvolupar en un Pla Urbanístic tenint 
present els valors naturals, ambientals i/o agraris a preservar.. Finalment, el 
POUM en concreta el desenvolupament amb diferents paràmetres i usos, els 
quals son compatibles amb el pla de millora urbana proposat. 

 
 
 

1.6. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI. 
 
1.6.1. MARC TERRITORIAL. 
 
 Els límits del marc territorial del present  pla de millora urbana estan 
constituïts per: 
 

a) Per la banda Nord, per el sector residencial Castello 
Nou. 

b) Per la banda Est, vial de la urbanització industrial El 
Pla i pich&putt. 

c) Per la banda Oest carretera de Sant Pere Pescador, 
GI V-6216,.mitjançant els terrenys de l’antiga traça 
de la carretera de Sant Pere Pescador inclosos en el 
sector PAU 25, que te per objecte l’ordenació de 
sistemes públics. 

d) Per la banda Sud, sistema d’espais lliures de la 
urbanització industrial El Pla. 

 
Els elements territorials que dominen aquest indret a nivell paisatgístic, 

són, per una banda els camps de conreu de cereals amb fileres d’arbres 
seguint els recs d’escorrec i per altre la zona residencial Castello-nou i el 
polígon Industrial el Pla. Aquest sector es situa en la franja de coixí entre la 
carretera de Sant Pere Pescador i els sectors urbans 

 
 
L’Ortofoto plànol que es reprodueix a continuació ajuda a entendre més 

fàcilment la distribució d’usos sobre aquest àmbit territorial: 
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1.6.2. USOS DEL TERRITORI. 
 
 Tal i com es pot observar en les fotografies, els usos actuals de l’àmbit 
perifèric al sector són els residencials en el sector Castelló Nou, de pitch&putt, 
de sector industrial i a l’altra banda de la carretera de Sant Pere Pescador 
agrícola amb algunes petites naus ramaderes 
 

 
 

Sector residencial Castelló Nou 
 
 

 
 

Accés al nou sector. 
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Tram existent entre l’antiga carretera de Sant Pere Pescador i el nou traçat. 
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Entorn al costat de llevant de la carretera de Sant Pere Pescador. 
 
 

 
 

Pitch&putt adjacent. 
 

 
 

Vial principal del sector industrial 
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Futur sistema d’espais lliures del sector. 
 
 

 
 

Futur sistema d’espais lliures del sector. 
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Espai lliure on s’inicia el carril bici. 
 
 
 
 

 
 
 

Camps Agricoles al altra costat de la carretera Sant Pere Pescador. 
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1.6.2.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT. 
 
L’estructura de la propietat actual està conformada per un únic propietari: 
Joan Coll Oliva. de superfície real 15.471 metres quadrats, comptabilitzada en 
el plànol topogràfic,. la superfície registral es de 14.374,20 m2 i la cadastral 
15.530   
 
 Les dades de la propietat es relaciona a continuació: 
 
Propietari ................... : Joan Coll Oliva i contracte de venda a GESDIP S.A.U. 
Adreça ....................... : C/ Sant Hipolit Làzaro, nº 19 BARCELONA 
CIF ............................ : A-08785826 
Superfície Cadastral .. : 14.011 m². 
Referència Cadastral . : 17052A014000470001IZ i  17052A014001160001IA. 
 
 
Es reprodueix a continuació la fitxa cadastral de la parcel·la descrita: 
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1.6.3. INFRASTRUCTURES EXISTENTS. 
 

En l'entorn del sector trobem diverses infraestructures i esteses de 
serveis, amb els quals caldrà connectar per tal d’obtenir subministre o bé 
tancar les xarxes en anell. 

 
Al llarg del sistema d’espais lliures existeix una xarxa aèria de telefonia 

de caldrà soterrar. 
 
A continuació es descriuen els serveis actuals, tot i que en el projecte 

d’obres bàsiques d’urbanització del present PPU se’n farà una descripció més 
precisa. 
 
1.6.3.1. VIALITAT. 
 

A nivell viari, el sector es troba en la cruïlla formada per el vial d’acces 
al sector Castelló Nou i el vial d’acces al sector Industrial El Pla no preveu 
nova vialitat, però si construcció la de voreres i un nou carril bici que connecti 
el sector residencial “Castelló Nou”, el sector industrial El Pla, El parc Natural 
del Aiguamolls de l’Empordà i el nucli antic de Castelló d’Empúries. 

 
1.6.3.2. ENERGIA ELÈCTRICA. 

 
Tant el sector industrial el Pla, con el sector residencial Castelló Nou, 

disposen de diversos transformadors elèctrics, l’estudi de la companyia 
elèctrica haurà de preveure on connectar. 

 
1.6.3.3. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 

Pel que fa a l’abastament d’aigua,  la xarxa existent disposa d’hidrants 
en la vorera del Pitch&putt , i serà suficient per le subministre del nou polígon. 

  
 
1.6.3.4. SANEJAMENT. 
 
 En relació al sanejament residual es preveu connectar al pou de 
bombeig que existeix en el sistema d’espais lliures el polígon “El Pla”. En 
relació a les aigües plujanes es preveu connectar al rec que creua la carretera 
de Sant Pere Pescador a l’alçada del present PMU. 
 
1.6.3.5. TELECOMUNICACIONS. 
 
 Es preveu connectar a la xarxa existent en el pòligon industrial. 
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1.6.3.6. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
 Es  preveu la col·locació de diverses bàculs tant en la nova vorera del 
carrer de la Closa dels Frares com en la del Alt Empordà. Tambe es preveu la 
col·locació en la zona de jocs i en els passos inferiors del carril bici.  
  
   
1.7. OBJECTIUS I CRITERIS. 
 
 El present Pla de Millora Urbana nº 15 de Castelló d’Empúries 
(ROTONDA CASTELLÓ NOU) es proposa donar compliment als següents 
objectius : 
 
 

a) Desplegar urbanísticament el Sector de Sòl urbà no 
consolidat PMU-15 de Castelló d’Empúries: 

 
b) la formació d’un area de dotacions amb usos hotelers 

i comercials. 
 
c) la creació d’un area no edificada de 5.00 m 

d’amplada des de les alineacions del carrers 
confrontants. 

 
d) La cessió i urbanització d’un sistema d’espais lliures  

al costat de la carretera de sant Pere Pescador. 
 
e) La formació d’un punt d’accès als itineraris de 

vianants i ciclistes al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà, amb la construcció d’un parell de passos 
deprimits que donin continuïtat a aquestes xarxes 
sense interrupcions amb les travessies de les 
carreteres C-260 a Roses i la carretera de Sant Pere 
Pescador. 

 
f)  El desenvolupament sostenible del sector, que 

implica conjuminar el creixement previst amb la 
preservació i potenciació dels valors naturals i 
paisatgístics de l’indret, centrats en la preservació 
dels elements de paisatge existent. 

 
g) Donar compliment a les directrius per al planejament 

urbanístic definits a l’article 9 de la Llei d’urbanisme, 
en el sentit d’assolir en benefici de la seguretat i el 
benestar de les persones uns nivells adequats de 
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de 
preservació de l’entorn enfront de riscos naturals i 
tecnològics. També en el sentit d’adaptar les 
construccions a l’entorn on es situen. 
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D’entre els criteris  adoptats per a l'ordenació del present Pla de Millora 
Urbana, podem esmentar els següents: 
 
 

a) L'ordenació global dels terrenys de l’àmbit del pla, de 
manera que conformin els espais adequadament a la 
seva situació i a les característiques morfològiques 
del territori. En aquest sentit els espais lliures de 
cessió es situen al costat de la carretera de Sant 
Pere Pescador en continuitat dels espais lliures del 
sector industrial “El Pla”.  

 
 
b) Situació dels usos hotelers i comercials al costat del 

vial “Alt Empordà” en el punt de conneció del sector 
Industrial “El Pla” amb el sector residencial “Castelló 
Nou”. 

 
 

d) Des del punt de vista paisatgístic, mantenir 
l’estructura territorial existent, aprofitant la vialitat 
existent i situant le sistema d’espais lliures en 
continuïtat dels del sector “El Pla”, al costat de la 
carretera de Sant Pere Pescador. 

 
 
e) Des del punt de vista mediambiental: 
 Efectuar una correcta gestió d’aigües residuals. 
 Efectuar una correcta gestió i regulació de residus i 

facilitar la recuperació de subproductes. 
 Limitar els nivells d’emissió a l’atmosfera. 
 Establir una correcta regulació de sorolls i vibracions 
 
 
f) L’establiment d’un sistema d’actuació que permeti 

una gestió ràpida i eficaç per tal d’assolir els objectius 
del planejament. Es fixa per tant el desenvolupament 
a través d’un únic polígon d’actuació, a desenvolupar 
en una sola etapa.  
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1.8. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
1.8.1. ESPAIS LLIURES I DOTACIONS. 
 
 D’acord amb els criteris expressats en l’apartat “Objectius i Criteris” del 
present document,  i seguint també els criteris fixats en la Normativa del 
POUM, per a l’ubicació dels espais lliures i dotacions, es situa els espais 
lliures al costat de la carretera de Sant Pere Pescador, en continuïtat al 
sistema d’espais lliures del sector industrial “El Pla”. Entre el sistema d’espais 
lliures del PMU i la carretera de Sant Pere Pescador existeix un petit terreny, 
expropiat per la Generalitat de Catalunya per la construcció de la rotonda de 
la carretera C-260, on es situa part del nou traçat del carril bici i que també 
s’adequara com a sistema d’espais lliures. 
 
 No es preveu cessió de terrenys per dotacions en el present PMU. 
 
1.8.2. XARXA VIÀRIA. 
 
 D’acord igualment amb els criteris expressats en l’apartat “Objectius i 
Criteris” del present document,  pel disseny de la xarxa viària,  s’ha seguit 
l’esquema previst al POUM  i s’ha tingut en compte els traçat actual del vial. 

 
No es preveu la construcció de nous vials però si l’adequació de la 

vorera del carrer Al Emporda i carrer Closa del Frares. 
La nova vorera tindra una amplada mínima pavimentada de 1. Metre 
. 
Ates que es preveu un area comercial amb benzinera i els guals tindran 

una amplada considerable la vorera mes idònia per la conecció del sector 
residencial Castello Nou amb el polígon industrial El Pla es la del costat del 
Pitch&putt, des de la qual es formara un gual. 

 
Es preveu la creació d’un carril bici que uneixi el sector residencial 

Castelló Nou,el polígon industrial El Pla i El Parc Natural del Aiguamolls de 
l’Empordà. 

 
1.8.3. XARXES DE SERVEIS. 
 

La implantació de les xarxes de serveis completen les infraestructures 
existents, fins assolir un nivell de servei adequat al destí del sector, i es 
justifiquen i desenvolupen en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització. 
 
1.8.3.1.AIGUA POTABLE. 
 
 Està prevista la connexió amb la xarxa pública en el carrer Alt 
Empordà, amb cabal i continuïtat suficient per a alimentar la xarxa de 
distribució i la xarxa d’hidrants en condicions de pressió i simultaneïtat, que 
garanteixin el cabal de 1.000 lts. per minut durant dues hores a dos hidrants  
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simultàniament, d’acord amb les normes CTE i NTE-IFD 85, i l'instal·lació a 
les zones enjardinades de les corresponents xarxes per a rec de goteig, per 
efectuar una correcta gestió dels recursos d’aigua. La suficiència de recursos 
es justificarà a la memòria d’obres bàsiques d’urbanització. 
 
 

1.- Període de disseny de la xarxa 
Tenint en compte que les xarxes de sanejament es dissenyen per a la màxima 
aportació prevista, dins un període de validesa de 25 anys, considerem 
raonable fer-ho extensiu a la xarxa d’abastament d’aigua potable del present 
projecte. 
 
 
2.- Dotacions 
Es tracta d’avaluar el cabal d’aigua potable que consumirà  el sector PMU-15 
Rotonda Castelló Nou, al terme municipal de Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà).  
 
Segons indicacions del document urbanístic (Pla de Millora Urbana), cal 
considerar els següents consums, a efectes de càlcul: 
 
- Habitatges:      630,00 litres / habitatge dia 

 
- Xarxa de rec:         1,50 litres / m² dia 

 
- Jardins:               200,00 litres / m² any 

 
- Neteja de carrers:        1,00 litre / m² dia 

 
- Hidrants (H-100):  1.000,00 litres / min (2 hores) 

 
- Industrial, comercial hoteler: 0,30 litres / segon hectàrea  
 
A més, el Decret 241/1994 de protecció contra incendis aprovat el 26 de juliol 
de 1994 per la Generalitat de Catalunya, exposa el següent: 
 
“El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar 
la hipòtesi de consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants 
immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 
l/min”. 
 
 
3.- Evolució de la demanda d’aigua al llarg d’un dia 
En el llibre “Saneamiento y alcantarillado. Vertidos residuales” de Aurelio 
Hernández Muñoz (2007), es planteja l’evolució del consum d’aigua al llarg 
del dia en un nucli tipus. 
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Es proposa la següent distribució de demanda d’aigua, que considerem prou 
encertada: 

 
Figura 1.- Evolució del consum d’aigua al llarg d’un dia en un nucli tipus. 
 
 
Que si ho passem a un percentatge de cada hora respecte el total horari, 
obtindrem el següent: 
 

Franja horària del dia:  Percentatge demandat (%): 
00:00 a 01:00 2,09 
01:00 a 02:00 2,09 
02:00 a 03:00 2,09 
03:00 a 04:00 2,09 
04:00 a 05:00 2,09 
05:00 a 06:00 2,09 
06:00 a 07:00 3,77 
07:00 a 08:00 5,65 
08:00 a 09:00 6,07 
09:00 a 10:00 7,95 
10:00 a 11:00 7,32 
11:00 a 12:00 4,39 
12:00 a 13:00 4,18 
13:00 a 14:00 5,44 
14:00 a 15:00 5,86 
15:00 a 16:00 5,02 
16:00 a 17:00 3,97 
17:00 a 18:00 4,18 
18:00 a 19:00 4,39 
19:00 a 20:00 4,81 
20:00 a 21:00 3,77 
21:00 a 22:00 4,81 
22:00 a 23:00 3,77 
23:00 a 24:00 2,09 

 100,00 
Taula 2.- Distribució de cabals en percentatge del que representa cada hora 
respecte al total del dia. 
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4.- Coeficient punta 
 
El coeficient punta es defineix com la relació del consum màxim horari (dins el 
dia de consum màxim), dividit pel consum horari mig (dins el dia de consum 
mig). O sigui: 
 

mig

punta

màxdia

punta

mig

màxdia
P Q

Q

Q

Q
x

Q

Q
xCCC ===

,

,
21

 
 
La bibliografia especialitzada proposa els següents valors per al coeficient 
punta: 
 

Tipus de població Coeficient punta CP 
Nucli urbà molt industrial 4 

Nucli urbà industrial 3 
Nucli urbà residencial 2,4 

Grans ciutats 1,4 
 
Taula 3.- Valors del coeficient punta proposats per la bibliografia 
especialitzada. 
 
Per la seva part, Aurelio Hernández Muñoz (2007), exposa els següents 
valors del coeficient punta: 
 
CP ≥ 2,4 per a ciutats petites, rústiques i residencials. 
1,8 ≤ CP < 2,4 per a ciutats majors de 100.000 habitants i industrialització 
mitja. 
1,4 ≤ CP < 1,8 per a ciutats majors de 800.000 habitants i fortament 
industrialitzades. 
 
Amb tot lo exposat anteriorment, considerem raonable pel nostre cas concret 
considerar el següent: 
 

o El coeficient C1 que ens relaciona el cabal mig diari del pitjor dia de 
l’any amb el cabal mig de tot l’any serà de: 
 

732,13,
1 ===

mig

màxdia

Q

Q
C

 
   

o El coeficient C2 que ens relaciona el cabal mig horari de la pitjor hora 
del pitjor dia de l’any amb el cabal mig diari del pitjor dia de l’any, vindrà 
donat per la distribució de cabals al llarg d’un dia en el nucli urbà tipus 
que hem exposat: 
 

908,1
16,4

95,7

24/100

95,7

,
2 ====

màxdia

punta

Q

Q
C
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o El coeficient punta CP final, que ens relaciona el cabal mig de la pitjor 
hora del pitjor dia de l’any amb el cabal mig de tot l’any serà: 
 

305,3908,1732,121 ==== xxCC
Q

Q
C

mig

punta
P

 
 
Aquest valor final que hem obtingut pel coeficient punta es pràcticament de 
3,00 , el que considerem totalment acceptable. 
 
5.- Estimació de cabals 
 
Amb les dotacions que hem fixat i coneixent com s’ordena l’espai, podrem 
establir el valor dels cabals d’aigua que necessitem, tal i com justifiquem en el 
full de càlcul que adjuntem al final de l’annex: 
 

o Cabal mig al llarg de l’any: Qmig = 0,42 l/seg. 
 
 
o Cabal mig diari en el dia de major consum de tot l’any: 

seg

l
xxCQQ migmàxdia 72,0342,01, ===

 
 

o Cabal punta o cabal mig horari de la hora màxima del dia de major 
consum de tot l’any: 

seg

l
xxCQQ pmigpunta 26,1342,0 ===

 
 
6.- Cabal de disseny de la xarxa 
 
Tal com hem esmentat, el Decret 241/1994 de protecció contra incendis 
exposa que la xarxa d’aigua potable s’haurà de dimensionar perquè en la 
hipòtesi de consum més desfavorable puguin funcionar dos hidrants 
immediats durant dues hores, essent el cabal de cadascun d’ells de 1.000 
l/min. 
 
Per altre part, l’Incasol planteja el dimensionament de les xarxes d’aigua 
potable amb l’ús simultani de dos hidrants més el cabal punta dividit per dos, 
per ponderar el fet de que en l’hora de major consum de tot l’any hi hagi un 
incendi. 
 
Així doncs, la xarxa d’abastament s’haurà de dimensionar amb el següent 
cabal: 
 

o Cabal d’hidrant: Qhidrants = 2 x 16,67 = 33,33 l/seg. 
 
o Cabal de disseny de la xarxa: 
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 seg

lQ
QQ punta

hidrantsxarxa 96,3363,033,33
2

26,1
33,33

2
=+=+=+=

 
                     

 
7.- Volum total d’aigua anual demandat 
 
La demanda d’aigua al llarg de tot l’any es preveu de: 
 

any

m

l

m

any

dies

dia

seg

seg

l
V anydemanda

33

2008, 245.13
1000

1
·

1

365
·

1

86400
·42,0 ==

 
 
 

CÀLCUL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE  PEL SECTOR PMU -15 (CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES) 

  Estimació del consum: 

  Consum habitatges de caire residencial: 630 l/habitatge·dia  

Consum sistema de rec: 1,5 l/m²·dia 

Consum jardins: 200 l/m²·any 

Consum zona comercial, industrial i hotelera: 0,3 l/seg·Ha 

Consum neteja de carrers: 1,0 l/m²·dia 

Consum hidrants (tipus H-100): 1.000 l/min (2 h) 

Consum per pèrdues sistema serveis municipals: no es contempla. 

Clau Descripció Superficie (m²):  Consum:  Qmig  
(l/seg): 

Qdia,màx  
(l/seg): 

Qpunta  
(l/seg):  

  
8-b-10 industrial - comercial - hoteler 6.599,0000 0,30 0,198 0,343 0,594 

V-7 
sistema d'espais lliures (jardins) 

8.872,0000 
200,00 0,056 0,097 0,169 

(rec)  1,50 0,154 0,267 0,462 
Total parcial   15.471,00 0,408 0,707 1,225 

  neteja carrers 860,000 1,00 0,010 0,017 0,030 

Total Final :       0,42 0,72 1,25 

Consum del cabal d'incendis (2 hidrants) (l/seg) = 16,6666 x 2 ut =  33,33 

Consum màxim (l/seg): Cabal d'incendis + 0,50·Cabal  punta = 33,96 

La xarxa d'aigua potable s'haurà de dimensionar per a un cabal de: 33,96 l/seg 

La demanda d'aigua del sector PMU-15 Rotonda Castelló Nou es preveu de: 13.245 m3/any 
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1.8.3.2. SANEJAMENT. 
 
 La xarxa de sanejament es preveu separativa d’aigües negres i 
plujanes, amb conduccions soterrades per la calçada, tot conduint 
separativament les aigües residuals i pluvials netes. Es preveu connectar les 
aigües residuals al pou de bombeig del polígon El Pla.situat a uns 40 metres 
del extrem de migdia del sistema d’espais lliures del PMU. 
 
 La xarxa esquemàtica es troba reflectida en el plànol de serveis 
corresponent. 
 
 En el disseny es tindrà en compte la col·locació de pous de registre 
com a màxim cada 50 m. i a tots els encreuaments i canvis de sentit, i les 
escomeses es realitzaran des dels pous de registre. 
 
 Per al dimensionat de la xarxa es tindran en compte les següents 
normes: 
 

- Recomanacions per al redactat de projectes de sanejament de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona. 

- Decret 130/2003. Reglament de Serveis Públics de Sanejament. 
- NTE.ISS. Sanejament M.O.P.U. 
- NTE. ISA. Alcantarillado. M.O.P.U. 
- Ordenança Municipal d'Urbanització, si és el cas. 

 
 
1.8.3.3. MITJA TENSIÓ. 
 

 El PMU permet en la seva normativa la ubicació de centres de 
transformació, en els espais lliures obligatori entre els vials i l’edificació. 

 
Si cal situar un nou transformador es col·locara en el extrem sud de la zona, o 
be dins el propi edifici. 
 
 
1.8.3.4. BAIXA TENSIÓ. 

 
 Al preveure nomes una unica parcel·la, la mitja tensió nomes 
connectara el transformador amb el nou edifici. 
 
 
1.8.3.5. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
 La xarxa d’enllumenat públic seguirà l’esquema bàsic proposat en el 
plànol corresponent, amb distribucions unilaterals, continuant i seguint el 
mateix model que l’enllumenat ja públic instal·lat. 
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 El projecte d’urbanització en el seu desenvolupament contemplarà les 
següents reglamentacions: 
 

- Norma MV i instruccions per a l’enllumenat urbà (Ministeri de la 
Vivenda 1965). 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementàries MI/BT (Ministeri d'Indústria i Energia . 

- Ordenança Municipal d'Urbanització, si és el cas. 
- Normes UNE (en el seu defecte CEC o Cenelec). 

 
La il·luminació mitja a implantar assolirà les següents quantitats: 
 
Carrers principal i carretera: 12 ≤ Ems ≤ 16 lux 
 Un ≥ 0,4 
 TI ≤ 10% 
 G ≥ 7 
 
Carrers secundaris: 10 ≤ Ems ≤ 12 lux 
 Un ≥ 0,3 
 TI ≤ 15% 
 G ≥ 5 
 

Les lluminàries seran les definides al projecte d’obres bàsiques. 
 

Així mateix, i donat el que estableix la llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el 
decret 190/2015, de desplegament de l’anterior llei, el projecte d’urbanització 
s’adequarà als llindars que reglamentàriament s’estableixin en desplegament 
de la referida llei. 
 
 
1.8.3.6. PAVIMENTACIÓ. 
 
 La pavimentació dels carrers es dimensionarà tenint en compte el tràfic 
a que estaran sotmesos, amb l’observança de la següent normativa: 
 

- Instrucció de carreteres Normes 6.1.I.c per a ferms flexibles. 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 

carreteres (PG3) M.O.P.U. 1976. 
- Recomanacions per al projecte d’interseccions M.O.P.U.  
- Ordenança Municipal d'Urbanització. 

 
 L’estructura del ferm a escollir contemplarà el disseny estructural del 
mateix, seguint l’esquema de sub-base, base i capa de rodadura.  
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1.8.3.7. XARXA DE COMUNICACIONS. 
 
 Així mateix el projecte d’obres d’urbanització preveurà la implantació de 
les xarxes de comunicacions, connectat a la xarxa del polígon adjacent. de 
manera que quedaran cobertes les necessitats de comunicacions i 
transmissions del sector i la seva interconnexió amb la resta de sectors i 
xarxes. 
Tambe es preveu soterrar la xarxa aèria existent en el futur sistema d’espais 
lliures. 
 
1.8.4. ORDENACIÓ DE LA ZONA COMERCIAL-HOTELERA.  
 

La zona hotelera i comercial s’ordena pel que fa referència a noves 
edificacions amb una tipologia aïllada, per tal de completar el creixements 
existent en l’entorn i assegurar la seva implantació correcta en el terreny.  

 
En aquest sentit es defineixen els paràmetres d'ordenació per edificació 

aïllada, fixant els paràmetres bàsics d’ocupació, edificabilitat, alçada 
reguladora, separació a veïns i usos admesos.  

 
 
 
1.8.5. DIVISIÓ POLIGONAL I SISTEMA D’ACTUACIÓ. 
 
 Es preveu l’execució del sector en un únic polígon d’actuació . El 
sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació , en la modalitat de 
reparcel·lació per compensació bàsica , en la que els propietaris o 
propietàries aporten els terrenys de cessió obligatòria, executen a llur càrrec 
la urbanització en els termes i amb les condicions que siguin determinats pel 
planejament urbanístic, sens perjudici que de comú acord i mitjançant 
l’atorgament d’escriptura pública, efectuïn una proposta de reparcel·lació 
voluntària. 
 
 En el present cas, i donat que es tracta d’un desenvolupament de 
propietari únic i no existeix compensació entre propietaris, es podrà efectuar 
un oferiment de cessions i la seva acceptació municipal. 

 
 
1.8.6. PLA D’ETAPES. 
 

Es preveu l’execució del sector en una única etapa, amb una durada 
prevista en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització de sis mesos, si bé a 
efectes de fixació del pla d’etapes s’estableix una durada de 3 mesos, amb 
un maxim de 12 meos, i que suposa la urbanització PMU-15 Rotonda de 
Castelló d’Empúries. 
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1.9. JUSTIFICACIÓ ADEQUACIÓ ARTICLES 3 i 9 DEL Dl 1 /2010. 
 
 La disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 1/2010, indica que 
les figures de planejament urbanístic derivat en sòl urbanitzable que 
desenvolupen planejament urbanístic general anterior a la Llei 2/2002, han de 
justificar els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del 
territori i l’adequació de la proposta a les determinacions que estableixen els 
articles 3 i 9. 
  

Això significa en síntesi, demostrar que proposa un desenvolupament 
urbanístic sostenible, i que es dóna compliment a les directrius per al 
planejament urbanístic que informen els principis de la llei.  

 
En el present cas, el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal 

vigent, està adaptat a la Llei 2/2002 d’urbanisme, i en conseqüència no resulta 
necessari justificar aquests extrems, tot i que tal com s’ha anat explicitant al 
llarg de la memòria del Pla de Millora Urbana dóna compliment al concepte de 
desenvolupament sostenible i s’ajusta a les directrius per al planejament 
urbanístic que li són d’aplicació. Tot i això es justifica resumidament de la 
següent manera: 

 
El model proposat d’ocupació es correspon a un model compacte, en 

continuïtat amb el sòl industrial El Pla, evitant per tant la dispersió sobre el 
territori. D’altra banda no s’edifica en zones inundables de risc per a les 
persones, ni en zona de risc tecnològic, ni es tracta d’urbanitzar zones en 
pendent ni terrenys forestals.  
 

Els terrenys objecte del present Pla de Millora Urbana no han estat mai 
classificats com a sol urbà o urbanitzable. A més no són de terrenys de 
titularitat pública i en els últims cinc anys no han format part del patrimoni 
públic de sòl i habitatge. 
 
 Pel que fa a que l’ordenació no entri en contradicció amb els principis 
del desenvolupament urbanístic sostenible definit en l’article 3 del DL 1/2010 
s’observa el següent: 
 
- Es proposa una utilització racional del territori, doncs el creixement es situa 
de manera compacta en direcció al nucli de Castelló Nou i a un sector 
industrial amb façana als vials d’accés d’aquest sector. 
 
- Així mateix al no afectar recursos naturals s’efectua una utilització racional 
del territori. A més els valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals 
d’aquests terrenys es consideren inexistents per no haver-hi cap element 
d’interès.  
 
- El fet de disposar el creixement a continuació del poble i del sector industrial 
El Pla, evita la dispersió en el territori tot afavorint la cohesió social. 
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- Finalment es consolida un model més eficient del territori ja que la 
implantació es situa col·lindant a la carretera de Sant Pere Pescador GI-V-
6216. 
  
En aquesta proposta es considera que hi ha una projecció adequada dels 
interessos públics perquè: 
 
Es fa una cessió de zones verdes i equipaments superiors a la requerida pels 
mínims definits en l’article 65 del DL 1/2010 i es construeix una carril bici 
d’interes municipal, parcialment exterior al polígon. 
 
 
1.10. RESERVA HABITATGES PROTECCIÓ PÚBLICA. 
 
 Aquest sector industrial no resulta apte per a la construcció 
d’habitatges, i per tant no és d’aplicació la reserva per a habitatges de 
protecció que indica el Decret legislatiu 1/2010. 
 
 
1.11. CESSIÓ APROFITAMENT URBANÍSTIC. 
 

L’article 45 de la Llei d’Urbanisme, modificada per la llei 3/2012, 
estableix com a deure addicional dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat  
el deure de cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl 
urbanitzable en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a 
edificar el sostre corresponent al aprofitament urbanístic del sector. En el 
present cas es del 10% ja que el POUM així ho determina. 
 

El mateix article indica que l’administració actuant ha de fixar 
l’emplaçament del sòl de cessió amb aprofitament urbanístic en el procés de 
reparcel·lació. En el present cas la parcel·la mínima es de 5000 m2  i per tant 
s’haura de compensar econòmicament l’aprofitament mig ( art43-3 del DL 
1/2010). 
 
 
 
1.12. MOBILITAT SOSTENIBLE. 
 
 L’article 70 i 66.h del DL 1/2010 estableix que els plans especials han 
de justificar que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic 
general sobre mobilitat sostenible. En el present cas, el decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
diu que no és obligatori l’estudi en planejament derivat, si: 

- Municipi < 5.000 habitants. 
- Actuació residencial < 250 habitatges. 
- No suposa implantació d’usos comercials > 1 ha. 
- No suposa implantació d’usos industrials > 5 ha. 
- No es tracta d’implantacions singulars. 
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Per tant, cal realitzar  un estudi específic d’avaluació de mobilitat generada, al 
tenir Castelló d’Empúries una població superior als 5000 habitants.  El POUM 
e Castello´aprovat el 2014 incorpora un estudi de mobilitat i aquest POUM te 
en compte aquest sector. 
 

Cal analitzar quin compliment es realitza de les determinacions de 
l’estudi de mobilitat generada efectuat en el document del POUM. Aquesta 
justificació s’incorpora a l’Annex  del present PMU. 

 
 
1.13. MEMORIA SOCIAL. 
 
 D’acord amb la disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 1/2010, 
el present document com a planejament urbanístic derivat d’un sector 
comercial-hoteler no ha d’incorporar la memòria social. 
 
 
1.14. ESTUDI AMBIENTAL. INFORME AMBIENTAL. 
 
 D’acord amb el disposat per l’article 70 i 66 del mateix decret, els PMU  
han de disposar de la documentació ambiental pertinent i, com a mínim, d’un 
informe ambiental. 
 
 Per aquest motiu, s’adjunta com annex que forma part del present PMU 
informe ambiental. Les conclusions del referit document s’hauran de tenir en 
compte en el projecte d’urbanització. 
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1.15. COMPROMISOS DELS  PROMOTORS. 
 
              Els promotors del present document es compromet a: 

 
1er. Efectuar les cessions de sistemes definits en el 
PMU. Constituir la junta de compensació, llevat dels 
casos d’exempció previstos legalment. Conservar 
l’urbanització, en tant no sigui recepcionada 
definitivament per l'Ajuntament, constituint a tal efecte 
una entitat de conservació si resulta necessari.  
 
2on. Dipositar l’aval per import del 12% del valor de les 
obres d’urbanització, en qualsevol de les modalitats que 
preveu la legislació. 
 
3er. Disposar de medis econòmics suficients per a portar 
a terme la urbanització dels terrenys, garantida pel propi 
capital social de l’empresa i pel valor de les finques 
aportades. 
 
4art. Cedir a l'Ajuntament l’import dels terrenys 
edificables destinats a 10% de l’aprofitament urbanístic 
que es determini en el corresponent projecte de 
reparcel·lació per compensació bàsica. 
 
. 
 

           Castelló d’Empuries, abril de 2017  
 
 
  Els promotors,  
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1.16. QUADRES DE DADES. 
 

SISTEMES SUPERFICIE PERCENTATGE EDIFICABILITAT

SISTEMA VIARI (V) 0,00 m2 0,00%

SISTEMA D'EQUIPAMENTS (E) 0,00 m2 0,00%

SISTEMA D'ESPAIS LLIURES (A) 8.872,00 m2 57,35%

SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS I MEDIAMBIENTALS (St) 0,00 m2 0,00%

TOTAL SISTEMES 8.872,00 57,35%

ZONES I SISTEMES PRIVATS SUPERFICIE PERCENTATGE

ZONA COMERCIAL-HOTELERA (I.a) 6.599,00 m2 42,65% 1,055 m2st/m2s 6.961,95 m2st

m2

m2

TOTAL ZONES 6.599,00 m2 42,65% 6.961,95 m2st

TOTAL SECTOR 15.471,00 m2 100,0% 0,450 m2st/m2s 6.961,95 m2st

INDEX SOSTRE

 
 
 

 
 

Girona, setembre de 2017 
 
 
 
 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de CCiP 
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2.1. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
2.1.1. NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA. 
 

Article 1. Naturalesa. 
 
 Aquest Pla té la condició de Pla de Millora Urbana i respecta en totes 
les seves determinacions el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, i la seva modificació per la llei 
3/2012 del 22 de febrer 
 

Article 2. Àmbit territorial. 
 

 L’àmbit territorial d’aquest Pla de Millora Urbana és l'assenyalat en els 
plànols de projecte corresponents, dintre del terme municipal de Castelló 
d’Empúries, comarca de l'Alt Empordà. 
 

Article 3. Vigència. 
 
 Aquest Pla de millora urbana entrarà en vigor a partir de la publicació 
de la seva aprovació definitiva i normativa urbanística en el Diari Oficial de la 
Generalitat, i la seva vigència serà indefinida d’acord amb el que disposa l’art. 
94 del Decret legislatiu 1/2010. 
 

Article 4. Obligacions. 
 
 Els particulars, igual que l’administració, estaran obligats a complir les 
disposicions contingudes en aquest Pla de Millora Urbana. 
 

Article 5. Interpretació del Pla. 
 

 La interpretació del present Pla i de les seves ordenances es farà 
d’acord amb el seu contingut i se subjectarà als seus objectius i finalitat. En 
cas de dubte o imprecisió, prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major 
dotació d’equipaments públics, així com els plànols a escala més detallada 
prevaldran sobre els d’escala més petita, pel seu major grau de precisió. 
 

En tot cas s’estarà al disposat a l’article 10 del Decret legislatiu 1/2010 
referent a les regles d’interpretació del planejament urbanístic, i per tot allò 
que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al que 
determina el Pla d'ordenació urbanística municipal de Castelló d’Empúries. 
 

Article 6. Determinacions del Pla. 
 
 Les determinacions del Pla de Millora Urbana es despleguen en els 
següents documents: 

 
- Memòria i estudis justificatius.  
- Normes urbanístiques. 
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- Pla d’etapes i divisió poligonal. 
- Avaluació econòmica, viabilitat i pressupost d’obres i serveis. 
     Annexos.   

Annex 1. Informe de sostenibilitat econòmica 
Annex 2. Informe de mobilitat sostenible 
Annex 3. Estudi d’inundabilitat  
Annex 4. Plànols d’informació i ordenació. 
Annex 5. Informe ambiental  
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2.2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL. 
 
2.2.1. QUALIFICACIÓ DEL SÒL I DESPLEGAMENT DEL PLA.  
 

Article 7. Qualificació. 
 
 El sector de planejament PMU-15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” ve 
definit al POUM de Castelló d’Empúries, publicat al dogc de 15/07/2014. 
 

Article 8. Ordenació de volums. 
 
 D’acord amb el que estableix l’article 65 del Decret legislatiu 1/2010 i la 
modificació de la Llei 3/2012, podran formular-se ordenacions de volums 
alternatives a l’establerta al present PMU, respectant sempre els paràmetres 
bàsics que es defineixen a la pròpia normativa. 
 

Article 9. Parcel·lacions. 
 
 Conforme a les determinacions de l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010 i la modificació de la Llei 3/2012, estarà subjecta a prèvia llicència 
qualsevol parcel·lació urbanística dintre l’àmbit d’actuació del present Pla. En 
Aquest cas al ser parcel·la unica no es preveu cap parcel·lació 
. 
 

Article 10. Projectes d’urbanització. 
 
 El present PMU defineix les característiques i traçat de les obres 
d’urbanització bàsiques, que es concreten en el projecte d’urbanització, que 
es tramita simuntaniament. 
 
  
 
2.2.2. SISTEMA D’ACTUACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA. 
 

Article 11. Sistema d’actuació. 
 
 L’execució del present PMU-15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” 
s’executarà en un únic polígon d’actuació .  
 
            Aquest únic Polígon d’actuació s’executarà pel sistema de 
reparcel·lació per compensació bàsica .  
             

Article 12. Procediment. 
 
 El procediment a seguir per a l’execució del present Pla de Millora 
Urbana s’ajustarà al disposat a l’article 130 i concordants del Decret legislatiu 
1/2010. 
 

Article 13. Conservació de la urbanització. 
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La Junta de compensació o els propietaris, tenen la obligació de 

conservar i mantenir les obres d’urbanització  i els serveis públics fins que 
l’Ajuntament no els rebi per assumir aquesta obligació, d’acord amb l’establert 
a l’article 44.1.g del DL 1/2010 i la modificació de la Llei 3/2012.  

 
2.2.3. DETERMINACIONS DEL PMU. 
 

Article 13. Determinacions gràfiques. 
 
 Les determinacions del PMU-15 “ROTONDA CASTELLÓ NOU” de 
Castelló d’empúries estan contingudes als corresponents plànols d'ordenació 
de forma gràfica, on es fixen les diferents alineacions i rasants dels espais 
públics i privats, la separació entre zones i sistemes, amb llur clau 
identificativa i qualificació, l’àmbit de l’actuació que coincideix amb el polígon 
únic d’actuació, i en definitiva totes les determinacions que li són pròpies per 
tractar-se d’un PMU. 
 
 

Article 14. Regulació detallada de sistemes. 
 
 El present PMU, adopta conceptes i terminologies equivalents als 
proposats en la normativa urbanística del POUM del municipi, adaptant-los en 
el seu cas al seu ús específic, d’acord amb les següents definicions: 
 

14.1 Identificació i tipus de sistemes 
 

El sòl destinat per aquest PMU a sistemes nomes es sistema d’espais lliures 
Clau V: 
 

Art. 14.2 – Sistema d’espais lliures (Clau V) 
 

 1. Definició del sistema  
Aquesta clau comprèn els parcs, els jardins, les zones verdes i els espais de 
lleure, oci i esport actuals o de nova creació que conformen el sistema 
d’espais lliures públics definit en l’article 34.6 del text refós del TRLUC. Inclou 
els espais lliures que determinats planejaments preveuen de localització 
obligada en sòl urbanitzable. 
Es mantenen les determinacions  del art 98 del POUM i s’introdueixen les 
determinacions de mesures d’integració paisatgística del estudi de paisatge. 
El subtipus V7 es correspont als parcs de nova creació/reserva. 
 
 

Article 15. Zona comercial-hotelera. (clau 8-b-10.)   
 
1.-  Definició de la zona 
  
 Són aquells terrenys previstos per a la localització d’edificacions i 

instal·lacions destinades a usos i activitats de tipus comercial i/o hoteler. 
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2.-  Tipus d'ordenació 
 
 El tipus d'ordenació és el d’edificació aïllada en parcel·la 
  
 
3.- Edificabilitat 
 
 Coeficient d’edificabilitat néta en parcel·la: 1,055 m²st/m²sòl. 
 
4.- Condicions d'edificació 
 
 4.1 Parcel·la mínima: 
  S’estableix com a parcel·la mínima amb caràcter general aquelles 

noves parcel·les que disposin d’una superfície igual o superior a 5.000 
m2 

   
 4.2 Façana mínima: 
 La parcel·la tindrà una façana mínima a la via pública de 30 m. 
 
 4.3 Ocupació: 

L'ocupació de l'edificació serà com a màxim del 50 % de la parcel·la. 
Les marquesines d’abric dels molls de càrrega, ràfecs, volades i altres 
elements de protecció de l’activitat comercial i/o hotelera, sempre i 
quan siguin volades, no comptabilitzaran.  

 
 4.4 Alçada reguladora: 

L’alçada reguladora màxima és de 9.50 metres i el nombre màxim de 
plantes és de        PB+2PP. 
L’alçada reguladora màxima es mesurarà a comptar des de la cota 
natural del terreny, fins al punt d’arrencada de la pendent de la coberta. 
Per sobre d’aquesta alçada màxima es permetrà que sobresurtin les 
xemeneies i elements tècnics de les instal·lacions. 
 

 4.5 Cota de paviment de la planta baixa: 
La planta baixa podrà disposar-se a la cota necessària per garantir el 
correcte funcionament del edifici, es podrà situar fins a 1.00 metre per 
sobre la cota del terreny o be fins 1.50 m en cas de realitzar un 
aparcament soterrani 
 

 4.6 Cota natural del terreny: 
La cota natural del terreny serà la cota de la vorera en el punt mig de la 
façana del carrer Alt Empordà. 
 

  4.7 Separacions als límits: 
La separació mínima de les edificacions serà de 5 metres al vial Alt 
Empordà i Closa dels Frares i 3. Metres al sistema d’espais lliures.  
En tot cas es respectarà la línia d’edificació de la carretera que s’ha de 
situar a  25 m de l’aresta exterior de la calçada.  En els espais de 
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separació a límits s’admeten els rebaixos per l’ubicació de rampes 
d’accés als soterranis, sortides d’emergència i elements tècnics de 
ventilació. 
En la franja de 25 m. des de l’alineació del carrer Closa dels Frares 
l’edificació nomes podrà ser de planta baixa. 

 
 

  4.8 Plantes soterrani: 
Es permeten la construcció de plantes soterrani, que no hauran 
d’ultrapassar l’ocupació real o possible de les edificacions principals. 
Les rampes d’accés als soterranis, les escales de sortida d’emergència 
i els elements tècnics de ventilació es podran ubicar a la resta d’espai 
lliure de parcel·la, incloses les separacions a vials 
 

  4.9 Tanques: 
  Les tanques que donin a vials públics, dotacions o espais verds, 

s'hauran de subjectar en tota la seva longitud a les alineacions i rasants 
d'aquest. 

  L'alçada màxima de les tanques en els límits de parcel·la amb front a 
carrer o espai públic vindrà referida a la rasant del carrer o espai públic 
amb que afronten per a cada un dels seus punts, i serà de zero coma 
vuitanta metres (0,80 m), amb materials opacs, podent aixecar fins a un 
coma vuitanta metres (1,80 m) amb valla metàl·lica calada, o material 
opac en un 50 %. Es prohibeixen les gelosies ceràmiques o de formigó. 

  Les tanques a la via publica s’hauran de retirar 1.50 metres del límit de 
la propietat i el paviment haurà de tenir continuïtat amb la vorera per tal 
de permetra una millor accessibilitat, ampliant l’amplada util d’aquesta.  

     
 
  4.11 Aparcaments 

El projecte de sol·licitud de llicència haurà de justificar els espais 
destinats per aparcament a l'interior de  parcel·la a raó de una plaça 
d’aparcament .per cada habitació d’hotel, una plaça de motocicleta per 
cada 200 m2 construits, un plaça d’aparcament de bicicletes per cada 
100 m2 construits. 
La dotació d’aparcaments, si s’escau, prevista per als grans 
establiments comercials, sempre que no es defineixi una tipologia que 
requereixi una dotació superior, s’ha d’ajustar al que disposa l’article 12 
del decret 378/2006, d’un mínim de dues places d’aparcament per cada 
100 m2 edificats, mentre mantingui la seva vigència fins que entri  en 
vigor el desplegament reglamentari del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 
Les reserves d’aparcament resultants no seran inferiors, en cap cas, a 
les prescrites pel decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, o a la normativa que 
pogués desenvolupar o substituir. 
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4.11 Elements tècnics 
 
Els elements tècnics de les instal·lacións com comptadors i 
transformadors es poden situar dins la franja de separació de les 
edificacions a vial, sempre que respectin una separació mínima de 1.50 
m. del límit de vial. 

 
5.- Usos 
 5.1. Usos admesos: 
 
 - Hoteler. 
 - Oficines. S'admeten les oficines i despatxos. 
 - Aparcament. És permès l'ús d'estacionament, garatge i aparcament. 
 - Comercial, inclou totes les tipologies que compleixin amb la normativa  

sectorial d’establiments comercials. Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o normativa que la 
substitueixi, pel que fa a la definició (art 5) i classificació dels 
establiments comercials (art 6), i a la localització i ordenació de l’us 
comercial ( art 9). 

 - Estacions de serveis. 
   
 
 
 

Article 16. Regulació mediambiental sobre les activ itats 
realitzades. 
 

 A banda del que s’estableix en les disposicions de caràcter general i de 
caràcter particular d’aquest PMU, s’estableix amb caràcter específic el 
següent: 
 

16.1. Regulació dels residus.  
 

El projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el present 
PMU, establirà les correctes infraestructures de recollida i tractament 
d’aigües residuals, reserves de sòl per a instal·lacions de recollida 
selectiva, emmagatzematge, tractament reciclatge i eliminació de 
residus, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, Text 
Refós de la Llei reguladora dels residus i la Llei 20/2009 del 4 de 
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 
 Aigües residuals. 
 
Els residus evacuats per la xarxa sanitària connectaran amb la xarxa 
pública, indicada en aquest document. 
 
 Aigües pluvials. 
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Es desviaran a les zones previstes per aquest document, amb la 
precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de 
papers, cartrons, plàstics, olis, greixos i hidrocarburs, i altres elements 
en suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa hidrogràfica 
superficial. Aquests elements de registre hauran de permetre la retenció i 
l’extracció de vessaments accidentals en la xarxa viària o dels materials 
com olis, greixos i hidrocarburs arrossegats per l’aigua de pluja. 
 
 Residus de la construcció: 
 
Es contractarà la seva gestió al demanar la llicència d’obres, estant 
sotmesos a les disposicions del Decret 201/94, de 26 de juliol. 
 
 Residus en espais públics: 
 
Es preveura dins de la parcel·la resultant un espai  per a contenidors de 
recollida selectiva del residus, que puguin generar les activitats que en 
ells s’hi realitzin. 
  

 
 

16.3.  Protecció medi nocturn. 
 

 Contaminació lumínica. 
 
Totes les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior i interior, 
s’adequaran pel que fa referència a la contaminació lumínica als llindars i 
condicions que estableix el decret 190/2015, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, la llei 6/2001 i a les 
disposicions reglamentàries o municipals que en desplegament seu es 
dictin.  
 

Article 17. Regulació paisatgística. 
 

Les edificacions disposaran de plantacions arbustives i arbòries 
autòctones als extrems de les parcel·les de manera que des de l’exterior del 
perímetre de l’àmbit d’actuació la visió de les edificacions quedi filtrada per 
elements vegetals. 
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2.3. INDICACIONS DE CARÀCTER PARTICULAR RELATIVES A  LA 
PROTECCIÓ DEL MEDI. 
 

Article 19. Indicacions de caràcter particular rela tives a la 
protecció del medi. 

 
A banda del que s’estableix en les disposicions de caràcter general 

contingudes en el present PMU i les que deriven de la normativa del vigent 
POUM, s’estableixen amb caràcter específic la següent normativa ambiental 
referent a la Protecció de l’ambient atmosfèric, emissions a l’atmosfera, sorolls 
i vibracions, la gestió de les aigües residuals, els residus i els enderrocs i 
altres residus de la construcció, que s’estableixen com a normativa particular 
d’obligat compliment. 
 

Article 20. Intervenció integral de l’administració  ambiental. 
 

Totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit del present PMU 
s’ajustaran en tots el seus aspectes, al que disposa la Llei 20/2009, prevenció 
i control ambiental de les activitats. 
 
 

Article 21. Aigües residuals. 
 

Per a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram 
s’haurà de disposar, si resulta necessari, d’un sistema de pre-tractament i 
depuració en origen que haurà de permetre d’assolir els paràmetres 
d’abocament a la xarxa de clavegueram (vectors de contaminació i cabals) 
que resultin de les normes de gestió de l’estació depuradora corresponent i 
siguin fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua, per ordenança municipal o per 
l’organisme a càrrec d’aquesta gestió. 

El projecte d'obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el present 
Pla de millora urbana preveurà una xarxa separativa d’aigües residuals 
conduïdes a l’estació depuradora municipal, i d’aigües plujanes, amb la 
precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, 
cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les aigües 
a la xarxa hidrogràfica superficial. Aquests elements de registre hauran de 
permetre la retenció i l’extracció de vessaments accidentals en la xarxa viària 
o dels materials com olis, greixos i hidrocarburs arrossegats per l’aigua de 
pluja. 
 
 

Article 22. Regulació dels residus. 
 

 En les activitats on resulti preceptiu, el projecte d’activitat establirà la 
situació de les instal·lacions de recollida selectiva, emmagatzematge, 
tractament, reciclatge i eliminació de residus industrials, d’acord amb les 
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determinacions del decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, Text Refós de la 
Llei Reguladora dels residus. 
  

Article 23. Enderrocs i altres residus de la constr ucció. 
 

 La gestió dels residus generats com a conseqüència dels processos 
d’execució material dels treballs de construcció, excavacions, i processos de 
desmantellament i enderroc d’edificis i d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme 
d’acord amb les determinacions del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 Cal condicionar expressament l’obtenció de la llicència municipal per a 
l’enderrocament de construccions al compliment de les determinacions del 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
construcció. 
 
 

Article 24. Condicions de protecció contra incendis . 
 

 Totes les activitats hauran de complir el previst en les normes al Codi 
Tècnic de l'Edificació (CTE),  o les normatives que les substitueixin. 
 El corresponent projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desplegui el 
sector disposaran els hidrants H-100 a menys de 100 metres de les edificacions, 
d’acord amb la normativa aplicable. 
 

Article 25. Condicions memòria ambiental. 
 

Les prescripcions de la memòria formant part de la normativa del sector i 
per tant son d’obligat compliment. 

 
Article 26. Lleis i ordes de referencia. 

 
Quan el present document fa referencia a una llei, o ordre de caràcter 

general, s’entén que fa referencia a l’esmentada llei o a la que en el seu 
moment la substitueixi.. 
 
 

Girona, setembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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CAPÍTOL III.. ........ : PLA D’ETAPES. DIVISIÓ POLI GONAL. 
 

El present PMU s’executarà en un únic polígon d’actuació, i una única 
etapa de 12 mesos de durada, que ha de suposar la urbanització del sector. 
L’inici d’aquesta etapa es comptabilitzarà a partir de la vigència de l’aprovació 
definitiva del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica, el qual haurà 
de ser aprovat en un termini no superior a dos anys des de l’entrada en 
vigència del PMU. 

 
 
 
CAPÍTOL IV. ........ : AVALUACIÓ ECONÒMICA. VIABILI TAT. 
 
 D’acord amb l’article 70 i 66 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, i la seva modificació per 
la llei 3/2012 del 22 de febrer, els PMU han de contenir l’avaluació econòmica 
de la promoció i l’estudi i la justificació de la seva viabilitat. 
 
 
Cost de les obres d’urbanització. 
 
 Segons es justifica a la taula següent de cost de construcció de la 
urbanització, el pressupost d’execució material de les obres del sector és de 
392.323,73 €. 
 
 Aquest cost d’urbanització representa sobre el sostre edificable 
resultant (6961.95 m2st) una repercussió de 56.35 €/m2st., que entra dins 
dels paràmetres habituals de repercussió del cost d’urbanització sobre 
comercials-hotelers. 
 
 Aquest cost d’urbanització representa sobre la superfície de zona 
(6.599,00 m2) una repercussió de 59.45 €/m2.  
 
 
 
Viabilitat econòmica. 
 

El valor de repercusio del terreny,segons mercat es d’aproximadament 
160€/m2 per usos hotelers ( un 20% menys que els usos d’habitatge) i 
200€/m2 per usos comercials en trama urbana o adjacent. 

 
Aplicant aquest valor unitari sobre 6.961,95 m2 de sostre, en resulta un 

valor 1.113.912 € per usos hotelers i 1.392.390 € per usos comercials. 
 

Aquests valors de cost d’urbanització, resulten totalment assumibles en 
el procés de comercialització de les parcel·les resultants, si atenem als valors 
estimats de venda de parcel·les hoteleres i comercials, motiu pel qual queda 
justificada abastament la seva viabilitat. 
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 Des del punt de vista financer, l’operació resulta totalment factible, 
donat que el propi valor del sòl, fins i tot en el seu estat actual mancat 
d’urbanització,  supera també abastament el cost de les obres i serveis a 
implantar per a transformar el sector en parcel·les aptes per a edificar. 
 
Obres bàsiques d’urbanització: 
 

 

 
 

Girona, setembre de 2017 
 
 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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CAPÍTOL V. ...... : ANNEXOS 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 

 
 
ANNEX 1. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
ANNEX 2. INFORME DE MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
ANNEX 3. ESTUDI INUNDABILITAT  

 
ANNEX 4. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ 

 
ANNEX 5. INFORME AMBIENTAL 

 
ANNEX 6. ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIC A 
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INTRODUCCIÓ. 
 

L’aprovació el mes de maig de 2007 de la Llei 8/2007 de suelo, que va 
entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2007, i ha estat substituït per el R.D.L 
7/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el Texto refundido de la ley del suelo 
disposa en el seu art. 22.4: 

 
"La documentación de los 
instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de urbanización debe 
incluir un informe o memoria de 
sostenibilidad económica, en el que 
se ponderará en particular el 
impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de 
las infraestructuras necesarias o la 
puesta en marcha y la prestación de 
los servicios resultantes, así como 
la suficiencia y adecuación del suelo 
destinado a usos productivos" 
 

Les previsions contingudes en el precepte transcrit (ja existent en la llei 
8/2007), han estat traslladades a l’ordenament urbanístic Català, i adaptades 
al mateix, per mitjà del Decret 1/2007 de mesures urgents en matèria 
urbanística, de 16 d’octubre. Tal com podem llegir en el seu preàmbul, "La 
reforma del marc normatiu estatal mitjançant la Llei 8/2007, ara RD 2/2008 de 
20 de juny, de sòl, que ha entrat en vigor el 26 de juny del 2008, comporta, 
d’acords amb el seu preàmbul, 1'establiment d’un nou sistema de valoració 
del sòl, que prescindeix de la tècnica de la classificació urbanística per fixar 
els criteris legals de valoració, i que es fonamenta en la situació real del sòl i 
no en la seva destinació urbanística.  

 
Per altra banda, no es limita a regular el règim del sòl des de l’única 

perspectiva de les condicions bàsiques d’igualtat en l'exercici dels drets i el 
compliment dels deures de la propietat i estén la regulació a altres drets 
relacionats amb l'ús del sòl. I, finalment, planteja la incorporació dels 
requeriments d’un desenvolupament urbanístic sostenible, tenint en compte 
que el sòl, a més d’un recurs econòmic, és un recurs natural escàs i no 
renovable" 

 
Aquesta reforma de la legislació estatal incideix en la legislació 

urbanística catalana i dóna lloc a la necessitat de procedir, de manera 
immediata, a la introducció d’aquells ajustos, de fons o terminològics, 
necessaris per a restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes 
normatius, de forma que no es perllongui una indesitjada situació d’incertesa 
jurídica en una matèria de tanta transcendència social i econòmica com 
l’urbanisme. 
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Concretament l’article 66.1.d del DL 1/2010 determina la sostenibilitat 

econòmica i ambiental li dóna la redacció següent: 
 

"d) L’avaluació econòmica i 
financera, que ha de contenir 
l’estudi i justificació de la seva 
viabilitat i un informe de 
sostenibilitat econòmica que ponderi 
l'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." 

 
En compliment doncs d’aquesta disposició legal, s’elabora el present 

estudi de sostenibilitat econòmica que s’incorpora com a document necessari 
del PMU-15 “ ROTONDA CASTELLÓ NOU”  de Castelló d’Empúries. 
 
 
DESCRIPCIÓ I DADES DE L’ACTUACIÓ. 
 

La proposta urbanística del  PMU-15 “ ROTONDA CASTELLÓ NOU”  
de Castelló d’Empúries consisteix en tenir una definició urbanística més 
acurada del POUM de Castelló d’Empúries, al qual, classifica la zona com a 
sòl urbà no consolidat i, per tant, es vol ordenar correctament el 
desenvolupament urbanístic d’aquest sector. 
 
Els paràmetres proposats per a l'esmentat sector urbanitzable són els 
següents: 
 

 
Superfície sector: 15.471,00 m² 
Espais lliures:         8.872,00 m² 
Sostre edificable: 6.961,95 m² st. 

 
La gestió dels àmbits comporta necessàriament la seva urbanització, 

reparcel·lació i construcció. Un cop executades les obres d’urbanització i 
realitzades les cessions corresponents, els espais lliures i vials passaran a 
formar part del patrimoni i domini públic municipal. La Junta de compensació o 
els propietaris, tenen la obligació de conservar i mantenir les obres 
d’urbanització  i els serveis públics fins que l’Ajuntament no els rebi per 
assumir aquesta obligació, d’acord amb l’establert a l’article 44.1.g del DL 
1/2010 i la modificació de la llei 3/2012. La constitució d’una entitat de 
conservació, té caràcter voluntari, i en el seu cas es regularà pel referit decret. 

 
L’obtenció de cessions i d’aprofitaments així com de la urbanització per 

part de l’ajuntament de Castelló d’Empúries i la prestació de serveis que se’n 



66 
JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

derivarà comportarà un impacte en les finances locals que han d’ésser 
analitzats. 

 
 

IMPACTE DE LA GESTIÓ DEL SECTOR EN LES FINANCES LOC ALS. 
 

En aquest sentit, bàsicament de la reparcel·lació i urbanització dels 
sectors, se’n derivaran per l’ajuntament, per una banda cessions, que es 
composaran de espais lliures i, per l’altra, la recepció de la urbanització 
comportarà l’obligació de fer-se’n càrrec del seu manteniment, neteja etc.  

 
Per tant podem dir que de la gestió del sector es deriva per 

l’Ajuntament determinats drets i obligacions que es tradueixen per la hisenda 
municipal en ingressos i despeses que tot seguit analitzarem. 
 

Cal tenir en compte igualment, que en un procés normal de 
desenvolupament urbanístic, la tramitació del PMU i del projecte d’obres 
bàsiques d’urbanització, i la seva execució fins arribar a la recepció municipal 
pot estimar-se que no s’assolirà fins l’any 2019. 

 
Aquest fet té repercussió directa sobre l’estudi d’ingressos i despeses 

derivats de la gestió de l’àmbit, en tant que molts no es verificaran fins iniciada 
la seva construcció, i aniran creixent conforme es vagin consolidant els usos 
per mitjà de la construcció. És el cas dels ingressos derivats de ICIO, o bé els 
derivats de l'IBI que augmentaran conforme avanci l’execució del sector. Així 
succeeix amb d’altres ingressos que tenen com a referència per determinar la 
quota la unitat o la superfície de l’activitat hotelera i/o comercial. 

 
El mateix succeeix respecte de les despeses que es derivaran del 

sector, dons els costos de la prestació de serveis, s’obtindran en aquest 
estudi amb caràcter de màxim de manera que aquests faran referència a un 
escenari de completa execució del sector, de forma que en el moment inicial 
seran més continguts i augmentaran progressivament fins a la total 
consolidació dels usos previstos. 

 
INGRESSOS DERIVATS DE LA GESTIÓ DE L’ÀMBIT. 
  

Ingressos patrimonials 
 
Sòl destinat a espais lliures, no es valora perquè no és 

patrimoniabilitzable. 
 
10% de l’aprofitament urbanístic: 
La cessió de l’aprofitament urbanístic, s’haura e compensar 

econòmicament, ja que la parcel·la prevista en el PMU es unica. 
 
Valor. 
El valor aproximat, de 150 €/m2 de sostre. 
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Aplicant aquest valor unitari sobre 659,9 m2 de sostre d’aprofitament 
urbanístic, en resulta un valor del aprofitament mig de cessió de 98.985€ 

Total ingressos estimats (10% aprof. Urb.): 98.985, 00 euros 
 
 
 
Ingressos derivats de la recaptació de l'Impost sob re Bens 

Immobles: 
 
Caldria estimar els ingressos derivats de l'increment de l'IBI que es 

recaptarà respecte de les parcel·les resultants una vegada estiguin 
urbanitzades. 

 
Caldria també estimar els ingressos derivats de l'increment de l'IBI que 

es recaptarà una vegada la parcel·la estigui edificada. 
 
Les actuals ordenances fiscals fixen un gravamen del 0,60% sobre la 

base liquidable, essent aquesta la valoració cadastral que no coneixem.  
 
Suposant una valoració cadastral pels 6.599 m2 de solars propera als 

110 €/m2. això suposaria 725.890,00 €. Si en un futur suméssim el valor d’una 
hipotètica construcció de 3.025.210,08 €. més el valor del sòl, és a dir 
3.751.100,08 €, l’IBI anual pujaria 22.506,60 € any. 

 
 

Total ingressos anuals estimats: 22.506,60 euros  
Ingressos derivats de les taxes de llicència d’obre s: 
 
Considerem que es sol·liciten 1 llicències d’obres majors., sobre un 

valor d’execució material de 3.025.210,08 € Això suposa uns ingressos de 
27.226,89 € per la concessió de llicència. 

 
Total ingressos estimats: 27.226,89 euros  

 
Ingressos derivats de la recaptació de l'Impost de Construccions 

Instal·lacions Obres: 
 
Partint d’un pressupost d’execució material considerat anteriorment de 

3.025.210,08 € 
 
Considerant que les actuals ordenances fiscals fixen un gravamen de 

ICIO del 3,46% sobre el valor de la construcció, obtenim uns ingressos totals 
per impost d’obres i construccions de 104.672,27 € excloent la taxa municipal.  

 
Total ingressos estimats: 104.672,27 euros 

 
Ingressos derivats de la llicència d’activitats: 
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Si considerem que s’implanten 1 activitats,  i que aquestes es 
corresponen a l’Annex III de la Llei, es generaria per a cada una d’aquestes 
activitats una taxa de 1.500 € per llicència. 

 
Total ingressos estimats: 1.500,00 euros  

 
Ingressos derivats de la recaptació de la Taxa de c lavegueram: 
 
Considerem 1 activitats. Aquestes generaria una taxa fixa de 170€/any. 

Caldria sumar-hi 0,0937€/per m3 de consum d’aigua. 
 
Si el consum d’aigua comercial es situés pel voltant de 3 m3/dia (1095 

m3/any), es generarien uns ingressos de 102.60 €. 
 
170€ x 1 activitats : 170€ 
102.60€ x 1 activitats: 102.60 
 

Total ingressos anuals estimats: 272.60 euros  
 
 
Ingressos derivats de la recaptació de la Taxa d’ai gua: 
 
Donat que la taxa d’aigua depèn del consum efectivament realitzat, 

únicament podem realitzar una estimació inicial.  
 
Actualment la taxa està fixada en: 
Una quota fixa per activitat, de 5,2812 €/abonat/ mes, que comporta un 

total de 253,50€/any 
Una quota de comptador de 0,7179€/mes per abonat, que comporta 

34,46€/any 
Un consum de 0,7359€/m3 si l’activitat pertany al bloc III (+12m3), que 

amb un consum de 1095m3/any per activitat comporta 805.81 € per l’activitat. 
 
 

Total ingressos anuals estimats: 1093.77 euros 
 
 
Ingressos derivats de la recaptació de la Taxa per la recollida 

d’escombraries: 
 
L’aplicació de les ordenances fiscals municipals sobre iactivitats de 

més de 300 m2 comporta una taxa de 600€/any per activitat l’any 
 

Total ingressos anuals estimats: 600 euros 
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DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ DE L’ÀMBIT. 
 

Un cop recepcionades per l’Ajuntament les obres d’urbanització i 
demés cessions derivades de la gestió de l’àmbit, començarà l’obligació per 
part de l’Ajuntament de conservar la urbanització.  

 
D’altra banda, d’acord amb la Llei d’urbanisme, amb la seva formulació 

actual, l'Ajuntament rep l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues, és a dir, 
no contribueix a les despeses del 10% del cost de les obres d’urbanització. 

 
Degut a que es tracta d’una promoció a desenvolupar per reparcel·lació 

per compensació bàsica i a que les despeses de tramitació del planejament 
es repercuteixen directament al promotor, entenem que no hi ha despeses 
directes derivades de la gestió de l’àmbit altres que les que es descriuen a 
continuació: 

 
Pel que fa als serveis directament vinculats a la implantació dels usos 

previstos als sectors que haurà de prestar l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries, en tot cas seran: 

 
Manteniment de zones verdes, 
Manteniment de Vies Públiques, 
Manteniment subministrament aigua 
Recollida d’escombraries 
Neteja Viària. 
 
El manteniment i neteja de zones verdes  s’efectuarà durant un 

temps a càrrec de la junta de conservació (promotor). Degut a que s’establirà 
un sistema de rec automàtic d’aigua per goteig, restarà únicament la sega de 
gespa i podat d’arbres, resultant una quantitat aproximada de 2.700,00 €. En 
no haver-hi pràcticament vials públics  a l’actuació, entenem que també és 
desestimable aquesta quantitat. 

 
Despeses derivades del servei de subministrament d’ aigua: 

Aplicant els cànons previstos, el seu cost resulta molt inferior als ingressos 
anuals que genera, donat que l’embrancament de subministrament no suposa 
manteniment especial. La gestió de cobrament, (un abonats més) en un 
municipi  amb una xifra mitjana d’abonats no suposa cap cost significatiu. 

 
Despeses derivades de la recollida d’escombraries:  igualment, 

aplicant els cànons previstos el seu cost resulta molt inferior als ingressos 
anuals que genera. La gestió de cobrament, en un municipi  amb una xifra 
mitjana d’abonats no suposa cap cost significatiu. 

 
Despeses derivades de l’enllumenat públic: L’actuació preveu un sol 

vial públic, on es preveu un sistema d’il·luminació amb làmpades de baix 
consum i que no  produeixin efectes de contaminació llumínica. Per tant, es 
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preveu que les despeses de consum i manteniment son baixes en relació al 
total d’ingressos anuals recurrents. 

 
Despeses derivades de la recaptació de l'Impost sob re Bens 

Immobles: Actualment ja es recapta l’impost aplicat sobre les finques 
urbanes no consolidades, i per tant el canvi de contribució de rústica a urbana 
no suposarà un cost addicional de gestió. Es produirà una disminució 
ingressos, ja que aquestes finques deixaran de cotitzar com a urbana no 
consolidada, i per contra un augment considerable al passar a tributar com 
urbanes. Des d’aquest punt de vista, resulta un balanç altament favorable. 

 
CONCLUSIONS.      . 
 

Els ingressos atípics es correspondran bàsicament a l’aprofitament 
urbanístic i als impostos sobre obres i construccions, i activitats i es poden 
avaluar aproximadament al voltant de 232.384,16 €. 

 
Els altres ingressos recurrents, es poden arribar a xifrar en més de 

24.472,97 € anuals. 
 
Tal i com pot comprovar-se en els apartats anteriors, el total 

d’ingressos atípics generats per la instal·lació de zona hotelera-industrial 
(llicència d’obres i aprofitament) i els ingressos anuals recurrent per 
l'Ajuntament de Castelló d’Empúries, en relació a l'escassa despesa de 
manteniment que suposa en aquest sector de PMU representa un balanç 
altament favorable des del punt de vista econòmic. 

 
No s’han comptabilitzat a més altres possibles ingressos, a hores d’ara 

difícils de calcular, com els impostos sobre vehicles a motor, i altres ingressos 
indirectes que se’n deriven. 

 
Per tant, s’estima que l’execució dels sector és econòmicament 

sostenible, pel que afecta a l'impacte que en la hisenda municipal causarà la 
implantació i manteniment de les infraestructures necessàries que se’n 
deriven i de la prestació dels serveis que comporta la implantació del usos 
previstos. 

 
 

Girona, agost de 2017 
 
 
 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
 
 
 



71 
JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2. INFORME DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
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5.1. LEGISLACIO VIGENT 
 
L’article 66.h del DL 1/2010 estableix que els plans parcials urbanístics han de 
justificar que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic 
general sobre mobilitat sostenible. En el present cas, el decret 344/2006, de 
19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
diu que no és obligatori l’estudi en planejament derivat, si: 

- Municipi < 5.000 habitants. 
- Actuació residencial < 250 habitatges. 
- No suposa implantació d’usos comercials > 1 ha. 
- No suposa implantació d’usos industrials > 5 ha. 
- No es tracta d’implantacions singulars. 

 
Per tant, si pertoca incorporar un estudi específic d’avaluació de mobilitat 
generada, ja que el municipi de Castelló d’Empúries te una població de 11794 
habitants, El POUM de recent aprovació ja preveia aquest PMU, i ja 
incorporava un estudi de mobilitat. 
Cal analitzar quin compliment es realitza de les determinacions de l’estudi de 
mobilitat generada efectuat en el document del Pla General d'Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Castelló d'Empúries. Aquest estudi, segons 
es reprodueix a continuació,  especifica quina ha estat la metodologia 
d’estudi: 
 
 
5.2. ESTUDI MOBILITAT POUM CASTELLÓ D'EMPÚRIES 
 
5.3. Introducció 
 
La mobilitat és un dels factors més importants que intervenen a l’hora 
d’afrontar la millora mediambiental de qualsevol municipi. En conseqüència, 
cal un procés de planificació acurat, que ha de tenir en compte totes les 
variables que afectin d'una manera o altra la mobilitat de l'àmbit territorial del 
terme municipal de Castelló d’Empúries. Aquesta planificació ha de passar 
necessàriament per una diagnosi de la mobilitat que prenent en consideració 
les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals de l'àmbit 
d'estudi, l'anàlisi de la mobilitat present i les previsions demogràfiques i 
d'activitats- determini les mancances del model de mobilitat existent, per a 
evolucionar cap a un model de mobilitat que minimitzi els 
costos socials i ambientals i maximitzi els beneficis globals per a la societat de 
la vila. 
 
 
5.4. Caracterització 
 
El municipi de Castelló d’Empúries, ubicat a la comarca de l’Alt Empordà, 
compta amb una població de 11.653, segons les dades recollides en l’Idescat 
per l’any 2008. En aquest sentit destaca el increment poblacional registrat al 
llarg dels últims sis anys, que equival a un 8% anual, en comparació amb el 
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creixement de població del 4% anual experimentat a la comarca de l’Alt 
Empordà durant el mateix període. 
Considerant que la proporció de població del municipi respecte de la comarca 
es manté, les previsions d’increment poblacional per l’any 2015 recollides en 
l’Idescat permeten situar la població a l’entorn dels 18.178 habitants. És molt 
probable que aquesta previsió es quedi curta i Castelló d’Empúries assoleixi 
una població superior als 18.178 habitants. 
L’any 2007 el número d’immigrants representava el 8,6% de la població del 
municipi, essent la principal procedència d’aquests els països de la Unió 
Europea (només el 3,5% de la població del municipi). I és que en els últims 
anys, el municipi ha experimentat el fenomen de transformació de segona 
residència en primera residència, sobretot a la zona  Empuriabrava. Aquest fet 
es pot observar amb el cens d’habitatges dels anys 1991 i 2001, en els que tot 
i mantenir-se pràcticament igual el nombre total d’habitatges es produeix un 
important increment en els habitatges principals. 
 

 
 
 
L’estructura territorial del municipi es fonamenta a l’entorn de dos nuclis 
físicament separats amb característiques concretes. A l’oest es troba el centre 
històric, la vila Comtal, i a l’est la marina d’Empuriabrava. Aquest últim acull la 
major part de les segones residències i és on es concentra gran part de 
l’activitat turística, així com la major part dels establiments de la població. Al 
nord i al sud d’ambdós s’estén el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, 
inclosos dins del PEIN i el Inventari de Zones Humides de Catalunya. Els 
habitants es distribueixen gairebé al 50% en cadascun dels nuclis tot i que, el 
caràcter diferencial que presenten i la separació física que existeix dificulten 
els moviments interns entres ambdues zones. 
Quant a la distribució de l’ocupació, el sector que genera un major nombre de 
llocs de treball és el dels serveis, amb un 65%. Els sectors de la construcció i 
la indústria ocupen el 17 i el 12% de la població activa. Aquest últim es 
concentra bàsicament a la zona industrial “El Pla” donada la baixa presència 
d’aquesta activitat en el municipi. L’agricultura representa el 6% de l’ocupació, 
percentatge similar al del conjunt de la comarca però superior al global de 
Catalunya. 
La importància del fenomen turístic comporta d’una banda un elevat nombre 
de places d’allotjament (apartaments turístics i segones residències 
principalment) i d’una altra el desenvolupament de diverses activitats 
directament relacionades amb el sector serveis (bars i restaurants, ports 
esportius, l’aeròdrom,...). Els efectes d’aquest fenomen també influencien la 
demografia mitjançant l’anomenada població estacional, que segons les 
estimacions de l’Idescat es situa a l’entorn dels 16.646 habitants per l’any 
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2003. Aquest increment de població provoca un seguit de mancances en les 
infraestructures i serveis del municipi que no estan dimensionats per acollir un 
volum de persones tan elevat. Alguns d’aquests problemes estan relacionats 
amb la capacitat de la xarxa viària, com és el cas de la C-260 amb valors de 
IMD a l’estiu que doblen els de l’hivern.  
 
La població flotant inclou tant la població estacional (de les segones 
residències) com la  població generada per l’activitat turística. L’estimació 
realitzada en el Pla Territorial de  l’Empordà preveu un màxim de població per 
al mes  d’agost de 50.391 habitants, considerant els  residents permanents, 
les segones residències (adoptant la hipòtesi de 3 persones per habitatge) i 
les places d’allotjament. Segons les dades recollides en aquest Pla la població 
a l’estiu   es  multiplicava per 6,5 respecte la de l’hivern (valors de l’any 2003). 
 
 
5.5. Mobilitat Obligada 
 
Analitzats els resultats de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2001 
realitzada per l’Autoritat del Transport  Metropolità, s’observa que el gruix més 
important de desplaçaments  es produeix en aquells que tenen com a escala 
territorial el propi municipi. És a dir, que tant l’origen com el destí dels 
mateixos es troba  en el mateix municipi.  
Representant el 51% del total dels desplaçaments generats per mobilitat 
obligada i en gairebé el 60% s’empra el vehicle privat com a mitjà de 
transport. El 30% dels desplaçaments dins  del municipi es realitzen a peu, 
mentre que el transport col·lectiu és utilitzat en menys d’un 2%  dels 
desplaçaments interns per mobilitat obligada. 
 
Mitjançant la distribució dels desplaçaments es pot deduir que la capacitat  
d'auto contenció de Castelló d’Empúries és de poc més del 51%. Així com 
també es dedueix la relació d’entrades i sortides que és de 1 a 1 
aproximadament, el que vol dir que per cada persona que entra en surt una 
altra. 
 
Les sortides per mobilitat obligada des de Castelló d’ Empúries representen 
prop del 25% dels desplaçaments. La distribució per modes de transport 
indica  que gairebé un 65% dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat, 
mentre que en només un 8% s’utilitza el transport col·lectiu. La resta de 
desplaçaments engloben altres tipus de transport i els que es realitzen a peu 
són minoritaris. Quant a les destinacions, Figueres és el destí del  31% dels 
desplaçaments cap a l’exterior des de Castelló d’Empúries, produint-se la 
major part d’aquests en vehicle privat. Roses és el destí de gairebé el 15% 
dels desplaçaments i Girona del 12%. Altres destinacions importants són 
Barcelona i Vilamalla. 
 
Les entrades a Castelló d’Empúries completen el 25% de desplaçaments 
restants. En aquest cas la distribució per modes de transport indica clarament 
el predomini del vehicle privat,  representant gairebé el 93% dels 
desplaçaments. En menys d’un 3% dels desplaçaments el mode de transport 
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emprat és el vehicle col·lectiu. La procedència de les entrades es focalitza  
bàsicament en dos indrets: Figueres, des d’on provenen gairebé el 31%  dels 
desplaçaments, i Roses,  que representa poc més del 24% dels orígens. La 
resta de desplaçaments procedeixen de diversos municipis com Vilafant, Sant 
Pere  Pescador, Fortià o  Peralada, entre altres. 
 
Destaca el fet que l’anàlisi de la mobilitat obligada, per motius de treball o 
estudi, no inclou aquells desplaçaments que es produeixen per motius d’oci. 
En el cas concret del municipi de Castelló d’Empúries, aquesta limitació 
esdevé molt important ja que bona part de la mobilitat global del terme es 
realitza per motius d’oci (vinculada a l’activitat turística). 
 
 
5.6. Temps de desplaçaments. 
 
Cada desplaçament té associada una distància de recorregut que, 
aproximadament, és la que hi ha entre la zona d'origen i la de destí. La 
distància per motius obligats (treball i estudi) és significativament més elevada 
que la distància per motiu no obligat (compres, lleure, ….). Per als 
desplaçaments per mobilitat obligada el temps invertit és el següent: 
 

 
 
 
El 40% dels desplaçaments era inferior  als 10 minuts i gairebé un 30% 
requereixen un temps de desplaçament que oscil·la entre els 10 i els 20 
minuts. Si la velocitat a la que es realitzen el s desplaçaments per l’interior de 
Castelló  d’Empúries  es troba entre els 40-50 km/h,  i els temps de 
desplaçament són majoritàriament inferiors als 10 minuts, la distància que 
cobreixen els desplaçaments no sol superar en la major part dels casos els 
7,5 km. 
 
5.7. Xarxa viària 
 
La xarxa viària actual s’estructura a l’ entorn de la C-260, de la que surten 
diverses carreteres  locals que comuniquen amb els pobles veïns. Es 
composa de les següents carreteres: 
 
- La C-260: que uneix Roses amb Figueres i es tracta de la principal via de 
comunicació del  
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municipi. Es tracta  d’una via de doble sentit i dos carrils de circulació per 
cada sentit. Dóna  
accés als parcs naturals dels Aiguamolls i del Cap de Creus. 
- La GI 6043: que uneix Peralada amb Castelló d’Empúries. Connecta amb les 
carreteres N – 260 i C – 260. 
- La GI 6216: que uneix, en direcció sud, Castelló d’Empúries amb Sant Pere 
Pescador. Dóna accés a Sant Pere Pescador des de la C –260, la C -31 i   
l’AP– 7. 
- La carretera a Palau-Saverdera 
 
- Les carreteres locals que creuen tant les zones urbanes com les zones de 
parc  natural i que estan completament  integrades en el medi en  què 
s’ubiquen. 
 
Segons les dades contingudes en el Pla Territorial de l’Empordà i dels 
aforaments realitzats per la Generalitat de Catalunya, les IMD’s corresponents 
a la xarxa viària prenen els  valors continguts en aquesta taula: 
 

 
 
La  comunicació més utilitzada pels residents  entre els nuclis   de  Castelló i 
Empuriabrava, sobre tot en temporada alta i hores punta a la C-260, és 
l’antiga carretera que  va pel costat de la Mugueta i de la mota esquerra de la 
Muga. 
Com es pot observar en la taula de valors de les IMD’s, a l’estiu la intensitat 
de vehicles que circula per la C-260 dobla el valor enregistrat a l’hivern i 
supera en gairebé 17.000  vehicles els promitjos. Aquesta qüestió posa de 



77 
JQ0116 PMU -15 ROTONDA CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

manifest l’estacionalitat a la que es veuen sotmeses també les vies que 
creuen el municipi de Castelló d’Empúries. 

 
 
 
A continuació s’adjunta la representació gràfica de les  IMDs mitjanes de la 
xarxa viària del  municipi. El gruix representa la magnitud del nombre de 
desplaçaments que suporta cadascuna de les vies, essent la C-260 la que 
suporta una major intensitat de trànsit en el global del terme municipal. 
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Considerant la composició del parc de vehicles que circula per la xarxa viària 
del municipi, només es disposa de les dades relatives a la C-260. Al   llarg 
dels tres trams considerats (Figueres – Castelló, Castelló – Empuriabrava, 
Empuriabrava – Roses) s’observa una  disminució gradual   del percentatge 
de  vehicles  pesants, passant de representar el 5,98% en  
el primer tram 2  al 3,27% en l’últim tram. Aquest baix   percentatge permet 
caracteritzar   el   trànsit   d’aquesta via constituït, principalment per turismes 
que s’utilitzen en els  desplaçament s bé per mobilitat obligada dels residents 
o pel turisme de la zona. 
 
El volum dels desplaçaments a la C-260 es distribueix aproximadament al 
50% en sentit Roses i l’altre 50% en sentit Figueres. Com també passa amb el 
trànsit de vehicles pesats que és major en dies laborables que en cap de 
setmana (passant de 1.000 veh./dia a 600 veh./dia aproximadament  en 
alguns trams). 
 
Juntament amb els municipis de Figueres i Roses, Castelló d’Empúries 
s’integra dins d’un sistema en el que es donen un bon nombre de relacions de 
mobilitat, les actuacions sobre el qual hauran  de planificar-se a nivell de 
sistema. 
 

 
 
 
 
5.8. Transport públic. 
 
El municipi de Castelló d’Empúries compta amb una línia de bus urbà que 
dona servei a les necessitats de mobilitat interna. 
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Aquesta línea permet el transport urbà entre el centre històric i Empuriabrava. 
Realitza 3 parades a Castelló i 16 a Empuriabrava. 
 

 
 

 
 
A nivell interurbà existeixen diverses línies de bus que connecten la vila amb 
diferents poblacions des de les quals es pot accedir bé a aeroports o 
estacions de tren. A més, existeix un servei d’autobús discrecional des de 
l’aeroport de Girona que permet arribar fins a  Empuriabrava. 
 
L’estació de tren més propera, preferentment de cercanies i mitja distancia,  
és la de Figueres, a uns cent metres de la qual es troba una estació  
d’autobusos que connecta amb Castelló d’Empúries. Tambe existeix una 
estació d’AVE, la de Figueres-Vilafant. 
 
La xarxa de línies d’autobús es composa  de quatre línies diürnes i una de 
nocturna 
(NGI – 2): 
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El fet que l' interval de pas de cap d’aquestes línies sigui inferior als 30 minuts 
no facilita la seva utilització en la realització dels desplaçaments per mobilitat 
obligada. En aquest sentit potser seria adient una línia de menors dimensions, 
que donés cobertura a la matriu de municipis en els que es donin un major 
nombre de relacions de mobilitat per motius de treball o  
estudi. 
 
Totes les línies tenen en el seu recorregut  almenys  una parada a Castelló 
d’Empúries i una altra a Empuriabrava. 
 
A més a més, la Direcció General de Transports té compromesa  la 
construcció d’una estació  d’autobusos a l’avinguda Fages de Climent a 
Empuriabrava. 
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1.2.5 Xarxa de Camins rurals 
 
Dins del municipi de Castelló d’Empúries es troba part del recorregut integrat 
al sender de gran  recorregut GR – 92. Es tracta del tram de recorregut 
número 4, que s’estén des de Roses, passant per la Mugueta, fins a Castelló 
d’Empúries, La Muga i  finalment  El  Cortalet (que forma part del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà). 
 
El tram de recorregut es caracteritza per travessar part de la plana 
empordanesa, en la que es  poden observar nombroses espècies d’aus. El 
sender discorre a través dels Aiguamolls de l’Empordà i del centre  urbà de 
Castelló d’Empúries,on la senyalització del GR queda difuminada. Finalitza en 
El Cortalet, que és on s’ubica el centre d’informació del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Al llarg d’un tram, el recorregut és apte per a bicicletes i també per a 
motocicletes i  ciclomotors, el que provoca algunes molèsties als usuaris que 
realitzen el recorregut a peu. 
 
A banda d’aquest, al llarg de tot el terme municipal s’estenen molts camins 
rurals que creuen l’espai dels aiguamolls i comuniquen les zones agrícoles. La 
xarxa no es limita a comunicar de forma interna el municipi, sinó que té 
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continuïtat cap a d’altres municipis. En paral·lel a la Muga o per l’interior de la 
plana, els camins rurals poden formar  part de la xarxa de carril bici o bé ser  
únicament  aptes per realitzar desplaçaments a peu. 
 
La xarxa de camins rurals amb caràcter d’eix de vianants, s’estén des de 
Palau-saverdera, coincidint en alguns trams amb el  carril bici i just abans 
d’entrar al nucli de Castelló d’Empúries es bifurca en direcció nord, quedant 
sense continuïtat, i en direcció sud cap  a la Muga. La Muga es  pot resseguir 
cap a mar arribant fins a Empuriabrava, o bé cap a l’interior. Llavors  l’itinerari 
de vianants avançarà en paral·lel al carril bici cap a Peralada, o bé es podrà 
creuar la Muga i penetrar en el Parc Natural, resseguint també el carril  bici i 
continuant fins a Sant Pere Pescador. 
 
Tanmateix, dins del centre urbà es promouen rutes que tenen per objecte el 
potenciar els elements històrics i artístics i la coneixença de la comarca. 
 
La caracterització del paisatge, en el que es desenvolupa un extens mosaic 
de camps de conreu, recs i  camins, fa que l’actual xarxa de camins rurals i 
itineraris resulti insuficient. Les possibilitats de connectar diversos punts i 
enllaçar trams de camins són elevades, tot i que no s’ha constituït una xarxa 
coherent que doni resposta a les demandes de mobilitat a peu que poden 
donar-se a la zona. 
 
Cal remarcar que a l'interior del parc natural es desenvolupen un conjunt 
d’itineraris  amb la finalitat de donar a conèixer els elements d’interès natural i 
els valors de l’espai  protegit. 
 
 
5.9. Xarxa de carril bici. 
 
Les característiques de la xarxa de camins  rurals, així com la suau topografia 
de la zona, fan que aquest siguin aptes per realitzar desplaçament en 
bicicleta. Malgrat això, la xarxa de carril bici com a tal nomes abasta alguns 
camins rurals. 
 
Així connecta amb Palau-saverdera i Roses creuant la zona dels Aiguamolls 
de l’Empordà. El carril que s’estén des de Palau-saverdera arriba fins a les 
proximitats del nucli antic de Castelló d’Empúries. No entrant dins la trama 
urbana l’itinerari discorre paral•lel a la Muga. Llavors el riu es pot creuar per 
tres punts i continuar en direcció cap als Aiguamolls de l’Empordà, en els que 
l’itinerari realitza un recorregut circular retornant cap a la Muga per entrar a 
Empuriabrava. Resseguint l’itinerari per l‘interior d’Empuriabrava aquest 
continua fins a Roses. En cas de no creuar la Muga des del nucli de Castelló 
d’Empúries, el carril bici porta cap al municipi de Peralada. 
 
Els nuclis de Castelló d’Empúries i  Empuriabrava estan connectats mitjançant 
un carril bici  paral•lel a la Muga i només un tram del carril bici que porta a 
Roses discorre per l’interior  d’algun d’aquests nuclis (al llarg del C/Garbí). 
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El carril bici enllaça diversos punts d ’interès com són els observatoris del parc 
natural o el centre d’informació del parc natural i per tant la seva utilització 
està lligada al turisme. 
 
El present PMU preveu la construcció de dos passos soterrats per tal de 
conectar directament el sector Castellonou, el polígon El Pla, i el Parc Natural 
del Aiguamolls de l’Empordà. 
 
 
5.10. Parc de vehicles 
 
A partir de les dades de l’Idescat es pot avaluar la composició del parc de 
vehicles en el  municipi al llarg d’un determinat   període. Així considerant el 
període 2000-2007, s’obtenen els següents resultats: 
 

 
 
En termes generals totes les tipologies de vehicles s’incrementen. Però la  
que experimenta   un creixement   més  important és la dels turismes, seguida 
de les motocicletes. 
 
 
. 
5.11. Aparcaments 
 
Existeixen a l’actualitat fins a 7 zones d’ aparcament al nucli de Castelló 
d’Empúries. La major part de les quals s’ubiquen en el límit del centre urbà, 
pròxims a hotels o a equipaments  esportius. Tot i que també en podem trobar 
a l’interior del municipi. 
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A Empuriabrava hi ha fins a dues àrees d’aparcament, una al costat del 
Passeig Marítim i l’altre al costat de la zona comercial, que tenen la finalitat 
d’absorbir una part de la demanda d’aparcament generada pels recents 
creixements urbanístics. 
 
 
El PMU preveu aparcament de turismes, motocicletes i bicicletes dins la 
parcel·la. 
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5.1. ACTUACIONS PREVISTES PER EL POUM 
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5.1.1. DETERMINACIONS ESTUDI 
 
Efectuat l’anàlisi de mobilitat, l’estudi que acompanya el Planejament General 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries passa a determinar 
les quantitats d’aparcaments necessaris per modes, segons els següents 
quadres de repartiment: 
 
 
5.1.2. DETERMINACIONS DE LA MOBILITAT GENERADA PER EL 
SECTOR 
 
La previsió de desplaçaments generats, d’acord l’annex 1 del Decret 344/2006 
es el següents: 
S’ha estimat la superfície de sistema d’espais lliures a efectes de mobilitat de 
1000 m2 ja que la resta te vocació de sistema d’espais lliures paisatgístic. 
 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Viatges 

generats 
total 

Sistema espais 
lliures 

8872   0 5/100 m2 sol 443 

Sistema 
equipaments 

0  0 1/100 m2 sol 0 

Oficines i 
aparcaments 
(20%) 

6599.00 1392.00 0 15/100 m2 
sostre 

218 

Comercial 
(40%) 

6599.00 2784.00 0 50/100 m2 
sostre 

1392 

Hoteler (40%) 6599,00 2784.00 0 10/100 m2 
sostre 

278 

TOTAL 
SECTOR 

    2321 

 
Atesa el deconeixement de l’us, dins el previstos per el planejament, a que es 
destinara el nou edifici s’ha estimat un 40% del sostre a usos hotelers, un 
20% a usos de aparcament i oficines, i el 40% restant a us comercial. Donat 
els usos previstos, el conjunt de desplaçaments calculats.es repartirant 
uniformement durant tot el dia. 
 
 
5.1.3. DETERMINACIÓ DE LA QUANTITAT D'APARCAMENT PE LS 
DIFERENTS MODES DE TRANSPORT 
 
La previsió d’aparcament per a vehicles de quatre rodes, de dues rodes i per 
a bicicletes es calcula en base al prescrit en l’annex 2 i l’annex 3 del Decret 
344/2006 i les determinacions del POUM. Aquest càlcul es realitza en els tres 
quadres següents: 
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Càlcul d'aparcaments de cotxes: 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Coef 

aparcaments 
total 

Sistema espais 
lliures 

8.872 no 
paisatgístic 
1000 

 0 1/100 10 

Sistema 
equipaments 

0  0 1/200 m2 sol 0 

Residencial 0  0 1/hab 0 
Comercial(40%) 6599 2784.00 0 2/100 m2 

sostre 
55 

Aparcament i 
oficina(20%) 

6599 1392.00 0 1/100 m2 
sostre 

14 

Hoteler (40%) 6599 2784.00   55 
TOTAL 
SECTOR 

    124 

 
Càlcul d'aparcaments de motocicletes: 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Coef 

aparcaments 
total 

Sistema espais 
lliures 

1000  0 0 0 

Sistema 
equipaments 

0  0 0 m2 sol 0 

Residencial 0  0 1/hab 0 
Comercial(40%) 6599 2784  1/200 m2 

sostre 
14 

Aparcament i 
oficina(20%) 

6599 1392 0 1/200 m2 
sostre 

7 

Hoteler (40%) 6599 2784 0 1/200 14 
TOTAL 
SECTOR 

    35 

 
 
Càlcul d'aparcaments de bicicletes: 
Sector PMU-15 Sup. sostre habitatges Coef 

aparcaments 
total 

Sistema espais 
lliures 

1000  0 1/100 m2 10 

Sistema 
equipaments 

0  0 0 0 

Residencial 0  0 1/hab 0 
Comercial(40%) 6599 2784.00  1/100 m2 

sostre 
28 

Aparcament i 
oficina (20%) 

6599 1392 0 1/100 m2 
sostre 

14 

Hoteler (40%) 6599 2784 0 1/200 28 
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TOTAL 
SECTOR 

    80 

 
 
 
COMPLIMENT: 
 
A l’article  15 de la normativa urbanística del PMU  s’obliga a l’acompliment 
d’aquests estàndards d’aparcament modal.  
 
5.1.4. PUNTS A COMPLIR PER EL PMU 
 
D’acord amb l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en aquest capítol 
incorporem les mesures que s’han d’aplicar en el desenvolupament del 
planejament. 
 
Amplada vials:º 
Tipus carrer Amplada 

proposada 
Amplada 
mínima zona 
30 

Amplada 
mínima 
bicicletes 

Amplada 
mínima bus 

Zona 30 12.70 m. 10 m. 10 m. 10 m. 
 
COMPLIMENT: 
Els vials del present PMU són de 2.5 metres vorera + 6.7 metres de calçada 
rodada en dos sentits+ 2.50 metres d’aparcament + vorera d’un metre 
ampliable en l’espai lliure. 
Es preveu una carril bici que connecti amb els sector Can Sabarres, amb el 
PMU, el pla industrial El Pla i el Parc Natural dels Aiguamols de l’Empordà. 
 
Pendents màxims dels carrers. 
La topografia del sector es molt plana (0.2%) el que permet que els vials 
compleixin sobradament els requeriments de pendents màxims del decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 
Accessibilitat 
Les condicions topogràfiques del sector fan que sigui fàcil aconseguir una 
bona resolució de l’accessibilitat. 
Previsions d’aparcament 
Es preveuen les places d’aparcament en el interior de la parcel·la seguint les 
previsions del art 15 de la normativa. 
 
COMPLIMENT: 
El disseny dels vials compleix els paràmetres fixats. La regulació 
d’aparcaments s’efectua d’acord l’article  15 de la normativa urbanística del 
PMU s’obliga a l’acompliment d’aquests estàndards d’aparcament modal. 
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5.1.5. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DELS COSTOS GENERATS  PER 
L'INCREMENT DE MOBILITAT 
 
En quant als costos generats per l’estudi d’avaluació de mobilitat generada 
s’ha de complir el prescrit en l’article 15. 
Tots els costos generats per les propostes que es fan quedaran inclosos dins 
de l’actuació urbanística. Aquests són: 
• Establiment d’un tipus de via zona 30. 
• Establiment d'una xarxa d'itineraris de vianants. 
• Establiment d'una xarxa de carril bici, des de el sector Castelló Nou, sector 
industrial El Pla fins el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà.  
• Definició dels diferents aparcaments de motos, cotxes. Les zones previstes 
per càrrega i descàrrega es situen dins les parcel·les. 
 
• Senyalització horitzontal i vertical. 
En compliment de l’article 19.2 també s’ha de fer una valoració dels costos 
derivats de l’increment de servei de transport públic mitjançant l’actualització a 
10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en 
proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les existents, 
amb els paràmetres de càlcul indicat en l’annex 4 del Decret. En aquest cas 
atesa la reduïda dimensió del polígon, i la potenciació que es fa dels  
desplaçaments en bicicleta no es creu pertinent la modificació del transport 
públic existent, que en tot cas veurà reduït el seu  compte d’explotació en les 
persones del PMU que en pugin fer  us. 
 
 
 
 
5.1.6. CONCLUSIONS 
 
D’acord amb el decret el nou polígon genera 2.321 viatges al dia, ates que 
aquets polígon es destinarà majoritàriament a  us d’oficines, hoteler i 
comercial, la generació de viatges serà d’aproximadament d’un 2.321 viatges 
dia, distribuïts durant tot el dia. 
 
D’acord amb el decret es necessiten una placa d’aparcament de bicicletes per 
cada 100 m2 de sostre comercial, situats fora de la via publica i una de 
motocicletes cada 200 m2 de sostre.. El present PMU preveu la reserva 
d’espai dins la parcel·la per l’aparcament de bicicletes en la proporció d’una 
cada 100 m2 construïts, de motocicletes en la proporció d’una cada 200 m2 
construïts i de turisme en la proporció 10 places cada 100 m2 construïts, per 
l’us comercial gran. i una per cada habitació hotelera. ( decret 378/2006 art 
12) 
 
 
En quant a la xarxa viària amb el POUM ja preveu l'existència un vial que no 
forma part de la  xarxa bàsica amb una amplada de 12.50 metres. Dins el vial 
es preveuen 28 places d’aparcament de turismes. 
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Pel que fa als pendents dels carrers ( 0.2%) es compleixen els requeriments 
previstos en el Decret 344/2006. 
 
En quan a la xarxes d’itineraris de vianants s’ha previst que el vial tingui una 
vorera de 2.50 metres d’amplada per tal que hi discorrin els vianants.  
 
En quant a la xarxa d’itineraris en bicicleta s'ha previst un carril bici que 
connecta la zona el sector Castelló Nou, El sector industrial El Pla i el Parc 
Natural del Aiguamolls de l’Empordà.  
 
No es preveu transport públic específic dins el polígon, atesa la poca dimensió 
del polígon. La parada de autobús mes propera es troba a aproximadament 
180 metres del sector  dins la carretera C-260. 
). 
 
El present PMU que desenvolupa el Planejament General d’Ordenació 
Urbanística Municipal que incorpora totes les prescripcions fetes pel present 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, compleix amb els requeriments 
legals establerts pel Decret 344/2006 i la Llei 9/2003, de la mobilitat; i no 
suposarà un impacte negatiu sobre la xarxa viària ja que incorpora mesures 
correctores suficients. 
 
 
 
 

Girona, agost de 2017 
 
 
 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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ANNEX 3. ESTUDI INUNDABILITAT  
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1.  INTRODUCCIÓ  
 

L’informe d’inundabilitat analitza l’àmbit d’actuació del PMU-15: Rotonda 

Castelló d’Empúries, situat a l’entrada de Castelló d’Empúries (Alt 

Empordà), a l’esquerra de la carretera de Sant Pere Pescador (GIV-6216), 

molt proper a la intersecció amb la carretera de Figueres a Roses (C-260). 

 

 
Vista aèria de la zona 

 

El Pla de Millora Urbana 15, es troba a l’extrem sud de Castelló 

d’Empúries i té una forma triangular. Pel nord limita amb el Carrer de la 

Closa dels Frares (zona residencial barri Castelló Nou), pel sud limita amb 

el sector industrial El Pla, per l’est amb la carretera GIV-6216 i per l’oest 

amb el Carrer Alt Empordà (Pitch & Put).  

A efectes hidràulics, la zona d’estudi es troba entre el riu Muga (situat més 

al nord), el Rec que segueix paral·lel al traçat del Carrer Rec Madral, 

situat més a l’oest i a l’est un rec convencional que recull part de les 
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aigües de les carreteres GIV-6216 i C-260. Així mateix es troba proper al 

Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, concretament de la plana de camps 

de conreu. 

Per a realitzar el present informe es treballarà amb les dades publicades 

per l’Agència Catalana de l’Aigua i l’estudi de inundabilitat que s’inclou en 

el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries. 
 
 

2.  ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment la zona d’estudi ja es troba urbanitzada. Es tracta d’un àmbit 

que comunica directament amb tota la trama urbana del sector industrial 

El Pla Sud.  

El sòl inclòs en aquest Pla de Millora Urbana es troba entre les cotes 

+6,00 i +7,00 i actualment no té un ús específic; es tracta de camps sense 

conrear i una edificació que es troba en un estat precari de conservació. 

Antigament s’hi havia desenvolupat activitat comercial.  

Els sòls que limiten amb aquest Pla de Millora Urbana, tenen usos 

diferenciats: residencial, industrial i comercial – esportiu. Els vials es 

troben ja urbanitzats i únicament resta per completar un tram de vorera. 

A efectes de inundabilitat,  ens trobem en una zona inclosa dins la trama 

urbana, propera a una zona natural d’aiguamolls, no obstant, l’àmbit del 

PMU-15 no està inclòs en l’àrea inundable, tal com indiquen els plànols 

del POUM i  dels estudis publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua que 

adjuntem al final del document en format d’annexes. 

La zona d’estudi es troba allunyada del mar i tot i que el riu Muga es troba 

relativament a prop, en cap cas produeix inundacions en aquesta zona, ni 

per un període de retorn de 100 anys, ni per un període de retorn de 500 

anys. 
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3.  ANÀLISI DE LA SITUACIÓ FUTURA 

El Pla de Millora Urbana PMU-15, preveu l’ordenació urbana dels sòls 

inclosos al polígon i la materialització del seu aprofitament urbanístic, 

mitjançant la formació d’una àrea de dotacions amb usos hotelers i 

comercials. 

Les superfícies de la proposta d’ordenació es distribuiran de la següent 

manera: 

 

Qualificació del sòl 

 

Superfície 
(m²) 

% ocupació 
sòl 

Sistemes 
mínims 

Espais lliures 8.872,00 57,35% 

Superfície neta edificable 6.599,00 42,65 % 

 15.471,00 100,00 % 

En qualsevol cas, la implantació de noves edificacions, a efectes 

hidràulics, no implica grans canvis. 
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4.  CONCLUSIONS 

L’anàlisi de les dades estudiades per l’Agència Catalana de l’Aigua, a la 

zona objecte del Pla de Millora Urbana PMU-15 Rotonda Castelló Nou, 

ens confirmen que es tracta d’una zona no inundable. No obstant, es 

preveu que les noves edificacions se situïn com a mínim 30 cm per sobre 

el nivell del carrer (cota de paviment de vial)  

 

 
A Castelló d’Empúries, agost de 2017 

L’autor de l’informe: 
 

 
 
 
 

 
Jordi Quera i Miró 
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ANNEX 1: MAPES 

  

01. INUNDABILITAT 
 

- Inundabilitat per a T=100 
- Inundabilitat per a T=500 
- Inundabilitat segons POUM 

 

02. CALAT 
 

- Calat per a T=500 
 
 

03. COTES ABSOLUTES 
 

- Cotes absolutes per a T=500 
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ANNEX 4. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ. 
 
 
 
 
 

Nº PLÀNOL   ESCALA A3 
1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  1/ 10.000 
2 ORTOFOTOMAPA  1/   1.000 
3.1 TOPOGRÀFIC (I)  1/      500 
3.2 TOPOGRÀFIC (II)  1/      500 
4 PLANEJAMENT VIGENT POUM  1/   2.000 
5 PLANEJAMENT VIGENT PTPCG  1/ 10.000 
6 ÀMBIT PLA DE MILLORA 

URBANA 
 1/   1.000 

7.1 ZONIFICACIÓ (I)  1/      500 
7.2 ZONIFICACIÓ (II)  1/      500 
8 VIALITAT   1/   1.000 
9 SECCIONS  1/      400 
10 PROPOSTA D’ORDENACIÓ  1/   1.000 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTS 

 
Aquest informe ambiental que acompanya el document del PMU-15 ROTONDA 

CASTELLÓ NOU es redacta per encàrrec de l’empresa GESDIP S.A.U. com a 

promotora per al desenvolupament del sector PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ 

NOU, al terme municipal de Castelló d’Empúries. 

 
 

L’àmbit d’aquest sòl urbà no consolidat es contempla en el Text refós del POUM 

aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 17 de desembre de 

2013  i publicat al DOGC de 15 de juliol  de 2014. 

 
L’objectiu del present informe és l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin 

ser rellevants en l’establiment de l’ordenació detallada pròpia del PMU-15 que 

acompanya, així com integrar els criteris de sostenibilitat en l’ordenació, alhora 

d’identificar i descriure els efectes significatius del Pla de Millora Urbana sobre el 

medi ambient, la salut i el benestar de les persones, per tal de proposar mesures 

que permetin minimitzar els impactes detectats. 

 
 

Per aconseguir-ho s’ha realitzat prèviament una descripció del Pla urbanístic i del 

marc territorial on s’ubica. L’anàlisi ambiental ha permès la delimitació de les àrees 

de protecció, així com l’avaluació dels impactes ambientals. Finalment caldrà 

justificar, si així s’escau, l’ordenació proposada seguint els principis del 

desenvolupament urbanístic sostenible, i proposar un conjunt de mesures 

preventives, correctores i/o compensatòries que permetin minimitzar els efectes 

que el desenvolupament del present Pla de Millora Urbana pot provocar sobre el 

medi. 
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1.2 MARC NORMATIU 
 
 

L’article 70 i 66 del Text refós de la Llei d’Urbanisme determina que els 

plans de millora urbana es componen, entre d’altres documents, amb un informe 

mediambiental. Com s’ha esmentat i donant compliment a aquest article es 

redacta el present informe a dins el PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ NOU- 

del municipi de Castelló d’Empúries, definit pel Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal com sòl urbà no consolidat. 

 
El procediment administratiu que s’ha de portar a terme per l’aprovació i 

posterior execució del PMU, ve regulada per la legislació urbanística general 

que es disposa a continuació: 

 
- El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer. Així com el Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat 

mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

 

- Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

 
- La Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 

programes. Especialment la disposició addicional cinquena, relativa a 

l’avaluació ambiental del planejament urbanístic. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Castelló d’Empúries va ser aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 

17 de desembre de 2013 i es va publicar al DOGC de 15 de juliol de 2014. Cal 

tenir en compte que el procediment d’aprovació del POUM ha estat objecte 

d’avaluació ambiental. 

D’acord amb la disposició addicional vuitena de la llei 16/2015 del 21 de juliol, de 

simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 

Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica el present PMU 

no s’ha de sotmetre a Avaluació ambiental: 
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- “6. Pel que fa a l’avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s’estableixen les 

regles següents: 

- a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: 

- Primer. Els plans d’ordenació urbanística municipal. 

- Segon. Els plans parcials urbanístics de delimitació. 

- Tercer. El planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i 

activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en 

espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007, del 13 de desembre, 

del patrimoni natural i de la biodiversitat, o en altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

- Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització 

de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes 

apreciables en espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en 

altres espais del Pla d’espais d’interès natural. 

- Cinquè. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental 

estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 

propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la 

zona d’influència. 

- Sisè. Els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan 

ambiental en l’informe ambiental estratègic o a sol·licitud del promotor. 

- b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 

- Primer. Els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic. 

- Segon. Els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable no 

inclosos en l’apartat tercer de la lletra a en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general 

no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho 

determina. 

- Tercer. Les modificacions dels plans urbanístics dels apartats primer i segon que constitueixin 

variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla 

que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència. 

- Quart. Les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica 

ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les 

propostes o de la cronologia del pla, però que produeixin diferències en els efectes previstos o en 

la zona d’influència. 

- c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius 

que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el 

planejament urbanístic general: 

- Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es refereix 

només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment. 

- Segon. Les modificacions de planejament urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que 

es refereixen només a sòl urbà.” 

 
 
 

El PMU es regeix per l’article 85 i l’article 81 del TRLUC, que disposen la 

tramitació dels plans urbanístics derivats i les competències dels 
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Ajuntaments respectivament. El procediment administratiu que ha de regir la 

tramitació de l’expedient d’aprovació del Pla Parcial és la següent: 

 
- L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans urbanístics derivats que afecten el 

territori d'un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a 

l'ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència 

d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord 

d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprovació 

provisional. 

- Els plans urbanístics derivats, un cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a 

informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública 

s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 

- Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un 

informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 

d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

 

Cal tenir en compte que en el supòsit de tramitació simultània de diverses 

figures del planejament urbanístic, o bé d'aquestes i d'instruments  de gestió, 

cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de configurar en expedients separats. 

L'executivitat de cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la 

figura superior. 
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1.3 CONTINGUT DEL INFORME AMBIENTAL 

 
 

Així doncs, ens remetem a l’article 85 del Reglament de la Llei d’urbanisme 

que determina que el contingut de l’informe ambiental que ha d’incloure el Pla 

Parcial Urbanístic és el disposat a l’article 100 del mateix reglament, tal com 

es detalla a continuació: 

 

“Article 100. Objecte i contingut de l'informe ambiental dels 

plans urbanístics derivats  

 
100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s'escau, dels plans de millora 

urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per objecte l'anàlisi 

dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l'establiment de l'ordenació detallada 

pròpia de cada un d'aquests instruments, i ha de contenir les següents previsions en tot allò 

que sigui necessari d'acord  amb l'abast de les determinacions del pla derivat: 

 

a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de 

planejament, el què inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment 

rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres mesures de protecció 

ambiental previstes pel pla d'ordenació urbanística municipal o per altres plans o 

programes aplicables, la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a la 

redacció del pla i l'especificació de si el projecte d'urbanització s'ha de sotmetre, 

per les característiques de l'actuació, al procediment d'avaluació d'impacte ambiental 

segons la legislació sectorial aplicable. En la identificació dels requeriments 

ambientals significatius s'han de tenir en compte, entre d'altres, els relatius a la 

qualitat de l'ambient atmosfèric, la contaminació 
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acústica i lluminosa i el tractament, si s'escau, dels sòls contaminats. 

 

b) La descripció i justificació ambiental de l'ordenació proposada, que comprèn: la 

descripció, si s'escau, de les alternatives d'ordenació detallada considerades i la 

justificació de l'alternativa adoptada; la descripció de l'ordenació proposada amb 

expressió de les seves determinacions amb repercussions significatives sobre el 

medi ambient; la determinació de les mesures adoptades per al foment de l'eficiència 

energètica, l'estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general. 

 
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l'ordenació 

detallada proposada sobre els diferents aspectes ambientals. 

 
d) L'avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals 

establerts. 

 
e) Si s'escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes. 

 
100.2 En el cas de plans urbanístics derivats que estiguin subjectes a avaluació ambiental, 

aquests han d'incorporar l'informe de sostenibilitat ambiental que regula la normativa sobre 

avaluació ambiental de plans i programes, el qual ha de tenir el contingut mínim que 

regula l'apartat 1 i el grau d'especificació que estableixi l'òrgan ambiental en el document de 

referència.” 

 
Tal com es disposa a la guia bàsica sobre l’avaluació ambiental del 

planejament urbanístic a Catalunya, elaborada pel Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, el contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental  

preliminar és el que assenyala a l’article 70 a) i b), en el cas de  la tramitació 

d’un POUM, o a l’article 100.1 a) i b), quan es tracti de planejament derivat. 

 
Donat que el sector del PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ NOU, procedeix 

d’un POUM objecte d’avaluació ambiental s’elabora el present informe 

ambiental, atendrem al contingut de l’article 100.2 a). 
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1.4 OBJECTIUS DEL PLA  

 
 

El Pla te per objecte el desenvolupament del sector de sol urbà no consolidat 

existent entre el pitch&putt del sector industrial El Pla i la carretera de Sant Pere 

Pescador GI-V-6216, amb l’objectiu principal de completar la urbanització 

d’aquest sector, consolidant les activitats econòmiques del municipi i 

constituint el front urbà definitiu a llevant de Castelló Nou. 

 
Tal i com es descriu el POUM en la fitxa d’ordenació del PMU-15, es proveirà 

d’un espai lliure públic situat especialment a la franja on confronta l’ampliació 

del sector industrial amb l’àmbit del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

i la carretera GI-V-6216. D’aquesta manera l’ordenació del sector assegura la 

protecció a l’extrem de llevant que confronta directament amb l’àmbit del 

Parc natural que així quedarà lliure d’edificació. 

 

El Pla definirà l'ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la 

materialització del seu aprofitament urbanístic, i garantirà la cessió 

obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament, degudament urbanitzada, de les reserves 

de sistemes d’espais publica  incloses dins de l'àmbit del polígon; l’execució de 

totes les connexions viàries i de serveis urbanístics que siguin precises per al 

funcionament del sector i dels teixits urbans més propers; i l'equitativa 

distribució de beneficis i càrregues del planejament entre els propietaris 

afectats. 

 

Així mateix seran obres estructurants imputables al sector urbanitzable la 

urbanització de la vorera del carrer del pla de l’Alt Empordà i la Closa del 

Frares i la construcció d’un parell de passos deprimits sota el vial d’accés a 

Castelló Nou i la carretera de Sant Pere Pescador per la creació d’un itinerant 

de ciclistes i vianants que donin continuïtat a aquestes xarxes  
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Els objectius específics del PMU 15 són els següents: 

 

L’ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la materialització del seu 

aprofitament urbanístic, mitjançant la formació d’un àrea de dotacions amb usos 

hotelers i comercials. L’edificació privada no podrà ocupar una franja enjardinada 

de 5 m. des de l’alineació dels carrers confrontants. 

 

La formació d’un punt d’accés als itineraris de vianants i ciclistes al Parc Natural 

dels Aiguamolls, amb la construcció d’un parell de passos deprimits que donin 

continuïtat a aquestes xarxes sense interrupcions amb les travessies de la 

carretera C-260 a Roses i la carretera de Sant Pere. 

 

Garantir la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament, degudament urbanitzada, 

de les reserves de sistema viari i parc urbà incloses dins l’àmbit del polígon, i 

també l’equitativa distribució de beneficis i carregues del planejament  entre els 

propietaris afectats.  
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1.5 DESCRIPCIO DEL DOCUMENT DE PEMU-15 

 
 

El POUM ordena aquest sector urbà no consolidat amb la següent estructura: 

- Superfície àmbit: 15.471 m2 

- Sistemes mínims d’espais lliures: 8.872 m2 . 

- Superfície neta edificable màxima: 6.599 m2 
 
 

 
 
 
 

Sistema viari : 

Al tractar-se un polígon de reduïdes dimensions i adjacent a un altre 

ja existent no és necessari l’execució d’un sistema viari complert, sinó que 

es basa en completar la xarxa existent. 

 
Cal formar i finalitzar la vialitat per la mobilitat de vianants amb la vorera del, 

C/ Closa dels Frares i el C/ Alt Empordà. 

 
Es trasllada el carril bici per la part posterior del polígon per tal d’alliberar 

aquesta cruïlla del carril bici i facilitar la seva connexió amb els passos 

deprimits. 
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Sistema d’espais lliures 

S’ha concentrat la zona verda a llevant del sector amb la finalitat de completar 

el sistema d’espais lliures que separa el PMU i el pla industrial El Pla de la 

carretera de Sant Pere Pescador i el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà 
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2. CARACTERISTIQUES GENERALS DE L’AMBIT 
 

 
2.1 MEDI FÍSIC  

 

2.1.1 Context de l’entorn i situació geogràfica 
 

El municipi de Castelló d’Empúries es situa al centre-est de la comarca de 

l’Alt Empordà. El seu terme municipal limita al Nord amb Peralada, Pau, 

Palau-saverdera i Roses; a l’Est amb el Mar Mediterrani; al sud amb Sant 

Pere Pescador; i a l’oest, novament amb Peralada, Fortià i Riumors. La 

superfície del terme municipal és de 42,2 Km2 i està constituït pel nucli de 

Castelló d’Empúries i el nucli d’Empuriabrava. 

 
 

  
 

Ubicació PMU 
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L’àmbit del Pla de Millora Urbana, anomenat el PMU-15, es troba 

confinat a l’est per una franja de sistema d’espais públics i la 

GIV- 6216 (de Castelló d’Empúries a Sant Pere Pescador); per el 

sud per el sistema d’espais públic, per ponent per el vial Al Empordà 

i per el nord amb el vial Closa dels Frares. 

 
La superfície total d’aquest sector és de 15.471m2. La 

delimitació d’aquest sector ordena un l'àrea d'expansió d’activitats 

comercials i  hoteleres en aquest entorn del municipi. 

 
 

 
 
 

 
 
Àmbit del PMU-15 sobre 
Ortofotomapa Font: Elaboració 
pròpia a partir d’Ortotofo de l’ICC 
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El principal accés al sector es dóna des de la carretera C-260 

Figueres- Roses, que travessa el terme municipal de Castelló 

d’Empúries i que dóna accés directe a través d’una rotonda al 

PMU-15, que es pretén desenvolupar i Polígon Industrial el Pla i 

el sector Castelló Nou, ja existent.  

 

Com es pot observar en les fotografies aèries estem davant un 

entorn humanitzat, on la major part dels terrenys del voltant es 

destinen a camps de conreu. A banda del sector industrial 

consolidat, s’hi ubica un Pitch&Putt i una zona residencial. 

 
 

 
 

Elaboració pròpia. Vista general de l’àmbit d’estudi: al fons, el Polígon 

residencial Castelló Nou; davant, l’àmbit del PMU i sistema d’espais 

lliures del sector industrial El Pla. 

 
 

2.1.1. Geologia i Geomorfologia 
 
 

El nucli urbà de la Castelló d’Empúries es situa tan sols a 17 metres 

d’altitud sobre el nivell del mar i generalment el seu terme municipal 

es caracteritza per tenir un relleu pla. Es troba dins la unitat 
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geomorfològica de la depressió de l’Empordà. 

 
El municipi es situa en la zona deprimida amb formacions 

neògenes i quaternàries que cobreixen els materials més antics i les 

fractures que l’han formada. Amb la formació d’uns cordons 

arenosos procedents dels sediments del Muga, Fluvià i Ter es tanca 

en una albufera en connexió amb la situada a la plana del Baix 

Empordà. 

 
En els límits del terme municipal, els materials geològics 

corresponen a llims argilosos palustres i pel que fa a les planes 

d’inundació es corresponen a llims deltaics. Aquestes sorres i llims 

fondals corresponents al Cenozoic - Quaternari. 

 

En quan a la franja litoral s’hi formen platges arenoses, tallades 

per la marina d’Empúriabrava, maresmes i pel cordó de dunes d’origen 

continental com a resultat de processos eòlics. 

 
 
 

D’acord amb la informació obtinguda a partir del Mapa Geològic de 

Catalunya 248-2-2, l’àmbit d’estudi es troba totalment constituït per argiles, 

llims, sorres i graves. Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del 

rebliment de la plana al·luvial per les aportacions dels rius Fluvià i Muga, en 

règim de funcionament meandriforme. L’edat atribuïda a aquests dipòsits és 

l’Holocè-Plistocè superior. 
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Font: Mapa Geològic de Catalunya 258-2-2 
 
 

Al terme municipal de Castelló d’Empúries s’hi troben dos espais d’interès 

geològic i que formen part de l’Inventari d'Espais d'Interès Geològic de 

Catalunya (IEIGC). Aquest inventari recull els afloraments i llocs d’interès 

geològic que cal preservar com a patrimoni geològic. En concret es tracta 

de: 

- Estany de Vilaüt, al nord del municipi, entre Empuriabrava i Santa  

- Margarita. Aquesta geozona inclou tres geòtops: Les Goles, 

l’observatori Senillosa i l’observatori Pallejà, els dos últims inclosos 

dins del límit de l’àrea objecte d’estudi. 

- Les Llaunes, entre la desembocadura del Fluvià i la Muga. La següent 

figura mostra les dues geozones i els tres geòtops dins del terme 

municipal de Castelló d’Empúries. 

Àmbit d’estudi 
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Inventari d’espais d’interès 

Geològic. Font: Gencat 

 
 

Tal com s’observa en la imatge anterior, aquests espais es situen lluny de 

l’àmbit d’estudi. 

 

2.1.3. Edafologia  
 
 

Es diferencien quatre unitats edàfiques en el terme de Castelló: 

- Els sòls de les dunes 

- Els sòls d’antics cordons litorals 

- Els sòls de la maresma 

- Els sòls de la plana de l’interior 
 
 

La zona d’estudi es comprèn de sòls de la plana interior, on les inundacions 

són ocasionals, els nivells de salinització són més baixos que a les 

maresmes i el desenvolupament estructural del sòl és més marcat. Ens 

trobem en una zona d’acumulació producte dels materials sedimentats en 

aquesta  plana  al·luvial  i  amb  pendents  molt  i  molt  baixos.  Donada  la 
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tipologia del sòl és òptim per a l’aprofitament agrícola o bé com a pastures en 

el cas de les closes. 

 
Dins d’aquests sòls se’n poden distingir dues tipologies: 

- Aquic Xerofluvents: A la base dels pedions apareixen símptomes 

d’hidromorfisme i manquen els elements grossos. La matèria 

orgànica es reparteix molt irregularment en profunditat 

- Typic Xerofluvents: Aquests sòls pertanyen també a la plana al·luvial, 

però no es veuen afectats per problemes d’inundacions, ni de salinitat. 

Es tracta de sòls conreats. La distribució de la matèria orgànica en 

profunditat confirma l’estratificació del material i evidencia el caràcter 

fluvèntic. 

 
 
 

2.1.4. Hidrologia i Hidrogeologia  
 
 

El riu Muga transcorre pel terme municipal de Castelló d’Empúries des del 

nord-oest i en direcció sud-est fins a desembocar al mar Mediterrani, on 

prèviament ha quedat confinat per la urbanització d’Empúriabrava per un 

costat, i per camps de conreu i un càmping, per l’altre. En aquest tram, el 

cabal del riu és de comportament variable. 

 
La conca hidrogràfica del riu Muga i els seus afluents ocupa una superfície 

de 961 Km2. La cota màxima d’aquesta conca és al cim del Montnegre 

(1443 m d’altitud) i la cota mínima, a la seva desembocadura, al sud del 

nucli d’Empuriabrava. L’eix principal del riu recorre una longitud de 70 Km i tot 

i que supera un desnivell total de 1240 m, al seu pas pel municipi de 

Castelló el desnivell és pràcticament nul al trobar-se al seu curs més baix, 

amb un pendent mitjà del 0,1%. 
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Àmbit de la conca del riu Muga. Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
 

L'aqüífer dels deltes dels rius Muga i Fluvià té una superfície aproximada 

d’uns 100 km2. Es tracta d'un aqüífer porós, no consolidat, format per 

dipòsits al·luvials i la plana costanera actual. En conjunt s'estima un volum 

emmagatzemat d'uns 70 hm3. 

 
L’aqüífer del riu Muga es troba regulat pel Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel 

qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 

procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, és un aqüífer 

protegit. 

 
Alhora, tal com es pot observar en la imatge següent, el municipi de 

Castelló d’Empúries i en concret la zona d’estudi s’ubica dins la Zona 

vulnerable per la contaminació de nitrats, declarades mitjançant l’aprovació del 

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones 

vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. 
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Zones declarades vulnerables per contaminació de nitrats i aqüífers protegits. 
Font: ACA 

 
 

La importància de l’aqüífer es centra en el fet que han servit de base pel 

desenvolupament turístic, industrial i agrícola de la zona. Sovint són la 

única font de recursos hídrics, i per això són explotats de forma intensa, 

presentant problemes greus d'intrusió marina, contaminació biològica i química 

i un elevat contingut en nitrats. 
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Existeix un únic aqüífer format pels nivells detrítics grans dels dipòsits 

al·luvials i deltaics dels rius. Cap a la costa, el nivell de graves es desdobla i 

origina un aqüífer superficial lliure i un aqüífer semiconfinat més profund, 

constituït a la vegada per un o més nivells permeables intercalats en sediments 

detrítics fins de l'àrea deltaica. 

 
Amb una litologia variable i freqüents canvis laterals, l'aqüífer superficial es 

troba per tota l'àrea costanera amb una potència màxima de 20 metres. 

L'aqüífer profund és menys conegut. En el seu interior l'espessor varia entre 5 i 

10 metres, i està separat de la formació superficial per uns 10-20 metres de 

llims arenosos. A la costa l'aqüífer profund està format per diversos nivells 

de graves intercalades en una sèrie potent semipermeable de més de 100 

metres d'espessor. 

 
L'aqüífer de la Muga baixa se situa a la plana, a prop de les 

desembocadures de la Muga i Fluvià. La plana al·luvial conté una unitat 

hidrogeològica composta per dues formacions permeables, formades per 

sorres i graves detrítiques d'edat quaternària. La formació superficial pot 

arribar fins a 20 metres de profunditat, mentre que la profunda pot arribar 

entre els 50-60 m. La recàrrega es fa mitjançant la pluja, tant per la 

precipitació directa sobre l'aqüífer com per la infiltració de les aigües de la 

Muga i de l'aigua procedent del reg agrícola. 

 
La descàrrega de l'aqüífer s'efectua per les extraccions dutes a terme per a 

usos antròpics, per evaporació, per drenatge cap al mar mitjançant els 

cursos fluvials i els diversos recs de la plana, i una última sortida és el flux 

d'aigua dolça subterrani que va a parar al mar. 

 

Les activitats industrials existents provoquen en la massa d’aigua  una pressió 

moderada sobre el seu estat químic. Pel que fa als abocaments 

industrials, els més destacables es concentren al sector industrials de 

Figueres, no obstant atenent la tipologia industrial i la càrrega dels 

abocaments,  en  el  conjunt  de  la  massa  d’aigua  aquests  abocaments 
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impliquen una pressió alta. Tot i això, l’informe elaborat per l’ACA conclou 

que els abocaments, lixiviats i fugues procedents de les activitats industrials 

provoca una pressió baixa pel que fa a l’estat químic de l’aigua quan es 

tracta de fonts difuses, ara bé, quan es refereix a pressions puntuals 

d’abocaments industrials, aquests tenen una magnitud alta. 

 
El volum d’extracció d’aigua per a destinar-la a usos industrials (3,5%) és 

molt menor que l’extracció per al subministrament (10,7%) i l’agricultura 

(85,8%). És per tant l’agricultura la que representa una major afectació a la 

quantitat d’aquesta massa d’aigua, tot i que l’amplia distribució de les seves 

captacions fan que aquest fet no hagi comportat problemàtiques de 

sobreexplotació. 

 
Es conclou que els impactes sobre l’estat químic més alts són provocats per 

nitrats amb valors mitjans superiors als 50 mg/l i per metalls. Referent a 

l’estat quantitatiu, són les afeccions locals a la piezometria de la massa 

d’aigua la que genera un impacte moderat. 

 

El PMU-15 es troba fora de l’àmbit d’influència del curs superficial del riu 

Muga, a uns 150 metres de distància de la llera, tot i així es situa en una 

plana totalment lligada amb la massa d’aigua del riu. L’àmbit d’estudi 

limita a l’oest amb un escòrrec denominat rec Madral que serveix de drenatge 

del Polígon existent i en general de tot l’entorn. 

 

 
 

Vista del rec Madral situat a l’oest 

del polígon Industrial El Pla 
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2.1.5. Climatologia  
 
 

Com s’ha indicat anteriorment, el municipi de Castelló d’Empúries es situa a la 

plana de l’Empordà, afrontant el mar mediterrani pel costat est del seu terme 

municipal. L’absència de serralades litorals facilita la influència marítima en el 

clima, la seva funció tamponant produeix poques variacions tèrmiques i 

pluviomètriques. Per aquest motiu, el clima mediterrani del municipi és 

concretament el clima mediterrani litoral . 

 
En termes generals les temperatures mitjanes anuals són les més elevada de 

tota la conca del riu Muga (14-16ºC) i les precipitacions són les més baixes 

(550-750 mm). Es diferencien dos períodes d'estiatge, d’acord amb les 

característiques del clima mediterrani, un a l'hivern i el segon i més 

pronunciat a l'estiu. Concretament pel que fa a la temperatura, aqueta es 

manté suau a l'hivern, amb la mitjana de les mínimes per sobre de 0ºC. A 

l'estiu és elevada, fruit de la influència del clima mediterrani. L’amplitud 

tèrmica anual (ATA) és de 14-15 ºC. A la zona més planera i propera a la 

costa té un règim pluviomètric estacional (RPE) en el que l’estació de 

màxima precipitació és la tardor. 

 
A continuació s’exposen les dades extretes de la Xarxa de d’Estacions 

Meteorològiques (XEC), i en concret de les medicions fetes per l’estació 

meteorològica de Castelló d’Empúries durant els anys 2010, 2011 i 2012: 

 
 

2010 2011 2012 

Tª mitjana anual (ºC) 14,3 15,5 15,0 

Tª màx. mitjana mensual (ºC) 19,8 21,0 20,6 

Tª mín. mitjana (ºC) 8,9 10,0 9,4 

Tª màx. Absoluta (ºC) 37,5 32,9 33,5 

Tª mín. absoluta (ºC) -4,9 -6,6 -6,2 

Amplitud tèrmica (ºC) 10,9 11,0 11,2 

Amplitud tèrmica màx. (ºC) 20,6 23,0 24,0 

Dies de glaçada 46,0 17,0 32,0 
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2010 2011 2012 

Precipitació mitj. (mm) 720,4 647,1 432,1 

Precipitació màx. 24h (mm) 63,3 73,8 59,2 

Humitat relativa (%) 69,0 71,0 67,0 

Elaboració pròpia. Font: Estació meteorològica Castelló d’Empúries 
 
 

La descripció de la climatologia de Castelló queda justificada amb aquesta 

taula i el gràfic que s’observa a continuació, on es pot comprovar com la 

temperatura mitjana d’aquests tres anys (2010, 2011, 2012) es troba als 

15 ºC i l’amplitud tèrmica per sobre dels 10 ºC. La mitjana de les 

temperatures mínimes es troba al voltant dels 10 ºC i la temperatura 

màxima absoluta per sobre dels 30 ºC. 

 
 

Gràfic d’anàlisi de temperatura. Elaboració pròpia. Font: Estació 
meteorològica Castelló d’Empúries 

 
 

Pel que fa a la precipitació mitjana anual, aquesta s'incrementa a mesura 

que disminueix la influència del mar. Com s’ha pogut comprovar, al terme de 

Castelló les precipitacions són menors a altres indrets que es situen més a 

l’interior de la conca de la Muga. A la franja litoral, corresponent a la regió 

climàtica mediterrània litoral, la quantitat de precipitacions es redueix fins als 

600 mm. 
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L'evapotranspiració potencial (en endavant, ETP), és a dir, la quantitat 

d'aigua  evaporada  i  transpirada  per  la  coberta  vegetal en  cas  que  no 

existeixi limitacions en la disponibilitat d’aigua per a les plantes, gairebé la 

totalitat de la conca de la Muga se situa a la regió d'ETP Mesotèrmica II 

(B'2), amb un interval de 712 a 855 mm anuals evapotranspirats. 

 
A partir de les precipitacions mitjanes anuals i de la ETP es pot estimar el 

dèficit hídric que pateix la vegetació i el qual actua com a limitador del seu 

creixement. Aquest estrès es apareix donades les necessitats hídriques de la 

vegetació i que no coincideixen amb els períodes de més disponibilitat 

d'aigua, és a dir, que la demanda d'aigua és màxima a l'estiu, justament 

quan la disponibilitat d’aigua és menor. Vistes les dades que conté l’Atles 

Climàtic de Catalunya, el dèficit hídric en la zona d’estudi és d’entre 200- 

300 mm/any. 

 
Pel que fa al vent , a la zona de l'Empordà hi ha un vent fort i dominant, la 

tramuntana. Així mateix, la plana de l’Alt Empordà es caracteritza per tenir un 

règim de vents locals de tipus marinada en situacions d’estabilitat atmosfèrica 

en direcció de mar cap a terra. Durant la nit es dóna el sentit invers, amb el 

terral, que és un vent que va de terra a mar. Aquest fenomen es deu a 

les diferències d'absorció tèrmica entre l'aigua i la terra, i al diferencial 

d'escalfament i refredament entre el dia i la nit. 

 
L'índex d'humitat de Thornthwaite expressa el tipus de clima segons la 

precipitació, temperatura i evapotranspiració potencial, de manera que permet 

obtenir una idea de la humitat del clima a la zona estudiada i fer 

comparacions amb d’altres. L’àmbit d’estudi es troba dins el sector Sec 

Subhumit (C1), degut a la limitació hídrica existent i a les elevades 

temperatures estivals. 
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2.2 MEDI NATURAL I QUALITAT AMBIENTAL. 

 

2.2.1. Vegetació  
 
 

El terme municipal de Castelló d’Empúries ha estat intensament modificat al 

llarg dels anys per l’acció antròpica. La seva situació i geomorfologia, situat en 

una plana extensa i regada pel riu Muga han fet un sòl ric que l’han 

conduit a ser ideal pel desenvolupament de l’activitat agrícola i ramadera, 

dessecant prèviament moltes de les zones humides originàries. Altrament, la 

seva situació costera i planera i la gran disponibilitat d’aigua va convertir 

aquest territori en un lloc potencial per al desenvolupament urbanístic, on s’hi 

va situar la marina d’Empuriabrava. Aquests fets han provocat que la 

ocupació vegetal natural en aquest municipi sigui molt escassa i bàsicament 

lligada a les zones d’aiguamolls i als boscos de ribera a l’entorn del riu Muga i 

la seva xarxa de recs. La riquesa de la vegetació es localitza en la seva 

major part dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
Pel que fa a l’àrea d’estudi, el seu entorn es troba en un ambient plenament 

agrícola. La vegetació espontània lligada a l’activitat agrícola es troba 

representada per espècies herbàcies de cicle anual associades als diversos 

tipus de conreu, de secà o de regadiu. 

 

Pel que fa a la resta d’espècies arbòries, arbustives o herbàcies lligades a 

l’activitat agrícola han estat introduïdes en els últims decennis per a beneficiar-

se de les seves característiques. Així, com es pot observar al sud de l’àrea 

d’estudi s’han emprat formacions de pollancres (Populus sp.) i sobretot de 

xiprers (Cupressus sempervirens) per a formar aquestes alineacions tan 

característiques del paisatge agrícola de l’Empordà. 
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Elaboració pròpia. Vista des l’entorn de l’àmbit global d’estudi, la filera de 
xiprers al costat del Cortal de can Vera. A la dreta filera de pollancres al costat 
del vial que forma el límit sud de l’àmbit global d’estudi 

 
 

L’àmbit concret d’estudi no disposa d’una coberta vegetal d’especial atenció, tot 

i que limita en el seu extrem est amb el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. In situ s’observa que en l’àmbit d’ampliació del polígon industrial 

ha estat objecte d’acumulació de terres i de dipòsit de materials, més intens 

a la franja més propera al polígon existent . La vegetació pionera s’ha 

instal·lat en aquests abocaments de terres deixant l’aspecte que s’observa 

en les fotografies següents. Es tracta d’espècies oportunistes i que han de 

conduir a un nou estadi vegetatiu adaptat a les condicions de clima i sòl a 

llarg termini. 

 

Es pot considerar un ambient ruderal per la seva forta humanització i atès 

que es caracteritza pel predomini de la vegetació herbàcia, representada 

fonamentalment per espècies ruderals i nitròfiles. 

 
Les comunitats vegetals presents són herbàcies, gramínies i lleguminoses 

anuals i ens trobem davant el primer estadi successiu. Possiblement les 

finques han estat utilitzades com a camps de conreu agrícola. S’hi observen 

espècies com el card (Cirsium vulgare), fonoll (Foeniculum vulgaris), lepidi 

campestre (Lepidium campestre), linària, així com diversos representants de 

la família de les gramínies. 
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Elaboració pròpia. Marge migdia de l’àmbit global d’estudi 

 

 
Elaboració pròpia. Marge nord de l’àmbit global d’estudi 

 
 

 
Elaboració pròpia. Marge ponent de l’àmbit global d’estudi 

 
 

. 
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2.2.2 Fauna  
 
 

El municipi de Castelló d’Empúries, i especialment el sector inclòs al Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, representa un dels espais naturals de 

Catalunya amb major biodiversitat animal. 

 
Pel que fa als peixos es distribueixen per les aigües marines de la badia i 

tota la xarxa de rius, recs, canals, llacunes i maresmes existents en el 

terme municipal. Es destaquen l‘espinós (Gasterosteus aculeatus) i el fartet 

(Lebias ibera) per la seva peculiaritat. Val a dir, que malauradament al igual que 

a mols altres indrets del nostre territori, existeix la presència per 

introducció d‘espècies al·lòctones de peixos,  com la carpa (Cyprinus carpio) o 

la gambússia (Gambussia affinis) que han provocat un gran impacte en les 

poblacions autòctones. 

 
Donades les característiques hidrogeològiques del terreny hi ha un nombre 

significatiu d‘amfibis , entre els que cal destacar la presència de la granota 

verda (Rana perezi), el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada 

(Discoglossus pictus) i la reineta (Hyla meridionalis), els tritons (Triturus sp.) 

i la granoteta de punts (Pelodytes punctatus). 

 
Els rèptils es troben també ben adaptats. En destaquen la tortuga de rierol 

(Mauremys caspica), el lluert (Lacerta viridis), el lludrió estriat (Chalcides 

striatus) i les serps d‘aigua i de collaret (Natrix sp.). Existeixen espècies 

al·lòctones agressives, com la tortuga de Florida (Trachemys scripta). 

Puntualment, s‘han fet una sèrie de reintroduccions amb èxit d‘exemplars de 

tortuga d‘estany (Emys orbicularis), tortuga de rierol (Mauremys caspica), i 

sargantaner petit (Psammodromus hispanicus). 

 
En relació amb les aus , aquestes constitueixen el principal atractiu de les 

zones humides dels Aiguamolls de l’Empordà. Les espècies vinculades als 

ambients aquàtics són les més representatives i abundants. Cal destacar le 

poblacions  de  bitó  (Botaurus  stellaris),  martinet  menut  (Ixobrychus 
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minutus), agró roig (Ardea purpurea), arpella (Circus aeruginosus), polla 

blava (Porphyrio porphyrio), camesllargues (Himantopus himantopus), 

boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) i trenca (Lanius minor) – 

actualment extingida com a nidificant- i per a la hivernada de l’esplugabous 

(Bubulcus ibis) i l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos). També s’han 

d’esmentar, per la seva raresa a Catalunya, la cria de l’ànec griset (Anas 

strepera) i de l’ànec roncaire o xarrasclet (Anas querquedula). 

 
La creació del Parc Natural dels Aiguamolls ha comportat la reintroducció de 

diverses espècies d’aus com la cigonya blanca (Ciconia ciconia), el cigne 

mut (Cygnus olor), esparver cendrós (Circus pygargus) o polla blava 

(Porphyrio porphyrio). 

 
Corresponent als mamífers , han estat citades unes 30 espècies de les 73 

presents al territori català. Són espècies pròpies de les àrees costaneres 

mediterrànies amb alguna entrada d‘espècies d‘ambients més centreuropeus, 

com el talp (Talpa europaea) i el talpó muntanyenc (Microtus agrestis). Els 

quiròpters, els petits mamífers rosegadors i carnívors i el porc senglar (Sus 

scrofa) hi són molt abundants a tot el terme municipal. Cal esmentar, per la 

seva raresa, la presència del turó (Putorius putorius), un dels mamífers més 

amenaçats de Catalunya. Durant els darrers anys s‘han fet diverses 

introduccions i reintroduccions d‘espècies com la daina (Dama dama) i la 

llúdriga (Lutra lutra) les poblacions de les quals s‘han vist incrementades i 

perfectament adaptades al medi. 

 
El Departament de Medi Natural compta amb el Mapa d'Àrees d'Interès 

Faunístic i Florístic on s’hi poden observar les àrees i zones crítiques, de risc o 

d'interès per la fauna i flora amenaçada. L’àmbit d’estudi no es comprèn en 

cap Àrea d’interès faunístic, ni tampoc s’hi ha pogut observar en les visites 

efectuades in situ cap espècie de fauna ni cap element florístic o masses 

d’aigua que justifiquin o portin implícita una atenció especial en aquest 

sentit. 



Informe mediambiental  
PMU-15 ROTONDA CASTELLO NOU – Castelló d’Empúries 

35 de 89 

35 
 

 

 
 

2.2.3. Corredors biològics  
 
 

Entenem per corredors biològics, aquells espais que permeten la continuïtat 

paisatgística i mediambiental del territori. Aquests corredors poden mostrar 

diferents formes, ja que es poden considerar com a tals les comunitats 

ruderals, el bosc de ribera, les tanques arbrades, els cursos d’aigua, entre 

d’altres. 

 

La situació estratègica del municipi i principalment la zona dels Aiguamolls fa 

que sigui una zona molt interessant pel que fa a la connectivitat faunística. 

 
Ens trobem en un dels espais que formen el vèrtexs del triangle format pels 

espais de protecció especial del massís de l’Albera, els Aiguamolls de 

l’Empordà i el cap de Creus. En aquest sentit, la connexió entre el Cap de 

Creus i els Aiguamolls de l’Empordà no és molt fluida, donat l’elevat grau 

d’intervenció humana sobre el territori. Així, els cursos fluvials tenen una 

gran importància en la connexió entre espais. Els lligams entre els 

Aiguamolls i l’Albera són més complexes atès que queda obstaculitzada (pel 

que fa a la protecció d’espais naturals) i només disposa d’una estreta 

vinculació passant pels extrems dels municipis de Peralada, Pedret i Marçà i 

Garriguella. 

 
El Pla Especial de protecció del paisatge i el medi natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà dibuixa una xarxa d’espais d’interès connector entre aquest i el 

Parc natural del Cap de Creus. 
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Font:  Pla  Especial  dels  Aiguamolls  de  l’Empordà.  Els  espais  
pintats  en  color  verd  es corresponen als ENP i els espais en groc 
són les zones de connexió. 

 
 

El Pla Territorial de les Comarques Gironines dibuixa amb color taronja 

ratllat aquells espais que considera que són de valor connector. Al municipi de 

Castelló s’hi ubica un espai connector important que pretén lligar la zona 

agrícola i d’aiguamolls del Parc Natural al sud de la desembocadura de la 

Muga amb la resta de l’espai protegit a l’extrem nord del terme municipal, 

que, sense aquests espais interconnectors formarien dues peces separades 

d’un mateix paratge protegit. 

 

 
 

PTP Comarques Gironines. Àmbit d’especial valor 
connector. 

Àmbit d’estudi 
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L’àmbit del PMU objecte d’aquest informe no es troba dins la xarxa d’interès 

connector, tot i que limita al sud-est amb l’espai protegit del Parc Natural dels 

Aiguamolls. 

 
 

2.2.4. Paisatge  
 
 

L’estructura paisatgística natural del municipi ha estat transformada durant 

segles per les activitats humanes, desenvolupant un paisatge humanitzat, 

majoritàriament agrícola, que juntament amb els elements naturals generen una 

parcel·lació molt evident i un entramat de camins, recs, vegetació, 

infraestructures i espais urbans. 

 
Com a elements del paisatge, hi poden distingir: 

- Les zones homogènies, que es diferencien del seu voltant. 

- Els corredors, elements lineals que canalitzen els organismes i 

recursos que poden actuar com a barreres o com a connectors. 

D’aquests elements del paisatge en destaca el bosc de ribera i els 

cursos fluvials. 

- L’àrea matriu que ocupa la major part del paisatge. En aquest cas la 

matriu és generalment forestal. 

 

La carta del paisatge de l’Alt Empordà defineix 7 unitats del paisatge. La 

totalitat del terme municipal de Castelló d’Empúries es troba dins la unitat 

paisatgística de la Plana de l’Empordà. Més concretament, la zona d’estudi 

es troba dins la subunitat dels paisatges agroforestals de la Plana de 

l’Empordà, i es caracteritza per la seva transformació al llarg dels segles fins 

arribar a un espai amb un fort component agrícola, també molt influenciat 

pels creixements urbanístics. 

 
Des de l’àmbit d’estudi, la visual paisatgística en direcció nord i oest és 

totalment urbana, amb vista directa al Polígon Industrial el Pla i el nucli 

residencial de Castelló Nou. Per contra, en la resta 
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de direccions el paisatge és agrícola i ramader, envoltat de camps de conreu i 

construccions assimilables a les explotacions agropecuàries. Ens trobem 

doncs en el límit entre els sòls urbans i els sòls amb usos rústics. 

 

  

 Visual en direcció sud des del PMU 
 
 
 
 

2.2.5. Qualitat de l’aire  
 
 

A l’àmbit de Catalunya, s’han establert unes Zones de Qualitat de l’Aire 

(ZQA) que es defineixen com a porcions del territori amb una qualitat de 

l’aire similar en tots els seus punts. Concretament, el municipi de la Castelló 

d’Empúries i la zona del projecte se situen en la zona 9 o zona de l’Empordà. 

Es caracteritza per tenir la presència de nuclis urbans de grandària mitjana i 

petita, amb una marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. 

 
La qualitat de l’aire en aquesta Zona de Qualitat Empordà, segons l’informe de 

la Qualitat de l’aire a Catalunya l’any 2012 elaborat per la Direcció 

General de Qualitat Ambiental, en relació amb les partícules en suspensió 

de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre 

inferior a 2,5 micres i el benzè estan per sota dels valors límit establertes per 

la normativa vigent. Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i 

benazo(a)pirè, no s’han superat els valors objectiu establerts per la legislació. 

Els nivells d’ozó troposfèric, no s’ha detectat cap superació del llindar 

d’informació horari, però s’ha superat el valor objectiu per a la 
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protecció de la salut, sense superar el llindar d’alerta. Pel que fa al plom no es 

disposen de dades definitives però el resultat d’avaluació és que no se 

supera el valor límit anual. En relació amb la resta de contaminants s’estima 

que els nivells són inferiors als valors límit. 

 
Aquesta zona es veu afavorida per la presència de la tramuntana que actua 

com a factor de dispersió i neteja dels possibles agents contaminants de 

l’atmosfera. Avaluant els possibles focus de contaminació que puguin existir a 

la zona, bàsicament es troba representada per emissions difoses provinents 

del trànsit urbà o interurbà i d’activitats domèstiques. Pel que fa als focus 

d’emissió fixos i, més específicament, les associades als processos industrials 

vinculats al municipi, es pot dir que no comporten importants processos de 

combustió o emissió de gasos. Per tant, es pot valorar que la qualitat de l’aire 

és bona. El transport és el sector que contamina més al municipi de Castelló 

d’Empúries. 

 
Concretament a la zona d’estudi, analitzant els possibles focus d’emissió, es 

pot determinar que el principal és provinent d’un focus d’emissió lineal, del 

trànsit rodat de vehicles que passen pels eixos d’infraestructures propers, és 

a dir l’autovia C-26 de Figueres a Roses i la carretera GIV-6216 de 

Castelló d’Empúries a St. Pere Pescador. Per tant, seran les zones més 

properes a aquestes vies les més susceptibles a patir una major 

contaminació atmosfèrica a causa de la combustió dels vehicles motoritzats. 

 
 
 

2.2.6. Gestió de l’aigua  
 
 

El municipi disposa de xarxa de clavegueram i de diferents punts  de captació 

d’aigües per a l’ús de reg agrícola, ramader o domèstic. 

 
L’aigua potable consumida al nucli de Castelló d’Empúries prové de la 

captació d’aigua subterrània al paratge de la Mare de Deu de la Font. 

Castello 2000 és la responsable de la captació, distribució i manteniment de 
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la xarxa d’abastament d’aigua potable del nucli urbà. L’aigua es potabilitza 

mitjançant cloració. 

 
En l’estudi dels serveis urbanístics bàsics que forma part del POUM es 

conclou que els dipòsits d’abastament d’aigua potable del nucli de Castelló 

són suficients tant per la situació actual com per futurs creixements. 

 
Pel que fa a la urbanització d’Empúriabrava i el sector del Masnou, l’aigua 

subministrada prové de les aigües superficials de la Muga. La seva captació, 

distribució i manteniment la porta a terme el Consorci Costa Brava  i Aqualia. 

En aquest cas l’aigua es potabilitza prèviament a l’Estació de tractament 

d’aigua potable. 

 
L’estudi dels serveis urbanístics bàsics indicat anteriorment determina que no 

es preveu la necessitat d’ampliació de l’estació de tractament d’aigua 

potable (ETAP) per abastar als nous creixements. 

 
Igualment, el municipi disposa d’una estacio depuradora , al costat 

d’Empuriabrava. L’EDAR d’Empuriabrava, situada a l’altre costat del riu 

Muga davant l’urbanització, és una estació de tractament biològic. Les aigües 

derivades d’aqueta EDAR s’aboquen al riu Muga, al Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà i al Pitch & Putt de Castelló d’Empúries, proper a la 

zona d’estudi. El destí dels fangs resultants del procés de depuració és 

l’agricultura. 

 

El PMU conduirà les seves aigües a l’estació de bombeig del Polígon Industrial 

el Pla, la qual deriva les seves aigües a l’estació depuradora 

d’Empúriabrava. 

 
L’estació depuradora d’aigües residual (EDAR) actual d’Empúriabrava, 

treballa per sota de  la seva capacitat, d’acord amb l’estudi de serveis 
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urbanístics bàsics. Aquest fet i l’ampliació prevista augmentaran 

substancialment la seva capacitat, assolint una capacitat de depuració final 

que conjuntament amb un dipòsit de laminació serà suficient. 

 
 
 

2.2.7. Soroll  
 
 

És la xarxa de carreteres que transcorren pel terme les que actuen com una 

font de soroll important i a tenir en compte. Un excés en el soroll pot 

provocar molèsties greus a la població, i també perjudica a la fauna l’efecte 

barrera que pot produir el soroll de l'eix viari. 

 
El municipi disposa de mapa de Capacitat acústica. La zonificació acústica 

formulada per aquests mapes permet fixar per a cada part del municipi 

uns nivells llindars d’immissió acústica en base als usos del sòl. El mapa de 

capacitat acústica relaciona zones del municipi i proporciona els objectius 

de qualitat acústica per cadascuna d’aquestes zones. 

 
Més concretament, a les àrees amb predomini de sòl d’ús industrial se’ls 

atorga la categoria C2. Aquestes inclouen tots els espais del territori destinats 

o susceptibles de ser utilitzats per als usos relacionats amb les activitats 

industrials i portuàries amb llurs processos de producció, els parcs 

d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, 

estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars 

de l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc. En 

les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en 

compte les singularitats de les activitats industrials per l’establiment dels 

objectius de qualitat, respectant el principi de proporcionalitat econòmica. 

 
Es va considerar com a zona A3 la zona PMU-15, tal com es pot observar 

en la imatge que es mostra a continuació, entre mig de la zona residencial 

Castelló Nou considerada A4 i la zona industrial considerada C2. Aquesta zona 

amb la clau A3 que es correspon a zones amb habitatges situats al medi 

rural. Aquesta franja amb clau A3 té la funció d’esponjament entre el sòl 
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industrial i el sòl no urbanitzable d’especial protecció, a la zona de parc 

natural s’hi aplica una categoria de protecció acústica A1, com un espai 

d’interès natural i altres, corresponent a la protecció més estricte. En la 

zonificació A1, s’hi inclouen espais d’interès natural, espais de protecció 

especial de la natura, espais de xarxa natura 2000 i similars així com les 

zones tranquil·les a camp obert que es pretén mantenir silencioses per 

raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de l’entorn. 

 
 
 
 

  

Zonificació acústica de l’àmbit d’estudi. Font: Mapa de capacitat acústica de 
Castelló d’Empúries 

 
 

La font de soroll més important en el municipi és el trànsit rodat, bàsicament 

el produït per la C-260 que connecta Figueres amb Roses que genera nivells 

superiors als 70 dB(A) fins a 25 metres de la via. Pel que fa a la carretera GI-

V-6043 que limita amb el PMU-15 no suporta una densitat de trànsit elevada 

en comparació amb la resta de vies principals que transcorren pel terme 

de Castelló (l’esmentada C-260 i la GIV-6043, de Castelló a Vilanova de la 

Muga). Així doncs, el punt de soroll es concentra en aquestes altres vies i 

la resta del municipi s’exposa a nivells sonors relativament baixos. 

L’esmentada carretera C-260 es troba a una distància aproximada de 150m i 

el seu grau d’influència sonor sobre el PMU-15 no es molt alt. 

 
El sector objecte d’estudi es troba proper al Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. Aquest esdevé l’única àrea o punt sensible de soroll propera a 
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l’àmbit, atès que a l’entorn no s’hi ubiquen altres punts sensibles tals com 

hospitals, centres d’ensenyament, centres mèdics, museus, centres de la 

tercera edat o biblioteques. 

 

Les fonts de soroll en el sector PMU-15 són provinents de carrers secundaris i 

la pròpia activitat industrial. Aquest soroll produït per les activitats industrials 

bàsicament és originat pel trànsit de vehicles pesats i es manté amb uns 

nivells sonors baixos en les zones on es concentren aquestes activitats. 

 

2.2.8. Energia  
 
 

Al municipi de Castelló d’Empúries no hi ha cap infraestructura de producció 

d’energia elèctrica. Hi ha quatre estacions de servei de combustible líquid. Es 

comercialitzen gasos liquats del petroli mitjançant Repsol Butano SA i 

Universal Gasworks SA. De moment no hi arriba la xarxa de gas natural. 

 
Pel que fa als consums d’energia elèctrica, els usos domèstics són els que 

en fan un major consum, molt allunyats de les necessitats dels usos industrials, 

que representen un percentatge molt menor segons l’estudi elaborat per 

l’Agenda 21 de Castelló d’Empúries elaborada l’any 2010. 

 

El document “B.4 Serveis” que forma part de la documentació del POUM de 

Castelló preveu que el consum elèctric del sector PMU sigui de 1044 KW, 

dels quals la major part del consum ve determinat per les activitats que s’hi 

desenvolupin. La resta del consum el determina el sistema viari i els 

equipaments. 
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2.2.9. Contaminació lumínica  
 
 

En l’àmbit d’estudi la causa principal de la contaminació lumínica procedeix de 

les vies de comunicació que és un dels emissors de llum més rellevants. Els 

punts de màxima emissió són aquells corresponents als enllaços de les vies 

principals amb d’altres de més petites, així com les zones d’aparcament i de 

serveis. 

 

Segons el Decret 190/2015 de 25 d’agost, de desenvolupament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 

protecció del medi nocturn, hi ha 4 tipus zones en funció de la seva protecció a 

la contaminació lluminosa, el grau de major protecció serà per a les zones E1 i 

el de menor protecció seran les E4. Per tant, el territori municipal es classifica 

en les següents zones: 

- Zona E1. Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 

- Zona E2. Tota la resta de sòl no urbanitzable. 

- Zona E3. El sòl urbà i urbanitzable. 

- Zona E4. Trams de vials urbans principals, zones industrials i 

activitats comercials en ús intensiu. 

 

 
Elaboració pròpia Font: Generalitat de Catalunya 

 
De conformitat amb la descripció de la normativa vigent, el Pla Parcial núm. 3 

correspon a les zones E3 de protecció moderada, al formar part del sòl 
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classificat com a urbanitzable, de manera que no requereix una protecció 

alta en quan a la contaminació lumínica. Si bé cal tenir en compte que el 

PPU-3 limita a l’est amb una zona E1, situada dins el Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà. 
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2.3 MARC ECONOMIC I SOCIAL 

 
 

2.3.1. Usos del Sòl  

A la següent taula es reflexa quina és la distribució, en percentatge, dels 

usos del sòl al municipi en relació amb la comarca de l’Alt Empordà, segons 

dades del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals): 

 

 Bosc  
Matollars 

 
Prats 

 
Altres 

Improductiu  
Conreus 

 
Total (ha) 

dens clar Natural artificial 

Castelló  

d’Empúries  

 
3,86 

 
0,01 

 
1,22 

 
2,01 

 
15,16 

 
5,25 

 
14,50 

 
57,98 

 
4.184 

Alt 
Empordà  

35,68 0,62 20,01 1,99 0,74 1,87 4,34 34,75 134.243 

 

Al terme municipal de Castelló d’Empúries hi predomina d’una forma clara la 

superfície dedicada als conreus. Aquesta ocupació ve seguida pel que es 

denomina com a “altres” usos, que es tracta de la superfície ocupada per 

Aiguamolls; i posteriorment per l’improductiu artificial, que fa referència a 

zones urbanitzades, basses urbanes, vies de comunicació, zones esportives i 

lúdiques i sòls nus urbans. Aquests tres usos són els més destacats també 

visualment, com es pot observar en el mapa dels usos del sòl. 
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A diferència en la distribució d’usos del sòl a nivell comarcal es pot observar en 

el quadre comparatiu anterior. El municipi té una superfície conreada major 

que la mitjana comarcal i, en canvi, la presència de zones boscoses i matollars 

és pràcticament nul·la en l’àmbit local mentre que a nivell comarcal es 

correspon amb el 50% del territori. Aquest fet es correspon amb la situació 

del municipi sobre la plana de l’Empordà amb un fort aprofitament 

agrícola. 

 
Una altra dada rellevant és la superfície destinada a improductiu artificial. 

Aquest resultat està determinat bàsicament per la ocupació  que es va 

generar amb la urbanització de la marina d’Empúriabrava. 

 
Tal i com s’observa amb més detall en el plànol dels usos del sòl del CREAF 

el sector PMU-15 es classifica com a conreus abandonats i pel que fa a la finca 

es correspon a conreus herbacis de regadiu. En general l’àmbit d’estudi 

limita a nord amb usos industrials i per la resta d’extrems amb sòls agrícoles i 

carretera. 

 
 
 

2.3.3 Estructura socioeconòmica 

 
 

Població  
 
 

Segons la informació extreta de la memòria del POUM, la població de 

Castelló d’Empúries va mantenir una població estable des de l’any 1900 fins al 

1970 d’entre 2.500 i 2.000 habitants. Així doncs, no va ser fins a principis dels 

anys 70 que la població va començar a créixer de forma exponencial, 

possiblement coincidint amb la construcció del complex urbanístic 

d’Empuriabrava i que es va iniciar a mitjans dels anys 60, recuperant els 

valors de l’any 1987. 

 
Des d’aquest moment, la població s’ha anat incrementant fins arribar al seu 

màxim de 12.220 habitants l’any 2010. Només apareixen dues aturades en 
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el creixement de la població. L’any 2003-2004 on la població disminueix en 

388 persones, dada que es recupera immediatament amb un augment de 

població per al cens del 2005 de 1.390 habitants (essent un total aquest 

any de 9.167 hab.). L’altre estancament es produeix l’any 2011 i 2012 on la 

població tendeix a disminuir. 

 
D’acord amb les últimes dades de l’Institut d’Estadística de  Catalunya (2012) 

la població de Castelló d’Empúries és de 11.794 habitants, amb una densitat 

de població de 278,8 hab./m2. Aquesta densitat és molt superior a la mitjana 

corresponent a la comarca de l’Alt Empordà que és de 104,2 hab/m2. 

 
Aquests processos es poden observar en la següent gràfica de l’evolució de la 

població des de l’any 1717 fins al 2012: 

 
 

 
 

Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
 

Estructura econòmica  
 
 

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de 

l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Es calcula 

a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels 

impostos lligats a la producció i de les subvencions d'explotació. 
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Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
 

En  el  cas  de  les  dades  d’ocupació  de  Castelló  d’Empúries  segons  els 

diferents sectors d’activitats, en resulta la següent distribució: 

 
 

 
 

Elaboració pròpia. Font: Idescat 
 
 

Tal i com es pot observar en la figura anterior, l’ocupació a Castelló d’Empúries 

es concentra dins el sector terciari i concretament en serveis, seguit de la 

construcció, la indústria i, finalment, l’agricultura. 
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2.4 PATRIMONI I INFRAESTRUCTURES 

 

2.4.1 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural 

 

 
El municipi disposa de diferents elements que el representen dins l’Inventari de 

Patrimoni Arqueològic de Catalunya, en concret hi ha un total de 11 

registres cap dels quals es troba declarat com a Bé Cultural d’Interès 

Nacional (BCIN). L’element arqueològic més proper a l’àmbit d’estudi és el 

Pont d’Empúries i es situa aproximadament a uns 520 metres de distància en 

direcció nord est. La resta es troben ubicats majoritàriament al mateix nucli 

urbà de Castelló i es tracta d’edificis religiosos, la muralla, obra pública s.III. 

 

Pel que fa al patrimoni arquitectònic també s’ha elaborat l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya dins el qual hi consten 13 elements del 

municipi, dos d’aquests considerats com a BCIN. Cal destacar l’Esglèsia de 

Santa Maria (s.XII a XV – XVII a XVIII) i el Pont Vell (s.XIV). 

 
També es disposa del Pla Especial del centre històric amb l’objectiu de 

preservar-lo i d’establir uns paràmetres d’intervenció en les edificacions o 

construccions que en formen part. 

 

A la zona d’estudi no es té constància de la presència de cap element de 

patrimoni Arqueològic, Arquitectònic ni cap bé d’interès cultural. 

 
 
 

2.4.2 Infraestructures viàries 
 
 

Pel que fa a infraestructures, el municipi de Castelló d’Empúries es situa en 

una zona estratègica enmig de la Plana de l’Alt Empordà i vora  mar. Castelló 

al situar-se dins la comarca de l’Alt Empordà està molt influenciat per la seva 

component fronterera amb França, per un costat, i la proximitat 
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amb Barcelona, per l’altre. Disposa d’una bona connexió amb la capital de 

comarca mitjançant la carretera C-260, una via ràpida de doble carril per 

banda des de on es pot enllaçar amb l’AP 7 per prendre direcció nord amb 

França o sud, amb Barcelona. 

 
Compta amb altres carreteres secundàries com la GIV-6216 que uneix Vila- 

sacra amb la carretera C-260, la carretera GIV-6043 que dóna accés al nucli de 

Castelló a la C-260 passant per Vilanova de la Muga, la GIV-6103 que 

l’uneix amb Palau-saverdera i la carretera GIV-6216 que enllaça Castelló 

amb St. Pere Pescador. Aquestes vies secundàries presenten una intensitat 

de trànsit reduït en comparació amb la xarxa viària principal. 

 
La zona d’estudi limita amb la carretera GIV-6216 que enllaça Castelló amb St. 

Pere Pescador i hi té connexió directa mitjançant la sortida del Polígon 

Industrial el Plà. La freqüentació d’aqueta via s’incrementa durant els mesos 

d’estiu ja que discorre entre municipis turístics i, a més a més, és la 

carretera des d’on s’accedeix al centre del Parc natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. La intensitat de vehicles pesats és baixa en aquesta carretera, 

d’un 4,10 % al 2008 segons dades de la Diputació de Girona. 
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2.5 RISCOS AMBIENTALS 

 
 

2.5.1 Incendis forestals 

D’acord amb el decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 

de prevenció d’incendis forestals, el municipi de Castelló d’Empúries no 

està catalogat com a municipi d’alt risc d’incendis forestals. 

 
La combinació del clima mediterrani, amb estius secs i el característic dèficit 

hídric d’aquesta estació, i l’existència de la tramuntana fan que augmenti el 

risc d’incendi. Tot i això, cal tenir en compte que la major part del terme 

municipal està formada per conreus i on les zones forestals o arbustives hi 

són poc presents (veure mapa d’usos dels apartats anteriors). Tal com es 

pot observar en el mapa adjunt elaborat a partir del Mapa de perill d’incendi 

forestal del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya només 

assenyala dues franges lineals amb un risc molt alt, corresponents una als 

marges del Riu Muga i l’altre al rec Madral. Majoritàriament, la resta del 

terme municipal es cataloga com a risc baix d’incendi amb petits reductes 

amb risc alt o moderat. Aquest mapa de perill d’incendi va ser elaborat en 

funció de l’estat del territori estimatiu de la freqüència i la intensitat en que si 

pot produir el perill d'incendi 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Perill d’Incendis forestals. Font: Departament de Territori i 
Sostenibilitat 
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La zona d’estudi es situa dins d’aquesta gran àrea considerada de baix risc 

d’incendi forestal. 

 

2.5.2 Inundacions 
 
El Present PMU, incorpora un annexa  on es descriu els riscos d’inundacions 
 
 
 

2.5.3 Altres tipologies de risc 
 

A part dels riscos ja descrits en els apartats anteriors se’n poden descriure 

d’altres que, tot i que menys rellevants, poden tenir incidència en el territori i 

que cal mencionar: 

 
Risc sísmic : intensitat màxima esperada en un període de 500 anys, de 

VII. 

 
D’acord amb els treballs que ha dut a terme al Servei Geològic de Catalunya 

sobre perillositat sísmica, en el mapa de zones sísmiques (període de retorn de 

500 anys) al municipi de la Castelló d’Empúries li correspon una intensitat VII 

en l’escala MSK (0.08g). Aquesta intensitat està referida a un sòl mitjà, i, 

segons els treballs indicats, es veuria augmentada en mig grau per a sòls de 

material no cohesionat. 

 
 
 

Risc d’erosió : Pel que fa als processos naturals d’erosió, donades les 

característiques geomorfològiques, climàtiques i litològiques del municipi, 

aquest no té un especial risc d’erosió en el seu territori atès que es tracta 

d’un terme planer i amb un clima local estable. Són les activitats i la 

intervenció humana la que, en aquest cas, propicia aquest risc (activitats 

extractives, infraestructures costeres, incendis forestals, entre d’altres). 
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3.OBJECTIUS I MESURES DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 

PREVISTES PER LA NORMATIVA URBANISTICA O ALTRES 
PLANS I PROGRAMES. 

 
 
3.1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL (POUM)  

 
 

El Text refós del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Castelló d’Empúries 

va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Girona en sessió de 17 de desembre de 2013 i es va publicar  al DOGC de 15 

de juliol de 2014. 

 
L’àmbit estricte del PMU-15 ROTONDA CASTELLÓ NOU- classificat pel Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal com sol urbà no consolidat regulat per les 

següents determinacions: 

 

Situació i delimitació: Sector de sòl urbà no consolidat situat a llevant del 

polígon industrial El Pla. L’àmbit resta format per: 

 

• Els sòls compresos dins de l’àmbit definit pels següents límits: al nord pel 

carrer Closa dels Frares, a l’est i al sud amb l’espai lliure de titularitat 

pública en sòl urbà amb la carretera de Sant Pere Pescador i que 

constitueix el límit amb l’àmbit del Parc natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà i a l’oest amb el carrer Alt Empordà i pitch&putt. 

 

Superfícies  

Superfície total 15.471 m2 

Sistemes mínims 8.872 m2 

Vials i aparcament ---------m2 

Espais lliures 8.872 m2 

Equipaments ------- m2 

Superfície neta edificable màxima 6.599 m2  
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Objectius: L’objectiu prioritari és completar el teixit industrial d’aquest sector de 

la població, consolidant les activitats econòmiques del municipi i constituint el 

front urbà definitiu a migdia de Castelló Nou, per quant aquest nou sector 

urbanitzable confronta directament amb l’àmbit del Parc natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà, a través d’una peça d’espai lliure públic al qual 

es feia referència anteriorment. L’ordenació del sector determina de manera 

específica la protecció de l’extrem de llevant del sector que confronta 

directament amb l’àmbit del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i que 

quedarà lliure d’edificació. 

 

El Pla definirà l'ordenació urbana dels sòls inclosos al polígon i la 

materialització del seu aprofitament urbanístic, i garantirà la cessió 

obligatòria i gratuïta a l'Ajuntament, degudament urbanitzada, de les reserves 

de sistemes de parc urbà i equipaments incloses dins de l'àmbit del polígon; 

l’execució de totes les connexions viàries i de serveis urbanístics que siguin 

precises per al funcionament del sector i dels teixits urbans més propers; i 

l'equitativa distribució de beneficis i càrregues del planejament entre els 

propietaris afectats. 

 
 
  
 

Edificabilitat  

Índex d’edificabilitat bruta 0,45 m2 st / m 2s 
 

Cessió aprofitament urbanístic 10% aprofitament sector 
 
 
 

El  sistema  d’actuació :  .  Reparcel·lació  en  modalitat  de compensació 

bàsica. 

Agenda : 1r i 2n quadrienni. Prioritat mitja 
 

Àmbit : 1,54 ha 
 

Tipus d’ordenació : Volumetria especifica. 
 

Alçada màxima : 9.50 m 
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Nombre màxim de plantes : PB+2PP 

 
Ús predominant: hoteler i hostaleria, terciari-comercial i estacions de serveis.  

 
 
 

 
 

Plànol d’ordenació del POUM 
 
 
 
 

Com s’ha indicat a l’inici d’aquest document el desenvolupament d’aquest 

sector porta implícit la realització d’unes actuacions fora del propi polígon, 

com són la urbanització de la vorera del carrer Alt Empordà i Closa dels Frares 

i el passos deprimits d’un carrils de bicicletes i vianants. 
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3.2 EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES. 

 
En data 14 de setembre de 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 

aprovar definitivament el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 

publicat al DOGC número 5735 de 15 d’octubre de 2010. 

 
El Pla té com a finalitat la ordenació del territori per tal de garantir el 

benestar de la població actual i futura, establint unes pautes per a un 

desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions: 

a) Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de 

treball adoptades com a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla, 

amb especial atenció a les necessitats de sòl per a habitatge assequible. 

b) Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament 

ordenat i sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del 

seu potencial endogen. Que la distribució d’usos i la disposició de les 

xarxes d’infraestructures en el territori afavoreixin una eficiència 

econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt 

de Catalunya. 

c) Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, 

disposin d’unes condicions raonablement equiparables en l’accés a 

la renda i els serveis. 

d) Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris 

del Programa de Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la 

memòria del Pla i que tenen l enunciat següent: 

1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la 

seva matriu biofísica. 

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general 

com a components de l’ordenació del territori. 

3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i 

actius econòmics del territori. 

4. Moderar el consum de sòl. 

5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de 

les àrees urbanes. 

6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
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7. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees 

urbanes i racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris. 

9. Aportar  mesures  de  regulació  i  orientació  espacial  de  la  

segona residència. 

10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 

11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 

13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat 

dels sistemes d’assentaments. 

14. Atendre  especialment  la  vialitat  que  estructura  territorialment  

els desenvolupaments urbans. 

15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 
 
 

El Pla determina els tipus d’àrees següents: 

- Sòl de protecció especial 

- Sòl de protecció territorial 

- Sòl de protecció preventiva 

- Nuclis històrics i les seves extensions 

- Àrees especialitzades 

- Àrees d’infraestructures 
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Tal i com es pot observar en el plànol d’ordenació del PTP de les comarques 

Gironines, el sector del PMU-15 es classifica com a sòl de protecció 
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preventiva..  

 
 

Cal tenir en compte que el Municipi de Castelló s’hi ha indicat un creixement 

moderat i pel que fa a la urbanització Castelló Sud, situada al sector nord del 

PMU-15 es marca com a àrea especialitzada específica. No es concreta en el 

polígon existent del Pla. 

 
 

Cal tenir en compte que el POUM ha estat objecte d’un procediment 

d’avaluació ambiental, donant compliment a la legislació en aquesta 

matèria, i per tant ja s’ha justificat l’objectiu, la necessitat i la conveniència 

de la creació sector PMU-15. 
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3.3 EL PLA D’ESPAIS D’INTERES NATURALS I ALTRES CATALEGS O 
PLANS DE PROTECCIÓ D’HABITATS I ESPECIES. 

 
La figura fonamental de protecció del medi en el municipi de Castelló 

d’Empúries és el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. El 66 % del 

terme municipal forma part del Parc Natural, que es correspon al 55,8 % a la 

superfície total del parc. 

 

 
Pla d’Espais d’Interès Natural a Castelló 
d’Empúries Font: Departament de Territori 
i Sostenibilitat 

 
La zona PEIN del municipi es distribueix en diversos espais naturals amb un 

nivell de protecció especial, entre els quals hi ha una zona de Parc Natural i 

dos àmbit de Reserva Natural Integral, tal com es pot observar en el mapa 

que es disposa a continuació. El POUM també estableix una altra tipologia 

de sòls no urbanitzables d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24).

     

   

 

Espais naturals de protecció especial a Castelló d’Empúries. Font: 
Departament de Territori 
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Així mateix, el municipi també té representació dins la xarxa Natura 2000, 

xarxa ecològica europea de zones especials de conservació dels hàbitats 

naturals i dels hàbitats de les espècies per garantir el manteniment o 

restabliment d’un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de 

les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la Unió 

Europea. Aquests espais denominats de Natura 2000 poden ser protegides 

com a Zones especials de conservació (ZEC) o bé com a Zones d’especial 

protecció per a les aus (ZEPA). 

 

Amb l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es defineix la 

proposta de la xarxa Natura 2000 per a Catalunya l’espai dels Aiguamolls de 

l’Alt Empordà va ser designat com a Zona d’especial protecció per a les aus 

(ZEPA), a efectes de la Directiva 79/409/CEE. També era proposat com a 

Lloc d’importància comunitària (LIC) en relació amb la Directiva 92/43/CEE, per 

tal d’integrar-se a Natura 2000 com a Zona d’especial conservació (ZEC). 

La doble designació incorporava, a més del territori corresponent al Parc 

Natural i el PEIN, alguns sectors del seu entorn, incloent-hi un nou àmbit 

marí. 

 
 

Espais inclosos dins la Xarxa 

Natura 2000. Font: Departament 

de Territori 
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Dins el terme municipal de Castelló d’Empúries hi ha diverses zones 

incorporades dins l’Inventari de Zones humides de Catalunya. A continuació es 

mostra la distribució dins el municipi de les mateixes on es pot observar que 

cap d’aquestes zones humides està dins l’àmbit del PMU-15, ni tampoc al seu 

entorn. 

  
Situació de les masses d’aigua del municipi dins l’Inventari de 

zones humides. Font: Departament de Territori 

 
 

El PMU-15 limita al marge est amb la clau 6 del àmbit del pla especial del 

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,.. 
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4. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA. 

 
 
4.1 ANALISI D’ALTERNATIVES  

 
 

En aquest document no s’han presentat alternatives de situació del PMU, 

pel fet que la seva execució ve donada per la necessitat de desplegar el 

planejament urbanístic municipal de Castelló d’Empúries. 

 
El Pla pretén la creació d’una zona de serveis hotelers i comercials entre una 

zona residencial i un polígon industrial, consolidant les activitats econòmiques 

del municipi i constituint el front urbà definitiu a llevant de Castelló Nou. 

 

En aquest sentit, les alternatives que es presenten es defineixen a partir de les 

possibilitats de disposició dels elements urbanístics del carril bici i la zona de 

jocs la finca única que composa el PMU. 

 

4.1.1. Descripció de les característiques principals de les   alternatives  

 

Alternativa 1  

Segons el POUM es troba fitxat la situació del sistema d’espais lliures  i la zona  

hotelera i comercial. 

La situació de l’edificació dins la zona es troba regulada fonamentalment per la 

separació del 25 m de la carretera de Sant Pere Pescador GI-V-6216, la 

separació de 5 m dels carrers confrontants i l’ocupació màxima del 50%, per 

tant no es creu convenient reduir mes la poca flexibilitat de situació de 

l’edificació dins la zona. 

Les variants de les diferents alternatives venen conformades per el traçat del 

carril bici i la situació de la zona de jocs dins l’espai lliure. 

En  l’alternativa nº1  el carril bici transcorre al llarg del carrer Alt Empordà i gira 

per el carrer Closa dels Frares fins arribar al sistema d’espais lliures per un 

creua per tal de connectar amb els dos passos inferiors inclosos dins les obres 

del polígon. La zona de jocs es situa en la part de migdia del sistema d’espais 

lliures. 
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. 
 
 

 
 

Alternativa 2 
 
 
El nou carril bici creua el sistema d’espais lliures a mig carrer Alt Empordà i  

passa entre la zona hotelera-comercial i la carretera de Sant Pere Pescador GI- 

V-6216  i la zona de jocs es situa en la cantonada formada per la nova zona, el  

carrer Closa del Frares i l’antiga traça de la carretera de Sant Pere Pescador. 
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4.1.2. Justificació ambienta de l’alternativa escollida  
 
 

L’alternativa 2 es considera la proposta més viable pels motius que 

s’exposen a continuació: 

 
La mobilitat del carril bici transcorre per un lloc mes segur i des de on es pot 

gaudir millor de l’entorn natural. 

 
La zona de jocs es situa en una zona mes protegida de les visuals de la 

carretera de Sant Pere Pescador i la seva il·luminació tindrà una menor 

repercussió en el entorn natural. A mes al estar mes propera a la zona 

residencial es facilita el seu us. 
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4.2 REPERCUSIONS SOBRE EL MEDI  

 
 
 

4.2.1. Afectació d’espècies, hàbitats o zones protegides  
 
 

Dins el sector del PMU no s’ubica cap zona de protecció especial ni de PEIN 

ni XN2000, tot i que es troba pròxim al Parc Natural del Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

En aquest sentit la zona verda que s’ubicarà a l’est del sector formant un 

conjunt amb el sistema d’espais lliures del Pla Parcial El Pla tindrà l’objectiu de 

suportar els possibles impactes per tal que la zona protegida com a parc 

natural no esdevingui afectada. 

 
Durant l’execució de les obres caldrà tenir cura de no envair ni afectar els 

hàbitats i les espècies presents, especialment a la franja de tamarius existent 

entre el PP i la vora de la carretera de Castelló a St. Pere Pescador. 

 

La vegetació primària i ripària present a la finca es veurà majoritàriament 

afectada pel desenvolupament dels treballs. 

 
Les espècies de fauna no es veuran afectades de forma especial atès que ja 

ens trobem davant un espai humanitzat, que amb aquest PMU es pretén 

ampliar. 

 
 
 

4.2.2. Alteració del cicle hidrològic  
 
 

D’acord amb l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua durant la 

tramitació del POUM de Castelló d’Empúries, el sòl urbanitzable del Polígon 

Industrial el Pla Sud es situa en terrenys inundables amb avingudes de més de 

100 anys de període de retorn. 
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En la fase constructiva existeix un risc per la contaminació de les aigües 

superficials degut a abocaments incontrolats o accidentals.  

 
Així mateix, cal tenir en compte que les activitats que s’implantaran poden 

comportar l’abocament d’aigües residuals, les quals hauran de ser 

correctament gestionades per evitar danys a la flora, la fauna, la qualitat 

de les aigües superficials i subterrànies i la salut de les persones. De fet es 

preveu una connexió d’aquestes aigües a l’estació de bombeig que deriva 

l’aigua cap a l’EDAR municipal d’Empúriabrava, seguint el mateix recorregut 

que fan les aigües provinents del sector industrial el Pla, ja executat. 

 
 
 
 

4.2.3. Desaparició i fragmentació d’hàbitats  
 
 

L’oportunitat del PMU-15 es dóna per l’existència del Polígon Industrial el Pla.. 

Es pretén crear una nova zona hotelera-comercial, l’àmbit és tant reduït que 

no és necessària l’execució de vials interiors sinó que s’aprofita els vials del 

polígon existent. Si que es preveu el condicionament d’un carril bici per 

millorar la connexió del sol urbà de Castelló amb el Parc Natural. 

 
Per tant, aquest sector no apareix de forma aïllada en el territori sinó que 

s’adhereix la zona industrial el Pla. La seva forma rectangular ajustada a la 

façana del polígon existent no comporta per si mateixa la fragmentació 

d’hàbitats. 
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4.2.4. Efectes sobre els recursos naturals  
 
 

El desenvolupament del PMU provocarà un augment del consum d’aigua i 

electricitat i caldrà determinar la compatibilitat d’aquests consums amb la 

disponibilitat del recurs. 

 
Les noves activitats i usos poden implicar augments en els consums actuals, 

però cal tenir en compte que la superfície de l’àmbit i els paràmetres de 

construcció als quals es troba sotmès no provocaran consums inassolibles 

pels serveis actuals, segons es determina en la memòria del PMU i el projecte 

d’urbanització que l’acompanya. 

 
 
 

4.2.5. Generació de residus 
 
 

Durant l’execució de les obres es generaran residus de diferents tipologies 

(rebuig, especials, entre d’altres) que poden ser objecte de contaminació de 

sòls i d’afectació del subsòl. 

 

Segons el document del PMU, les actuacions derivades de l’execució del pla 

comportaran treballs de construcció, excavacions, desmantellament i enderroc 

d’edificis i instal·lacions, els residus dels quals caldrà controlar. 

 
Les instal·lacions que es s’implantin en el polígon un cop finalitzades les 

obres d’urbanització, generaran els residus derivats de les activitats que es 

portin a terme així que es produirà un augment dels residus en la zona. 

 
 
 

4.2.6. Impacte visual i paisatgístic  
 
 

Les construccions que s’executin, segons les condicions d’edificació que 

determina el Pla, tenen com a alçada màxima els 9.50 metres. Aquesta alçada 
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Es inferior als del polígon adjacent ja consolidat, tot i que cal tenir en compte 

que ens trobem en un espai molt planer i proper a la visual des de la carretera 

GIV-6216. 

 
Amb la distribució del sector s’ubicarà la zona verda al marge de la 

carretera GIV-6210, millorant les visuals des d’aquest punt. 

 
 
 

4.2.7. Contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica  
 
 

Durant l’execució de les obres es poden produir episodis de contaminació 

lumínica i/o acústica per el  mateix desenvolupament dels  treballs procedents 

de la utilització de maquinària i eines. 

 
Les edificacions que resultin del PMU podrien generar emissions lumíniques i 

acústiques que caldrà tractar, la seva afectació dependrà dels usos definitius 

que s’hi portin a terme. Pel que fa a l’àmbit atmosfèric caldrà donar compliment 

a la legislació en la matèria. 

 
 
 

4.2.8. Mobilitat generada  
 
 

L’execució del PMU pot generar un lleuger increment de la mobilitat en el 

sector. Entre les obres d’urbanització que té encomandes el sector hi ha 

l’execució d’un carril bici que connectarà directament el sol residencial de 

Castelló d’Empúries, i el Polígon el Pla, amb el Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 
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4.3 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER LA MILLORA DEL 
MEDI AMBIENT. 

 
 
 

4.3.1. Tractament dels espais inclosos dins l’àmbit del  PMU.  

 
En relació a les construccions que se’n derivi de l’execució del PMU cal 

comprometre’s amb els criteris de màxim estalvi energètic, afavorint l’ús de 

les energies renovables i evitant elements de contaminació acústica i 

lluminosa, fomentant la protecció dels recursos hídrics i el reciclatge. 

 
Els espais lliures de construcció hauran de mantenir-se en bon estat de 

conservació i assegurar la seva correcta sustentació. Caldrà mantenir en 

correctes condicions de salubritat i ornament públic tot l’àmbit, amb especial 

atenció als límits de les voreres i dels vials, que han de quedar lliures 

d’abocaments i brossa. 

 
Els espais destinats a zona verda del PMU es situaran a l’extrem oriental 

del sector per tal de donar continuïtat a l’espai natural que hi limita, atès que 

es tracta d’un espai natural protegit dins l’àmbit del Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta distribució crearà un espai d’esponjament 

entre les noves construccions i el Parc, el qual col·laborarà de forma positiva 

en disminuir els impactes que es puguin produir. 

 
 
 

4.3.2. Integració i diversitat paisatgística  
 
 

El document del Pla determina el tractament exterior de les edificacions que en 

resultin. 
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Hauran de ser amb materials i colors amb qualitat d’acabat de façana, 

procurant adequar els colors dins una gama cromàtica que s’integri en 

l’entorn. En general, les construccions hauran de ser tractades amb criteris 

cromàtics per tal d’equilibrar el seu aspecte envers el paisatge. 

 
Es disposaran plantacions arbustives i arbòries autòctones als extrems de 

les parcel·les de manera que des de l’exterior del perímetre de l’àmbit 

d’actuació la visió de les edificacions quedi filtrada per elements vegetals. 

 

Cal que la franja est de l’àmbit, paral·lela a la carretera GIV-6216 de 

Castelló d’Empúries a St. Pere Pescador i que té les visuals més clares sobre el 

sector del PMU, disposi d’un espai suficient per a realitzar una plantació 

d’arbres que ajudi a minvar l’impacte visual que poden generar les 

construccions o instal·lacions des de la carretera, realitzant així un 

apantallament arbori. Aquesta plantació serà amb espècies de baixos 

requeriments hídrics per tal d’afavorir la seva integració a les condicions de 

l’espai i les exigències climàtiques (dèficit hídric). 

 

Es preservaran els peus de vegetació autòctona i adulta.  

 

Les espècies a u t i l i t za r  en la zona verda del sector del PMU seran 

autòctones i amb poques exigències hídriques amb prohibició de plantar 

plantes al·lòctones especialment són potencialment invasores (ailant, 

mimosa, eucalipte, atzavares, dent de lleó, entre d’altres). Es recomana la 

plantació d’espècies autòctones del país. 
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4.3.3. Sistema de sanejament  
 
 

Cal garantir el tractament de les aigües residuals que procedeixin de les 

activitats del PMU per controlar l’abocament de les mateixes. Les activitats 

resultants poden comportar l’abocament d’aigües residuals, les quals hauran 

de ser correctament gestionades. Es preveu una connexió d’aquestes aigües 

residuals a l’estació de bombeig que deriva l’aigua cap a l’EDAR municipal 

d’Empúriabrava, seguint el mateix recorregut que fan les aigües provinents 

del sector industrial el Pla, ja executat. 

 
Totes les activitats que es constitueixin hauran de impermeabilitzar la 

superfície de solar per evitar les possibles infiltracions que es puguin derivar de 

l’exercici de l’activitat. 

 
Resta prohibit qualsevol abocament a la llera pública sense la corresponent 

autorització. Amb caràcter general, aquelles activitats que generin aigües 

que no sigui possible abocar directament a la xarxa general de clavegueram 

hauran de comptar amb un sistema de tractament autònom que 

posteriorment podrà ser derivat a la xarxa general prèvia autorització 

d’abocament. 

 
El projecte d’obres bàsiques d’urbanització que desenvolupi el PMU 

preveurà una xarxa separativa d’aigües residuals i d’aigües plujanes, amb la 

precaució de col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, 

cartrons, plàstics, i altres elements en suspensió, abans d’evacuar-les aigües 

a la xarxa hidrogràfica superficial. 

 
 
 

4.3.4. Gestió de residus  
 
 

Caldrà garantir la correcta gestió dels residus que puguin generar-se a 

partir dels treballs a realitzar en l’àmbit del PMU. Segons el document del 

PMU, les actuacions derivades de l’execució del pla comportaran 
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treballs de construcció, excavacions, desmantellament i enderroc d’edificis i 

instal·lacions, els residus dels quals caldrà controlar. S’emmagatzemaran 

correctament els materials d’obra i es disposaran els diferents residus 

separant-los adequadament. Els residus seran gestionats per gestors 

autoritzats i seran aportats als abocadors controlats. 

 
Pel que fa a les activitats susceptibles a ésser implantades en aquest espai, 

caldrà tenir en compte que disposi de les instal·lacions de gestió de residus 

que sigui necessària, des de la recollida selectiva fins al tractament o 

l’eliminació dels residus, complint amb la normativa vigent, i en concret el 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

 
El projecte d’urbanització que desenvolupi el PMU haurà de contemplar 

una reserva de sòl per a contenidors de recollida selectiva de residus. 

 
Sobre els residus de la construcció, caldrà establir durant els processos 

d’edificació un pla de gestió d’acord amb el Decret 161/2001, de 12 de 

juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC núm. 3414 de 

21/6/2001). 

 
Cadascuna de les activitats que s’estableixin en el PMU haurà de disposar 

d’un lloc adequat per la separació i classificació dels residus. S’hauran de 

donar d’alta en l’Agència de Residus de Catalunya i gestionar els residus 

amb un gestor autoritzat. 

 
 
 

4.3.5. Àmbit hidrogràfic  
 

Actualment la zona d’estudi ja es troba urbanitzada. Es tracta d’un àmbit que 

comunica directament amb tota la trama urbana del sector industrial El Pla Sud.  

El sòl inclòs en aquest Pla de Millora Urbana es troba entre les cotes +6,00 i +7,00 

i actualment no té un ús específic; es tracta de camps sense conrear i una 
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edificació que es troba en un estat precari de conservació. Antigament s’hi havia 

desenvolupat activitat comercial.  

Els sòls que limiten amb aquest Pla de Millora Urbana, tenen usos diferenciats: 

residencial, industrial i comercial – esportiu. Els vials es troben ja urbanitzats i 

únicament resta per completar un tram de vorera. 

A efectes de inundabilitat,  ens trobem en una zona inclosa dins la trama urbana, 

propera a una zona natural d’aiguamolls, no obstant, l’àmbit del PMU-15 no està 

inclòs en l’àrea inundable, tal com indiquen els plànols del POUM i  dels estudis 

publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua que adjuntem al final del document en 

format d’annexes. 
 
Caldrà definir una xarxa de drenatge suficient per donar cobertura a les 

aigües de pluja així com realitzar el correcte manteniment de cunetes i la 

resta d’infraestructures d’evacuació d’aigües, prèvia comprovació del seu 

correcte funcionament i dimensió. 

 
Tots aquells productes i residus que puguin ser objecte de produir lixiviats 

haurà de ser correctament emmagatzemat i sota cobert. 

 
Per evitar l’abocament accidental d’olis i hidrocarburs s’intentarà establir una 

zona preparada on no es puguin produir infiltracions al terreny, prèviament 

impermeabilitzat amb una superfície de formigó si s’escau. 

 
 
 

4.3.6. Qualitat ambiental  
 
 

En general, totes aquelles construccions, instal·lacions i activitats que es 

desenvolupin dins l’àmbit del PMU hauran d’assegurar el compliment dels 

aspectes següents: 

 

- Ajustar-se als paràmetres establerts per la  legislació vigent en 

contaminació lumínica . Caldrà implantar un enllumenat públic de baix 

consum adaptat als requisits del Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel qual 

s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
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medi nocturn. L’àmbit és considerat per la Direcció General de Qualitat 

 
 

Ambiental com a zona A3 habitatges situats al medi rural, al formar part del 

sòl classificat com  a no urbanitzable, de manera que requereix una 

protecció alta en quan a la contaminació lumínica.. S’implantaran les 

lluminàries imprescindibles per garantir la il·luminació i la seguretat i 

s’instal·laran làmpades i il·luminaries que evitin la dispersió de la llum. 

 
- Molt especialment caldrà ajustar-se als paràmetres vigents per la 

legislació en contaminació acústica , de soroll i també de vibracions, 

tenint en compte que ens trobem d’un hàbitat proper fràgil. 

 
- Adoptar mesures ambientals en la construcció de noves edificacions a 

partir de les condicions derivades del Codi Tècnic de l’Edificació i del 

Decret 21/2006, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis, amb l’adopció d’energies renovables 

sempre que sigui possible. 

 

- Qualsevol de les activitats que es pretenguin implantar hauran de ser 

objecte prèviament de la intervenció ambiental en matèria d’activitats 

mitjançant la concessió de llicències, autoritzacions o permisos d’activitats 

pertinents. En aquest sentit, cal que es minimitzin les emissions a 

l’atmosfera de manera que no es produeixin efectes negatius sobre els 

ecosistemes propers. 

 
- Complir la normativa i objectius de protecció i integració paisatgística 

en totes les actuacions que es realitzin a les edificacions i espais 

compresos dins l’àmbit del PMU. 
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5.AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA. 

 
 

 
Un cop efectuada l’anàlisi i valoració dels efectes sobre el medi ambient de 

l’execució del PMU-15 Rotonda Castelló Nou de Castelló d’Empúries, es 

conclou que les propostes contingudes en l’esmentat document presenten un 

grau de congruència acceptable amb els objectius ambientals establerts i els 

instruments de planejament territorial o urbanístic vigents, per tant, en 

general, no es considera que les actuacions contingudes en el PMU-15 tinguin 

incidències negatives sobre els vectors ambientals mes enllà dels impactes 

puntuals produïts durant certes fases d’execució de les obres i mes encara si 

s’apliquen les diverses mesures correctores per minimitzar parcialment l’impacte 

general, i en canvi té una incidència molt positiva en el vector socioeconòmic. 

 
Durant la tramitació del planejament derivat, l’execució de les obres 

d’urbanització i el desenvolupament de les activitats que s’acabin portant a 

terme dins aquest sector, caldrà tenir una especial atenció amb les 

interaccions que es puguin produir al Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà. 

 

Vistos els paràmetres i les determinacions establertes pel planejament local, 

territorial i urbanístic vigent, es pot considerar que el PMU és compatible amb 

les disposicions previstes en aquest àmbit, sempre i quan es desenvolupin les 

actuacions programades i es doni compliment a la resta d’informes sectorials 

necessaris per al seu desenvolupament. Les mesures descrites s’estimen 

adequades per tal que les actuacions derivades de l’execució del PMU no 

generin impactes irreversibles en el seu entorn. 

 
 
 
 

Girona, abril de 2017 
 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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0.1. INTRODUCCIÓ. 
 

El present estudi “EIIP” té per objecte avaluar l’impacte 
paisatgístic que pot comportar les edificacions previstes en el PMU-15 
del POUM del municipi de Castelló d’Empúries. 

 
Aquest document forma part del Pla de Millora Urbana nº15, on 

s’inclou també les obres d’urbanització i l’informe ambiental . 
 
Aquest PMU es troba situat en sol urbà no consolidat i d’acord 

amb les determinacions de la legislació vigent de paisatge i el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines no caldria, ja que 
l’edificació no es situa estrictament en la franja perimetral del nucli urbà. 
El POUM preveu en la franja perimetral un sistema d’espais lliures just al 
costat de la carretera de Sant Pere Pescador GIV 6216·Aquest sistema 
d’espais lliures mes la carretera suavitzen la trobada de les edificacions 
amb el sol urbà edificable.  

 
Actualment el planejament municipal general es el POUM de 

Castelló d’Empúries aprovat per la CTUG de 17/09/2014 i publicat al 
DOGC de 15/07/2014. La finca es troba classificada com a sol urbà no 
consolidat i inclosa en l’àmbit d’un PMU. Aquest PMU inclou part del 
sistema d’espais lliures que serveix de separació amb el sol no 
urbanitzable. 

 
 

 
Fotografia aèria del entorn. 
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0.2. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI. 
 
 El paisatge on es situa l’activitat es troba classificat pel catàleg de 
paisatge de les comarques gironines com “PLANA DE L’EMPORDÀ”, 
caracteritzat actualment per el predomini de l’ús agrícola. La matriu 
agrícola està formada principalment per conreus herbacis de secà i 
cereals combinats amb fruiters de regadiu. L’augment de la demanda de 
farratges i alguns aspectes de la política agrària comunitària (PAC) han 
afavorit la transformació de les terres de conreu de secà, dedicades 
tradicionalment als cereals d’hivern, i els prats i pastures, en terres de 
regadiu, per al cultiu del blat de moro i el gira-sol. Aquest fet, a més 
d’una homogeneïtzació del paisatge, suposa un retrocés en la 
biodiversitat agrícola. La necessitat d’ampliar l’extensió de terres 
cultivables ha comportat la desaparició de molts paravents d’arbres i de 
closes, fet que ha contribuït a una pèrdua de diversitat dins del patró 
paisatgístic. La continuïtat en el temps del paisatge agrícola actual està 
en risc per la confluència de diversos factors, com la manca de relleu 
generacional de moltes de les explotacions agrícoles; l’estancament dels 
preus percebuts pels productes agraris; la venda de les terres per a usos 
urbans, i el cessament de l’activitat per dedicar-se a altres sectors més 
rendibles, com, per exemple, el turisme. Entremig dels espais agrícoles 
cal destacar la presència de granges de grans dimensions.  
 
 
 

 
Fons escènic de la serralada de rodes i el nucli urbà de Castelló 
d’Empúries. 
 
 

 
Fons escènic de la serralada de rodes i el nucli urbà de Castelló 
d’Empúries. 
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0.2.1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC. 
 
 La finca té una superfície, d’aproximadament 15.471 m2, dels 
quals 8.872 m2 es destinen a sistema d’espais lliures i es situen al costat 
de la carretera de Sant Pere Pescador i de la resta  es preveu una 
ocupació màxima del 50%. 

El principal accés al sector es dóna des de la carretera C-260 
Figueres- Roses, que travessa el terme municipal de Castelló 
d’Empúries i que dóna accés directe a través d’una rotonda al PMU-
15, que es pretén desenvolupar, al Polígon Industrial el Pla i el sector 
Castelló Nou, ja existent.  

Com es pot observar en les fotografies aèries estem davant un 
entorn humanitzat, on la major part dels terrenys del voltant es destinen 
a camps de conreu. A banda del sector industrial consolidat, s’hi 
ubica un Pitch&Putt i una zona residencial. 
 
 

 
Sistema d’espais lliures, existent i previst.  
 

 
Pitch@putt des de el carrer Alt Empordà. 
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Sistema d’espais lliures previst, Antigua traça de la carretera de Sant 
Pere Pescador..  
 
 

Vista general de l’àmbit d’estudi: al fons, el Polígon residencial Castelló 
Nou; davant, l’àmbit del PMU i sistema d’espais lliures del sector 
industrial El Pla. 
 
Des el sector es poden observar algunes de les característiques mes 
important de la unitat de paisatge: 
 
1) Gran plana agrícola oberta al mar i envoltada per un amfiteatre de 
muntanyes. • Els rius Muga i Fluvià han reblert la plana de sediments 
al·luvials i han fet possible l’orientació agrària que la caracteritza.  
2) L’eix viari Figueres-Roses articula el sector nord de la plana al temps 
que al seu voltant es configura una de les àrees més dinàmiques pel que 
fa als desenvolupaments urbanístics.  
3) Zona humida dels aiguamolls de l’Empordà, d’importància 
internacional, que destaca pels seus valors naturals, estètics i socials.  
4) Presència d’estructures agrícoles singulars, com les closes, els 
paravents de xiprers i les xarxes de camins i canals.  
5) Xarxa de nuclis compactes i històricament ben integrats amb la matriu 
agrària de la plana.  
6) La tramuntana, un dels elements simbòlics i identitaris d’aquest 
paisatge. 
 
0.2.2. FACTORS DE VISIBILITAT. 
 
 Per la seva situació propera a la rotonda de la C-260 amb la GIV-
6216, aquest son el principals punts  d’on es pot veure la nova edificació. 
 
 El planejament proposat preveu uns sistemes d’espais lliures 
entre les esmentades carreteres i la nova edificació.  
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0.2.3. COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE. 
 

Les components principals del paisatge proper són: 
- Els camps de cereals amb pendents suaus. 
- Els marges arbrats d’espècies variades: freixes, roures, 

plàtans, pins, lledoners, etc. 
- Polígon industrial “El Pla”. 
- Les carreteres C-260 i la GIV-6216. 
-  

 
 

 
 

 
Sistema d’espais lliures previst. 
 
 
 

 
Sistema d’espais lliures previst. 
 
 



Estudi d’ impacte i integració paisatgística 

PMU-15 ROTONDA CASTELLO NOU – Castelló d’Empúries                                 
 
 

                                                                                                                                           
11 

 
Carrer Alt Empordà, vial principal del polígon “El Pla” 
 

    
Vistes de la banda de llevant de la carretera de Sant Pere Pescador. 

 

 
Les components principals del paisatge llunyà són: 
 

- El fons escènic principal es el  nord-est i el constitueix: 
el nucli de Castelló d’Empúries .i les serralada de 
Rodes. 

 
- El fons escènic dels altres indrets son molt menys 

important per l’existència de masses boscoses a 
relativament poca distancia.  
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0.3. PROPOSTA. 
 
0.3.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
La proposta consisteix en la construcció d’un nou edifici, d’alçada inferior 
a les edificacions del polígon industrial ( 9.50 m), amb una ocupació 
màxima de 3299.50 m2 i una intensitat màxima de 6961,95 m2.  
 
La proposta no afecta camps agrícoles, sinó que ordena un sòl ja 
manipulat situat entre vies de comunicació. 
 
Els accessos no es modificaran, serviran els mateixos. 
 
Es preveu connectar a la xarxa d’aigües municipal. 
 
Es preveu la conducció de les aigües residuals a la depuradora 
municipal de Castelló d’Empúries. 
 
La xarxa de telefonia i de baixa tensió,  es realitzarà de forma soterrada i 
també es soterrarà la línia existent en el futurs sistema d’espais lliures. 
 
Es mantindrà les zones boscoses existent en el sistema d’espais lliures i 
es complementaran amb la plantació d’altres arbres.. 
 
 
0.3.1.1. Justificació adaptació al Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines.  
 
L’àmbit del PMU-15 es troba classificat com a sòl de protecció 
preventiva. 
 
El projecte: 
 

a) No afecta la vegetació i hàbitat de l’entorn, excepte l’interior de 
l’àmbit que millora. 

b) No afecta la fauna de l’entorn al estar en un sol encerclat per 
vialitat. 

c) No afecta les funcions de connector. 
d) No fragmenta el sòl. 
e) S’afavoreix l’enjardinament d’un sector limítrof amb el sol no 

urbanitzable.  
f) No afecta a l’estabilitat del sol ni les funcions hidrològiques. 
g) No afecta  el patrimoni geològic, ni zones humides.  
h) S’utilitzen els mateixos accessos existents. 
i) Potencia la possibilitat de donar a conèixer els Aiguamolls de 

l’Empordà, ja que es crea un nou equipament privat i es realitza una 
carril bici que connecta el Parc Natural del Aiguamolls de l’Empordà 
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amb el nou sector i la resta del sol urbà del nucli històric de Castelló 
d’Empúries. 
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Es segueixen els següents criteris: 
 

a) La nova edificació s’implanta al costat del vial interior del sector 
industrial, carrer Alt Empordà. 

b) La nova edificació només és visible des de situacions properes i 
no es modifica el perfil natural perceptible del paisatge. 

c) Es situa en una zona baixa. 
d) Aproximadament el 80% de la finca manté el caràcter d’espai 

enjardinat. 
e) Les noves edificacions es separen més de 70 metres de la 

carretera C-260 i 25 m. de la carretera GIV-6216, que són les 
infraestructures públiques d’accessos més properes. 

 
 
 

 
Vista del conjunt des de els Aiguamolls de l’Empordà. 
 
També es respecten els següents objectius de qualitat: 
 

a) Es mantenen les arbres existent. 
b) No compromet els valors del paisatge. 
c) No afecta element arquitectònics protegits ni restes megalítiques. 
d) No està inclòs en zona de PEIN.. 
e) Ajuda a promoure el municipi, al ser un nou equipament privat 

hoteler i comercial.  
f) El nou carril bici potencia el turisme del municipi, especialment els 

Aiguamolls de l’Empordà. 
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0.3.2. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA.  
 
 Per tot l’exposat en el present document la nova edificació 
proposada no modifica el paisatge, ja que el nou edifici es situa en una 
zona encerclada de vials, de cota baixa, inferior a les edificacions del 
entorn i entre les zones no urbanitzables es crea una franja de sistema 
d’espais lliures arbrada. 
 
0.4. CRITERIS D’INTEGRACIÓ. . 
 
0.4.1. CRITERIS  I MESURES D’INTEGRACIÓ. 

 
El criteri paisatgístic proposat es el de contextualització respecte a 

la resta del sol edificat i ocultació des de el sol no urbanitzable i les 
carreteres principals d’accés.  

 
0.4.2. ANALISIS ALTERNATIVES. 
 
 El POUM determina amb molt poca flexibilitat la situació de les 
edificacions dins la zona resultant. Ja s’ha prefixat a traves del POUM, 
l’ocupació màxima del 50%, la separació mínima de 5.00 m. de les 
noves edificacions als carrers confrontants, la separació mínima de 25 
m. de les noves edificacions a la carretera  de Sant Pere Pescador a 
traves de la legislació sectorial i el present document preveu una 
separació mínima de 3 m. de les noves edificacions  al sistema d’espais 
lliures. Volumètricament es planteja dos alternatives, una primera la de 
situar l’edificació de mes altura ( 9.50 m, pb+2 ) en la part sud de la zona 
i un altre alternativa segona situar-la  en la part nord. 
Ates que: 
1)L’edificació de mes altura situada en la part sud te una menor fondària 
i es troba molt protegida visualment per la vegetació del sistema d’espais 
lliures existent i el previst en el present PMU. 
2)L’edificació de mes altura situada en la part nord de la zona es troba a 
primera línia del vial d’accés al conjunt i es mes difícil de disminuir el seu 
impacte amb vegetació. 
3)La superfície on es possible situar el 50% de l’ocupació del nou edifici 
representa el 75% de la zona. 
4)Per tal de facilitar la futura gestió del sector es bo que l’ordenació 
possible de l’edificació sigui flexible. 
 
Es proposa l’alternativa primera, fitxant en la normativa del PMU, que en 
la franja de 25 m des de l’alineació del carrer Closa del Frares l’edificació 
nomes podrà ser de planta baixa. 
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0.4.3. IMPACTE PAISATGÍSTIC. 

 
Per l’estudi del impacte paisatgístic de la nova edificació s’ha 

estudiat detingudament la topografia i vegetació existent.  La nova 
edificació es projecte al costat del carrer Alt Empordà i situada en una 
cota baixa respecte l’entorn i separada del sol no urbanitzable i 
carreteres d’accés per un sistema d’espais lliures arbrat.. 

 
L’actuació proposada pel que fa al nou edifici es  l’estratègia del 

camuflatge respecte al sol no urbanitzable i les carreteres d’accés i de 
singularització i harmonització respecte al vial principal del polígon, 
carrer Alt Empordà. 

El resultat dóna una valoració dels impactes paisatgístics 
totalment compatibles amb el paisatge existent. 
 
 
0.4.4. SÍNTESI. 

  
- Les noves edificacions i el seu ús té un impacte paisatgístic 

totalment compatible amb el paisatge, degut a la situació 
topogràfica enclotada i la vegetació existent i la planificada. 

- Es compleixen els criteris paisatgístics  del Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines. 

- Es protegeixen els valors del paisatge. 
- L’activitat proposada dóna activitat al paratge. 
- L’activitat hotelera i/o comercial  pot ajudar a donar conèixer i 

posar en valor el paisatge. 
- No té impactes associats rellevants ja que els accessos no es 

modifiquen, i el serveis es connecten als de les diverses xarxes ja 
existents en el polígon “El Pla”. 

- L’augment de freqüentació de persones, ates la superfície i us de 
la nova edificació, no altera les característiques del paisatge. 

. 
b) L’estratègia plantejada aconsegueix integrar totalment la nova 

edificació . 
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0.5. FOTOGRAFIES: ESTAT ACTUAL I PROPOSTA.              
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0.6. EQUIP REDACTOR. 
 
La documentació del projecte d’integració paisatgística, ha estat 
redactats per l’enginyer de C.C. i P. Jordi Quera i Miro, sent també el 
director de l’estudi paisatgístic. 
 
 

Girona, abril de 2017 

 
 

Jordi Quera i Miro, enginyer de C.C.i P. 
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