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I. MEMÒRIA  

0.1. Introducció 

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

Des de la seva vigència, i en el moment d’informar als diferents propietaris 
afectats s’ha observat que existeixen un seguit d’errors, en molts dels casos hi ha 
un contradicció entre diferents apartats del document  i en altres un error en la 
denominació d’una clau de qualificació urbanística. 

Aquest document te per objecte donar resposta aquest petit errors. 

Inclou les determinacions de l’acord de la CTUG de data 13 de juliol de 2020. 

0.2. Modificació nº 1 

L’alçada màxima de la part massissa de les tanques es diferent en  les 
fitxes que en l’article nº 258-6. 

Existeix una contradicció en l’alçada màxima de la part massissa de les tanques, 
en edificacions aïllades. En les fitxes s’assenyala 0.80 m d’alçada sobre la cota 
natural del terreny i l’art 258-6, assenyala 0.60 m. Es proposa augmentar l’alçada 
de la part massissa de la tanca, regulada en l’art 258-6 de 0.60 m. a 0.80 m.  

 

Redactat actual 

CAPÍTOL V. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 

Article 258. Paràmetres de regulació 

6. Les tanques de parcel·la podran tenir una part massissa amb una alçària 
màxima de 0,60 m. des de la via publica o cota natural del terreny i una part 
reixada o vegetal amb una alçària màxima de 1,80 m. des de la via publica o cota 
natural del terreny. Es prohibeix les gelosies ceràmiques, les de formigó i les 
balustrades. 

 

Redactat proposat 

CAPÍTOL V. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 

Article 258. Paràmetres de regulació 

6. Les tanques de parcel·la podran tenir una part massissa amb una 
alçària màxima de 0,80 m. des de la via publica o cota natural del terreny 
i una part reixada o vegetal amb una alçària màxima de 1,80 m. des de la 
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via publica o cota natural del terreny. Es prohibeix les gelosies 
ceràmiques, les de formigó i les balustrades 

0.3. Modificació nº 2 

 

Separació de veïns clau 10a/8a sector Badia /salins 4 linear / Moxo -Sant 
Mori. 

La separació  als límits de veïns de la clau  10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí 
extensiva), preveu una separació mínima als laterals de 10.00 m.  

El PGOU assenyalava en la clau 15/3a una separació  mínima a veïns de  5.00 m. 

La separació mínima de 10 m. atesa la construcció existent impossibilita quasi tota 
nova edificació.(molt possiblement aquest error be per la distancia a canal 
que normalment es de 10 m.) 

Es proposa tornar a assenyalar  com a separació mínima a veïns la separació de 
5.00 m.  Es revisa el tipus d’ordenació segons edificació aïllada o 
volumetria especifica de cada clau. 

En cada finca hi poden haver dos claus diferents segons es vulgui 
construir hotels o no, ja que la clau amb canvi d’us esta pensada per 
facilitar la construcció de nous hotels a prop de mar, tot i que en realitat 
es molt difícil que es produeixi el canvi perquè la parcel·la mínima 
necessària es molt gran. 
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Redactat actual 

 

“Clau 10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí extensiva) 

Sense canvi d’ús 

Illes Salins 4ª línia i Badia 

Tipus d'ordenació:  Edificació aïllada 

Intensitat màxima:  0,40 m² st./m² s. (inclosa edificació auxiliar) 

Parcel·la mínima:  500 m² 

Es permeten agrupacions d'habitatges per una densitat màxima de 1 
hbtge/250m2 de sòl, amb un màxim de 8 habitatges en parcel·les d’una superfície 
fins a 2.000 m², garantitzant-se la indivisibilitat de la parcel·la. 

Ocupació màxima: 20% 

Salins 4ªlinea 

Sector Badia 

Moxo Sant Mori 
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Reculades edificació principal:  al carrer 7,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals 10,00 m; al canal 10,00 m. 

Reculades edificació auxiliar:  al carrer 7,00 m; als laterals poden adossar-se a 
una mitgera; al canal 10,00 m; a l’embarcador 5,00 m. 

Alçada màxima edificació: 7,00 m (PB +1PP) i 3,00 m (PB) per edificacions 
auxiliars. 

 

Usos:  Habitatge unifamiliar / Consultoris particulars i oficines / Garatges 
particulars / Educatiu i Comercial (aquest limitat a 200 m² en PB), només per a 
les parcel·les que donin front a l’Av. Fages de Climent i Av. Europa. 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça per habitatge, Superfície mínima per plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 
m². La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m² o fracció de local comercial o d'oficines. 

 

Clau 10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí extensiva) 

Amb canvi d’ús 

Illes Salins 4ª línia i Badia 

Tipus d'ordenació: Volumetria específica 

Intensitat màxima: 1,50 m² st./m² s. (*) 

Parcel·la mínima: 4.500 m² 

Ocupació màxima: Total 40% 

Reculades edificació principal: al carrer 7,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals 10,00 m; al canal 10,00 m (3,00 m en el 

cas de l’àmbit de l’antic ED Port Salins) 

Alçada màxima edificació 10,60 m (PB +3PP) 

Usos: Despatxos particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 
50% de l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler 
(restauració en general) / Consultoris particulars. 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per 
plaça d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m². La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
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obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m² o fracció de local comercial o d'oficines. 

(*) L’augment d’edificabilitat fins a 1,50 m² st/m² s. només s’admetrà en el cas 
de transformació a ús hoteler. Per a la resta d’usos s’aplicarà la intensitat màxima 
de 0,40 m² st/m² s. 

Clau 10a/8a (antiga 15/4a zona ciutat jardí semiintensiva)                              
Sense canvi d’ús 

Illes Moxó i Sant Mori-1  

Tipus d'ordenació Edificació aïllada 

Intensitat  màxima 0,50 m2 st./m2 s. 

Parcel•la   mínima 550 m2 

Ocupació  màxima Planta Baixa 30% 

Reculades edificació principal al carrer 6,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals 10,00 m; al canal 10,00 m 

Reculades edificació auxiliar al carrer 6,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals poden adosar-se a una mitgera; al canal 10,00 m 

Alçada     màxima edificació 7,00 m (PB +1PP) i 3,00 m (PB) per edificacions 
auxiliars.  

Usos Habitatge unifamiliar / Habitatge bifamiliar aparellat / Consultoris 
particulars i oficines / Garatges particulars / Educatiu, només per a les parcel•les 
que donin front a l’Av. Fages de Climent i Av. Europa 

  

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament 
en la proporció d'una plaça per habitatge, Superfície mínima per  plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 
m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

 

Clau 10a/8a (antiga 15/4a zona ciutat jardí semiintensiva)                               
Amb canvi d’ús 

  

 Illes Moxó i Sant Mori-1  

Tipus d'ordenació:  Volumetria especifica. 

Intensitat  màxima 1,50 m2 st./m2 s. 
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Parcel•la   mínima 4.500 m2 

Ocupació  màxima Planta Baixa   Total 100%, excepte reculades. 

Reculades en Planta Baixa al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 

Porxos Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés 
del carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, que 
es regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació  màxima Planta Pis 30% 

Reculades en Planta Pis al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada     màxima edificació  9,25 m (PB +2PP) Illa Moxó / 10,60 m (PB+3PP) 
Illa Sant Mori-1 

Façana mínima 30,00 m.l 

  

Usos Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 
50% de l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler 
(restauració en general) / Educatiu, només per a les parcel•les que donin front a 
l’Av. Fages de Climent i Av. Europa 

  

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament 
en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per  plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 
m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. Per 
cada 100 m2 de local comercial o d'oficines És obligatori preveure una superfície 
coberta destinada a aparcament, i la proporció d'una plaça i mitja,  

 

(*) L’augment d’edificabilitat fins a 1,50 m2 st./m2 s. només s’admetrà en el cas 
de transformació a ús hoteler. Per a la resta d’usos s’aplicararà la intensitat 
máxima de 0,50 m2 st./m2 s. 

Clau 10a/8a (antiga 15/9 zona comercial) Sense canvi d’ús Illes Moxó i 
Sant Mori-1 

Tipus d'ordenació: Volumetria específica 

Intensitat màxima: 1,50 m2 st./m2 s. 

Parcel·la mínima: 1.000 m2 

Ocupació màxima Planta Baixa: Total 100% excepte 5eculades 

Reculades en Planta Baixa: al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 
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Porxos: Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés del 
carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, que es 
regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació màxima Planta Pis: 30% 

Reculades en Planta Pis: al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada màxima edificació: 9,25 m (PB +2PP) 

Densitat máxima d’habitatges i apartaments: 75 unitats / Ha. 

Usos: Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler / Hostaler (restauració en 
general) / Educatiu, només per a les parcel·les que donin front a l’Av. Fages de 
Climent i Av. Europa 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per 
plaça d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

Clau 10a/8a (antiga 15/9 zona comercial) Amb canvi d’ús Illes Moxó i 
Sant Mori-1 

Tipus d'ordenació: Volumetria específica 

Intensitat màxima: 1,50 m2 st./m2 s. 

Parcel·la mínima: 4.500 m2 

Ocupació màxima Planta Baixa: Total 100% excepte reculades 

Reculades en Planta Baixa: al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 

Porxos: Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés del 
carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, que es 
regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació màxima Planta Pis: 30% 

Reculades en Planta Pis: al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada màxima edificació: 9,25 m (PB +2PP) Illa Moxó / 10,60 m (PB+3PP) Illa 
Sant Mori-1 

Façana mínima: 30,00 m.l 

Usos: Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 
50% de l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler 
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(restauració en general) / Educatiu, només per a les parcel·les que donin front a 
l’Av. Fages de Climent i Av. Europa 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per 
plaça d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

  

 

Redactat proposat 

“Clau 10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí extensiva) 

Sense canvi d’ús 

Illes Salins 4ª línia i Badia 

Tipus d'ordenació:  Edificació aïllada 

Intensitat màxima:  0,40 m² st./m² s. (inclosa edificació auxiliar) 

Parcel·la mínima:  500 m² 

Es permeten agrupacions d'habitatges per una densitat màxima de 1 
hbtge/250m2 de sòl, amb un màxim de 8 habitatges en parcel·les d’una superfície 
fins a 2.000 m², garantitzant-se la indivisibilitat de la parcel·la. 

Ocupació màxima: 20% 

Reculades edificació principal:  al carrer 7,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals 5,00 m; al canal 10,00 m. 

Reculades edificació auxiliar:  al carrer 7,00 m; als laterals poden adossar-se a 
una mitgera; al canal 10,00 m; a l’embarcador 5,00 m. 

Alçada màxima edificació: 7,00 m (PB +1PP) i 3,00 m (PB) per edificacions 
auxiliars. 

Usos:  Habitatge unifamiliar / Consultoris particulars i oficines / Garatges 
particulars / Educatiu i Comercial (aquest limitat a 200 m² en PB), només per a 
les parcel·les que donin front a l’Av. Fages de Climent i Av. Europa. 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça per habitatge, Superfície mínima per plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 
m². La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m² o fracció de local comercial o d'oficines. 
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Clau 10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí extensiva) 

Amb canvi d’ús 

Illes Salins 4ª línia i Badia 

Tipus d'ordenació: Edificació aïllada. 

Intensitat màxima: 1,50 m² st./m² s. (*) 

Parcel·la mínima: 4.500 m² 

Ocupació màxima: Total 40% 

Reculades edificació principal: al carrer 7,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals 5,00 m; al canal 10,00 m (3,00 m en el cas de l’àmbit de l’antic ED Port 
Salins) 

Alçada màxima edificació 10,60 m (PB +3PP) 

Usos: Despatxos particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 
50% de l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler 
(restauració en general) / Consultoris particulars 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per 
plaça d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m². La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m² o fracció de local comercial o d'oficines. 

(*) L’augment d’edificabilitat fins a 1,50 m² st/m² s. només s’admetrà en el cas 
de transformació a ús hoteler. Per a la resta d’usos s’aplicarà la intensitat màxima 
de 0,40 m² st/m² s. 

Clau 10a/8a (antiga 15/4a zona ciutat jardí semiintensiva)                               
Sense canvi d’ús 

Illes Moxó i Sant Mori-1  

Tipus d'ordenació Edificació aïllada 

Intensitat  màxima 0,50 m2 st./m2 s. 

Parcel•la   mínima 550 m2 

Ocupació  màxima Planta Baixa 30% 
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Reculades edificació principal al carrer 6,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals 5,00 m; al canal 10,00 m 

Reculades edificació auxiliar al carrer 6,00 m; al límit posterior 5,00 m; als 
laterals poden adossar-se a una mitgera; al canal 10,00 m 

Alçada     màxima edificació 7,00 m (PB +1PP) i 3,00 m (PB) per edificacions 
auxiliars.  

Usos Habitatge unifamiliar / Habitatge bifamiliar aparellat / Consultoris 
particulars i oficines / Garatges particulars / Educatiu, només per a les parcel•les 
que donin front a l’Av. Fages de Climent i Av. Europa 

  

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament 
en la proporció d'una plaça per habitatge, Superfície mínima per  plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 
m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

Clau 10a/8a (antiga 15/4a zona ciutat jardí semiintensiva)                               
Amb canvi d’ús 

  

 Illes Moxó i Sant Mori-1  

Tipus d'ordenació: Volumetria especifica. 

Intensitat  màxima 1,50 m2 st./m2 s. 

Parcel•la   mínima 4.500 m2 

Ocupació  màxima Planta Baixa Total 100% excepte reculades 

Reculades en Planta Baixa al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 

Porxos Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés 
del carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, que 
es regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació  màxima Planta Pis 30% 

Reculades en Planta Pis al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada     màxima edificació  9,25 m (PB +2PP) Illa Moxó / 10,60 m (PB+3PP) 
Illa Sant Mori-1 

Façana mínima 30,00 m.l 
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Usos Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 
50% de l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler 
(restauració en general) / Educatiu, només per a les parcel•les que donin front a 
l’Av. Fages de Climent i Av. Europa 

  

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament 
en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per  plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 
m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. Per 
cada 100 m2 de local comercial o d'oficines És obligatori preveure una superfície 
coberta destinada a aparcament, i la proporció d'una plaça i mitja,  

 

(*) L’augment d’edificabilitat fins a 1,50 m2 st./m2 s. només s’admetrà eàn el cas 
de transformació a ús hoteler. Per a la resta d’usos s’aplicararà la intensitat 
máxima de 0,50 m2 st./m2 s. 

 

Clau 10a/8a (antiga 15/9 zona comercial) Sense canvi d’ús Illes Moxó i 
Sant Mori-1 

Tipus d'ordenació: Volumetria específica 

Intensitat màxima: 1,50 m2 st./m2 s. 

Parcel·la mínima: 1.000 m2 

Ocupació màxima Planta Baixa: Total 100% excepte 5eculades 

Reculades en Planta Baixa: al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 

Porxos: Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés del 
carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, que es 
regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació màxima Planta Pis: 30% 

Reculades en Planta Pis: al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada màxima edificació: 9,25 m (PB +2PP) 

Densitat máxima d’habitatges i apartaments: 75 unitats / Ha. 

Usos: Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler / Hostaler (restauració en 
general) / Educatiu, només per a les parcel·les que donin front a l’Av. Fages de 
Climent i Av. Europa 
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Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per 
plaça d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

Clau 10a/8a (antiga 15/9 zona comercial) Amb canvi d’ús Illes Moxó i 
Sant Mori-1 

Tipus d'ordenació: Volumetria específica 

Intensitat màxima: 1,50 m2 st./m2 s. 

Parcel·la mínima: 4.500 m2 

Ocupació màxima Planta Baixa: Total 100% excepte reculades 

Reculades en Planta Baixa: al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 

Porxos: Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés del 
carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, que es 
regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació màxima Planta Pis: 30% 

Reculades en Planta Pis: al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada màxima edificació: 9,25 m (PB +2PP) Illa Moxó / 10,60 m (PB+3PP) Illa 
Sant Mori-1 

Façana mínima: 30,00 m.l 

Usos: Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / 
Comercial / Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 
50% de l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler 
(restauració en general) / Educatiu, només per a les parcel·les que donin front a 
l’Av. Fages de Climent i Av. Europa 

Aparcament: És obligatori preveure una superfície coberta destinada a 
aparcament en la proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per 
plaça d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 
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0.4. Modificació nº 3 

 

En el canal principal la clau antiga 15/11 del PGOU no coincideix en la 
proposada, ni les seves determinacions, clau 6b4, hauria de ser clau 5b4. 
Les determinacions actuals no fan referencia a la separació a canal, una 
de les determinacions mes importants. 

 

Es modifica el plànol E-3 de la sèrie 3a, canviant la clau 6b4 per la 5b4. 
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0.5. Modificació nº 4 

 

Contradicció separació piscines a veïns i alçades. 

Atesa la contradicció existent en el paràmetre de regulació de la distancia mínima 
de les piscines a les mitgeres entre l’art 258-7 que preveure una separació mínima 
de 3.00 m i l’art 260-5 un metre. Es proposa que la separació sigui d’un 
metre. Cal tenir en compte que les parcel·les unifamiliars aïllades, en el 
terme de Castelló d’Empúries es troben situades en llocs pràcticament 
planers. Quan es construeixin piscines s’haurà de tenir en compte que de 
la part no edificada, destinada a piscina i paviments, no podrà superar els 
següents paràmetres: 

a) De les parcel·les de superfície superior a 1200m² es limitaran a un 
25%  

b) De les parcel·les de superfície compresa entre 1200 i 300m² es 
limitaran a un 30%  

c) De les parcel·les de superfície a 300m² es limitaran a un 40%.  

La resta d’espai no edificat s’haurà de mantenir amb vegetació. 

 

També es proposa no permetre aixecar cap punt de la piscina mes de 60 
cm de la línia de la cota natural del terreny. 

 

Redactat actual 

 

CAPÍTOL V. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 

Article 258. Paràmetres de regulació. 

7. Les piscines s’hauran de separar un mínim de 3.00 m. dels veïns i la seva 
rasant no podrà superar en el seu centre de gravetat la cota natural del terreny, ni 
en el seu punt màxim 60 cm per sobre la cota natural del terreny. 

Article 260. Volum edificable 
 
5. En Aquests espais lliures es permeten la instal·lació de piscines, que hauran de 
separar-se un mínim de 1 m dels veïns ( des de qualsevol punt del vas de piscina) 
i les pavimentacions, que es podran aixecar un màxim de 0.6 m sobre el punt de 
referència de l’alçària reguladora. 
En tot cas la superfície enjardinada restant haurà de tenir una superfície superior 
al 20% del espai no edificat. 
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Redactat proposat 

CAPÍTOL V. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AÏLLADA 

Article 258. Paràmetres de regulació. 

7. Les piscines s’hauran de separar un mínim de 1m dels veïns i la seva rasant no 
podrà superar en cap punt mes  60 cm per sobre la cota natural del terreny. 

Article 260. Volum edificable 
 
5. En Aquests espais lliures es permeten la instal·lació de piscines, que 
hauran de separar-se un mínim de 1 m dels veïns. El vas de la piscina i les 
pavimentacions circumdants es podran aixecar un màxim de 0.6 m sobre 
la cota natural del terreny. ( mesurat en qualsevol punt de la piscina o 
pavimentació circumdant). 
 
De la superfície no edificada de la parcel·la, nomes es podrà destinar a 
piscina o paviments:  

a)De les parcel·les de superfície superior a 1200m² un 25%  

b)De les parcel·les de superfície compresa entre 1200 i 300m² a un 30%  

c)De les parcel·les de superfície a 300m² un 40%.  

 

0.6. Modificació nº 5 

 

Contradicció en la regulació de l’edificació en parcel·les inf. a la sup. 
mínima. 

Atesa la contradicció existent entre la disposició transitòria  primera de l’art 219-5 
en quan a la possibilitat d’edificar les parcel·les inferiors a la mínima fixada per el 
planejament. En la disposició transitòria primera, apartat “e.2” es preveu la 
possibilitat de construir en les parcel·les registrades abans del 23 de gener de 
1984 i en l’art 219 quan estiguin registrades  6 anys abans de l’aprovació 
definitiva del POUM.  

 

Es proposa eliminar l’apartat “e.2” de la disposició transitòria primera.  

 

Redactat actual 

Art 219 Parcel·la 
5. Les parcel·les la superfície de les quals sigui inferior a la parcel·la mínima 
assenyalada pels paràmetres reguladors de la seva qualificació urbanística, tindran 
reconeguda la condició de parcel·la mínima en cas que la seva inscripció al 
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Registre de la propietat sigui anterior en sis anys a l’aprovació definitiva d’aquest 
Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Transitòria Primera. Volums i usos fora d'ordenació o disconformes. 

e.2 En les edificacions situades en zones on entre els seus paràmetres reguladors 
figuri la parcel·la mínima o la façana mínima, si la parcel·lació hagués estat 
registrada abans del 23 de gener de 1984, es podran realitzar obres d’ampliació i 
rehabilitació, sempre que es respectin tota la resta de paràmetres previstos per la 
zona corresponent. 

 

Redactat proposat 

Art 219 Parcel·la 
5. Les parcel·les la superfície de les quals sigui inferior a la parcel·la mínima 
assenyalada pels paràmetres reguladors de la seva qualificació urbanística, tindran 
reconeguda la condició de parcel·la mínima en cas que la seva inscripció al 
Registre de la propietat sigui anterior en sis anys a l’aprovació definitiva d’aquest 
Pla d’ordenació urbanística municipal. 

 

Transitòria Primera. Volums i usos fora d'ordenació o disconformes. 

e.2 eliminat (veure art 219-5). 
 
 

0.7. Modificació nº 6 

 
Errada PAU-27 Carrer de l’Om. 
 
En aquest sector es va signar un conveni on es permetia edificar en l’única finca 
no edificable, amb una construcció de 125 m2 de sostre, en una parcel·la 
d’aproximadament 140 m2, però la qualificació que el POUM assenyala es la clau 
6a4 amb parcel·la mínima de 400 m2, separació mínima a veïns 3.00m i separació 
mínima vial 5.00, resultant totalment impossible la seva edificació, es per això que 
en aquesta modificació te per objectiu qualificar la finca amb una clau que permeti 
la seva edificació d’acord amb el conveni signat incorporat en el POUM i modificar 
la clau de la resta de la zona amb uns paràmetres mes ajustat a la realitat 
existent. 
Aquest conveni també preveia la cessió del sistema viari i d’espais lliures així com 
una quantitat econòmica per la seva millora.  
 
Aquesta modificació permetrà l’execució del polígon. 
  
El sostre i densitat d’habitatges previst en el conjunt no s’incrementa. 
 
POUM actual: sostre total 1.088 m2; nº màxim habitatges 18. 



Modificació puntual del POUM. ERRADES TEXT REFOS CTUG de 13-07-2020 

 

Ajuntament de Castelló d’Empúries Página 21 

 

 
Modificació proposada:  
 
 
 
 
 
  
àmbit Superfície 

(m2) 
Intensitat 
edif. 

Sostre total 
(m2) 

Nº habitatges 

Conjunt 
nord 

565,00 0,7 m2/m2 395,50 8 unitats 

Conjunt sud 950,00 0,728 m2/m2 691,60 10 unitats 
TOTAL   1.087,10 18 unitats 
 
Es creen dos noves caus 5b12 i 5b13. 
En aquestes claus es fitxa com a parcel·la mínima, la sup de la parcel·la 
mes petita de la zona i per tal de no incrementar la densitat d’habitatges 
es fitxa com a façana mínima l’existent, es fitxa el nº màxim d’habitatges 
de la zona i es suprimeix el concepte de densitat d’habitatges. 
 
 
 
Clau 5b12 (sector carrer de l’Om edificat filera sud) 

Parcelꞏla mínima 65 m2 

Ocupació màxima La que resulti de la profunditat edificable màxima. 

Intensitat màxima 0.728 m2 st/m2 s  

Profunditat  màxima 15 m. 

Alçada màxima edificació 7,00 m PB+1 

Separació mínima edificació a vials 1.00 m. Carrer central del conjunt, 5 m. En la resta de vials rodats excepte, en el vial situat a ponent de  
conjunt, d’un 3.5 m d’amplada que  l’edificació pot atansar-se. 

Separació mínima edificació a laterals veïns Edificació entre mitgeres 

Separació mínima edificació a fons parcelꞏla  

Separació mínima edificació a canal  

Densitat màxima d'habitatges El conjunt de la filera en la mateixa clau no podrà tenir mes de 10 habitatges. 
Un habitatge per parcelꞏla. 

Façana mínima L’actual  

Tanques de parcelꞏles Les tanques de partió de parcelꞏles 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 metàlꞏliques, 
vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, ceràmics o de formigó. Els 
portals d’accés a les parcelꞏles no podran envair la via pública.  

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

Usos Habitatge unifamiliar agrupat / Garatges particulars / Oficines  
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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, calculada per defecte. 
La superficie 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 o per cada 100 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. 

 
 
Clau 5b13 (sector carrer de l’Om edificat, filera nord) 

Parcelꞏla mínima 65 m2 

Ocupació màxima La que resulti de la profunditat edificable màxima. 

Intensitat màxima 0.70 m2 st/m2 s Edificabilitat exhaurida. No s'admet cap augment de volum 

Profunditat  màxima 10m  

Alçada màxima edificació 7,00 m PB+1 

Separació mínima edificació a vials 1.00 m. Carrer central del conjunt. 

Separació mínima edificació a laterals veïns Edificació entre mitgeres 

Separació mínima edificació a fons parcelꞏla 5.50 m 

Separació mínima edificació a canal  

Densitat màxima d'habitatges El conjunt de la filera no podrà tenir mes de 8 habitatges. 
Un habitatge per parcelꞏla. 

Façana mínima L’actual  

Tanques de parcelꞏles Les tanques de partió de parcelꞏles 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 metàlꞏliques, 
vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, ceràmics o de formigó. Els 
portals d’accés a les parcelꞏles no podran envair la via pública.  

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

Usos Habitatge unifamiliar agrupat / Garatges particulars / Oficines  

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, calculada per defecte. 
La superficie 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 o per cada 100 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. 
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0.8. Modificació nº 7 

 

Clau 8b2. 

Existeix una contradicció en la clau 8b2 entre les separacions de veïns en 
la determinació de l’ocupació i en l’apartat separació mínima veïns i zona 
esportiva 

Parcel·la mínima:  200 m² 
Ocupació màxima: ocupació resultant després de la reculada de 5,00 a vial i 3,00 
a zones esportives  
Intensitat màxima 1,40 m2st/ m2s 
Alçada màxima edificació: 9,50 m i PB+2 
Separació mínima a vials: 5,00 m 
Separació mínima a veïns i zona esportiva: 3,00 m 
Volades A façana principal, màxim 1,00 m. / A façana posterior, màxim 0,50 m. 

Façana mínima no es fixa 

Es proposa eliminar la determinació de separació mínima a veïns 3.00 m. L’antiga 
clau del PGOU preveia edificacions entre mitgeres i nomes queda una parcel·la per 
edificar. 
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Redactat actual 

Parcel·la mínima:  200 m² 
Ocupació màxima: ocupació resultant després de la reculada de 5,00 a vial i 3,00 
a zones esportives  
Intensitat màxima 1,40 m2st/ m2s 
Alçada màxima edificació: 9,50 m i PB+2 
Separació mínima a vials: 5,00 m 
Separació mínima a veïns i zona esportiva: 3,00 m 
Volades A façana principal, màxim 1,00 m. / A façana posterior, màxim 0,50 m. 

Façana mínima no es fixa 

Redactat proposat 

Parcel·la mínima:  200 m² 
Ocupació màxima: ocupació resultant després de la reculada de 5,00 a vial i 3,00 
a zones esportives  
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Intensitat màxima 1,40 m2st/ m2s 
Alçada màxima edificació: 9,50 m i PB+2 
Separació mínima a vials: 5,00 m 
Separació mínima a zona esportiva: 3,00 m 
Volades A façana principal, màxim 1,00 m. / A façana posterior, màxim 0,50 m. 

Façana mínima no es fixa. 

0.9. Modificació nº 8. 

Es modifica la regulació dels usos permesos, suprimint “ els que no estan 
compresos en alguns dels supòsits d’usos prohibits” amb la finalitat de fer mes 
aclaridora la definició dels usos permesos i evitar queixes de veins. 

Redactat actual 

Article 267. Classificació per la seva compatibilitat  
1. Atenent a la compatibilitat amb les determinacions de les Normes urbanístiques 
per a cada classe de sòl, els usos es classifiquen en:  
� Usos permesos  
� Usos prohibits  
 

2. Usos permesos. Són els expressament admesos en l’ordenança que a tal efecte 
es redacti, així com aquells que així consti en la regulació que fa aquest pla per les 
zones o subzones, sectors i subsectors i els que, en el seu cas, els que no estan 
compresos en alguns dels supòsits d’usos prohibits. 

Redactat proposat 

Article 267. Classificació per la seva compatibilitat  
1. Atenent a la compatibilitat amb les determinacions de les Normes urbanístiques 
per a cada classe de sòl, els usos es classifiquen en:  
� Usos permesos  
� Usos prohibits  
 

2. Usos permesos. Són els expressament admesos.  
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0.10. Àmbit de la modificació puntual de POUM 

Les modificacions nº 1, nº 4, nº 5, i nº 8 tenen un àmbit global del municipi. 

La modificació nº 2, l’àmbit es el sector Salins 4ª línia, Badia i sector residencial 
Moxo i Sant Mori ( darrera la zona comercial ). 

La modificació nº 3, l’àmbit es el finals dels vials perpendiculars al Salins. 

La modificació nº 6, l’àmbit es la part del illa del PAU 27, carrer de l’Om. 

La modificació nº7, l’àmbit es l’illa industrial del sector Pla de Roses, que dona a la 
zona esportiva.  

0.11. Justificació de la necessitat i objectius de la modificació 
puntual del POUM 

La justificació de la present modificació es la necessitat de clarificar les 
determinacions del POUM a fi d’evitar possibles recursos a l’administració. 

0.12. 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. 

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”. 

En aquest cas com la modificació no altera l’edificabilitat ni els usos no cal informe 
previ de la CTUG tot i que la seva vigència es inferior a cinc anys.  

0.13. Avaluació ambiental 
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Al ser l’objectiu de la present modificació l’aclariment de contradiccions del propi 
planejament no cal avaluació ambiental. 

0.14. 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. 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

0.15.Política social d’habitatge. Memòria social 

La present modificació no preveu sostre residencial de nova implantació ni 
augment de densitat d’habitatges, només aclareix contradiccions del propi POUM .  

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

En la present modificació, al tenir com únic objectiu resoldre diverses 
contradiccions del POUM, sense augment de sostre, no cal preveure cap cessió de 
sistemes. 

0.17. Estudi d'avaluació de la mobilitat generada 

En la present modificació, al tenir com únic objectiu resoldre diverses 
contradiccions del POUM, sense augment de sostre ni modificacions d’usos, no cal 
preveure cap estudi de mobilitat. 

0.18. Estudi de sostenibilitat econòmica 

En la present modificació, al tenir com únic objectiu resoldre diverses 
contradiccions del POUM, no cal preveure cap estudi sostenibilitat econòmica. 

0.19. Cessió d’aprofitament mig 
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En la present modificació, al tenir com únic objectiu resoldre diverses 
contradiccions del POUM,  sense augment de sostre ni modificacions d’usos, que 
comporti modificacions dels aprofitaments, no cal preveure cap cessió 
d’aprofitament mig. 

0.20. Inundabilitat 

En la present modificació, al tenir com únic objectiu resoldre diverses 
contradiccions del POUM, i mantenir totes les delimitacions de zones i sistemes no 
cal cap estudi d’inundabilitat. 

0.21. Avaluació econòmica. Viabilitat 

En la present modificació, al tenir com únic objectiu resoldre diverses 
contradiccions del POUM, sense modificacions d’inversions ni costos de 
manteniment, no cal preveure cap estudi de viabilitat ni avaluació econòmica. 

0.22. 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 simplement te per objectiu aclarir contradiccions del propi POUM, per 
tal d’evitar possibles recursos a l’administració.  

 

Castelló d’Empúries, juliol 2020 

 

L’arquitecte municipal 

 

Joan Antoni Rodeja Roca 
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I. NORMES URBANÍSTIQUES 

Article 1 Àmbit de la modificació puntual de POUM. 

L’àmbit es tot el municipi. 

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. 

El desplegament de present modificació es realitzarà directament  a traves de les 
diferents llicencies municipals que es puguin sol·licitar, excepció del PAU 27que 
requereix el seu compliment previ. 

Article 4. Modificació art 258.6 

Es modifica l’art 258-6 de planejament per tal de que coincideix amb el redactat 
de les fitxes. 

6. Les tanques de parcel·la podran tenir una part massissa amb una 
alçària màxima de 0,80 m. des de la via publica o cota natural del terreny 
i una part reixada o vegetal amb una alçària màxima de 1,80 m. des de la 
via publica o cota natural del terreny. Es prohibeix les gelosies 
ceràmiques, les de formigó i les balustrades. 

Article 5. Modificació art 143 

Es modifica les fitxes antiga 15/3a sense canvi d’us i amb canvi d’us i l’antiga 
15/4a sense canvi d’us. La separació a veïns s’assenyala de 5.00 m.  
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Clau 10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí extensiva)                                                                  
Sense canvi d’ús 

Illes Salins 4ª línia i Badia  

Tipus d'ordenació Edificació aïllada 

Intensitat  màxima 0,40 m2 st./m2 s. (inclosa edificació auxiliar) 

Parcel·la   mínima 500 m2 

 Es permeten agrupacions d'habitatges per una densitat màxima de 1 hbtge/250m2

de sòl, amb un màxim de 8 habitatges en parcel·les d’una superfície fins a 2.000 m2, 
garantitzant-se la indivisibilitat de la parcel·la 

Ocupació  màxima  20% 

Reculades edificació principal al carrer 7,00 m; al límit posterior 5,00 m; als laterals 5,00 m; al canal 10,00 m 

Reculades edificació auxiliar 
al carrer 7,00 m; als laterals poden adosar-se a una mitgera; al canal 10,00 m; a 
l’embarcador 5,00 m;

Alçada màxima edificació  7,00 m (PB +1PP) i 3,00 m (PB) per edificacions auxiliars 

Usos 
Habitatge unifamiliar / Consultoris particulars i oficines / Garatges particulars / Educatiu i 
Comercial (aquest limitat a 200 m2 en PB), només per a les parcelꞏles que donin front a l’Av. 
Fages de Climent i Av. Europa  

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament en la proporció 
d'una plaça per habitatge, Superfície mínima per  plaça d'aparcament incloent la part 
proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 m2. La superfície mínima serà de 
2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És obligatori preveure una superfície 
coberta destinada a aparcament, en la proporció d'una plaça per cada 100 m2 o 
fracció de local comercial o d'oficines. 
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Clau 10a/8a (antiga 15/3a Zona ciutat jardí extensiva)                                                                     
Amb canvi d’ús 

Illes Salins 4ª línia i Badia  

Tipus d'ordenació Edificació aillada 

Intensitat  màxima 1,50 m2 st./m2 s. (*) 

Parcel·la   mínima 4.500 m2 

Ocupació  màxima Total 40% 

Reculades edificació principal al carrer 7,00 m; al límit posterior 5,00 m; als laterals 5,00 m; al canal 10,00 m 
(3,00 m en el cas de l’àmbit de l’antic ED Port Salins) 

Alçada màxima edificació  10,60 m (PB +3PP) 

Usos 
Despatxos particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / Comercial / Industrial 1ª 
categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 50% de l'edificabilitat resultant de 
l'operació de transformació) / Hostaler (restauració en general) / Consultoris particulars 

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament en la 
proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per  plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 m2. 
La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És 
obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció 
d'una plaça per cada 100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

 (*) L’augment d’edificabilitat fins a 1,50 m2 st./m2 s. només s’admetrà eàn el cas de transformació a ús hoteler. Per a la resta 
d’usos s’aplicararà la intensitat máxima de 0,40 m2 st./m2 s.   
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Clau 10a/8a (antiga 15/4a zona ciutat jardí semiintensiva)                                                            
Sense canvi d’ús 

 Illes Moxó i Sant Mori-1 
Tipus d'ordenació 

Edificació aïllada 

Intensitat  màxima 0,50 m2 st./m2 s. 

Parcel·la   mínima 550 m2 

Ocupació  màxima Planta Baixa 30% 

Reculades edificació principal al carrer 6,00 m; al límit posterior 5,00 m; als laterals 5,00 m; al canal 10,00 m 

Reculades edificació auxiliar 
al carrer 6,00 m; al límit posterior 5,00 m; als laterals poden adosar-se a una 
mitgera; al canal 10,00 m

Alçada     màxima edificació 7,00 m (PB +1PP) i 3,00 m (PB) per edificacions auxiliars 

Usos 
Habitatge unifamiliar / Habitatge bifamiliar aparellat / Consultoris particulars i oficines / Garatges 
particulars / Educatiu, només per a les parcelꞏles que donin front a l’Av. Fages de Climent i Av. 
Europa 

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament en la 
proporció d'una plaça per habitatge, Superfície mínima per  plaça d'aparcament 
incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 25 m2. La superfície 
mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de llargada. És obligatori preveure 
una superfície coberta destinada a aparcament, en la proporció d'una plaça per cada 
100 m2 o fracció de local comercial o d'oficines. 

 

Clau 10a/8a (antiga 15/4a zona ciutat jardí semiintensiva)
Amb canvi d’ús 

Illes Moxó i Sant Mori-1
Tipus d'ordenació 

 Volumetria específica 

Intensitat  màxima 1,50 m2 st./m2 s. 

Parcel·la   mínima 4.500 m2 

Ocupació  màxima Planta Baixa Total 100% excepte reculades 

Reculades en Planta Baixa al carrer 6,00 m; al límit posterior 4,50 m. 
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Porxos Obligació de realitzar un porxo de 4,50 m d'ample alineat al retrocés del 
carrer, segons el tipus dels existents, per a ús públic de vial de vianants, 
que es regularà amb un pla especial, PEU-5 

Ocupació  màxima Planta Pis 30% 

Reculades en Planta Pis al carrer 10,00 m; a altres límits 4,50m 

Alçada     màxima edificació  9,25 m (PB +2PP) Illa Moxó / 10,60 m (PB+3PP) Illa Sant Mori-1 

Façana mínima 30,00 m.l 

Usos 
Consultoris particulars i oficines / Habitatge plurifamiliar (excepte PB) / Comercial / 
Industrial 1ª categoria situació B / Hoteler (deurà ocupar un mínim del 50% de 
l'edificabilitat resultant de l'operació de transformació) / Hostaler (restauració en 
general) / Educatiu, només per a les parcelꞏles que donin front a l’Av. Fages de Climent 
i Av. Europa 

Aparcament És obligatori preveure una superfície coberta destinada a aparcament en la 
proporció d'una plaça i mig per habitatge, Superfície mínima per  plaça 
d'aparcament incloent la part proporcional d'accessos, no serà mai inferior a 
25 m2. La superfície mínima serà de 2,50 m d'amplada per 5,50 m de 
llargada. Per cada 100 m2 de local comercial o d'oficines És obligatori 
preveure una superfície coberta destinada a aparcament, i la proporció d'una 
plaça i mitja,  

 

(*) L’augment d’edificabilitat fins a 1,50 m2 st./m2 s. només s’admetrà eàn el cas de transformació a ús hoteler. 
Per a la resta d’usos s’aplicararà la intensitat máxima de 0,50 m2 st./m2 s. 

 

 

Article 6. Modificació art 258-7 

Es modifica l’art 258-7  

Article 258. Paràmetres de regulació. 

7. Les piscines s’hauran de separar un mínim de 1m dels veïns i la seva rasant no 
podrà superar en cap punt mes  60 cm per sobre la cota natural del terreny. 

  

 

Article 7. Modificació art 260-5 
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Es modifica l’art 260-5  

Article 260. Volum edificable 
 
5. En Aquests espais lliures es permeten la instal·lació de piscines, que hauran de 
separar-se un mínim de 1 m dels veïns. El vas de la piscina i les pavimentacions 
circumdants es podran aixecar un màxim de 0.6 m sobre la cota natural del 
terreny. ( mesurat en qualsevol punt de la piscina o pavimentació circumdant). 
 
De la superfície no edificada de la parcel·la, nomes es podrà destinar a piscina o 
paviment:  

a)En les parcel·les de superfície superior a 1200m² un 25%  

b)En les parcel·les de superfície compresa entre 1200 i 300m² a un 30%  

c)En les parcel·les de superfície a 300m² un 40%.  

 

Article 8. Modificació transitòria  primera 

S’elimina l’apartat e.2 

Article 9. Es creen tres noves claus per el sector del carrer d l’Om. 

S’introdueix en l’art 129 dos noves claus la 5b12 i la 5b13. 
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Clau 5b12 (sector carrer de l’Om edificat filera sud) 

Parcelꞏla mínima 65 m2 

Ocupació màxima La que resulti de la profunditat edificable màxima. 

Intensitat màxima 0.728 m2 st/m2 s  

Profunditat  màxima 15 m. 

Alçada màxima edificació 7,00 m PB+1 

Separació mínima edificació a vials 1.00 m. Carrer central del conjunt, 5 m. En la resta de vials rodats excepte, en el vial situat a ponent de  
conjunt, d’un 3.5 m d’amplada que  l’edificació pot atansar-se. 

Separació mínima edificació a laterals veïns Edificació entre mitgeres 

Separació mínima edificació a fons parcelꞏla  

Separació mínima edificació a canal  

Densitat màxima d'habitatges El conjunt de la filera en la mateixa clau no podrà tenir mes de 10 habitatges. 
Un habitatge per parcelꞏla. 

Façana mínima L’actual  

Tanques de parcelꞏles Les tanques de partió de parcelꞏles 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 metàlꞏliques, 
vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, ceràmics o de formigó. Els 
portals d’accés a les parcelꞏles no podran envair la via pública.  

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

Usos Habitatge unifamiliar agrupat / Garatges particulars / Oficines  

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, calculada per defecte. 
La superficie 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 o per cada 100 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. 
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Clau 5b13 (sector carrer de l’Om edificat, filera nord) 

Parcelꞏla mínima 65 m2 

Ocupació màxima La que resulti de la profunditat edificable màxima. 

Intensitat màxima 0.70 m2 st/m2 s Edificabilitat exhaurida. No s'admet cap augment de volum 

Profunditat  màxima 10m  

Alçada màxima edificació 7,00 m PB+1 

Separació mínima edificació a vials 1.00 m. Carrer central del conjunt, 5 m. En la resta de vials 

Separació mínima edificació a laterals veïns Edificació entre mitgeres 

Separació mínima edificació a fons parcelꞏla 5.50 m 

Separació mínima edificació a canal  

Densitat màxima d'habitatges El conjunt de la filera no podrà tenir mes de 8 habitatges 

Façana mínima L’actual  

Tanques de parcelꞏles Les tanques de partió de parcelꞏles 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 metàlꞏliques, 
vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, ceràmics o de formigó. Els 
portals d’accés a les parcelꞏles no podran envair la via pública.  

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

Usos Habitatge unifamiliar agrupat / Garatges particulars / Oficines  

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, calculada per defecte. 
La superficie 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 o per cada 100 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. 
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Article 10. Es modifica la fitxa del sector PAU-27 zona amb les 
següents determinacions 

Es modifica la fitxa POLIGON D’ACTUACIÖ URBANISTICA PAU-27. CARRER DE 
L’OM del document C 2. Fitxes de polígons d’actuació i sector de planejament. 
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Article 11. Es modifica la fitxa 8b2 

Es modifica la fitxa 8b2 del art 139. 

Clau 8b2 (antiga 15/12d. Empuriabrava. Serveis del polígon) 

Parcelꞏla mínima 
200 m2 

Ocupació màxima ocupació resultant després de la reculada de 5,00 a vial i 3,00 a zones esportives 

Intensitat màxima 1,40 m2st/ m2s 

Alçada màxima edificació 9,50 m i PB+2 

Separació mínima a vials  5,00 m 

Separació mínima a zona esportiva 3,00 m 

Volades A façana principal, màxim 1,00 m. / A façana posterior, màxim 0,50 m. 

Densitat d'habitatges  

Façana mínima no es fixa 

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 metàlꞏlica 
plastificada dins de marcs metàlꞏlics 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.      

Usos  Hostaler / Comercial / Magatzem/ Industrial  1a 2a i 3a categories, situacions A, B, C i D/ 
Recreatiu i espectacles en locals tancats/ Esportiu / Sociocultural /  
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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 cada 100m2 de sostre o fracció de local comercial, d'oficines o per 
activitats econòmiques. La superficie 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. 

  

 

 

 

 

 

Art. 12 Es modifica l’art 267-2 

 

Article 267. Classificació per la seva compatibilitat  
1. Atenent a la compatibilitat amb les determinacions de les Normes urbanístiques 
per a cada classe de sòl, els usos es classifiquen en:  
� Usos permesos  
� Usos prohibits  
 

2. Usos permesos. Són els expressament admesos.  

 

 

Castelló d’Empúries juliol de 2020. 

L’arquitecte municipal. 

Joan Antoni Rodeja Roca 
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II. PLÀNOLS 
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INFORMATIUS 

 

1.- Situació 
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2.- Planejament vigent  full E3 
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3.- Planejament vigent  full D2 
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ORDENACIÓ 

4.- Planejament proposat  full E3 
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5- Planejament proposat full D2 
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6- Planejament proposat PAU-27 
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