
CONSULTA PÚBLICA DE CARÀCTER PREVI A LA MODIFICACIÓ DE POUM 

NÚM.18  EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES  

 

Aquesta consulta pública té per objecte donar a conèixer una proposta de Modificació 

núm. 18 del POUM de Castelló d’Empúries, publicat en el DOGC de data 15 de juliol 

de 2014, que tindrà per objecte modificar  

 

Aquesta proposta de modificació tindrà per objecte: 

 

1)La regulació de l’ús recreatiu en matèria de jocs i apostes. 

2)La regulació de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum. 

 

L’àmbit de la present modificació es tot el municipi. 

 

1.- Antecedents 

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. 

El ple de l’Ajuntament de 30 de setembre de 2021 va acordar la suspensió potestativa de 

llicencies  i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar. 

El ple de l’Ajuntament de 30 de setembre de 2021 va acordar la suspensió potestativa de 

llicencies  d’activitats i usos de producció d’energies renovables. 

 

2.- Consultes prèvies a l'elaboració una ordenança o reglament 

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el 

seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions 

afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments 

i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una 

consulta pública a través d'aquest portal web, en la que es sol·licitarà l’opinió dels 

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la 

futura norma. 

 

3.- Funcionament de la consulta pública 

 

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar 

en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de 

l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o 

reglament. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf


 

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Castelló d’Empúries a 

través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament 

identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts. 

 

• PRESENCIALMENT: 

Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines 

d’Informació i Atenció al Ciutadà de Castelló d’Empúries o Empuriabrava  

 

• PER INTERNET: 

Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través de la instància 

genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament.   

 

 

El contingut bàsic de la  Proposta de Modificació que es pretén és el següent:    

Article 3. Desplegament del POUM. 

El desplegament de la present modificació de POUM es directa, sense necessitat de desplegar, en 

posterioritat, cap figura de gestió urbanística. 

Article 4. modificació art 265-15. 

S’introdueix l’obligatorietat de respectar per les noves instal·lacions de sales de jocs i apostes una 

distancia mínima de 500 m a les instal·lacions existents, en línia recta mesurat a partir de l’accés principal 

a cadascuna de les finques, sens perjudici de les distancies a altres usos que prescriu la legislació 

sectorial. 

15. Recreatiu: comprèn les activitats descrites en el Decret 239/1999, excepte les activitats de 

restauració; més específicament són aquelles relacionades amb el lleure, el temps lliure i l'esbarjo. Inclou 

les activitats destinades a oferir música en directe o reproduïda, amb la possibilitat que el públic assistent 

prengui consumicions, i amb la possibilitat o no de ballar: bars musicals, sales de festes i d’espectacles, 

cafès cantant i similars. També s’inclouen les activitats relacionades amb el joc i l’atzar, tal com salons 

esportius (billars, futbolins i similars), bingos i similars. També pot incloure l’ús esportiu definit a l’apartat 

següent. 

S’entenen com a sales de jocs i apostes, les activitats en les quals s'arrisquen quantitats de diners o 

objectes econòmicament avaluables, en forma d'envits, de travesses o d'apostes sobre els resultats d'un 

fet futur i incert, amb independència que hi predomini el grau d'habilitat, de traça o de perícia dels 

participants o bé que siguin exclusivament o primordialment de sort, d'envit o d'atzar, tant si es 

desenrotllen mitjançant la utilització de màquines automàtiques com per mitjà d'actes humans. 

Les sales de jocs d’atzar i apostes hauran de respectar una separació mínima de 500 m entre elles, en 

línia recta mesurat a partir de l’accés principal a cadascuna de els finques.  

Sens perjudici de les distancies a altres usos que prescriu la legislació sectorial. 

Article 5. modificació art 228-8. 

Art 228-8 ( plaques solars en els edificis). 



En el cas d’edificacions situades en sol urbà i les edificacions en sol no urbanitzable legalment establertes 

(exclosos els edificis catalogats per el POUM i els BCIN i els edificis situats en el centre històric) es regiran 

per els següents paràmetres: 

- Es prioritzarà la col·locació de les plaques sobre les cobertes del volums menors, que tinguin menor 

impacte visual en front de les cobertes del cos principal. 

- Es procurarà que la instal·lació no sigui visible  des de l’espai públic i tampoc des de la llunyania ni des 

de un punt elevat. ( exceptuant la visió aèria o des de un pati d’illa). 

- Els vidres de les plaques que s’instal·lin hauran de tenir un acabat el màxim matisat possible, per tal 

d’evitar lluentors. 

-Es procurarà la màxima integració visual, cromàtica i d’ordre de la resta d’elements que derivin de la 

col·locació de les plaques ( subquadre elèctric, inversos amb carregador, traçat cablejat etc..) 

a)  En cas de cobertes inclinades: 

- les plaques fotovoltaiques es col·locaran seguin les pendents de la coberta, separant-se nomes els gruix 

dels suports sobre els que es munten i separaran un mínim de 50 cm dels extrems volats i del carener,  

per tal de permetre la visualització de la coberta original. 

- Es procurarà que la superfície total de les plaques no superi el 40% de la superfície de la vessant de 

coberta sobre la que s’actua. 

- La geometria del conjunt de les plaques serà el màxim compacta, de forma poligonal quadrilàtera 

rectangular o quadrada, evitant reculades de files. 

-El projecte haurà de justificar el compliment de les directius del present article tant les de caràcter 

general com les particulars de les cobertes inclinades. 

b) En cas de cobertes planes: 

-La seva alçada serà inferior d’un metre de sobre la coberta. 

-Es projecte haurà de justificar el compliment de les directius del present article tant les de caràcter 

general com les particulars de les cobertes planes. 

-Caldrà realitzar un estudi d’impacte i integració paisatgística en les finques es situades en el perímetre 

del sol urbà.  

c) En cas de col·locar les plaques recolzades en la façana: 

-Nomes es podran situar en les façanes reculades de l’alineació de vial, es col·locaran adossades a la 

façana i la seva forma haurà d’ajustar-se als criteris de composició de la façana. 

- La geometria del conjunt de les plaques serà el màxim compacta, de forma poligonal quadrilàtera 

rectangular o quadrada, evitant reculades de files. 

-Caldrà realitzar un estudi d’impacte i integració paisatgístic en les finques situades en el perímetre del 

sol urbà.  

d) En cas de situar les plaques directament en l’espai no edificat de la finca, en sol urbà: 

-Es situarà en la part que tingui menys impacte des de l’espai públic i la seva alçada total no superarà, en 

cap punt els 1 metres d’alçada i no ocuparan mes del 25% del espai no edificat. 

- Caldrà realitzar un estudi d’impacte i integració paisatgístic en les finques situades en el perímetre del 

sol urbà.  

e) En edificis catalogats per el POUM i els BCIN, es regiran per els anteriors paràmetres i a mes:  



-Les plaques no podran de ser visibles des de l’espai públic. 

-En el cas d’edificis declarats BCIN serà necessari l’informe favorable del departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 

-Serà necessari realitzar un estudi paisatgístic amb la incorporació d’un anàlisi de diferents alternatives. 

Article 6. modificació art 125 

Es suprimeix com a us permès l’ús recreatiu de sales de jocs i apostes en les claus: 4a3, 4a10, 4a12. 

 

Clau 4a3 (antiga clau 15/6a. Empuriabrava. Apartaments i hotelera) 

  

Parcel·la mínima 2.000 m2 

Ocupació màxima 35% 

Intensitat màxima 2,00 m2st/m2s 

Alçada màxima edificació 25,00 m,  PB+7 

Alçada màxima edificació auxiliar 3m 

Separació mínima edificació a vials 7m..  

Separació mínima edificació a veïns 1/2 de l'alçada de l'edifici més alt 

Separació mínima edificació entre edificacions 

principal 

igual de l'alçada de l'edifici més alt 

Separació mínima edificació a canal 10 m. 

Separació mínima entre edificis dins la mateixa 

parcel·la 

 

Separació edificació auxiliar al carrer 7m / al canal 10m / altres límits poden adossar-se a una de les 

mitgeres 
Densitat màxima d'habitatges 200 htges/Ha 

Façana mínima no es fixa 

  
Tanques de parcel·les Les tanques de partió de parcel·les que limitin a espais lliures anteriors o 

posteriors a l'edificació es regiran per les següents condicions: Els cossos 

opacs tindran com a màxim  0,80 m sobre la cota natural del terreny i per 

damunt d'aquesta, fins a una alçada de 1,80 m, es podran aixecar tanques 

metàl·liques, vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i 

elements similars, ceràmics o de formigó. Els portals d’accés a les 

parcel·les no podran envair la via pública. 

Edificacions auxiliars En els espais lliures per reculada de les edificacions principals de 

parcel·la es prohibeixen les edificacions auxiliars, pavellons i coberts de 

tota mena, fins i tot les de caràcter desmuntable o mòbil. 

  
Usos Habitatge Plurifamiliar-Garatges-comercial en PB i 1er PP/Hoteler 

(aparthotel) i Hostaler, Recreatiu no musical ni sales de jocs i apostes / 

Sociocultural/ Religiós/ Sanitari-assistencial Consultoris i Dispensari/ 

Esportiu 

  



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 i mitja 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. 

El 2% de les places seran per usuaris minusvàlids sup. mínim. 3,50 m. 

per 5,00 m.  Per als locals on s'autoritzin usos recreatius i lúdics la 

reserva exigible serà d'una plaça d'estacionament de vehicle per cada 5 

persones d'aforament del local. 

Per a l’aparcament de motocicletes, mitja plaça per unitat d’habitatge o 

una plaça per cada 200 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a 

l’habitatge. Per a l’aparcament de bicicletes dues places per unitat 

d’habitatge o per cada 100 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a 

l’habitatge. 

 

 

 

Clau 4a10 (antiga clau 15/9. Empuriabrava. Zona Comercial. Sant Mori-2) 

  
Tipus d'ordenació Planta Baixa continua i Pisos alts aïllats 

Parcel·la mínima 1.000 m2 

Ocupació màxima en PB 100% excepte reculades 

Ocupació màxima en PP 30% 

Intensitat màxima 1,50 m2 st/m2s 

Alçada màxima edificació 9,25 m per PB+2PP 

Separació mínima edificació a vials PB 6 m. en PB. Obligatori porxo  de 4,50 m. Alineat al retrocés de vial. 

Separació mínima edificació a veïns PB 4,50 m a límits posteriors   

Separació mínima edificació a vials PP 10,50 Reculades del carrer  

Separació mínima edificació a veïns PP 4,50 m a altres  límits 

Separació mínima entre edificis dins la parcel·la És obligat la construcció d’un porxo de 4,50 m alineat a la reculada a carrer; 

segons el tipus dels existents, destinat a ús públic de vianants. 

Densitat màxima d'habitatges 75 hbtges/Ha 

Façana mínima no es fixa 

  
Tanques de parcel·les Les tanques de partió de parcel·les que limitin a espais lliures anteriors o 

posteriors a l'edificació es regiran per les següents condicions: Els cossos opacs 

tindran com a màxim  0,80 m sobre la cota natural del terreny i per damunt 

d'aquesta, fins a una alçada de 1,80 m, es podran aixecar tanques metàl·liques, 

vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, 

ceràmics o de formigó. Els portals d’accés a les parcel·les no podran envair la via 

pública. 

Edificacions auxiliars En els espais lliures per reculada de les edificacions principals de parcel·la es 

prohibeixen les edificacions auxiliars, pavellons i coberts de tota mena, fins i tot 

les de caràcter desmuntable o mòbil. 

  
Usos Habitatge Plurifamiliar excepte PB/ Comercial / Hoteler/ Hostaler /Recreatiu no 

musical ni sales de jocs i apostes / Sociocultural/ Esportiu/ Religiós/ Sanitari-

assistencial/ Industrial 1ª categoria  situació A i B 

  



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 i mitja 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. 

El 2% de les places seran per usuaris minusvàlids sup. mínim. 3,50 m. per 5,00 

m.  Per als locals on s'autoritzin usos recreatius i lúdics la reserva exigible serà 

d'una plaça d'estacionament de vehicle per cada 5 persones d'aforament del 

local. 

Per a l’aparcament de motocicletes, mitja plaça per unitat d’habitatge o una plaça 

per cada 200 m2 de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. Per a 

l’aparcament de bicicletes dues places per unitat d’habitatge o per cada 100 m2 

de sostre o fracció d’usos diferents a l’habitatge. 

 

 

Clau 4a12 (antiga clau 15/9. Empuriabrava. Zona Comercial. Hiper Montserrat) 

  
Tipus d'ordenació Planta Baixa continua i Pisos alts aïllats 

Parcel·la mínima 4.000 m2 

Ocupació màxima en PB 50% 

Ocupació màxima en PP 1.300 m2 

Intensitat màxima 1,50m2 st/m2s  (3.820 m2 st. total) 

Alçada màxima edificació 9,25m PB+2PP 

Separació mínima edificació a vials PB 6 m. en PB  Obligatori porxo  de 4,50m. Alineat al retrocés de vial. 

Separació mínima edificació a veïns PB 4,50 m a límits posteriors   

Separació mínima edificació a vials PP 6,00 Reculades a l’Av. Fages de Climent i Avda Joan Carles I 

Separació mínima edificació a veïns PP 3,00 m a altres  límits 

Separació mínima entre edificis dintre parcel·la És obligat la construcció d’un porxo de 4,50m alineat a la reculada a carrer; 

segons el tipus dels existents, destinat a ús públic de vianants 

Densitat màxima d'habitatges ---- 

Façana mínima no es fixa 

  
Tanques de parcel·les Les tanques de partió de parcel·les que limitin a espais lliures anteriors o 

posteriors a l'edificació es regiran per les següents condicions: Els cossos opacs 

tindran com a màxim  0,80 m sobre la cota natural del terreny i per damunt 

d'aquesta, fins a una alçada de 1,80 m, es podran aixecar tanques metàl·liques, 

vegetals o de fusta. Es prohibeixen els balustres, gelosies i elements similars, 

ceràmics o de formigó. Els portals d’accés a les parcel·les no podran envair la via 

pública. 

Edificacions auxiliars En els espais lliures per reculada de les edificacions principals de parcel·la es 

prohibeixen les edificacions auxiliars, pavellons i coberts de tota mena, fins i tot 

les de caràcter desmuntable o mòbil. 

  
Usos Habitatge (un únic habitatge en tota la finca) / Despatxos particulars i oficines / 

Comercial / Hoteler/ Hostaler /Recreatiu i espectacles en locals tancats, excepte 

sales de jocs i apostes/ Sociocultural/ Esportiu/ Religiós/ Sanitari-assistencial/ 

Industrial 1ª categoria  situació B 

  



Aparcament De forma general són d’aplicació les determinacions de l’article 239 d’aquestes 

normes urbanístiques. 

Article 7. Modificació l’art 17-3  del document D-“ CATALEG DE BENS 

PROTEGITS INCORPORAT EN EL POUM”. 

Es modifica la  regulació de les cobertes dels edificis. 

Article 17-3. Cobertes i xemeneies 

3. Pel damunt de les teulades que arrenquen de les línies de coronació de les façanes 

no es permetrà cap cos d’edificació ni la instal·lació de dipòsits d’aigua o altres 

serveis, a excepció de l’antena col·lectiva de TV (mentre no hi hagi el servei per 

cable) i de les xemeneies. En el tipus d’edificació “casals” es permeten les 

llanternes. 

Es permeten la col·locació de plaques solars en les cobertes amb les següents 

condicions: 

-Les plaques no podran de ser visibles des de l’espai públic. 

-En el cas d’edificis declarats BCIN serà necessari l’informe favorable del 

departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

-Serà necessari realitzar un estudi paisatgístic amb la incorporació d’un anàlisi de 

diferents alternatives. 

-No es permeten les plaques col·locades en les façanes, ni les terrasses ni sobre els 

espais no edificat de la parcel·la. 

- les plaques fotovoltaiques es col·locaran seguin les pendents de la coberta, 

separant-se nomes els gruix dels suports sobre els que es munten i separaran un 

mínim de 50 cm dels extrems volats i del carener,  per tal de permetre la visualització 

de la coberta original. 

- Es procurarà que la superfície total de les plaques no superi el 40% de la superfície 

de la vessant de coberta sobre la que s’actua. 

- La geometria del conjunt de les plaques serà el màxim compacta, de forma poligonal 

quadrilàtera rectangular o quadrada, evitant reculades de files. 

- Els vidres de les plaques que s’instal·lin hauran de tenir un acabat el màxim matisat 

possible, per tal d’evitar lluentors. 

-Es procurarà la màxima integració visual, cromàtica i d’ordre de la resta d’elements 

que derivin de la col·locació de les plaques (subquadre elèctric, inversos amb 

carregador, traçat cablejat etc..) 

-El projecte haurà de justificar el compliment de les directius del present article. 

-En els casos que no sigui possible garantir la integració i comporti impacte sobre el 

patrimoni evident, no es podrà autoritzar la seva instal·lació. 

Article 8. S’incorpora un nou article 31-b  del document D-“ CATALEG DE 

BENS PROTEGITS INCORPORAT EN EL POUM”. 



Article 31-b. Plaques solars. 

Nomes es permeten les plaques solars previstes en l’art 17-3 del document 

D catàleg de bens protegits incorporats en el POUM, situades sobre la 

coberta. No es permeten en altres llocs: terrasses, façanes, ni l’espai no 

edificat de la parcel·la. 

Article 9. Normativa sectorial  

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

substitueixi. 

 


