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I . MEMORIA  

 

 

 

MODIFICACIO PUNTUAL POUM SECTOR CASTELLO-NOU 

 

I . MEMORIA  
 

1- INTRODUCCIÓ 

Aquest sector es va desenvolupar mitjançant un pla parcial aprovat els anys 70. 

Part de l’illa objecte de la present modificació durant la tramitació del POUM era 
propietat d’una empresa constructora que volia edificar una nau per materials 
sanitaris de la construcció i per tant preveia la construcció d’una sola nau amb 
una gran superfície d’aparcament en la planta baixa amb accés per el vial lateral 
de la C-260. 

Per tal de no dificultar l’execució de la nau, es va optar per no modificar les 
determinacions del POUM en aquest sector. 

La crisis va fer que no es desenvolupes el projecte i que la finca passes a mans 
d’un altre promotor que va presentar un projecte amb naus de reduïdes 
dimensions. L’Ajuntament te comprovat en finques properes que creen una mala 
imatge al sector i produeixen un transit difícilment compatible amb l’ús 
residencial, màxim quan en els últims anys la resta del polígon s’ha consolidat 
amb habitatges de primera residencia. 

Per tal d’evitar aquest tipus de construccions es va suspendre llicencies d’obres i 
es redacta la present modificació puntual de POUM. 

 

2-ÁMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM  

L’àmbit de la present modificació inclou les finques cadastrals:  

Les referencies cadastrals son: 

 6080401EG0768S0001HJ   5.797 m
2
 

 6080402EG0768S0001WJ  1.954 m
2
 

 5981101EG0758N0001HT (part) 11.741 m
2
 

 

I els sistemes viaris i d’espais lliures annexes, amb una superfície total 
aproximada de 2.012 m2. 

El terreny està delimitat pel: Nord-est amb la calçada lateral de la C-260; Nord-
oest  per finques residencial del sector; Sud-oest el carrer de la Paborderia i 
equipaments privats del sector; i Sud-est amb el carrer de les Closes. 



 
 
 

La finca 6080401EG0768S0001HJ  es propietat de l’empresa Maxans,  la 
6080402EG0768S0001WJ de l’Ajuntament, adquirida per cessió del 10% 
d’aprofitament mig i la  5981101EG0758N0001HT de l’empresa Teixidor 
Inmobles S.A. 

Els vials i sistema d’espais lliures son en part propietat municipal per cessió en el 
projecte de reparcel·lació del sector Castello-nou i un altre part es troba inclosa 
dins la finca . 6080401EG0768S0001HJ de Maxans. 

 

 

 



 
 
 

 

3- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE POUM.  

La present modificació te per objecte: 

1) Una ordenació de la zona comercial en planta baixa i habitatges en planta 
pis, vinculades directament a la calçada lateral de la C-260, amb vistes 
des de la carretera i amb una imatge uniforme del conjunt.  

2) L’ordenació d’una zona residencial en filera en la part posterior, vorejada 
de vialitat i amb un nou sistema d’espais lliures en front. 

3) La col·locació del sistema d’espais lliures al costat del carrer Paborderia 
que es el principal vial de la zona residencial de Castello-nou. Aquest 
sistema augmenta significativament la seva superfície de l’anterior sistema 
d’espais públics que donava a la via de serveis de la C-260, ja que 
incorpora la finca municipal, actualment ja destinada a sistemes d’espais 
lliures ( encara que urbanísticament fos zona). 

4) La col·locació d’un nou sistema d’espais lliures al costat del carrer de les 
closes, que facilita el manteniment del arbrat existent. 

5) La implantació d’un nou sistema viari amb una traçat diferent i un amplada 
mes en consonància amb les edificacions que hi dona serveis. 

6) La millora de l’ordenació de l’edificació en la clau 7a, es redueix l’alçada 
dels possibles edificis i s’amplia la separació de les edificacions als límits 
de la parcel·la. 

 

 
Carrer de la Paborderia. 



 
 
 

 
Carrer Closes  

 
Calçada lateral de la C-260 



 
 
 

 
A primer terme la finca municipal i a segon terme la finca propietat de Maxans. 

 
Imatge dels local de reduïdes dimensions propers que es vol evitar amb la 
present modificació. 



 
 
 

 

4.- QUADRE COMPARATIU 

Planejament vigent 
Zones o sistemes Superfície  sostre 

Zona comercial i habitatge us 
exclusiu local planta inferior. 

7.244 m2 18.110m2 

Sistema espais lliures 897 m2  
Sistema viari 1.622 m2  
Industrial, comercial clau 7a 11.741 m2 11.741 m2 
TOTAL 21.504 m2 29.851 m2 

 

Planejament proposat 
Zones o sistemes Superfície  sostre 

Zona comercial i habitatges en 
PP 

1.241 m2 3.177 m2 

Zona residencial en filera 2.639 m2 3.078 m2 
Sistema espais lliures 4.179 m2  
Sistema viari 1.704 m2  
Industrial, comercial clau 7a 11.741 m2 11.741 m2 
TOTAL 21.504 m2 17.996 m2 

 

 Per tant la present modificació puntual de POUM, augmenta el sistema 
d’espais lliures, redueix el sostre edificable i posa en valor el sostre 
resultant. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 Vigent  

vigent 

 

 
Proposat 



 
 
 

 

5.-TRAMITACIÓ DEL 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. 
 
Es d’especial rellevància l’art 99-2a pel que fa l’obligació de sol·licitar informe 
previ  a la CTUG per ser el POUM d’una antiguitat inferior  a cinc anys ( va ser 
publicat al DOGC de 15-07-2014) “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” 
i  l’art 98 al ser una modificació de sistema d’espais lliures “El conseller o 
consellera de Política Territorial i Obres Públiques aprova definitivament la 
modificació de les figures de planejament a què fa referència”. 
 
La modificació va ser aprovada inicialment en data 29 de novembre de 2018. 
 
Durant l’exposició al públic, s’han sol·licitat informes a ACA; 
Departament d’Empresa i Coneixement, Departament competent en 
matèria de carreteres i Departament competent en matèria d’habitatge, 
tots ells de la Generalitat de Catalunya i s’han rebut informe favorable, 
de carreteres sense condicions  i de comerç on es demana que en les 
diferents zones s’especifiqui mes detalladament els tipus comercials que 
s’hi poden implantar. A mes s’han presentat dos al·legacions per Maxsan 
2015 Platja d’Aro S.L., la primera amb RE 2019-764 de data 18-01-2019 
mostrant la disconformitat amb la modificació redactada,  una segona 
amb RE 2019-2849 de data 01-03-2019, i una tercera amb RE 4634 de 
data 08-04-2019 on es presenta una proposta de modificació alternativa. 
En el text redactat per l’aprovació provisional es recullen els criteris de 
l’ordenació alternativa presentada. 
Va ser aprovada provisionalment en data 29 d’abril de 2019, amb unes 
modificacions de la situació del sistema d’espais lliures, per tal de 
preservar els arbres del vial i es reduïa el numero d’habitatges en filera. 
La comissió d’urbanisme de 13 de novembre de 2019 va emetre acord de 
suspensió de l’aprovació definitiva fins que s’incorporin les següents 
prescripcions: 
1.1 Cal completar la memòria del document amb la documentació 

especifica que determina l’article 98.1 consistent en la justificació 
quantitativa i qualitativa dels sistemes objecte de modificació. 

1.2 Cal aportar la identitat de tots els propietaris o titulars d’altres 
drets reals sobre les finques afectades, publiques 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, d’acord amb l’establert a l’art 99.1 del TRLUC. 

1.3 Cal completar la justificació sobre els canvis proposats a  la clau 
7.a 

1.4 Cal donar compliment a l’art 57.3 del TRLU i fixar el sostre destinat 
a habitatges de protecció publica. 

1.5 Cal fixar la modalitat de reparcel·lació així com definir les despeses 
d’urbanització del polígon creat. 

1.6 Cal donar compliment a les prescripcions derivades de l’informe de 
l’ACA emes en data 31 de maig de 2019. 

1.7 Cal fixar els usos comercials a la clau 8b10 d’acord amb la inclusió 
o no dels terrenys dins la TUC. 

1.8 Respecte a l’informe de carreteres, cal incloure a la normativa del 
polígon que, en cas que les activitats que s’estableixin en les 
zones afectades per aquesta modificació puntual tinguin 
consideració d’implantació singular, caldrà dur a terme amb 
caràcter previ a la llicencia, l’estudi de mobilitat preceptiu en el 
qual s’haurà d’acreditar el correcte funcionament de les xarxes i 
modes de transport amb la incorporació a càrrec del promotor de 
les actuacions que siguin necessàries a aquest efecte. Aquest 
estudi, pel que fa a la incidència en les carreteres de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya, haurà d’obtenir l’informe favorable 
vinculant de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre. 

 
 
6.- USOS DEL TERRITORI. 

Tal com es pot veure en les fotos annexes la parcel·la propietat de Maxans es 
troba no edificada i vallada; La finca propietat de l’Ajuntament es troba destinada 
a espais lliures; i La finca de l’Antigua industria Danone, es troba mig es desús, 
degut a un incendi i la resta es troba destinada a nàutica. 
 
 
7.- AVALUACIÓ AMBIENTAL. 

D’acord amb l’article nº7 de la llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i 
programes, la present modificació de normes subsidiàries, al no alterar  la 
classificació del sol urbà ni el no urbanitzable, no es necessari seguir el procés 
d’Avaluació ambiental.  
 
 
8.-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 per el decret legislatiu 64/2014. 
 
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. 

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. 

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 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 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. 
 
 
 
9.- POLÍTICA SOCIAL D’HABITATGE. MEMÒRIA SOCIAL. 

La present modificació preveu sostre residencial de nova implantació i 
augment de densitat d’habitatges no vinculats a una activitat annexa, 
per tant es preveu reserva d’habitatges de protecció. En la proporció 
d’un 20% del sostre residencial de HPO i un 10% de concertat. 
 
El planejament actual preveu la possibilitat de edificar un habitatge cada 115 m2 
de parcel·la. Si es te en compte que la sup. de zona 8b6 actual es de 7.244 m2, 
en resultant 62 habitatges i la present modificació puntual de POUM en preveu 
un màxim de 45 unitats, però ates que son uns habitatges vinculats directament 
a unes activitats annexes, no es tenen en consideració, al efectes de si es 
considera obligació o no la reserva d’habitatges de protecció oficial.  
 
L’art 57.3 del DL 1/2010 diu;. 

 “Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han 
de reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per 
al compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl 
corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del 
qual, com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim 
general, de règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a 
equivalents la normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer 
o a altres formes de cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els 
plans d’ordenació urbanística municipal següents, llevat que el planejament 
territorial o director urbanístic determini una altra cosa: 

a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només 
distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable. 

b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de 
comarca i que compleixen els requisits següents: 



 
 
 

Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any. 

Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per 
al conjunt dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable a què fa referència l’apartat 4.”  

Aquest habitatges es situen en part de l’illa qualificada amb la clau 8b10. 
El total de sostre residencial previst en la present modificació es de 
5.008 m2. 
El sostre mínim previst per habitatges protegits es de 1.502.40 
m2(30%) dels quals un 1001.60 seran habitatge protecció oficial (20%) 
i 500.80 habitatge concertat (10%).  
 
S’ha realitzat un avantprojecte de la possible construcció per comprovar 
la seva viabilitat en l’edifici plurifamiliar del polígon i tres habitatges en 
filera. ( la part tramada es proposa que sigui la d’habitatges de 
protecció). 
 

                         
 
Planta 2                                                      planta 1 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Habitatges en filera. 
 
 
 
 
10- JUSTIFICACIÓ TRAMA URBANA  DL 1/2009. 

El municipi de Castelló d’Empúries te aprovat la delimitació de la trama 
urbana, on s’inclou parcialment la finca qualificada amb la clau 8b10. 

 

 
 
 
 
 
 
11- JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT ART Nº95 A  Nº100 DE LA LLEI 

D’URBANISME. CESSIO SISTEMES. 

1) Es sol·licita informe previ a la CTUG, d’acord amb l’apartat 2a del art 99. 

2) La modificació afecta tres finques, una que es propietat de l’Ajuntament 
per cessió del aprofitament mig del sector., l’altre ha estat adquirida 
recentment per l’empresa MAXANS mitjançant subhasta, i la tercera es 
l’antiga finca Danone, propietat de Teixidor Inmobles S.A., actualment 
destinada a serveis Nàutics. El promotor de la modificació es l’Ajuntament 
amb l’objectiu de millorar l’ordenació. 

3) Les cessions mínimes per sistemes d’espais lliures es compleixen, es 
necessiten 2.145,00 m2 i es preveuen 2.225,00 m2. 

 



 
 
 

 Nou sostre 
edificable 

percentatge Superfície m2 

Sistema d’espais lliures actuals   897,00 m2 

22.5 m2/100 m2 residencial 5.014 m2 22.50% 1.128,15 m2 

7.5 m2/100 m2 altres usos 1.241 m2 7.50% 93,08 m2 

Total necessari   2.118,23 m2 

Total previst   2.225,00 m2 

 

El sistemes d’espais lliures proposats tenen una topografia molt mes 
planera i una situació mes propera al sol residencial i per tant son de 
mes fàcil gaudi per els habitants del sector.  

Tant per les característiques qualitatives com quantitatives els 
sistemes d’espais lliures proposat tenen unes millors condicions que 
les actuals. 

4) S’haurà de cedir el 15% del increment d’aprofitament mig a l’Ajuntament. 

 

12.- 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 els estudis d'avaluació 
de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en els 
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 
urbà, el seu abast es molt reduït i no augmenta la mobilitat, per tant no es 
necessari redactar un estudi de mobilitat. 
 
Excepcionalment en la clau 7a i 8b10 s’introdueix l’obligació de redactar 
un estudi de mobilitat, en cas de realitzar una implantació comercial 
singular. Aquest document ha de  justificar el correcte funcionament de 
les xarxes i modes de transport amb la incorporació a càrrec del 
promotor de les actuacions que siguin necessàries a aquest efecte. 

 
 
 

13.- ESTUDI DE SOSTENIBILITAT ECONOMICA. 
 

La present modificació no altera significativament els costos de manteniment de 
les obres d’urbanització, ja que es disposarà de major superfície de vialitat i 
sistema d’espais lliures per el seu manteniment unitari serà mes senzill.  

 



 
 
 

L’Ajuntament ingressarà uns nous IBIS d’aproximadament 14.000€/any. 
L’Ajuntament ingressarà uns ICIO de les llicencies d’obres d’aproximadament de 
155.742 €. 
L’Ajuntament ingressarà uns imports de les llicencies ambientals 
d’aproximadament 9.000€. 

 
Per tant la modificació pot representar uns ingressos municipals    
d’aproximadament    23.000€/any mes 155.742 € abans del inici de l’ocupació de 
les diferents construccions.  
L’Ajuntament també ingressarà l’import del 15% d’aprofitament mig, que es 
calcula en aproximadament 8.403€ (15% de 56.020€). 

 
 

14.- CESSIÓ D’APROFITAMENT MIG. 
 
D’acord l’article 43-c i  99-3 del DL 1/2010,  de 3 d’agost i ates que la 
modificació no comporta un increment de sostre edificable, però si que els sostre 
previst te una valor unitari de repercussió superior, s’ha d’establir un percentatge 
de cessió del 15% del increment del aprofitament mig. El valor estimat en el 
present document del augment de valor es de 56.020€ , per tant el 15% 
d’augment de valor es de 8.403€. Aquest valor es orientatiu i s’haurà de 
calcular en el moment d’aprovació del document de reparcel·lació del 
sector. 
 

15.- AVALUACIÓ ECONOMICA. VIABILITAT 
 
D’acord amb l’article 66 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 s’entén que cal justificar la viabilitat econòmica de l’ordenació 
detallada. 
 
Valor repercussió sostre planejament vigent: 
 
 Sostre m2 Valor unitari €/m2 Total € 
pb 7.244 80 579.520 
P1 7.244 45 325.980 
P2 3.622 25 90.550 
Total 18.110  996.050 
 
Valor repercussió sostre planejament proposat: 
 
 Sostre m2 Valor unitari €/m2 Total € 
Residencial en filera lliure 2673.00 280 748.440 
Residencial en filera concertat 405.00 140 56.700 
comercial accés vial serveis 1241.00 150 186.150 
Habitatges bloc lliure 832.60 180 149.868 
Habitatges bloc HPO 1001.60 50 50.080 
Habitatges bloc concertat 95.80 140 13.412 
Total 6328.00  1.204.650 
 
El cost estimat de les obres d’urbanització es de 210€/m2 per el vial actual i 190 
per el de la proposta, ja que la vialitat proposada te mes amplada i permet uns 



 
 
 

acabats mes convencionals i l’actual requereix un acabats d’us mixta de vianants 
i vehicles, de mes cost i, el que resulta un valor de: 
 
 Sup. vial (m2) Valor unitari  
Actual  1.622 230 € 373.060 € 
Proposta viari 2.181 190 € 414.390 € 
Proposta SELL 2.225 50 € 111.250 € 
  
La viabilitat econòmica ve donada per una ordenació de mes valor unitari i un 
estàndard de sistema d’espais lliures mes gran, que permetrà consolidar el 
creixement residencial de la zona, així com el creixement comercial, de valor, 
amb façana directa al vial de servei de la C-260.  
El valor resultant del estat actual (valor de repercussió menys obres de 
urbanització) es de 622.990 € i el de la proposta es de 679.010€. 
En la finca de l’antiga Danone nomes es modifica els paràmetres de façana 
mínima i la separació mínimes, i es regula l’alçada màxima fins a carener.   
El costos d’urbanització dels vials i sistemes d’espais lliures proposats es valora 
en  525.640 €. 
 
 
 
La finca propietat de l’ajuntament, te una superfície de 1954 m2 i Una 
edificabilitat 2.5 m2/m2. El seu valor amb el mateix valors anteriors, te 
una valor de: 
 
 Sostre m2 Valor unitari €/m2 Total € 
pb 1.954 80 156.320 
P1 1.954 45 87.930 
P2 977 25 24.425 
Total 4.885  268.675 
 
Aquest valor de 268.675€, que renuncia l’ajuntament per tal de que el 
sector Castello-nou tingui una sistema d’espais  lliure proporcionat al 
sector, es assumible per les finances municipals. 
Es un sector aprovat amb la llei del sol de 1956 i que es va cedir el 10% 
d’aprofitament mig perquè l’ajuntament va guanyar un contenciós que 
va interposar al comprovar que els vials es varen urbanitzar 
posteriorment a l’aprovació de la llei de sol de 1975. (la llei de 1956 no 
preveia 10% d’aprofitament mig, mentre que la de 1975 si ). 
En aquest sector es preveia les zones verdes en el marge del riu, un 
espai avui de difícil accés i en zona de flux preferent. 
 
 
16.- ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGISTICA. 
 

D’acord amb la legislació vigent en matèria de paisatge, el PTPCG, i el 
PDUDRDSNSDLG, cal adjuntar a la documentació del present document un estudi 
d’impacte i integració paisatgística.  

 
 
 
 



 
 
 

17.- JUSTIFICACIÓ ADEQUACIÓ ARTICLES 3 i 9 DEL DL1/2010. 
 
La modificació puntual proposada dona compliment als principis de 
desenvolupament sostenible establerts a l'article 3 de la Llei d'Urbanisme, en el 
sentit de consolidar i potenciar una zona urbana tradicional en us.( us mixta 
residencial i activitats econòmiques compatibles). 
Es dona també compliment a les directrius per el planejament urbanístic 
establertes a l'article 9 de la llei d'urbanisme, en el sentit que no s'ocupen nous 
terrenys no urbanitzables, sino que es potencia la  rehabilitació del sol urbà 
tradicional existent. 

 
  

Joan Antoni Rodeja Roca, arquitecte  

 

Castelló d’Empúries, maig 2020 
 

 

 



 
 
 

II NORMES URBANISTIQUES 
 
Article 1 Àmbit de la modificació puntual de POUM. 

L’àmbit es l’assenyalat en els plànols, te una superfície aproximada de 21.504 
m2 i limita amb el carril de servei de la C-260, habitatges bifamiliars, finca de 
serveis de la urbanització, carrer de la Paborderia i carrer Closes. 

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. 

Per l’efectiva execució dels sistemes i zones objecte del present POUM es 
redactaran els corresponents projectes obres i reparcel·lació.  

Article 4. Condicions d’ordenació i edificació, clau 5a3. 

Es modifica l’art 128 del POUM, creant un nou subtipus, 5a3, amb les següents 
determinacions: 

1)Determinacions clau 5a3. (habitatges alineats a vial).   

Clau 5a3 (habitatges alineats a vial). 

- Parcel·la mínima: 90 m2. 

- Façana mínima: 5.50 m. 

- Ocupació màxima: els gàlibs assenyalat en el plànol d’ordenació.( 14 m o 13 
m) 

- Alçada màxima edificació: 7m; PB+1 

- Separació mínima façana principal a S. viari i S.E.LL: alineada.(veure plànol 
ordenació). 

- Separació mínima façana lateral a vial: alineada, o be 2 m. 

- 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 1,50 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 / Garatges particulars. 

- Aparcament: De forma general són d’aplicació les determinacions de l’article 
239 d’aquestes normes urbanístiques. És obligatori preveure una superfície 
coberta destinada a aparcament en la proporció d'una plaça per habitatge. 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. 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.  

-Dins el conjunt dels habitatges es pot ordenar una zona comunitària destinada a 
espais lliures privats, piscines i accessos, sense cap tipus d’edificació. 

-Es permet la construcció d’un soterrani en la totalitat de la zona, sempre i quan 
la seva coberta no sobresurti del nivell del vial. 

-Caldrà reservar un mínim de 405 m2 construït, per habitatges 
concertats. ( amb mínim de 3 habitatges)  

 

Article 5. Condicions d’ordenació i edificació, clau 8b10. 

Es modifica l’art 139 del POUM, creant un nou subtipus, 8b10, amb les següents 
determinacions: 

 

2) Determinacions clau 8b10 (zona comercial vial serveis Castello-nou): 

-Parcel·la mínima: 1000 m². 

-Intensitat màxima: 2,56 m2/m2 

- Façana mínima 20.00 m. 

- Ocupació màxima: segons plànol ordenació  100%planta baixa i 80% PP.  

- Separació mínima a vial: alineada 

- El projecte haurà de ser unitari per tota el conjunt. 

- Alçada màxima 11 m des del vial de servei del C-260. 

- nº màxim plantes: pb+2 des del vial de servei de la c-260.  

- Elements volats s’hauran de situar dins l’àmbit de la zona, sense sobresortir 
dels seus límits i si es seu volat en inferior a 1 m no comptabilitzarà com 
intensitat. 

- Tanques de parcel·les: Els cossos opacs tindran com a màxim 1,00 m per sobre 
el nivell de la vorera sobre el qual s'emplaci. Per damunt d'aquesta part fins una 
alçada de 1,80 m es podrà disposar una reixa metàl·lica plastificada dins de 
marcs metàl·lics o elements verticals de formigó prefabricats (separats la 
mateixa dimensió que la seva amplada i sense cap unió horitzontal). Es 
prohibeixen els balustres, les gelosies ceràmiques o de formigó. En la façana del 
vial de servei es prohibeix la tanca. 

- Usos en planta baixa: Comercial (limitat: Fora la TUC als establiments 
comercials singulars ECS, així com llurs excepcions, si escau. Dins la TUC  
els PEC,MEC.GEC i GECT singulars i  els PEC, MEC i GEC no singulars) / 
Socio-cultural / Sanitari-assistencial / Industrial categoria 1ª i 2ª / 
Hostaler.  

En cas que les activitats comercials que s’estableixin tinguin 
consideració d’implantació singular, caldrà dur a terme amb caràcter 
previ a la llicencia, l’estudi de mobilitat preceptiu en el qual s’haurà 
d’acreditar el correcte funcionament de les xarxes i modes de transport 



 
 
 

amb la incorporació a càrrec del promotor de les actuacions que siguin 
necessàries a aquest efecte. Aquest estudi, pel que fa a la incidència en 
les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, haurà 
d’obtenir l’informe favorable vinculant de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. 
 

- Usos en planta pis: habitatge, consultoris particulars i oficines. 

- Aparcament De forma general són d’aplicació les determinacions de l’article 239 
del POUM. És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament 
en la proporció d'una plaça per cada 100m2 de sostre o fracció de local 
comercial, d'oficines o per activitats econòmiques. 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. 

Es permet la construcció d’un soterrani en el conjunt de la zona, sempre i quan 
la seva coberta no sobresurti del nivell de la calçada lateral de la C-260. 

-Caldrà reservar un mínim de 1.001,60 m2 construït, per habitatges HPO 
(amb un mínim de 10 habitatge) i un mínim de  95,80 m2 construït, per 
habitatges concertats. ( amb mínim de 1 habitatge)  

 

 

Article 6. Condicions d’ordenació i edificació clau 7a. 

Es modifica l’art 135 del POUM, modificant les determinacions de la clau 7a.  

 

Determinacions clau 7a (industrial històric): 

Parcel·la mínima: 300 m². 

-Ocupació màxima 75%. 

-Intensitat màxima 1 m² st./m² s. 

-Alçada màxima edificació 10,00 m des de la cota del vial de servei al carener de 
la coberta. 

-Separació mínima a vials: 4.00 m al vial de servei del C-260, de la resta de vials 
5.00 m. 

-Separació mínima a veïns amb usos residencials i equipaments: 5,00 m. 

-Separació mínima a veïns amb usos assimilables, industrial, magatzems, 
oficines, comercial, i activitats econòmiques: Es permetrà adossar les edificacions 
a les mitgeres amb una profunditat edificable no superior als 18,00 m. 

-Elements volats Es prohibeixen els elements volats. 

-Elements tècnics: Els elements tècnics de les instal·lacions, xemeneies, pont-
grues, conduccions i tot altre tipus d'aquests elements en els que per exigències 



 
 
 

del procés industrial resulti obligat sobrepassar els límits d'edificació abans 
esmentats quedaran subjectes a especial autorització. 

-Façana mínima 14,00 ml al vial de servei de la C-260. 

-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 1,50 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. 

-Usos: Magatzems / Comercial ((limitat als establiments comercials 
singulars ECS, que es detallen en l’art 6.1.b del D. Llei 1/2009 i es 
classifiquen en PEC, MEC,GEC,  GEC i GECT))  / Oficines al servei de les 
instal·lacions industrials / Industrial, categories 1a, 2a, 3a i 4a.  

 

-Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mitja per cada 100 m2 st. de local 
comercial o d'oficines. La superfície mínima per plaça d'aparcament incloent la 
part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 m² i les mides mínimes 
seran de 2,40 m d'amplada per 5,00 m de llargada. El 2% de les places seran 
per usuaris minusvàlids, de mides mínimes de 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. 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. 

Nomes es permeten les activitats comercials singulars 

Amb caràcter previ a la tramitació de la llicencia comercial, caldrà dur a 
terme l’estudi de mobilitat preceptiu en el qual s’haurà d’acreditar el 
correcte funcionament de les xarxes i modes de transport amb la 
incorporació a càrrec del promotor de les actuacions que siguin 
necessàries a aquest efecte. Aquest estudi, pel que fa a la incidència en 
les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, haurà 
d’obtenir l’informe favorable vinculant de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Article 7. Polígon d’actuació urbanística PAU-46. 

-Es modifica l’art 149 del POUM i s’introdueix en el llistat dels PAUS, el PAU 46. 

-Es crea un nou polígon de sol urbà no consolidat, PAU-46, DOCUMENT C.2 “ 
FITXES DE POLIGONS D’ACTUACIÓ I SECTORS DE PLANEJAMENT” amb les 
següents determinacions: 
 Zones  Superfície  Sostre 

residencial 

Sostre 

comercial 

Nº màxim 
habitatges 

Zona comercial en PB i 
residencial en PP 
(80%ocupació plantes 
pis) (clau 8b10) 

1.241 m2 1.930 m2 1.241 m2 25 unitats 

Zona residencial (clau 
5a3) 

2.639 m2 3.078 m2  20 unitats 

     
Total zones 3.880 m2 5.008 m2   
sistemes     
Sistema espais lliures 
( clau V-7) 

2.225 m2    

Sistema viari ( clau X-
3) 

1.703 m2    

Total sistemes 3.928m2    
TOTAL AMBIT 7.808 m2 5.008 m2 1.241 m2 45 unitats 

En la clau 8b10 caldrà reservar un mínim de 1.001,60 m2 construït, per 
habitatges HPO ( amb un mínim de 10 habitatge) i un mínim de  95,80 
m2 construït, per habitatges concertats. ( amb mínim de 1 habitatge)  

En la clau 5a3 caldrà reservar un mínim de 405 m2 construïts 
d’habitatges concertats. ( amb un mínim de tres habitatges.) 

Objectiu: 

Urbanitzar el vial i sistema d’espais públics i realitzar la reparcel·lació del sector. 

Gestió urbanística: 

Projecte urbanització i projecte de reparcel·lació, modalitat de compensació 
bàsica. 

Edificabilitat: 

Índex edificabilitat brut: 0.81 m2/m2. ( 6.324 m2) 

Agenda: 

Dos anys a partir de l’aprovació definitiva del present document. 

Condicions particulars: 

D’acord amb l’informe de l’ACA de data 03/06/2019 : 



 
 
 

1) El projecte d’urbanització haurà de justificar i descriure, si calen, les 
actuacions fora de  l’àmbit, d’ampliació i millora de les xarxes 
d’abastament i clavegueram municipal que siguin necessàries per mantenir 
les condicions tècniques de serveis en les dues xarxes, reglamentàriament 
exigibles. 

2) Respecte al sanejament, el sector delimitarà una reserva de sol i 
pressupost necessaris per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi 
en el sector, d’acord amb allò informat en l’apartat de consideracions. No 
obstant això, l’Agencia avaluarà si pot ser viable la connexió dels sectors 
al sistema públic de sanejament i, en cas afirmatiu, s’imposarà una taxa 
per l’Accés a les infraestructures de sanejament en alta existents. Tant si 
es viable la connexió a la xarxa de sanejament en alta com si s’ha d’optar 
per la construcció d’un sistema de sanejament autònom. Caldrà incloure 
en el projecte d’urbanització, el cost total de la solució global del 
sanejament  d’acord amb l’article 120.1a del DL 1/2010, de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, per tal que formi part de 
les despeses a assumir pel propietaris. 

3) En el moment de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ha de 
restar acreditat que el subjecte passiu ha satisfet la taxa a l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, de conformitat amb l’article 89 apartat 7 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei 5/2007, de 28 de març, abans 
citada. 

4) L’inici de les obres d’urbanització requereix l’autorització de l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, que haurà de tramitar el promotor aportant el 
corresponent projecte d’urbanització adaptat a les prescripcions anteriors. 

 

 
 

Joan Antoni Rodeja Roca, arquitecte.  

 

  



 
 
 

 

Castelló d’Empúries maig de 2021. 

 

 

 

 

ANNEX PLANOLS: 

 

 plànols informatius escala 

Nº 1  SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 1/ 2.000 

Nº 2 PLANEJAMENT VIGENT POUM 1/ 2.000 

Nº 3 PLANEJAMENT VIGENT PTPCG 1/ 10.000 

Nº 4 PLANEJAMENT VIGENT AMB DETALL 
POUM 

1/ 1.000 

 plànols normatius  

Nº 5 PLANEJAMENT PROPOSAT 1/ 1.000 

Nº 6 AMBIT NOU POLIGON 1/ 1.000 
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