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I. MEMÒRIA  

1.1. Introducció 

El POUM vigent del municipi de Castelló d’Empúries va ser publicat al DOGC de 15-07-
2014. 

L’ajuntament ha tramitat les següents modificacions puntuals de POUM. 

- Modificació nº1, referent al equipament Puigmal 40, aprovat definitivament per la 
CTUG el 27-11-2016 i publicat al DOGC de 22-03-19. 

- Modificació nº2, referent al equipament del sector Industrial El Pla, aprovat 
definitivament per la CTUG el 18-12-2018 i publicat al DOGC de 29-03-2019. 

- Modificació nº3, referent a la vialitat i sistema d’espais lliures del entorn del Palau 
Maceli, Denegada el 20-03-2018. 

- Modificació nº4, referent als equipaments religiosos, aprovada inicialment  el 20-
12-2018 i actualment en  tràmit. 

- Modificació nº5, referent als sector Castelló Nou, aprovat inicialment el 29-11-
2018, provisionalment el 29-04-2019 i actualment pendent del PDURSNSLG. 

- Modificació nº6, referent als nou equipament de gossera, aprovat inicialment el 14-
06-2019,  i actualment en  tràmit. 

- Modificació nº7, referent a la modificació del aparcament de la plaça de les 
palmeres, aprovat inicialment el 21-10-2019, i actualment en tràmit. 

- Modificació nº8, referent a la modificació a diverses errades , aprovat inicialment el 
28-03-2019, definitivament el 22-09-2020, i pendent publicació. 

- Modificació nº9, referent a les determinacions de part de la zona qualificada amb la 
clau 6a4, aprovat definitivament per la CTUG el 22-09-2020 i pendent de 
publicació. 

- Modificació nº10, referent les determinacions del sector Ponent, aprovat 
definitivament per la CTUG el 16-07-2020 i publicat al DOGC de 16-07-2020. 

- Modificació nº11, referent al noves zones portuàries no concessionals. 

 

 

1.2. Objecte de la present modificació 

L’objecte de la present modificació es l’ordenació d’un nou sistema tècnic per tal de situar 
un nou bombeig que reculli les aigües residuals del sector Puigmal, Mas Nou, Aeroclub, 
Mestral i part Sant Maurici. Aquestes aigües residuals es conduiran directament a la EDAR 
municipal i d’aquesta forma a l’actual bombeig del sector “Biblos” ( que recull tota l’aigua 
residual del sectors que donen al Salins) hi arribarà menys cabal, especialment en 
moments de pluja, i no sobreeixirà. 

Per la elaboració d’aquesta proposta s’ha consultat al Consorci de la Costa Brava, ja que 
actualment participa en el manteniment de part de la xarxa de bombejos de la 
urbanització Empuriabrava i gestiona l’EDAR.  
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1.3. Àmbit de la modificació puntual de POUM 

L’àmbit de la present modificació inclou les parcel·les cadastrals: 

1)  nº 8686901EG0788N0001ZJ  de 131 m2 anomenada nº 72. 
2)  Nº 8686902EG0788N0001UJ de 93 m2, anomenada nº 71. 

Que es corresponent a les registrals: 

1) Finca nº   9645, llibre155, tomo 2.279, anomenada parcel·la nº 72 de sup. registral 
82 m2. 

2) Finca  nº 9655, llibre155, tomo 2.279, anomenada parcel·la nº 71 de sup. registral 
82 m2. 

 

Segons recents mesuraments les seves mides son: 
1)Finca anomenada72 d’aproximadament 18 m x 6.54 m i dos cantonades 
arrodonides amb una superfície de 116.70 m2. 
2)Finca  anomenada 71 d’aproximadament 18 m x 5 m, amb una superfície 
aproximada de 90 m2. 
 
La finca cadastral inclou part de la vialitat publica, cedida pels promotors de la 
urbanització Empuriabrava, en el moment de la seva entrega, per tant aquesta 
superfície no es te en compte en la valoració. 
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 1.3.1. Planejament vigent 

El POUM vigent va ser publicat al DOGC el 15-07-2014. 

Les parcel·les on actualment es vol situar el nou sistema de serveis tècnics es troben 
classificades com a sol urbà i qualificades amb la clau 4c7 
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Les determinacions principals  de la clau 4c7 son: 

Ocupació màxima: 30% referit a l’àmbit de l’ED aprovat 

Intensitat màxima: 0,60 m2 st/m2 s. Segons determinacions dels corresponents Estudis 
de detalls aprovats. Document C3 Paràmetres ED Empuriabrava 

Alçada màxima edificació: 7,00 m PB+1 

Separació mínima edificació a vials: 6,00 m o ED 

Separació mínima edificació a laterals veïns: 3,00 m o ED 

Separació mínima edificació a fons parcel·la: 3,00 m o ED 

Densitat màxima d'habitatges: 75 hbtges /hectàrea 

Tanques de parcel·les: Les tanques de partió de parcel·les que limitin a espais lliures 
anteriors o posteriors a l'edificació es regiran per les següents condicions: Els cossos 
opacs tindran com a màxim 0,80 m sobre la cota natural del terreny i per damunt 
d'aquesta, fins a una alçada de 1,80 m, es podran aixecar tanques metàl·liques, vegetals 
o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, ceràmics o de 
formigó. Els portals d’accés a les parcel·les no podran envair la via pública. 

Edificacions auxiliars: En els espais lliures per reculada de les edificacions principals de 
parcel·la es prohibeixen les edificacions auxiliars, pavellons i coberts de tota mena, fins i 
tot les de caràcter desmuntable o mòbil. 

Usos: Habitatge unifamiliar / Habitatge Agrupats / Garatges particulars /Oficines i 
Despatxos 
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Aparcament: De forma general són d’aplicació les determinacions de l’article 243 
d’aquestes normes urbanístiques. 

És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament en la proporció 
d'una plaça per habitatge unifamiliar i una plaça i mitja per habitatge plurifamiliar, 
calculada per defecte. La superfície mitjana mínima per plaça d'aparcament incloent la 
part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 m2, i amb unes dimensions 
mínimes de 2,40 m d'amplada per 5,00 m de llargada. En garatges de fins a 5 places, la 
superfície mitjana per plaça podrà ser inferior sempre que es justifiqui l’accés individual 
per a cada vehicle. 

El 2% de les places seran per usuaris minusvàlids sup. mínim. 3,50 m. per 5,00 m. Per 
als locals on s'autoritzin usos recreatius i lúdics la reserva exigible serà d'una plaça 
d'estacionament de vehicle per cada 5 persones d'aforament del local. 

Per a l’aparcament de motocicletes, mitja plaça per unitat d’habitatge o una plaça per 
cada 200 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. Per a l’aparcament de 
bicicletes dues places per unitat d’habitatge o per cada 100 m2 de sostre o fracció d’usos 
diferents a l’habitatge. 

Part de la finca on es vol situar el bombeig es troba assenyala en el planejament com a 
vialitat, molt probablement per error, ja que en l’estudi de detall anterior al POUM es 
trobava assenyalat com a parcel·la. 

En la present modificació, tot l’àmbit, passarà a sistema de  serveis tècnics. 

1.4. Tramitació expedient 

La present Modificació Puntual de POUM és formulada per iniciativa publica. La modificació 
puntual és promoguda per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 

La redacció del document ha estat realitzada per l’arquitecte Joan Antoni Rodeja Roca, 
competent per a la seva redacció d’acord amb la disposició addicional tretzena de de la llei 
3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel 
decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.  

Pel que fa a la seva tramitació, aquesta queda regulada pel que disposen els articles 85 i 
concordants de la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

1.5. Usos del territori 

Les finques afectades es troben sense edificar i destinades actualment a aparcament del 
magatzem de materials de construccions situat a l’altre costat del vial. 
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1.6. Avaluació ambiental 

D’acord amb la llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes, i la llei 21/2013 
d’avaluació ambiental, no s’augmenta el sol urbà, ni s’augmenta els aprofitaments, 
simplement es crea un nou sistema de serveis tècnics en dos parcel·les destinades per el 
POUM a dos habitatges unifamiliars en filera, per tant no cal memòria d’avaluació 
ambiental. 

1.7. Normativa d’aplicació 

El marc legal ens ve donat per la llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, així com 
pel Reglament de la Llei d'Urbanisme (Decret 305/2006) i la seva modificació parcial 
aprovada pel decret legislatiu 64/2014. 



Modificació puntual del POUM de CASTELLÓ D’EMPÚRIES  nº 12. 

 

Ajuntament de Castelló d’Empúries Página 13 

 

En relació a la modificació de les figures de planejament urbanístic convé reproduir en la 
seva integritat l’article 96-100 del DL1/2010: 

Article 96 

Modificació de les figures del planejament urbanístic 

La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats següents: 

a) En el cas de modificacions de plans urbanístics plurimunicipals la incidència territorial de les 
quals quedi limitada a un únic terme municipal, correspon a l’ajuntament afectat per la modificació 
d’acordar-ne l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. 

b) Les modificacions dels sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments 
esportius resten subjectes al procediment que estableix l’article 98; en el cas de manca de 
resolució definitiva dins de termini, s’entén denegada la modificació. 

c) Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació 
dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. 

d) Els tràmits previs a l’aprovació inicial dels plans directors urbanístics, regulats pels articles 76.1 i 
83.1, no són exigibles a les modificacions dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació 
de les àrees residencials estratègiques i dels sectors d’interès supramunicipal que es refereixin 
únicament a determinacions pròpies del planejament derivat expressament identificades pel pla 
director. En aquests casos, el tràmit d’informació de les modificacions dels plans als ens locals 
compresos en l’àmbit territorial respectiu s’ha d’efectuar simultàniament al tràmit d’informació 
pública de la proposta de modificació aprovada inicialment. 

Article 97 

Justificació de la modificació de les figures del planejament urbanístic. 

1. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i 
privats concurrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la 
justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'ha de fer en qualsevol cas una valoració negativa sobre 
les propostes de modificació dels instruments de planejament urbanístic general, en els supòsits 
següents: 

a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la 
intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en el supòsit 
que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de titularitat pública 
on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de titularitat privada que en els 
cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic de sòl i d’habitatge, sense que hi 
concorrin circumstàncies sobrevingudes que objectivament en legitimin la modificació. 

b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 
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c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el planejament 
territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o estratègic, d'acord amb les 
normes d'ordenació territorial. 

d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 

2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui apreciar 
que hi ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a mínim, els requisits 
següents: 

a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 amb relació 
al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les zones verdes o els 
equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics 
generals o locals. 

b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls qualificats de 
sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en compliment dels 
estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema d’equipament se substitueixi 
per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les justificacions que estableix aquesta 
llei. 

c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat pública, 
no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la implantació dels 
usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat pública s’ha de garantir 
aquesta titularitat per als nous terrenys que es proposa de qualificar d’equipaments abans 
que la modificació sigui executiva. 

d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels sòls 
qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar convenientment 
justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents: 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a les 
necessitats. 

Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en motivava la 
qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se en altres terrenys de 
titularitat pública. 

Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema urbanístic públic. 

e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja són de 
titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de titularitat 
privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls abans que la modificació 
sigui executiva. 

3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per a permetre 
la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents, si 
comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes urbanístics o l’ocupació d’espais privats 
inedificables, han de justificar: 

a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra solució. 

b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a sistemes urbanístics 
establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i de la funcionalitat del sistema 
urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit. 
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c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i vistes de les 
edificacions veïnes, quan es redueix la distància respecte a aquestes edificacions. 

4. En els casos a què fa referència l’apartat 3, els espais ocupats pels serveis comuns esmentats 
no computen a efectes del volum edificable de la parcel·la ni de les distàncies mínimes de 
l’edificació als límits de la parcel·la, a d’altres edificacions o a la via pública. 

Article 98 

Modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o d'equipaments 
esportius. 

1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació 
o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel 
planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el manteniment 
de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació. Els canvis proposats 
dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la 
superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació a espai lliure o zona verda. 

2. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques aprova definitivament la 
modificació de les figures de planejament a què fa referència l'apartat 1, amb l'informe previ 
favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent i de la Comissió d'Urbanisme de 
Catalunya. 

3. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, no obstant el que disposa 
l'apartat 2, en el cas que un terç del nombre legal de persones membres de la Comissió 
d'Urbanisme de Catalunya ho sol·liciti, ha de sotmetre l'expedient de modificació a dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. En aquest supòsit, la resolució definitiva de l'expedient correspon al 
Govern i només pot ésser aprovatòria si l'informe de la Comissió Jurídica Assessora és favorable. 

4. La resolució definitiva de les modificacions a què fa referència l'apartat 1 s'ha d'adoptar en el 
termini de dos mesos des de l'emissió del darrer informe. Si, un cop transcorregut aquest termini, 
no s'ha adoptat cap resolució expressa, s'entén que la modificació ha estat denegada. 

5. La tramitació regulada per l'apartat 2 no s'aplica a les modificacions esmentades que siguin 
incloses en el procediment de revisió d'un pla d'ordenació urbanística municipal, ni tampoc als 
ajustos en la delimitació dels espais esmentats que no n'alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni 
la localització en el territori. 

6. Les propostes de modificació regulades pels apartats 1 i 5 han de justificar en la memòria 
pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es compleix el que 
estableix aquest article. 

Article 99 

Modificació de les figures de planejament urbanístic general que comporten un 
increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat, o la 
transformació dels usos 

1. Les modificacions d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos 
establerts anteriorment han d’incloure en la documentació les especificacions següents: 

a) La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades, 
públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i 
els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es duu a terme 
mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i de les 
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certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel Registre 
Mercantil. En el cas de manca d’identificació del propietari en el Registre de la Propietat s’han 
de fer constar les dades del cadastre. També s’ha de fer constar a la memòria si hi ha un 
adjudicatari de la concessió de la gestió urbanística, i la seva identitat. 

b) La previsió, en el document de l’agenda o del programa d’actuació del pla, de l’execució 
immediata del planejament i l’establiment del termini concret per a aquesta execució, el qual 
ha d’ésser proporcionat a la magnitud de l’actuació. 

c) Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en 
termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de 
la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica 
i financera, com a separata. 

2. Les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 resten 
també subjectes a les particularitats i tenen els efectes següents: 

a) Si les determinacions del planejament general que s’han de modificar tenen una vigència 
inferior a cinc anys, requereixen l’informe favorable de la comissió territorial d’urbanisme 
competent, abans de la tramitació. L’informe ha d’ésser demanat per l’administració 
competent per a tramitar-lo i s’entén emès en sentit favorable si transcorren tres mesos des 
que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. Els motius que justifiquen la modificació han 
d’estar explicitats convenientment en la sol·licitud d’informe i s’han de fonamentar en raons 
d’interès públic degudament enumerades i objectivades. 

b) L’incompliment dels terminis establerts per la modificació per a iniciar o acabar les obres 
d’urbanització o per a edificar els solars resultants comporta que l’administració actuant 
adopti les mesures necessàries perquè l’actuació s’executi o per retornar a l’ordenació 
anterior a la modificació. 

3. Si les modificacions d’instruments de planejament general comporten un increment de sostre 
edificable i es refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl 
amb aprofitament, han d’establir el percentatge de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic. 

 

Article 100 

Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les 
reserves per a sistemes urbanístics 

1. Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic comporta un increment de sostre 
edificable, en el cas de sòl urbanitzable, s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els 
espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de sòl 
urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20 m² per 
cada 100 m² de sostre residencial i de 5 m² per cada 100 m² de sostre d'altres usos. Per computar 
aquests estàndards, s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar sòl 
per a equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als requeriments que deriven de 
la modificació. 

2. Quan la modificació del planejament comporta l'augment de la densitat de l'ús residencial, sense 
increment de l'edificabilitat, s'ha de preveure una reserva complementària de terrenys per a 
sistemes d'espais lliures i equipaments de 10 m², com a mínim, per cada nou habitatge, llevat que 
l'augment de densitat es destini a habitatges de protecció pública i no ultrapassi el nombre 
d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta destinació. En el cas 
que aquesta reserva complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar en 
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el mateix àmbit d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor econòmic, que 
l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per adquirir zones verdes o 
espais lliures públics de nova creació en el municipi. 

3. En sòl urbà, quan la modificació del planejament té per objecte la reordenació general d'un 
àmbit que comporta la transformació global dels usos previstos pel planejament, ha d'incorporar 
una reserva mínima de 22,5 m² per cada 100 m² de sostre residencial per a zones verdes, espais 
lliures públics i equipaments públics. D'aquesta reserva, s'ha de destinar un mínim de 15 m² de sòl 
per cada 100 m² de sostre residencial a zones verdes i espais lliures públics. Així mateix, s'ha 
d'incorporar una reserva per a zones verdes, espais lliures públics i equipaments públics de 7,5 m² 
de sòl per cada 100 m² de sostre destinat a altres usos. Aquestes reserves s'apliquen sobre la 
totalitat del sostre edificable de l'àmbit. Als efectes anteriors, computen les reserves que s'han 
obtingut o s'han previst per a qualsevol ús per raó de la destinació de l'àmbit en qüestió d'acord 
amb el planejament anterior i s'hi ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. 

4. Quan la modificació del planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s'han 
d'incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments d'acord amb les regles 
següents: 

a) Si la modificació comporta transformació dels usos preexistents, s'han de complir les reserves 
mínimes que estableix l'apartat 3. 

b) Si la modificació comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, 
s'han d'incrementar les reserves d'acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 
respectivament. 

c) En el cas que les reserves exigides d'acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el 
mateix àmbit, per raons d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu 
valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons constituït per 
adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el municipi. 

Secció cinquena 

Iniciativa i col·laboració dels i de les particulars en el planejament urbanístic. 

Article 101 

Iniciativa privada en la formulació de plans urbanístics. 

1. La iniciativa privada pot formular plans especials urbanístics, plans de millora urbana i plans 
parcials urbanístics d'acord amb el planejament urbanístic general aplicable. 

2. Les persones promotores dels plans urbanístics a què es refereix l'apartat 1 tenen dret, si els ho 
autoritza l'ajuntament amb la finalitat de facilitar la redacció del planejament, a obtenir les dades 
informatives necessàries dels organismes públics i a ésser beneficiàries de les ocupacions 
temporals que calguin per a l'execució del pla, d'acord amb la legislació reguladora de l'expropiació 
forçosa. 

3. La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal que presenti. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir 
expressament la iniciativa pública per a formular-les. 
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1.8.Política social d’habitatge. Memòria social 

La present modificació no preveu sostre residencial de nova implantació ni augment de 
densitat d’habitatges, només crea un nou sistema de serveis tècnics, per la qual cosa no 
es preveu reserva d’habitatges de protecció.  

1.9. Justificació compliment art. 95 a art. 100 de la llei d’urbanisme. Cessió 
sistemes 

En la present modificació, al tenir com únic objectiu l’obtenció d’un nou sistema de serveis 
tècnics, no cal preveure cap cessió de sistemes. 

1.10. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

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

El Decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada, en el seu article tercer indica que aquests estudis de mobilitat s'han 
d'incloure com a document independent en el planejament urbanístic general i llurs 
revisions o modificacions que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.  

El present document de modificació puntual no comporta nova classificació de sòl.  

Simplement es crea un nou sistema de servei tècnic on actualment hi ha dos parcel·les 
per un habitatge en filera en cadascuna, per tant no caldrà fer estudi de mobilitat 
generada. 

1.11. Estudi de sostenibilitat econòmica 

La present modificació te per objecte millorar el sistema de desguassos residuals del 
sector. Aquesta millora constitueix un servei basic de la urbanització. Per tant no es 
objecte d’estudi de sostenibilitat com a servei aïllat. 

1.12. Cessió d’aprofitament mig 

En la present modificació no hi ha augment d’aprofitament, Es crea un nou sistema de 
servei tècnic on actualment hi ha dos parcel·les per un habitatge en filera en cadascuna , 
per tant no genera aprofitament mig. 
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1.13. Justificació adequació als criteris del PDU de revisió dels sols no 
sostenibles del litoral gironí. 

La finca es troba en una zona planera, lluny dels límits dels espais oberts.  

L’edificació prevista per el sistema tècnic es de edificació aïllada de una sola planta baixa, 
rodeja de zona enjardinada.  

Les tanques es preveu que s’ajustin al criteri del PDU, alçada màxima part massissa 0.8 
m, alçada total 1.50m i la part reixada o vegetal amb un proporció de forats mínima del 
50%. 

L’espai no edificat ni destinat a accessos de la parcel·la es preveu que sigui enjardinat. 

El projecte de l’estació de bombeig haurà de justificar el compliment dels paràmetres de 
paisatge del PDU de revisió dels sols no sostenibles del litoral gironí. 

1.14. Avaluació econòmica. viabilitat 

D’acord amb l’article 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei d’urbanisme, el planejament ha de justificar la viabilitat econòmica de 
l’operació així com la seva sostenibilitat econòmica. En aquest cas les despeses tenen per 
objecte millorar un servei basic de la urbanització, no avaluable econòmicament per si sol, 
si no en el si de tota la urbanització. Aquesta millora s’ha planificat de comú-acord amb el 
Consorci de la Costa Brava i l’ACA.  

El valor previst per l’expropiació de la finca es de 111.982,44€. 

El valor de les obres de les noves conduccions i bombeig caldrà determinar-ho en el 
projecte d’obres corresponent. 

1.15. Justificació adequació articles 3 i 9 del DL1/2010 

La modificació puntual proposada dóna compliment als principis de desenvolupament 
sostenible establerts a l'article 3 de la Llei d'Urbanisme, en el sentit que l’objecte últim de 
la modificació es la millora de la xarxa de desguassos residual del municipi. 

 

Castelló d’Empúries, desembre de  2020 

L’arquitecte municipal 

Joan Antoni Rodeja Roca 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 

Article 1 Àmbit de la modificació puntual de POUM. 

L’àmbit de la present modificació el constitueix les parcel·les cadastrals nº 
8686901EG0788N0001ZJ  i la 8686902EG0788N0001UJ. 

Article 2. Vigència. 

Aquesta modificació puntual de POUM té vigència indefinida i vincula tant a l’administració 
com els particulars en el compliment de les seves determinacions. 

Article 3. Desplegament del POUM. 

Es crea un nou polígon d’actuació aïllada per tal de desenvolupar el polígon. 

Determinacions del nou polígon: 
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Article 4. Normativa sectorial  

Quan es faci referencia a una normativa sectorial, s’entén a aquella o a la que la 
substitueixi. 

 

 

 

 

Castelló d’Empúries març de 2021. 

L’arquitecte municipal. 

Joan Antoni Rodeja Roca 
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III. PLÀNOLS 

 

  



Modificació puntual del POUM de CASTELLÓ D’EMPÚRIES  nº 12. 

 

Ajuntament de Castelló d’Empúries Página 23 

 

INFORMATIUS 

1.- Situació. 

2- PTPCG. 

3-Topografic. 

4-Estructura de la propietat. 

5-Planejament vigent. 
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ORDENACIÓ 

6- Planejament proposat. 
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IV. VALORACIÓ FINQUES  
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