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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.1 - ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DELS TERRENYS
En data 29/06/2006 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el
Pla d’Ordenació Urbanística de Vilajuïga.
Aquest Planejament classifica l’àmbit de Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-1 “Camí de Pau”,
redefinint el Sector ja delimitat a les NNSSb de 1992, i no desenvolupat. L’objectiu del
Planejament és acollir necessitats de creixement del nucli de la vila en els propers anys. Definir i
completar el front de carretera, façana sud del municipi. Millorar el teixit urbà, realitzant la
necessària connexió amb el carrer Oïdium (actualment cul de sac, amb problemes de
mobilitat). Donant-li una doble sortida per els carrers Roger de Llúria, i el nou carrer amb el límit
amb el sòl no urbanitzable.
Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, 15 de novembre de 2006, d'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sòl
No Urbanitzat de la Serra de Rodes (DOGC núm. 4798 de data 12 de gener de 2007)
L’estat actual del sector és el següent:
L’àmbit el formen erms de conreu, situats a l’extrem sud est de la zona urbana del municipi,
entre aquest i la carretera GI-610. La topografia és pràcticament planera, i no existeix cap curs
d’aigua en el sector.
1.2 - OBJECTE, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA PRESENT MODIFICACIÓ DEL POUM.
La present modificació té per objecte l’adaptació del POUM al Pla Director Urbanístic del Sòl No
Urbanitzat de la Serra de Rodes. Aquest estableix:
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
1. En tant no siguin vigents les adaptacions del planejament urbanístic municipal al Pla
director urbanístic a que fa referència la Disposició final primera, el
desenvolupament o execució dels plans haurà de ser acord amb les determinacions
del planejament director.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
1. Els municipis redactaran i iniciaran el tràmit d’adaptació dels instruments de
planejament urbanístic general a les determinacions del present Pla director
urbanístic en el termini de sis mesos a comptar de la seva entrada en vigor.
Pel que fa al municipi de Vilajuïga, el Pla Director presenta una sèrie de contradiccions entre el
text normatiu i la informació gràfica, que estan pendents de resolució.
D’acord amb la Comissió Territorial d’Urbanisme, per tal de facilitar el desenvolupament del
planejament, es realitza aquesta modificació puntual adaptant el SUD-1, que no està afectat
per la resolució, a les disposicions relatives als habitatges de protecció pública fixades pel Pla
Director.
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Art. 33 Habitatges de protecció pública
1. El pla propicia la creació d’habitatge de protecció pública que eviti la segregació
espacial dels diferents col.lectius residents. El planejament urbanístic municipal
definirà opcions de localització dels habitatges de protecció oficial, en sòl urbà o en
sòl urbanitzable, d’acord amb aquest objectiu.
2. Atesa l’especial problemàtica derivada de la demanda exògena, majoritària en
l’àmbit del present Pla director urbanístic, i la seva incidència en els preus de
l’habitatge destinat a la demanda interna dels municipis, es fixa en un 30% la
proporció mínima de sostre residencial de nova implantació que estableix l’article 57
LU i altres concordants del Reglament, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable en
tot l’àmbit del Pla.
Aquesta adaptació comporta un ajust de la densitat del sector, que passa de 18 habitatges
per hectàrea a 22, per tal de fer viable l’encaix de l’habitatge protegit. Tal com es detalla més
endavant.
Per altra banda, per voluntat municipal es proposa una modificació de la delimitació del sector
amb la incorporació d’una petita franja de terreny que limita amb la carretera, ocupada per
una finca de terra erma. De manera que passi a formar part de l’actuació de condicionament i
millora de la façana sud del nucli urbà.
Tant l’interès urbanístic com social manifestos d’aquesta actuació justifiquen la conveniència i
oportunitat de la present modificació.
1.3 - MARC URBANÍSITIC I LEGAL.
La normativa d’aplicació és la següent:
- LLEI 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d’urbanisme.
- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- DECRET LLEI 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
- LLEI 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya DOGC núm.- 3887-20/05/03
- LLEI 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local ( BOE 139-11.06.85)
- LEI 8/2007, de 28 de maig, de sòl.
- POUM de Vilajuïga aprovat definitivament el 29/06/2006.
- Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzat de la Serra de Rodes. Aprovat definitivament el 15
de novembre de 2006.
1.4 - PLANEJAMENT VIGENT.
POUM de Vilajuïga. Art. 52- Sòl urbanitzable delimitat. - Fitxes dels sectors:
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
DENOMINACIÓ:

Camí de Pau

DELIMITACIÓ:

Ctra de Roses, c/ Roger de Llúria, Zona clau 2.1 c/Oïdium, Sòl no
Urbanitzable

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

Sector ja delimitat a les NNSSb.
L’objectiu del sector és acollir necessitats de creixement del nucli de la
vila en els propers anys. Definir i completar el front de carretera, façana
sud del municipi. Millorar el teixit urbà, realitzant la necessària connexió
amb el carrer Oïdium (actualment cul de sac, amb problemes de
mobilitat). Donant-li una doble sortida per els carrers Roger de Llúria, i el
nou carrer amb el límit amb el sòl no urbanitzable. En aquest punt el
carrer Oïdium acabarà en una plaça que servirà de punt final, i de punt
de partida al camí del Mas Satlle, sovint utilitzat en excursions a peu i
bicicleta.

CARACTERÍSTIQUES:

1.-SUPERFÍCIE TOTAL:
2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
- Xarxa viària urbana
- Espais lliures
- Equipaments

20.345 m2
(clau A)
(clau D)
(clau E)

4.728 m2
4.890 m2
1.475 m2

3.- QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
Els sectors de sòl urbanitzable prendran com a referència les
condicions d’edificació definides per el sòl urbà que preveu el present
POUM tenint en compte els paràmetres que per a cada sector es
defineixen. A manera indicativa s’atorguen les zonificacions:
- Edificació aïllada
- Habitatge protegit

(clau 4)
(clau 5.1a)

4.- APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre d’habitatges

8.769 m2
483 m2
0,31 m2sostre/m2sòl
18 hab/Ha
36

5.- ÚSOS PRINCIPALS:
- Els propis de les claus 4 edificació aïllada, i 5.1a habitatge
protegit plurifamiliar. I els dels sistemes d’equipaments
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1.- SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2.- PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla Parcial.
3.- ALTRES CONDICIONS:
a)Execució del carrer Roger de Llúria per ocupació directa.
Segons 150 DL 1/2005, i 41 del Reglament.
b) Zona de servitud de la carretera 25 m , presa a 3.5 m de
l’eix la mateixa. A la zona verda restant s’hi podrà ubicar els
Serveis tècnics necessaris.
c) El final del carrer Oïdium rebrà tractament de plaça.
d) Preservació del passatge que limita amb la zona 2.1 del
carrer Oïdium. Serà de caire peatonal.
e) El SUD preveu la reserva del 20% del sostre destinat a
habitatge protegit. Quantificat a la memòria social.
f) El sòl d’habitatge protegit serà edificable el 100% en totes
les plantes.
g) L’ordenació és orientativa, i vinculants els espais lliures,
equipaments i habitatge protegit.
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SUD1

SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)

Tipus Ordenació

9252
0,31

DENSITAT SECTORIAL (viv/ha)

18

NOMBRE HABITATGES

36

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Superfície

Estandards per a Sistemes Locals

Superfície

Clau
Nom
4 desenvoloupament urbà

m2 s
8769

%s
43,10

5.1a Habitatge Protecció oficial
Total Zones

483
9252

2,37
45,48

4728
4890
1475

Vials públics
Sego ns P la P arcial Urb.
23,24
Aparcaments públics
813,8
4
24,04
Parcs i jardins públics
2035
20% 10
7,25 Equipaments i dotacions públiques 1261
5
20%

A Viari i aparcaments
D Espais lliures
E Equipaments

Total Sistemes Generals 11093

6307 TOTAL SECTOR

20345

54,52
100,0

OBSERVACIONS

La continuació del carrer Roger de Llúria s'executarà per ocupació directa segons el
que preveu l'article 150 de la LU, i 41 del seu Reglament.
La zona de servitud de la carretera és de 25 m, a partir de 3,5 m de l'eix de la
mateixa. A la zona verda restant, s'hi podrà ubicar els Serveis Tècnics necessaris
El SUD preveu la reserva del 20% del sostre destinat a habitatge protegit.
La parcel.la destinada a Habitatge Protegit tindrà edificabilitat del 100%
L'ordenació és orientativa.I vinculants els espais lliures, equipaments i hab. protegit.

m2s
Habitatge Protegit

m2 st

%

1261

20

2. MEMÒRIA DE l’ACTUACIÓ
2.1 - CRITERIS
Aquesta modificació del POUM pretén fer viable el desenvolupament del Sector SUD-1 Camí de
Pau, adequant el Planejament al Pla Director Urbanístic, creant les reserves necessàries
d’habitatge protegit, i millorant els espais lliures que són la façana sud del nucli urbà del
municipi de Vilajuïga.
2.2 - DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ.
L’ordenació del SUD-1 ve regulada per l’Article 52 del POUM - Sòl urbanitzable delimitat. -Fitxes
dels sectors.
2.2.1

- Fitxa del Sector

Amb l’aprovació del present document de modificació del POUM es substitueix la fitxa
corresponent al Sòl urbanitzable delimitat. SUD-1 de l’article 52, per la nova fitxa Modificació
puntual núm. 1 del POUM de Vilajuïga, Sòl urbanitzable delimitat. SUD-1
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Modificació Puntual Núm. 1 del POUM de Vilajuïga.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
DENOMINACIÓ:

Camí de Pau

DELIMITACIÓ:

Ctra de Roses, c/ Roger de Llúria, Zona clau 2.1 c/Oïdium, Sòl no
Urbanitzable

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

Sector ja delimitat a les NNSSb.
L’objectiu del sector és acollir necessitats de creixement del nucli de la
vila en els propers anys. Definir i completar el front de carretera, façana
sud del municipi. Millorar el teixit urbà, realitzant la necessària connexió
amb el carrer Oïdium (actualment cul de sac, amb problemes de
mobilitat). Donant-li una doble sortida per els carrers Roger de Llúria, i el
nou carrer amb el límit amb el sòl no urbanitzable. En aquest punt el
carrer Oïdium acabarà en una plaça que servirà de punt final, i de punt
de partida al camí del Mas Satlle, sovint utilitzat en excursions a peu i
bicicleta.

CARACTERÍSTIQUES:
1.-SUPERFÍCIE TOTAL:
2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
- Xarxa viària urbana
- Espais lliures
- Equipaments

22.300 m2
(clau A)
(clau D)
(clau E)

4.355 m2
7.504 m2
1.439 m2

3.- QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
Els sectors de sòl urbanitzable prendran com a referència les
condicions d’edificació definides per el sòl urbà que preveu el present
POUM tenint en compte els paràmetres que per a cada sector es
defineixen. A manera indicativa s’atorguen les zonificacions:
- Desenvolupament urbà (claus 2.2-3-4) 8.094 m2
- Habitatge protegit
30% del sostre del sector
4.- APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre d’habitatges

0,30 m2sostre/m2sòl
22 hab/Ha
51

5.- ÚSOS PRINCIPALS:
- Els propis de les qualificacions zonals, i els dels sistemes
d’equipaments, espais lliures, i serveis tècnics.
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Modificació Puntual Núm. 1 del POUM de Vilajuïga.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1.- SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2.- PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla Parcial.
3.- ALTRES CONDICIONS:
a)Execució del carrer Roger de Llúria per ocupació directa.
Segons 150 DL 1/2005, i 41 del Reglament.
b) Zona de servitud de la carretera 25 m , presa a 3.5 m de
l’eix la mateixa. A la zona verda restant s’hi podrà ubicar els
Serveis tècnics necessaris.
c) El final del carrer Oïdium rebrà tractament de plaça.
d) Preservació del passatge que limita amb la zona 2.1 del
carrer Oïdium. Serà de caire peatonal.
e) El SUD preveu d’acord amb el PDU del sòl no urbanitzat
de la Serra de Rodes i entorns, la reserva del 30% del sostre destinat
a habitatge protegit. Quantificat a la memòria social.
f) Els terminis per a la construcció de l’habitatge protegit,
no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar
des que la parcel.la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur
finalització, a comptar des de la data de l’atorgament de la
llicència d’obres.
g) S’arranjarà adequadament la pista del camí vell de Pau
que transcorre dins l’espai lliure.
h) L’ordenació és orientativa, i vinculants els espais lliures,
equipaments i habitatge protegit.
i) El Pla Parcial es remetrà per a informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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SUD1

SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)

Tipus Ordenació

9002
0,30

DENSITAT SECTORIAL (viv/ha)

22

NOMBRE HABITATGES

51

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Superfície

Estandards per a Sistemes Locals

Superfície

Clau
Nom
4 desenvoloupament urbà

m2 s
8094

%s
36,30

5.1 Habitatge Protecció oficial
Total Zones

908
9002

4,07
40,37

4355
7504
1439

Vials públics
Sego ns P la P arcial Urb.
19,53
Aparcaments públics
892
4
33,65
Parcs i jardins públics
2230
20% 10
6,45 Equipaments i dotacions públiques 1338
5
20%

A Viari i aparcaments
D Espais lliures
E Equipaments

Total Sistemes Generals 13298

6690 TOTAL SECTOR

22300

59,63
100,0

OBSERVACIONS

La continuació del carrer Roger de Llúria s'executarà per ocupació directa segons el
que preveu l'article 150 de la LU, i 41 del seu Reglament.
La zona de servitud de la carretera és de 25 m, a partir de 3,5 m de l'eix de la
mateixa. A la zona verda restant, s'hi podrà ubicar els Serveis Tècnics necessaris
El SUD preveu la reserva del 30% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'ordenació és orientativa.I vinculants els espais lliures, equipaments i hab. protegit.

m2s
Habitatge Protegit

m2 st

%

2007

30

2.2.2

- Modificació del quadre de la Memòria Social del Poum referent als nous
paràmetres d’habitatge protegit per al Sòl Urbanitzable Delimitat SUD-1.

SECTORS

HABITATGES LLIURES

HABITATGESPROTEGITS TOTAL HABITATGES

SUD-01

28

23

51

SUD-02

22

10

32

SUD-03

35

16

51

SUD-04

86

51

137

TOTAL HABITATGES

171

100

271

2.2.3

- Modificació del punt 11.4 de la Memòria del POUM Agenda de les actuacions
Avaluació econòmica i financera. Desenvolupament de sectors de sòl urbanitzable
delimitat.
Obra
Cost estimat urbanització
Finançament privat
SUD-1
800.000 €
100%

2.2.4

- Comparació dels paràmetres urbanístics del POUM aprovat respecte la
modificació proposada.
POUM (29/06/2006)

MODIFICACIÓ SUD-1

20.345 m2

22.300 m2

- Xarxa viària urbana (clau A)

4.728 m2

4.355 m2

- Espais lliures (clau D)

4.890 m2

7.504 m2

- Equipaments (clau E)

1.475 m2

1.439 m2

TOTAL CESSIONS

11.093 m2

13.298 m2

clau 4 - 8.769 m2

claus 2.2/3/4 - 8.094 m2

clau 5.1a - 483 m2
20% sostre del sector

clau 5.1 - 908 m2
30% sostre del sector

0,31 m2st/m2sòl

0,30 m2st/m2sòl

18 hab/Ha

22 hab/Ha

36

51

6.307 m2

6.690 m2

- Habitatge lliure

24 ut.

28 ut.

- Habitatge protegit

12 ut.

23 ut.

- Total

36 ut.

51 ut.

SUPERFÍCIE TOTAL
CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:

QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
- Desenvolupament urbà
- Habitatge protegit
APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre d’habitatges
- Sostre edificable
DETALL DE L’HABITATGE
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2.3 - INFORME MEDIAMBIENTAL.
La modificació significa l’ampliació de l’àmbit en 1.955 m2, que representen un increment
percentual d’un 9,60%. Destinats tots ells a la zona d’espais lliures, que es situen estratègicament
com a façana sud del nucli urbà del municipi.
Per tal de donar compliment al que disposen el DL 1/2005 TRLU, i el seu reglament D 305/2006, és
redacta un nou document ambiental, per l’equip Geoslide - Estudis territorials i mediambientals,
que té en compte la nova classficació del sòl, i recull i avalua els seus objectius i necessitats.
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DOCUMENT AMBIENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PLA PARCIAL DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
SUD-1 “CAMÍ DE PAU” EN EL TERME MUNICIPAL DE
VILAJUÏGA (GIRONA)

Document Ambiental per al desenvolupament del Pla Parcial SUD-1 en
el municipi de Vilajuïga
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DOCUMENT AMBIENTAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA PARCIAL DEL
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA SUD-1 “CAMÍ DE PAU” EN EL TERME
MUNICIPAL DE VILAJUÏGA (GIRONA)
1

INTRODUCCIÓ

1.1 Necessitat del present Document Ambiental
D’acord amb la legislació vigent a Catalunya, cal realitzar un procés d’avaluació
ambiental dels plans i programes públics com a eina de prevenció que permeti
integrar els aspectes ambientals en la presa de decisions. Els Plans Parcials
d’Ordenació Urbanística queden inclosos com a tals plans públics i han de
contemplar la realització d’aquesta avaluació ambiental i concretament, les
actuacions i la documentació que exigeix la normativa vigent (article 7 de la Llei
9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes sobre el medi ambient 1 ).
Aquest Document Ambiental té com objectiu servir de guia en la decisió prèvia
ambiental que portarà a terme l’òrgan corresponent, que en aquest cas és l’Oficina
Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona (OTAAG) 2 .
Aquest òrgan ambiental ha d’emetre, en el termini màxim d’un mes, una declaració
d’intencions on es decideix si el present Pla Parcial s’ha de sotmetre al procediment
d’avaluació

ambiental

estratègica

mitjançant

l’elaboració

de

l’Informe

de

Sostenibilitat Ambiental (ISA).
Si el Pla Parcial SUD-1 “CAMÍ DE PAU” s’ha de sotmetre a aquest procediment
ambiental, l’òrgan ambiental ha de determinar l’abast i el contingut de l’ISA per tal
de decidir els criteris, objectius i principis ambientals que caldrà aplicar al Pla
Parcial, així com, identificar les administracions públiques afectades i el públic
interessat.

1

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. BOE nº 102, 29 abril 2006.

2

Òrgan administratiu amb competència per adoptar cas a cas, respecte a la subjecció a
avaluació ambiental o no dels diferents plans urbanístics que es prevegi que puguin tenir
efectes significatius sobre el medi ambient.
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El present Pla Parcial segueix les determinacions del planejament urbanístic general
i està subjecte a les determinacions de l’ISA del POUM de Vilajuïga. Segons la
Transposició Dotzena del Reglament de la Llei d’Urbanisme 3 , en principi, el present
Pla Parcial no necessitaria d’una figura d’avaluació ambiental independent a
la de l’ISA del seu POUM, aprovat en 2006.
Tot i això, el present Document Ambiental vol justificar que a nivell ambiental la
zona no presenta cap àrea d’interès i que el present Pla Parcial es desenvoluparà
amb

els

principis

bàsic

de

sostenibilitat,

aplicant

criteris

d’ecoeficiència

i

bioarquitectura. Per tant, el Pla Parcial SUD-1 al municipi de Vilajuïga no presenta
efectes negatius considerables sobre el medi ambient.
1.2 Objectius ambientals i principi de sostenibilitat
La llei d’urbanisme es pronuncia clarament a favor d’un desenvolupament urbanístic
sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per a compatibilitzar
el creixement i el dinamisme econòmic necessaris amb la cohesió social, el respecte
al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions actuals i futures.
Segons la Directiva 2001/42/CE 4 , els elements ambientals de sostenibilitat que ha
d’incorporar un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’han d’integrar des del
primer moment a la presa de decisions que comporta la formulació del
planejament. Per aquest motiu resulta necessària la fixació d’uns objectius
ambientals, que són els següents:
1. Diagnòstic ambiental del territori
2. Fixació d’objectius ambientals
3. Determinació d’indicadors del compliment dels objectius marcats
4. Incorporació dels objectius ambientals en les determinacions del planejament:
d’ordenació, normatives, de programació i de finançament
5. Validació del compliment dels objectius establerts

3

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament, de la Llei d’urbanisme.
DOGC núm. 4682, 24 de juliol de 2006

4

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. DOUE nº DO L 197, 21 julio 2001
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6. Mesures de desplegament i de seguiment
Segons l’art. 3.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, d’Urbanisme 5 s’entén
per principi de sostenibilitat relacionat amb el planejament urbanístic: “El
desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del
territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb
la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i
futures”.
1.3 Marc legal de referència
El Document Ambiental es justifica d’acord amb la normativa autonòmica, estatal i
comunitària d’aplicació:


Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme



Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i
programes sobre el medi ambient



Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient

S’ha extret del Reglament d’Urbanisme les disposicions i els articles que fan
referència a l’avaluació ambiental i que són necessàries per valorar el present Pla
Parcial.
Decret 305/2006, Reglament de la Llei d’Urbanisme
Article 100 - Objecte i contingut de l'informe ambiental dels plans urbanístics
derivats
100.1 L'informe ambiental dels plans parcials urbanístics i, si s'escau, dels plans de
millora urbana en sòl urbà no consolidat i dels plans especials urbanístics, té per
objecte l’anàlisi dels aspectes ambientals que puguin ser rellevants en l’establiment
de l’ordenació detallada pròpia de cada un d’aquests instruments, i ha de contenir

5

Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme. DOGC núm. 4436, 28 juliol de 2005
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les següents previsions en tot allò que sigui necessari d’acord amb l’abast de les
determinacions del pla derivat:
a) La identificació dels requeriments ambientals significatius en el sector de
planejament, el què inclou la descripció dels aspectes i elements ambientalment
rellevants del sector, la descripció dels objectius i les altres mesures de protecció
ambiental previstes pel pla d’ordenació urbanística municipal o per altres plans o
programes aplicables, la definició dels objectius i criteris ambientals adoptats per a
la redacció del pla i l’especificació de si el projecte d’urbanització s’ha de sotmetre,
per les característiques de l’actuació, al procediment d'avaluació d’impacte
ambiental

segons

la

legislació

sectorial

aplicable.

En

la

identificació

dels

requeriments ambientals significatius s’han de tenir en compte, entre d’altres, els
relatius a la qualitat de l’ambient atmosfèric, la contaminació acústica i lluminosa i
el tractament, si s’escau, dels sòls contaminats.
b) La descripció i justificació ambiental de l’ordenació proposada, que comprèn: la
descripció, si s’escau, de les alternatives d'ordenació detallada considerades i la
justificació de l’alternativa adoptada; la descripció de l’ordenació proposada amb
expressió de les seves determinacions amb repercussions significatives sobre el
medi ambient; la determinació de les mesures adoptades per al foment de
l’eficiència energètica, l’estalvi de recursos i la millora del medi ambient en general.
c) La identificació i avaluació dels probables efectes significatius de l’ordenació
detallada proposada sobre els diferents aspectes ambientals.
d) L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius
ambientals establerts.
e) Si s’escau, la descripció de les mesures de seguiment i supervisió previstes.
100.2

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

ambiental, aquests han d’incorporar l'informe de sostenibilitat ambiental que regula
la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, el qual ha de tenir el
contingut mínim que regula l’apartat 1 i el grau d’especificació que estableixi l’òrgan
ambiental en el document de referència.
Article 106 - Informació pública de l’avanç de l'instrument de planejament
106.1

Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans

urbanístics, prèviament a l’aprovació inicial l’administració competent pot acordar
publicar i sotmetre a informació pública avanços dels instruments de planejament
urbanístic.
4
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106.2 L’avanç de l'instrument de planejament ha de contenir:
a) Els objectius i els criteris generals del pla.
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics,
ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a
informació pública.
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació.
d) Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe
ambiental preliminar per tal que l’òrgan ambiental pugui determinar l’amplitud,
nivell de detall i grau d’especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. Sens
perjudici del què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i
programes, l'informe ambiental preliminar, quan es tracti del pla d’ordenació
urbanística municipal, ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de
l’article 70 d’aquest Reglament i, quan es tracti de plans urbanístics derivats, ha de
contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l’apartat 1 de l’article 100
d’aquest Reglament.
106.3 Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit
d’informació pública seran analitzats i valorats per l’administració responsable de la
redacció del pla, amb l’objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions
generals

del

planejament.

Aquesta

valoració

s’expressa

mitjançant

l’acord

d’aprovació inicial de l'instrument de planejament.
106.4 La publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de pla és obligatòria
en el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal.
106.5 Les previsions d’aquest precepte no són d’aplicació a l’avanç de pla que cal
formular pel desenvolupament per subsectors dels sectors de planejament derivat,
el qual es regeix pel què estableix l’article 114 d’aquest Reglament.
Article 115- Procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics
L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin
sotmesos s’integra en el procediment establert en la Llei d’urbanisme per a llur
formulació i tramitació, d’acord amb les següents regles:
a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació
inicial, l’òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l’òrgan ambiental
l’emissió del document de referència que determini, un cop efectuades les consultes
5
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necessàries, l’abast de l'informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i
principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i
el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a l’òrgan ambiental un avanç
de l'instrument de planejament amb el contingut que assenyala l’article 106
d’aquest Reglament. En el cas que l’avanç se sotmeti a informació pública, bé
perquè sigui preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència
a l’òrgan ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l’avanç.
En qualsevol dels casos indicats, si l’òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en
el termini d’un mes des de la seva presentació, es poden continuar les actuacions.
b) L'informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a cada
una de les figures de planejament, d’acord amb el què estableix, si s’escau, la
legislació aplicable en matèria d’avaluació ambiental i amb el què estableix aquest
Reglament respecte als informes ambientals dels plans, ha de formar part de la
documentació de l'instrument de planejament objecte d’aprovació inicial.
c) L'informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant un
termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament del qual
forma part, després de la seva aprovació inicial i, simultàniament, s’han d’efectuar
les consultes que procedeixin, d’acord amb el que estableixi el document de
referència.
d) El pla objecte del següent acord d’aprovació ha d’incorporar una memòria
ambiental, en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental i el
resultat de les consultes realitzades, s’ha de valorar la integració dels aspectes
ambientals en la proposta d’ordenació. La memòria ambiental la realitzen l’òrgan o
persones que promoguin el pla i requereix l’acord de l’òrgan ambiental, sense el
qual no es pot entendre produït per silenci administratiu el següent acord
d’aprovació que correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l’òrgan ambiental la
proposta de memòria ambiental, juntament amb la resta de documents del pla
exigits per aquest Reglament, que integren la proposta que ha de ser objecte del
següent acord d’aprovació, i l’òrgan ambiental ha de resoldre sobre la proposta de
memòria ambiental en el termini d’un mes des que li hagi estat presentada. En el
cas que l’òrgan ambiental no estigui conforme amb la proposta de memòria, ha
d’assenyalar quins aspectes han de ser esmenats, completats o ampliats i ha de
donar la seva conformitat a la proposta de memòria ambiental esmenada.
e) Correspon a l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva de l'instrument de
planejament de què es tracti la presa en consideració de l’informen de sostenibilitat
ambiental i de la memòria ambiental del pla per a l’adopció de la resolució que
6
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correspongui. Aquesta presa en consideració s’ha de fer constar en l’acord
d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la
legislació aplicable.
Disposició addicional dotzena - Avaluació ambiental dels plans urbanístics
1.Mentre no s’aprovi la llei autonòmica que desenvolupi la Llei estatal 9/2006, de
28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient, han de ser objecte d’avaluació ambiental els instruments de planejament
que assenyala l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei d’urbanisme,
sens perjudici de la decisió prèvia que correspongui adoptar, cas a cas, respecte a
la subjecció a avaluació ambiental d’aquells plans directors urbanístics que es
prevegi que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i dels plans
parcials urbanístics que desenvolupin planejament urbanístic general que no ha
estat objecte d’avaluació ambiental.
2. Els plans sotmesos a avaluació ambiental, que estiguin en tràmit en el moment
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’han de subjectar a les regles que
estableix l’article 115, en els successius tràmits que s’hagin d’efectuar. En tot cas,
els plans que s’hagin aprovat inicialment amb posterioritat al 30 d’abril de 2006,
data d’entrada en vigor de la Llei estatal 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, si ja han efectuat la
informació pública, hauran de completar-la fins al termini de 45 dies i donar
compliment a les regles que estableixen les lletres d) i e) de l’article 115 d’aquest
Reglament.
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2

DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PLA PARCIAL

El Pla Parcial (PP) objecte d’aquest estudi, està situat en uns terrenys que
conformen l’àmbit del Pla Parcial SUD-1 en el municipi de Vilajuïga. Aquests
terrenys estan desplaçats, direcció sud-est, seguint la traça de l’actual carretera de
Roses, del nucli del Municipi de Vilajuïga i són adjacents a l’actual trama urbana del
municipi. La zona està qualificada pel Plà d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
com a sòl urbanitzable delimitat i sense cap activitat de conreu.
Els terrenys queden delimitats per les següents edificacions i zones: pel nord, la
part posterior de les edificacions amb façana al C/ Oïdium; per l’est, un talús
direcció nord-sud que divideix el sòl urbanitzable a no urbà. i en aquesta part limita
també amb una plantació d’oliveres; pel sud, la Carretera de Roses; per l’oest, la
trama urbana darrera del municipi.
La superfície real de l’àmbit del present PP és de 22.300,10 m2, superfície que
queda dins del marge de variació del 5% sobre la superfície definida pel POUM.
El promotor del Pla Parcial Urbanístic SUD-1, és l’ajuntament de Vilajuïga.
2.1 Objectius generals del Pla Parcial i criteris d’actuació
El present Pla Parcial, tal i com queda referit a la memòria justificativa, té per
objecte desenvolupar i executar les determinacions fixades al planejament general
del municipi de Vilajuïga en relació a aquest àmbit de sòl urbanitzable delimitat. A
tal efecte, s’estableix amb el detall i precisió requerits pel conjunt de la legislació i
normativa urbanística, les condicions d’ordenació del Polígon d’Actuació SUD-1.
Els principals objectius del present Pla Parcial SUD-1 ”Camí de Pau”, són els
següents:
1. Dotar a la població de Vilajuïga d’un nou creixement urbà fent front a les
necessitats del municipi en els propers anys.
2. Permetre la creació de sòl òptim per a la construcció d’habitatges de protecció
pública.
3. Millorar l’aspecte del municipi des de la carretera de Roses. Actualment, la
imatge del sector, és la primera impressió que om s’emporta del municipi des de
l’accés per la carretera des de Roses. La nova urbanització del Sector SUD-1
permetrà millorar-la. Es preveu ubicar les zones verdes de l’àmbit fent coixí
entre els habitatges i la carretera, part dins la zona d’afectació de carreteres.
8
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Aquesta solució permet millorar substancialment la qualitat dels habitatges a
construir així com mitjançant l’enjardinament d’aquestes zones verdes es
millorarà la imatge de l’àmbit.
4. Completar la urbanització dels carrers Roger de Llúria i Oïdium, juntament amb
la creació de tres carrers més, actualment sense nom, que permetran lligar i
completar la trama urbana, no només és símbol d’ordre, sinó que permetrà un
millor funcionament de la vialitat del municipi i permetrà que els carrers ara en
“cul de sac” deixin enrere aquesta imatge de punts insegurs i desangelats.
5. Es construirà un vial paral·lel a la traça de la carretera de Roses, aquest vial
permetrà, juntament amb tota la urbanització de l’àmbit condicionar un tram
limitat per zona verda i espai d’equipaments públics, que acompanyarà a
vianant fins a la connexió amb el Camí vell de Pau, també molt ben considerar
com a passeig rural.
6. La urbanització de l’àmbit permetrà l’eliminació de tota la xarxa elèctrica aèria
que hi ha dins l’àmbit i que desmillora els efectes visuals de la zona.
7. S’assignaran usos i es delimitaran les zones en que es divideix l'àmbit territorial
del Pla Parcial.
8. Es dotarà al municipi dels espais lliures i d’equipament adequats, s’urbanitzarà i
es condicionarà el sòl apte per a la implantació d’habitatges.
9. S’efectuarà una proposta vàlida, coherent i amb criteris d’ordenació i planificació
homogènia i integrada, per a la prolongació de la trama viària i dels conjunts
residencials i d’habitatges existents en l’entorn.
10.Es minimitzarà l'impacte ambiental que suposa la implantació d’un nou sector
residencial i d’equipaments a la zona, seguint les prescripcions i recomanacions
de l’estudi i de l’informe mediambiental i incorporant les mesures correctores
oportunes.
11.S’establiran en el futur projecte d’urbanització les característiques i traçat dels
serveis urbanístics així com de la xarxa de comunicacions pròpies del sector i el
seu enllaç amb el sistema local de comunicacions existents en el municipi.
12.Es preveu destinar una zona de serveis per a dotar l’àmbit i part del municipi, on
s’hi l’ajuntament podria traslladar el dipòsit de gas existent, ara a primera línia
de carretera i presidint l’entrada al poble.
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13.Les principals obres d’urbanització quina execució correspondrà realitzar per
executar i desenvolupar el sector SUD-1 “Camí de Pau”, són les següents:


Execució i urbanització de la vialitat de 4.054,11 m2.



Implantació de tots els serveis urbanístics al sector.



Soterrament de línies elèctriques i implantació d’estacions transformadores i
xarxes de B.T.



Previsió de canalització subterrània del gas.



Enllumenat públic amb un sistema de comandament per radio.



Trasllat del dipòsit de gas a la nova zona de Serveis.



Sistema separatiu d’aigües residuals i aigües plujanes i conducció de les
plujanes.



Implantació de la xarxa de telecomunicacions.

2.2 Objectius ambientals del Pla Parcial i vinculació amb altres plans i
programes connexos
En aquest apartat, s’indiquen en primer lloc els objectius ambientals que s’han
incorporat en el Pla Parcial d’acord amb criteris de sostenibilitat i, posteriorment, es
citen els objectius ambientals dels Plans jeràrquicament superiors al Pla Parcial que
poden influir a la zona d’estudi.
2.2.1 Objectius ambientals integrats en el Pla Parcial
Els objectius ambientals que s’indiquen s’han ordenat d’acord amb els diferents
tipus de vectors que cal tenir en compte en la zona d’estudi.
Qualitat de l’ambient atmosfèric


Utilització de materials no contaminants (en la seva producció, ús o eliminació),
de producció sostenible i reciclables.



Ús de pintures exteriors i interiors de base aquosa, ecològiques (transpirables).



Limitació de l’ús de materials com: fustes exòtiques, PVC, fibres aïllants
artificials.



No utilització de CFC, FCF i HFC en els sistemes de refrigeració i de productes
clorats.
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Estalvi energètic i d’aigua


Enllumenat

públic

amb

un

sistema

de

comandament

per

radio.

Xarxa

d’enllumenat públic amb doble encesa.


La

disposició

arquitectòniques

de

les

dels

parcel·les
nous

garanteix

habitatges

que

disposin

de

les

futures

bon

solucions

assolellament

i

ventilacions creuades.


Aprofitament per al regatge de les aigües freàtiques i de pluja. Reg automàtic i
programat.



Ús d’energies renovables i incorporació de mesures d’estalvi en el consum
energètic.



Solucions de façana: persianes o altres sistemes i mecanismes tradicionals de
control solar i ambiental; fusteria amb doble vidre; aïllament adequat sense
ponts tèrmics.



Control del consum d’aigua: aixetes amb airejadors, sanitaris de baix consum.



Calefacció i producció d’ACS centralitzada d’alt rendiment amb gestió integrada,
amb captadors solars pel preescalfament i adaptada a l’ús d’electrodomèstics
bitèrmics.



Sistemes de separació d’aigües residuals i pluvials.

Contaminació acústica i lluminosa


Enllumenat

públic

amb

un

sistema

de

comandament

per

radio.

Xarxa

d’enllumenat públic amb doble encesa.


Moderació del trànsit i afavoriment de la circulació de bicicletes i del pas de
vianants. (redueix contaminació atmosfèrica, així com la contaminació acústica)

Sols contaminats


Utilització de materials no contaminants (en la seva producció, ús o eliminació),
de producció sostenible i reciclables.



Reciclatge del material d’enderroc que es produeixi en els terrenys.



Reutilització de les terres excavades, evitant tant l’aportació com el transport a
abocadors.



Recollida selectiva de residus sòlids.



Ús de fertilitzants naturals.
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Connectivitat ecològica i paisatge


La nova urbanització permetrà resoldre els problemes que té la trama urbana,
ara inacabada a l’inici de l’àmbit.



Millorar l’aspecte del municipi des de la carretera de Roses.



Presencia de una zona verda separant els habitatges de la carretera.



Les ordenances fixen la necessitat de crear noves zones arbrades allà on sigui
possible.



La relació entre les alçades de les edificacions i la seva separació és l’òptima per
a evitar ombres projectades, alhora que s’afavoreixen les bones vistes per a tots
els habitatges i la seva integració en les zones no edificades.



Utilització preferent de plantes autòctones o adaptades al clima mediterrani.

2.2.2 Objectius ambientals per al Pla director territorial de l’Empordà
Dels objectius presents en el Pla Director Territorial de l’Empordà es tracten els
següents al considerar que cal tenir-los en compte a la zona d’estudi.
Biodiversitat: Garantir la permeabilitat ecològica del conjunt de la matriu territorial
(Objectiu ambiental 2).
La conservació dels antics camins rurals presents en el àmbit d’ordenació seria una
mesura a tenir en compte.
Aigua: Protecció de les zones actives en el cicle de l’aigua, amb una atenció
especial a les àrees de recàrrega dels aqüífers (Objectiu ambiental 7).
Tot i que a la zona d’estudi no hi ha cap curs d’aigua ni tampoc es troba sobre
aigües freàtiques, si que cal tenir present els aqüífers del delta dels rius Fluvià i
Muga que es troben a la vora.
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2.2.3 Objectius ambientals per al Pla Director Urbanístic del sòl no urbanitzat de la
Serra de Rodes i entorns
Com a l’apartat anterior, es tracten els objectius presents en el Pla Director del sòl
no urbanitzat de la Serra de Rodes i entorns que cal tenir en compte a la zona
d’estudi.
Biodiversitat: Conservar la biodiversitat i els altres elements d’interès natural, i
promoure’n l’ús sostenible (Objectiu 1).
La memòria del Pla Parcial SUD-1, ja preveu tot un seguit de disposicions que
permetran l’ús sostenible de la zona d’ordenació.
Sòl: Minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús d’acord amb un model
territorial globalment eficient (Objectiu 2).
El sector SUD-1 es continu a l’entramat urbá, la seva urbanització ordenarà la zona
amb habitatges, espais lliures i zona d’equipaments i permetrà donar continuïtat al
municipi.
Paisatge: Integrar el paisatge en tots els processos de planejament territorial i
urbanístic, i protegir i millorar els elements i ambients paisatgístics d’interès
(Objectiu 3).
A la zona d’estudi no hi ha elements i ambients paisatgístics de valor en comparació
als existents a la Serra de Rodes però si que caldria preveure que l’impacte visual
fos concordant amb les construccions actuals i no afectés a l’Olivar d’en Falgars.
Eficiència energètica: Millorar l’eficiència energètica dels sistemes urbans i reduir la
seva contribució al canvi climàtic (Objectiu 4)..
A la memòria del Pla Parcial d’Ordenació del SUD-1 s’indiquen les mesures a tenir
en compte a l’hora de l’edificació i posterior ús de la zona (veure apartat 2.2.1).
2.2.4 Objectius ambientals i compatibilitat amb el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Vilajuïga
En aquest apartat es citen els objectius mediambientals presents en el POUM de
Vilajuïga atès que és el Pla superior que ha de dirigir els plans parcials. El POUM de
Vilajuïga es proposa donar compliment als següents objectius mediambientals:
a) Efectuar les reserves necessàries tendents a adaptar les previsions de
creixement a les circumstàncies del municipi i del mercat prenent com a punt de
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partida la realitat actual. Facilitant el desenvolupament social i econòmic de la
població atenent als criteris de sostenibilitat.
b) Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri
mediambiental, amb la protecció de les àrees de valor ecològic, agrícola,
paisatgístic, i les inundables, d’acord amb les condicions del territori.
c) Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs,
rieres i altres elements estructurals del territori.
d) Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i
preservació de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.
2.2.5 Informe Ambiental de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de
Vilajuïga
A l’Informe Ambiental de revisió del PGOU figuren les incidències del sector SUD-1
de Vilajuïga i la valoració global de les incidències es va considerar compatible. Els
vectors ambientals valorats a l’informe són els següents:


Incidència sobre la geologia
L’orografia, pràcticament planera, fa que les construccions previstes s’adaptin al
terreny. Els moviments de terra previstos en la fase executiva del projecte, per
l’obertura de carrers i la construcció dels habitatges, no afectaran a cap
classificació d’interès geològic. Per tant, es preveu un impacte Compatible.



Incidència sobre les aigües
No existeixen cursos d’aigua en l’àmbit d’ordenació. Per altra banda, donat l’ús
eminentment residencial del sector, tampoc hi haurà afectació sobre les aigües
freàtiques.



Incidència sobre la vegetació i la fauna
L’ús actual de l’àmbit d’ordenació, de caràcter agrícola, concretament, erms de
conreu, fa que no sigui un hàbitat d’especial interès ecològic, ni de caràcter
protegit, per tant, no es preveu cap impacte sobre cap especies animal o
vegetal. Es preveu, així, un impacte Compatible.
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Incidència sobre els residus
Els residus que es generaran un cop consolidada l’ordenació del Sector seran
estrictament residu sòlids urbans que podran ser absorbits pels serveis de
recollida de residus actuals, dimensionant els contenidors, en número i en
capacitat, en base a la nova població resident. Es considera un impacte Moderat.



Incidència sobre el paisatge
Donat que el sector es continu a l’entramat urbà, limitat per la carretera i que
les edificacions previstes no sobresortiran dels predominants en el municipi, no
es preveu una percepció visual desproporcionada respecte el paisatge peri-urbà.
Per tot això es preveu un impacte Compatible.



Incidència sobre el medi atmosfèric
La nova ordenació suposarà un augment relatiu dels nivells de soroll i de la
contaminació llumínica. Cal dir però, que donat l’ús residencial del sector,
aquesta afectació es considera Compatible.



Incidència sobre la socioeconomia i patrimoni
L’impacte social i econòmic sobre el municipi serà neutre, doncs es contribuirà a
un augment demogràfic del nucli urbà, millorant així el teixit social i econòmic
del mateix. No existeixen impactes sobre elements patrimonials donada la seva
inexistència.

L’anterior delimitació i l’ampliació actual del sector SUD-1, és compatible amb les
determinacions del PGOU 2006, tant a nivell ambiental com urbanístic. La superfície
de l’ampliació és molt reduïda i no afecta a cap element d’interès ambiental. Així
mateix, el seu ús serà d’espai lliure aconseguint que aquest sector s’integri al
paisatge existent (adequació i permeabilitat al cami rural Camí Vell de Pau i no
afectació al camp de cultiu d’oliveres). (Veure Annex 4. Fitxes urbanístiques i ambientals
del sector SUD-1 i de la seva ampliació segons determinacions del PGOU 2006).

2.2.6 Incorporació de criteris ambientals a la normativa urbanística del PP.
El present Pla Parcial incorpora dins de la seva normativa urbanística criteris de
sostenibilitat: criteris de menor edificabilitat, de major dotació per espais públics i
de major protecció ambiental. Destaca l’article 11, relatiu al sistema viari, en que
es fa referència a la protecció dels camins rurals del sector SUD-1; el text és el
següent:
Article 11.5. Es farà especial atenció en la conservació de les traces de camins
rurals presents al sector, el primer en la zona nord Camí del Mas Satlle i el segons
en la part sud-est Camí Vell de Pau (veure annex 2). Aquests es conservaran en la
seva major mesura, es senyalitzaran i s’intentarà potenciar el seu ús, tot així
seguint les directrius de l’Art. 158 Xarxa de Camins Rurals del POUM de Vilajuïga.
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3

DESCRIPCIÓ

I

ANÀLISI

AMBIENTAL

DE

LES

PRINCIPALS

ALTERNATIVES ESTUDIADES
3.1 Alternativa 0
La probable evolució del medi ambient en el supòsit de no dur a terme les
previsions del Pla, permet plantejar un escenari de no transformació, en el qual es
mantingui l’estat actual tant de la seva estructura morfològica com de la seva
vegetació. Potencialment i/o a nivell teòric, la vegetació que es desenvoluparia a la
zona seria vegetació ruderal de camps abandonats, que amb el temps, si no es fes
res, podria anar evolucionant cap a un alzinar esclarissat.
En cas de no actuació el paisatge continuaria sent una zona marginal al voltant del
nucli urbà. Un espai urbà residual i inacabat, que deixaria en cul de sac alguns dels
carrers sense cap continuïtat amb la trama urbana.
3.2 Descripció i justificació ambiental de l’alternativa adoptada
3.2.1 Principals efectes negatius de l’alternativa adoptada


Pressió urbana sobre l’entorn



Impactes visuals derivats per les noves edificacions



Falta de previsió de camins bicis



Pèrdua de la infiltració d’aigua de pluja del sòl

3.2.2 Principals efectes positius de l’alternativa adoptada


Garantir la connectivitat i accessibilitat dels camins rurals



Destinar part dels habitatges a vivendes de protecció oficial



Millora del teixit urbà aconseguint un continu, evitant els carrers que
acaben en cul de sac



Millora de la mobilitat i accessibilitat



Millora paisatgística del sector mitjançant la implantació d’una franja
verda perimetral



Millora social dotant al municipi dels espais d’oci i equipaments necessaris
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El present Document de Referència Ambiental vol justificar que a nivell ambiental la
zona no presenta cap àrea d’interès i que el present Pla Parcial es desenvoluparà
amb els principis bàsic de sostenibilitat i aplicant, criteris d’ecoeficiència o
bioarquitectura. Per tant, el Pla Parcial SUD-1 al municipi de Vilajuïga no presenta
efectes negatius considerables sobre el medi ambient.
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4

MESURES ADOPTADES PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,
L’ESTALVI DE RECURSOS I LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT EN
GENERAL

4.1 A la fase de planejament i gestió
Plantacions de les zones verdes de l’àmbit públiques i privades, a base d’espècies
autòctones.
A part de la millora estètica o paisatgística

que suposa la implantació d’aquesta

franja verda dins de l’àmbit, també comporta una minimització de l’impacte acústic
provocat pel trànsit rodat de la carretera de Roses. Es recomana que aquesta
barrera visual i acústica estigui constituïda per plantacions locals o autòctones més
adaptades al territori i per tant, més sostenibles.
Les actuacions d’enjardinament a base d’arbres i arbustos autòctons millorarà
també la disponibilitat d’hàbitat semi natural per a la fauna silvestre, augmentant la
capacitat d’acollida del sector per a les petites espècies ubiqüistes (p.e, petits
ocells), roures, alzines, oliveres, estepes, etc.
La utilització en la jardineria municipal d’espècies autòctones adaptades a les
condicions bioclimàtiques locals ajuda a tenir una gestió ambiental municipal més
eficient a causa d’una menor demanda de recursos hídrics i de manteniment.
Es recomana que l’enjardinament del pati interior es faci mitjançant espècies de
xerojardineria i amb sorra evitant l’hidrosembra de gespa.
Energia sostenible
Reserva

de

sòl

per

a

energies

alternatives,

evitant

la

contaminació

electromagnètica deguda a: instal·lacions de radiocomunicació i de transport que
siguin incompatibles. Cal tenir en compte la normativa i recomanacions sobre
exposicions a camps electromagnètics, provocats per línies elèctriques i per
contaminació lumínica: adequació a la Llei 6/2001, de 31 de maig, i al Decret
82/2005 de 3 de maig.
S’ha d’evitar la contaminació lumínica difusa establint un sistema d’enllumenat
públic eficient tenint en compte les alçades màximes de les faroles respecte als
edificis i als arbres (evitant que la llum sobrepassi l’alçada de l’edificabilitat o la
copa de l’arbre). També es recomana controlar la intensitat de la llum per garantir
un estalvi energètic.
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Atmosfera / soroll
Establiment de normes per a les noves construccions en zones de soroll i intentar
durant la fase d’obres, crear el mínim impacte acústic per tal de no molestar a la
població veïna ni al medi natural dels volants.
Construcció amb materials sostenible.
Construcció de les cases amb materials sostenibles o de reutilització i que es tingui
en compte els criteris de bioarquitectura.
Moviment de terres durant la fase d’obra.
Cal tenir especial cura pel que fa a la fase de moviments de terres, encara que
aquests siguin mínims degut a la suau topografia del terreny. Es recomana establir
una zona perimetral de protecció i una zona per al dipòsit i abocament de terres
que sigui fora del sector i dels seus voltants per tal de preservar la zona dels camps
de conreu d’olivera i dels seus voltants amb presència de boscos d’alzinar amb
roure. (veure annex 2. Reportatge fotogràfic).
4.2 A la fase d’execució i d’ocupació
Gestió sostenible dels residus
Disposar de contenidors amb totes les fraccions agrupades. Possibilitat de permetre
el compostatge en les zones verdes.
Viabilitat de sistemes de captació d’energia solar
Energia

solar

tèrmica

en

habitatges

i

equipaments

públics.

Energia

fotovoltàica per espais públics o enllumenat.
Neteja i gestió de les àrees no urbanitzables
Per part de l’ajuntament per tal de minimitzar els riscos d’incendis a la zona.
Senyalització dels camins rurals
Promoció dels camins rurals mitjançant itineraris a peu i en bici.
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5

SEGUIMENT AMBIENTAL PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE LES
INDICACIONS I MESURES PROTECTORES I CORRECTORES

Durant les fase de construcció i d’execució del Pla Parcial s’aplicarà un Pla de
Vigilància Ambiental (PVA) per tal d’aconseguir els criteris i els objectius ambientals
contemplats en el present document ambiental.
Per elaborar el PVA cal tenir present els criteris i directius marcats per la Directiva
2001/42/CE. A continuació es relacionen

un seguit de recomanacions que caldrà

portar a terme per fer el control ambiental de l’obra derivada d’aquest Pla Parcial
SUD-1 al municipi de Vilajuïga.
5.1 Definició i funcions del Pla de Vigilància Ambiental
El Pla de Vigilància Ambiental és un document tècnic de control ambiental en el qual
s’especifiquen els paràmetres de seguiment de la qualitat dels diferents factors
ambientals afectats per la urbanització del Pla Parcial que ha de desenvolupar el
sector SUD–1; també figuren els sistemes de mesura i control d’aquests
paràmetres.
Complementàriament, es poden establir altres funcions com comprovar la magnitud
dels impactes identificats; detectar els impactes no identificats que poden sorgir
tant en la fase d’obres i de construcció com en la fase d’execució; i determinar
l’eficàcia de les mesures correctores, recomanades i compensatòries.
La funció del PVA és garantir el compliment de les indicacions i mesures correctores
i compensatòries, contingudes en el present document ambiental.
5.2 Objectius del Pla de Vigilància Ambiental
Els objectius del PVA són:


Determinar les operacions de vigilància, especificant el sistema de control a
utilitzar, la freqüència i el moment d’aplicació.



Localitzar en l’espai i en el temps els diferents impactes



Seleccionar indicadors fàcilment mesurables i representatius



Dissenyar un sistema de recollida de dades i un arxiu dels diferents controls que
s’efectuïn en el desenvolupament de l’obra durant l’activitat, que permeti
establir una avaluació continuada de les mesures de correcció ambiental.



Comprovació de que s’assoleixen les condicions ambientals exigides.
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Modificació de l’avaluació dels impactes i de les mesures correctores, en cas que
sigui necessari.

5.3 Execució del Pla de Vigilància Ambiental
Aquest PVA ha de ser executat per una assistència tècnica ambiental a peu d’obra,
això es concreta en la vigilància i control de la qualitat ambiental de l’obra, a través
del seguiment de l’activitat desenvolupada, per tal de subministrar informació
específica de les característiques i del funcionament de les variables ambientals.
La funció de l’assistència tècnica és l’execució del PVA, d’acord amb la Direcció
d’obra del projecte, i sota la supervisió de la Comissió Mixta de Concertació i
Control.
La responsabilitat del seguiment del PVA correspon a la Direcció d’obra durant la
fase de construcció, de manera que els contractistes gaudiran d’assistència tècnica
pel que fa al medi ambient, a peu d’obra.
S’estableixen

les

següents

funcions

per

l’assistència

tècnica

durant

el

desenvolupament del PVA:


L’execució del sistema de control proposat, amb la freqüència i en els llocs
proposats.



La recollida, emmagatzematge i tractament de dades dels controls efectuats,
determinant els criteris d’acceptació.



L’anàlisi dels resultats i la verificació del compliment dels objectius de qualitat
ambiental exigits.



La identificació dels impactes ambientals que es puguin produir i l’avaluació de
la seva magnitud així com, la valoració de l’eficàcia de les mesures correctores,
recomanades i compensatòries.



La proposta de canvi de les mesures correctores o del PVA si és necessari.
Aquests canvis hauran de ser aprovats per la Comissió Mixta de Concertació i
Control.



L’assessorament constant al llarg de l’obra als contractistes adjudicataris.



La coordinació de la Direcció d’obra.
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5.4 Operacions de vigilància ambiental durant el període d’obres
Moviments de terres
Comprovació de la correcta delimitació de les àrees que seran afectades pel
moviment de terres, per minimitzar l’afectació a les àrees on no es realitzaran
aquests moviments.
Control de les profunditats de les excavacions.
Seguiment de les operacions d’obra i evolució de les disponibilitats i necessitats.
Control dels processos d’emmagatzematge i esmenes (piles d’alçada no superior a
1,5 m per a repartir-la després a la superfície a revegetar o a traslladar si no
s’utilitzen).
Supervisió de la utilització de les terres no vegetals sobrants generades durant el
moviment de terres, per al rebliment sobre el terreny; si no són necessàries en
aquest rebliment. S’hauran de destinar a restaurar àrees degradades pròximes amb
la prèvia autorització municipal.
Seguiment de la correcta gestió de les terres excedents generades durant el
moviment de terres. Aquestes hauran de ser transportades a centres gestors o, en
el seu defecte, a abocadors controlats i autoritzats per aquest tipus de residu.
Supervisió dels pendents finals dels talussos i terraplens així com, de la seva
regeneració en cas que sigui necessari.
Ús de maquinària i instal·lació de zones de servei d’obra
Delimitació de les zones de trànsit i maniobra dels vehicles i la maquinària, en base
als plànols d’ordenació, i es senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques
plàstiques, reflectants i visibles.
Delimitació de les zones d’estacionament i manteniment de la maquinària en espais
localitzats dintre de la zona d’obra, i en punts sense desnivell. La delimitació es
realitzarà amb tanca perimetral o qualsevol altre sistema que delimiti clarament
l’espai.
Supervisió dels processos de manteniment (canvi d’olis o similar) i neteja de la
maquinària, i control del destí final de les substàncies i de les aigües resultants.
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Seguiment de les activitats o maquinària d’obra que generin una elevada quantitat
de pols, per supervisar el reg de la zona de treball per evitar afectacions a persones
i animals.
Control dels nivells de soroll segons límits establerts per una eventual regulació del
soroll en el nostre municipi.
Residus de la construcció
Supervisió del procediment de separació dels elements abans de l’enderroc en
elements no petris i valoritzables (amb destí a una planta de triatge i recuperació) i
posteriorment, a l’enderroc dels elements petris amb destí al reciclatge i dipòsit de
runes.
Control de la separació en origen dels diferents tipus de residus. A aquest efecte,
caldrà disposar dels contenidors següents:
Per a residus petris, que tindran com a destí el reciclatge i el dipòsit de runes.
Per a fustes, metalls, vidres i embalatges, per a la seva gestió per empreses de
recuperació de residus.
Per a residus generats pels industrials (envasos, pintures, materials, elèctrics...),
que es gestionaran com en el cas anterior. Es podrà prescindir d’aquests
contenidors, en el cas que els industrials que participen en les obres realitzin una
gestió pròpia dels seus residus. En qualsevol cas, la gestió que es fa d’aquests
residus ha de quedar correctament justificada.
Supervisar que els contenidors citats anteriorment, estan dipositats a d’interior de
l’obra.
Vegetació
Identificació i senyalització dels arbres presents a l’àmbit i que es mantindran.
Delimitar al voltant dels arbres que s’han de mantenir una zona de protecció de radi
igual al radi de la capçada més de 5 metres, amb la finalitat de no afectar a les
arrels.
Preparació de les espècies vegetals a trasplantar: selecció dels individus, preparació
del pla de trasplantament i seguiment posterior.
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Control de les activitats de l’obra que es realitzin en llocs propers d’ubicació de la
vegetació a conservar, i supervisió de les mesures de precaució a prendre, en
relació a l’ús de materials inflamables o de maquinaria que durant el seu
funcionament pugui constituir un risc d’incendi.
Control i supervisió de les espècies arbòries i arbustives que es plantaran a les
zones verdes i que hauran de ser autòctones.
Contaminació acústica
Inspeccions de control i supervisió dels nivells sonors i de vibracions d’immissió i
emissió durant la fase d’obres complint amb els valors límits establerts als articles 9
i 10 de l’Ordenança Municipal de Vilajuïga i per la directriu 88/181 de la Unió
Europea i per al nou Real Decret 524/2006, de 28 d’abril. La metodologia a seguir i
el manteniment i calibratge dels equips de mesurament per avaluar els nivells
sonors i de vibració s’ha de seguir en funció de lo establert pels annexes 1-7 de
l’Ordenança Municipal.
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6

CONCLUSIONS: AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I LA JUSTIFICACIÓ DEL
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS

El sector del sòl urbanitzable delimitat del Pla Parcial SUD-1 al municipi de Vilajuïga
es situa en un indret òptim per a l’edificabilitat i s’adequa al paisatge general de la
zona, contribuint a un desenvolupament sostenible i integral del territori.
Després de l’anàlisi dels diferents apartats que componen aquest Document de
Referència Ambiental es pot corroborar que el Pla Parcial d’Ordenació en el Polígon
SUD-1 Camí de Pau dins el terme municipal de Vilajuïga no afecta negativament a
cap element especialment protegit per la legislació vigent per tant, els efectes
ambientals i socials de les accions previstes al Pla són totalment positius tot i que,
es poden millorar tenint en compte les recomanacions citades al present document.
Realitzant una valoració global i integrada, aquest Pla afavoreix els criteris de major
protecció ambiental, menor edificabilitat i major dotació de serveis. Per tant,
incorpora el principi d’utilització racional de territori, complint adequadament els
imperatius de la sostenibilitat.

Barcelona, febrer 2007

GEOslide, S.C.P

Signat: Jordi Jordà
Nº col·legiat: 1381

25

Document de Referència Ambiental per al desenvolupament del Pla Parcial
SUD-1 en el municipi de Vilajuïga

ANNEX 1. CARTOGRAFIA AMBIENTAL

Vulnerabilitat ambiental del territori

Mapa dels hàbitats envoltant la zona d'estudi
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Mapa de perill bàsic d'incendi forestal envoltant la zona d'estudi

Mapa de models d'Inflamabilitat envoltant la zona d'estudi
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Mapa de models de Combustibilitat envoltant la zona d'estudi

Mapa geològic envoltant la zona d'estudi
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Classificació dels usos del sòl a Catalunya

Vulnerabilitat ambiental del territori
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Detall de la vulnerabilitat ambiental del territori

Ortofotomapa de la zona d’estudi
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ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Figura 1. Vista panoràmica en direcció nor-est de la zona d’estudi

Figura 2. Vista panoràmica en direcció oest de la zona d’estudi

Figura 3. Vista panoràmica del límit est on podem apreciar la cuidada plantació d’oliveres.
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Figura 4. Zona de camps abandonats amb vegetació ruderal corresponent al centre de la zona d’estudi

Figura 5. Situació actual del dipòsit de gas. Al fons vista parcial de la Serra de Rodes.
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Figura 6. Vista del camí del mas del Satlle i la connexió actual amb el carrer d’Oïdium.

Figura 7. Vista del camí del mas del Satlle en direcció est fora del poble.
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Figura 8. Vista del camí de Pau i la connexió actual amb el carrer Roger de Llúria.
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SUD 1

Límits
zona de
creixement

L’anterior delimitació i l’ampliació actual del sector SUD-1, és
compatible amb les determinacions del PGOU 2006, tant a
nivell ambiental com urbanístic. La superfície de l’ampliació és
molt reduïda i no afecta a cap element d’interès ambiental. Així
mateix, el seu ús serà d’espai lliure aconseguint que aquest
sector s’integri al paisatge existent (adequació i permeabilitat al
cami rural Camí Vell de Pau i no afectació al camp de cultiu
d’oliveres).

3. PLÀNOLS
P-1.1a - CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
P-2.5a - ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ
Vilajuïga, 20 de juny de 2008.

Dani Abad i Riera. Arquitecte assessor.
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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
1.2 - ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DELS TERRENYS
En data 29/06/2006 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar definitivament el
Pla d’Ordenació Urbanística de Vilajuïga.
Aquest Planejament classifica l’àmbit com a Sòl Urbà no Consolidat PMU-1 “Passeig de
Quermençó”, amb l’objectiu de millorar l’estructura viaria del nucli. Permetent la continuïtat del
passeig de Quermençó, i l’execució del carrer Roger de Llúria que donarà sortida al carrer
Oïdium, actualment cul de sac, facilitant notablement la mobilitat.
Resolució del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, 15 de novembre de 2006, d'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic del Sòl
No Urbanitzat de la Serra de Rodes (DOGC núm. 4798 de data 12 de gener de 2007)
L’estat actual del sector és el següent:
L’àmbit el formen erms de conreu, situats a l’extrem sud-est de la zona urbana del municipi,
limitant a nord, sud, i oest amb el sòl urbà consolidat, i a l’est amb un sector delimitat de sòl
urbanitzable SUD-1 destinat també a ús residencial. La topografia és pràcticament planera,
presentant un canvi de cota més accentuat a la zona situada entre la continuació del passeig
de Quermençó i el carrer Oïdium. No existeix cap curs d’aigua en el sector.
1.2 - OBJECTE, CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA PRESENT MODIFICACIÓ DEL POUM.
La present modificació té per objecte l’adaptació del POUM al Pla Director Urbanístic del Sòl No
Urbanitzat de la Serra de Rodes. Aquest estableix:
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
2. En tant no siguin vigents les adaptacions del planejament urbanístic municipal al Pla
director urbanístic a que fa referència la Disposició final primera, el
desenvolupament o execució dels plans haurà de ser acord amb les determinacions
del planejament director.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
2. Els municipis redactaran i iniciaran el tràmit d’adaptació dels instruments de
planejament urbanístic general a les determinacions del present Pla director
urbanístic en el termini de sis mesos a comptar de la seva entrada en vigor.
Pel que fa al municipi de Vilajuïga, el Pla Director presenta una sèrie de contradiccions entre el
text normatiu i la informació gràfica, que estan pendents de resolució.
D’acord amb la Comissió Territorial d’Urbanisme, per tal de facilitar el desenvolupament del
planejament, es realitza aquesta modificació puntual adaptant el PMU-1, que no està afectat
per la resolució, a les disposicions relatives als habitatges de protecció pública fixades pel Pla
Director.
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Art. 33 Habitatges de protecció pública
3. El pla propicia la creació d’habitatge de protecció pública que eviti la segregació
espacial dels diferents col.lectius residents. El planejament urbanístic municipal
definirà opcions de localització dels habitatges de protecció oficial, en sòl urbà o en
sòl urbanitzable, d’acord amb aquest objectiu.
4. Atesa l’especial problemàtica derivada de la demanda exògena, majoritària en
l’àmbit del present Pla director urbanístic, i la seva incidència en els preus de
l’habitatge destinat a la demanda interna dels municipis, es fixa en un 30% la
proporció mínima de sostre residencial de nova implantació que estableix l’article 57
LU i altres concordants del Reglament, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable en
tot l’àmbit del Pla.
Aquesta adaptació comporta un ajust de la densitat del sector, que passa de 20 habitatges
per hectàrea a 35, per tal de fer viable l’encaix de l’habitatge protegit. Tal com es detalla més
endavant de 10 habitatges lliures es passa a un total de 17 habitatges (10 lliures + 7 protegits).
Tant l’interès urbanístic com social manifestos d’aquesta actuació justifiquen la conveniència i
oportunitat de la present modificació.
1.3 - MARC URBANÍSTIC I LEGAL.
La normativa d’aplicació és la següent:
- LLEI 1/2005, de 26 de juliol, Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
- DECRET LLEI 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.
- LLEI 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya DOGC núm.- 3887-20/05/03
- LLEI 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local ( BOE 139-11.06.85)
- LEI 8/2007, de 28 de maig, de sòl.
- POUM de Vilajuïga aprovat definitivament el 29/06/2006.
- Pla Director Urbanístic del Sòl No Urbanitzat de la Serra de Rodes. Aprovat definitivament el 15
de novembre de 2006.
1.4 - PLANEJAMENT VIGENT.
POUM de Vilajuïga. Art. 13- Plans de Millora Urbana. 4 - Fitxes descriptives dels PMU:
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PLA DE MILLORA URBANA. PMU-1
DENOMINACIÓ:

Passeig de Quermençó

DELIMITACIÓ:

C/ Remences, C/ Oïdium, C/ Roger de Llúria, Passeig de Pau.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

L’objecte del PMU és l’ordenació d’aquesta àrea; la millora de
l’estructura viaria del nucli i permetre la continuïtat del passeig de
Quermençó, per donar sortida al carrer Oïdium.

CARACTERÍSTIQUES:
1.- SUPERFÍCIE TOTAL:
5.230 m2
2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana
(Clau A)
997 m2
3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona d’edificació aïllada
(Clau 4.2)
4.233 m2
-Nombre màxim d’habitatges
10
4. -APROFITAMENT:
-Índex d’edificabilitat bruta
0,48 m2 sostre/m2 sòl
-Densitat bruta
20 hab/Ha
-Nombre màxim d’habitatges
10
5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis per a cada qualificació zonal
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -ALTRES CONDICIONS:
a) Execució del carrer Roger de Llúria pel mecanisme
d’ocupació directa. Segons art. 150 DL 1/2005, i 41 del Reglament.
b) Cessió del 10% del sòl amb aprofitament, segons art. 43
DL 1/2005
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PMU-1

SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)

0,48
20

NOMBRE HABITATGES

10

m2 s
4233
Total Zones

4233

DENSITAT (hab/ha)

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Superfície

Tipus Ordenació
Clau
Nom
4 Edificació aïllada

A

Viari i aparcaments

Total Sistemes Generals

2510 TOTAL SECTOR

m2 st

%s
80,94

4233

80,94

997

19,06
0,00
0,00

997

19,06

5230

100,0

OBSERVACIONS

Execució del carrer Roger de Llúria per ocupació directa. Segons 150 LU, i 41 del
Reglament.

2. MEMÒRIA DE l’ACTUACIÓ
2.1 - CRITERIS
Aquesta modificació del POUM pretén fer viable el desenvolupament de l’àmbit del PMU-1
Passeig de Quermençó, adequant el Planejament al Pla Director Urbanístic, creant les reserves
necessàries d’habitatge protegit.
2.2 - DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ.
L’ordenació del PMU-1 ve regulada per l’Article 13 del POUM – Plans de Millora Urbana. -Fitxes
dels sectors.
Donada l’entitat de l’àmbit, i el tipus d’intervenció consistent en la realització de dos carrers,
amb la modificació es preveu el desenvolupament del sector amb un Polígon d’Actuació,
regulat per l’article 39 del POUM.
Aquesta modificació del planejament manté el sostre previst pel POUM vigent. Per la qual cosa
no es contempla l’aplicació de l’article 94 del DL 1/2005 TRLU.
L’ordenació prevista s’ajusta a les característiques particulars del sector i al seu entorn urbà
proper. Les zones previstes per al desenvolupament són les següents:
Clau 3. Zona d’edificació entre mitgeres.
Segons la clau 3 definida a l’article 143 del POUM. A aquesta zona li corresponen 4 habitatges
Clau 4.1 Zona d’edificació aïllada.
Segons la clau 4.1 definida a l’article 144 del POUM.
A aquesta zona li corresponen 4 habitatges
Clau 4.1* Zona d’edificació aïllada.
Segons la clau 4.1 definida a l’article 144 del POUM. Amb la particularitat que la separació a
vial de l’edificació podrà ser de 2 metres al Passeig de Quermençó.
A aquesta zona li corresponen 2 habitatges
Clau 5.2 Habitatge protegit unifamiliar.
Segons l’article 145 del POUM.
A aquesta zona li corresponen 7 habitatges
4.2.1

- Fitxa del Sector

Amb l’aprovació del present document de modificació del POUM es suprimeix la fitxa
corresponent al Sòl urbà no consolidat PMU-1 de l’article 13, per la nova fitxa Modificació
puntual núm. 2 del POUM de Vilajuïga, Sòl Urbà no consolidat PA-1 Passeig de Quermençó,
incorporada a l’article 39 del POUM.
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Modificació Puntual Núm. 2 del POUM de Vilajuïga.
POLÍGON D’ACTUACIÓ 1. PA-1
DENOMINACIÓ:

Passeig de Quermençó

DELIMITACIÓ:

C/ Remences, C/ Oïdium, C/ Roger de Llúria, Passeig de Pau.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

L’objecte del PA és l’ordenació d’aquesta àrea; la millora de l’estructura
viaria del nucli i permetre la continuïtat del passeig de Quermençó, per
donar sortida al carrer Oïdium.

CARACTERÍSTIQUES:
1.- SUPERFÍCIE TOTAL:

4.908 m2

2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana

(Clau A)

1.070 m2

3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona d’habitatge en filera
-Zona d’edificació aïllada
-Zona d’edificació aïllada
-Zona d’habitatge protegit

(Clau 3)
(Clau 4.1)
(Clau 4.1*)
(Clau 5.2)

731 m2
1.564 m2
655 m2
956 m2

4. -APROFITAMENT:
-Sostre edificable màxim
-Nombre màxim d’habitatges

2.510 m2
17

5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis per a cada qualificació zonal

CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -ALTRES CONDICIONS:
a) Execució del carrer Roger de Llúria pel mecanisme
d’ocupació directa. Segons art. 150 DL 1/2005, i 41 del Reglament.
b) Cessió del 10% del sòl amb aprofitament, segons art. 43
DL 1/2005
c) Es preveu la reserva del 30% del sostre residencial del
polígon per a destinar-la a habitatge protegit.
d) Els terminis per a la construcció de l’habitatge protegit
no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar
des que la parcel.la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur
finalització, a comptar des de la data de l’atorgament de la
llicència d’obres
d) El Projecte d’ Urbanització es remetrà per a informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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PA-1
Clau
3
4,1
4,1*
5,2
SUPERFICIE ZONES (m2)

3906

Superfície
Tipus Ordenació
Nom
m2 s
%s
Edificació en filera
731
14,89
Edificació aíllada
1564
31,87
Edificació aïllada
655
13,35
Habitatge protegit
956
19,48
Total Zones 3906
79,58

A Viari i aparcaments

NOMBRE MÀX. HABITATGES
SOSTRE EDIFICABLE MÀX. (m2s

17

1002

20,42

Total Sistemes Generals 1002

20,42

2510 TOTAL SECTOR

4908

100,0

OBSERVACIONS

La continuació del carrer Roger de Llúria s'executarà per ocupació directa segons el
que preveu l'article 150 de la LU, i 41 del seu Reglament.
El SUD preveu la reserva del 30% del sostre destinat a habitatge protegit.

Superfície
m2s
Sostre ús residencial

m2 st
2510

Sostre ús residencial privat

1757

Habitatge Protegit
Vials públics

753

%

30

Segons Polígon d'actuació

4.2.2

– Modificació - incorporació al quadre de la Memòria Social del POUM referent als
nous paràmetres d’habitatge protegit per al Sòl Urbà no Consolidat.
HABITATGES LLIURES

HABITATGES PROTEGITS

TOTAL HABITATGES

PA-1

10

7

17

PMU-3

42

26

68

PMU-5

6

3

9

TOTAL HABITATGES

48

36

84

4.2.3

- Modificació del punt 11.3 de la Memòria del POUM Agenda de les actuacions
Avaluació econòmica i financera. Desenvolupament de polígons d’actuació
urbanística i de plans de millora urbana:
Obra
PA-1

4.2.4

Cost estimat urbanització
140.000 €

Finançament privat
100%

- Comparació dels paràmetres urbanístics del POUM - modificació proposada.
POUM (29/06/2006) PMU-1

MODIFICACIÓ PA-1

5.230 m2

4.908 m2

977 m2

1.002 m2

- Espais lliures (clau D)

-

-

- Equipaments (clau E)

-

-

977 m2

1.002 m2

clau 4.2 – 4.233 m2

clau 3 - 731 m2

-

clau 4.1 – 1.564 m2

-

clau 4.1* - 655 m2

-

clau 5.2 – 956 m2

0,48 m2st/m2sòl

-

20 hab/Ha

-

10

17

- Sostre màxim edificable

2.510 m2

2.510 m2

- Sostre habitage protegit

-

30% = 753 m2

SUPERFÍCIE TOTAL
CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
- Xarxa viària urbana (clau A)

TOTAL CESSIONS
QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
- Desenvolupament urbà

- Habitatge protegit
APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre màx. d’habitatges
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DETALL DE L’HABITATGE:
- Habitatge lliure

10 ut.

10 ut.

-

7 ut.

10 ut.

17 ut.

- Habitatge protegit
- Total

2.3 – INFORME MEDIAMBIENTAL
La present modificació del POUM segueix les prescripcions de l’informe mediambiental del
POUM, i no modifica la delimitació de l’àmbit ni l’ús residencial previst. Pretén únicament fer
viable el desenvolupament de l’àmbit de l’anteriorment denominat PMU-1 Passeig de
Quermençó, adequant el Planejament al Pla Director Urbanístic, creant la dotació necessària
d’habitatge protegit.

3. PLÀNOLS
P-1.1a - CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
P-2.5a - ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ
Els plànols esmentats es troben a la modificació puntual núm. 1, que es tramita conjuntament
(modificacions puntuals del POUM números 1, 2, i 3).
Plànols específics:
O.1 Proposta Volumètrica. Escala 1/1000
O.2 Esquemes de Serveis. Escala 1/1000
O.2.1 Esquema de xarxa d’aigües pluvials, i d’aigües residuals
O.2.2 Esquema de xarxa de subministrament d’aigua potable, i de telefonia
O.2.3 Esquema de xarxa de subministrament elèctric, i d’enllumenat
O.2.4 Esquema de xarxa de subministrament de gas

Vilajuïga, 20 de juny de 2008.

Dani Abad i Riera. Arquitecte assessor.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3
ÍNDEX
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM DE VILAJUÏGA REFERENT A L’ARTICULAT
DE LA NORMAIVA URBANÍSTICA DEL POUM.
3.1 - PRECISSIÓ DE LÍMITS EN ELS POLÍGONS I SECTORS.
3.2 - COBERTES I CONSTRUCCIONS PER SOBRE DE L’ALÇADA REGULADORA
3.3 - REGLES PER A LA DETERMINACIÓ D’ALÇADES.
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3.1 PRECISIÓ DE LÍMITS EN ELS POLÍGONS I SECTORS.
3.1.1 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
L’objecte de la modificació és l’establiment d’uns criteris mínims de tolerància en la concreció i
precisió de límits del planejament derivat, i dels instruments de gestió urbanísitca. Per tal de
facilitar el seu desenvolupament ajustat a la realitat i al detall necessari, sense alterar de
manera substancial els seus objectius.
Es proposa la redacció de l’article 9 del POUM amb la inclusió del punt núm. 6 Concreció i
precisió de límits.
Art. 9 -Desenvolupament del POUM.
1. A l'objecte de complementar les determinacions del POUM, es redactaran d'acord amb les
determinacions de la DL 1/2005, de 26 de juliol i els Reglaments urbanístics i segons el contingut
d'aquestes Normes, els Plans Parcials de delimitació, Plans Parcials, els Plans de Millora Urbana i
els Plans especials corresponents.
2. En Aquests Plans no es podran incloure redistribucions d'edificabilitat entre zones, encara que
es respecti el coeficient d'aprofitament mitjà o es mantinguin els coeficients d'ocupació i
edificabilitat iguals a la mitjana del sector.
3. Quan no estigui prevista la prèvia aprovació d’algun del Plans citats en el número 1 d'aquest
article les determinacions del POUM seran d'aplicació directa, sempre que es tracti de terrenys
que tinguin la condició de solar i que no estiguin inclosos en polígons d 'actuació.
4. Quan es tracti de terrenys en sòl urbà no parcel·lats d'acord amb les normes aplicables a la
zona, caldrà tramitar prèviament el projecte de parcel·lació.
5. En els terrenys inclosos en Polígons d'Actuació previstos per aquest POUM en sòl urbà només
es podran concedir llicències d'edificació una vegada aprovat el projecte de Reparcel·lació o
i complert els requisits de l'article 41 de la Llei 2/2002, de 14 de març i l'article 77 del Decret
287/2003, de 4 de novembre.
6. Concreció i precisió de límits.
6.1- Els límits dels sectors de desenvolupament podran ajustar-se a través dels corresponents
Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, o Plans Especials, al igual que els dels Polígons
d’Actuació, sempre que es justifiqui la concurrència d’algun dels següents motius:
a) Replanteig de les alineacions o línies d’edificació vigents.
b) Adequació de les característiques topogràfiques del terreny.
c) Ajustament als límits de la propietat rústica o urbana.
d) Preservació i conservació d’arbres o altres elements d’interès.
6.2- Aquests ajustos no podran comportar augment ni disminució en més o menys d’un 5% en
rel.lació amb les superfícies delimitades als plànols de zonificació, alineació i rasants.
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3.2 COBERTES I CONSTRUCCIONS PER SOBRE DE L’ALÇADA REGULADORA.
OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
L’objecte de la modificació és completar l’articulat de les NORMES COMUNES A TOTS ELS TIPUS
D’ORDENACIÓ en els seu article 133. Cobertes i construccions per sobre de l’alçada reguladora
màxima (a.r.m). Per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals de les edificacions i a la legislació
vigent Codi Tècnic de l’Edificació, incloent els elements destinats a la captació d’energia solar
no previstos en el POUM. Sens perjudici de la redacció d’una Ordenança Municipal al respecte.
Es proposa la nova redacció de l’article 133 del POUM de la següent manera;
Art. 133-Cobertes i construccions per sobre de l’alçada reguladora màxima ( a.r.m).
1. Cobertes inclinades.
El pendent de la teulada no podrà ser, superior al 30%.
La coberta arrancarà a partir de cadascun dels plans de les façanes que donin a carrer, o a
pati interior, o a l’espai lliure de parcel.la i es formarà o recolzarà directament sobre la cara
superior de l’últim forjat. No obstant això, l’arrencada de la coberta es podrà situar fins un
màxim de 40 cm. Per damunt de l’últim forjat, sempre que amb aquesta sobreelevació no se
superi l’alçada màxima reguladora. En aquest cas, el pla de façana resultant entre l’últim forjat
i l’arrencament de la coberta serà massís sense cap tipus d’obertura, excepte les necessàries
per ventil.lació de la coberta amb un màx. d’un 10%.
Es podrà aterrassar la coberta amb les següents condicions:
- En les cobertes a 2 aigües es farà només en un dels plans de coberta.
- L’accés serà dins de l’espai de coberta inclinada sense sobresortir del la línea de pendent.
- L’espai aterrassat es retirarà 4 metres en fondàries superiors a 12 metres, i 2,50 metres en
fondàries inferiors a 12 metres, de la façana principal o posterior, i 1 metre de les mitgeres
laterals de l’edifici.
2. Per a edificis acabats en terrassa. Les baranes tindran una alçada màxima d’un metre.
3. Dins el gàlib que dibuixen uns plans amb una inclinació del 30% aplicats des de les arestes
d’intersecció dels plans de façana amb una alçada reguladora màxima, es podran instal.lar
cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l’edifici, les
claraboies dels celoberts, la caixa d’escales, les antenes i els dipòsits d’aigua.
4. Per sobre dels plans definits per a la teulada podran sobresortir elements de ventilació
xemeneies, antenes i claraboies dels celoberts; aquestes últimes hauran de ser paral·lels als
plans de teulada i no se separaran més de 50 cm d’aquesta en cada punt. Es podrà col.locar
també els elements de captació solar, de manera que en les cobertes inclinades no superin
l’alçada del carener, i a la zona a l’entorn de l’esglèsia aquestes s’hauran de disposar
paral.leles a la coberta.
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3.3 REGLES PER A LA DETERMINACIÓ D’ALÇADES.
OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
L’objecte de la modificació és completar l’articulat de les NORMES COMUNES A TOTS ELS TIPUS
D’ORDENACIÓ en els seu article 134. Regles sobre determinació d’alçades. Incloent les regles
per a la determinació de l’ alçada a les zones d’edifcació aïllada, ja que el POUM només recull
les referents a l’ordenació alineada a vial.
Es proposa la redacció de l’article 134 del POUM amb la creació de 2 punts. Edificació
alineada a vial, i Edificació
Art. 134-Regles sobre determinació d’alçades.
1. EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL
a). Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal
Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre
l’extrem de la cota més alta i el seu centre, menor de 0,60, l’alçada reguladora s’amidarà al
centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.
Si la diferència anterior de nivells és més de 0,60 m, l’alçada màxima de l’edifici s’amidarà a
partir d’un nivell situat a 0,6 m per sota de la cota de l’extrem de la línia de façana de cota més
alta.
Llevat d’indicació expressa continguda a cada zona i subzona, quan l’aplicació d’aquesta
regla doni lloc que, en determinats punts de la façana, la rasant de la voravia se situï a més de
1,00 metre per sota del punt d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana s’haurà de dividir
en els trams que calguin, perquè això no passi. A cadascun dels trams resultants, l’alçada
reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les regles anteriors.
b). Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà.
Si l’alçada fos la mateixa a cada cara de vial s’aplicaran les condicions del punt 1 operant
amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si fossin una de sola.
Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar cap als carrers
adjacents més estrets fins a una longitud màxima, comptada a partir de l’alineació del vial més
ample, igual a la fondària edificable corresponent al carrer de més alçada sense sobrepassar
la meitat del tram de carrer. D’aquesta regla només podrà beneficiar-se la primera parcel.la
que fa cantonada.
c). Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà
regularan la seva alçada com si es tractés d’edificis independents. El canvi d’alçada màxima
es farà en el punt mig de la parcel.la.
2. EDIFICACIÓ AÏLLADA
El punt de referència per a l’aplicació de l’alçada reguladora es mesurarà a partir de la
intersecció entre la rasant natural i pla de façana fins al forjat de la coberta i des del punt mig
de la façana. Aquesta alçada es determinarà per a cada punt del terreny, des de la seva
rasant natural.
Vilajuïga, 20 de juny de 2008.

Dani Abad i Riera. Arquitecte assessor.
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ANNEX
NORMATIVA URBANÍSTICA
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ÍNDEX
NORMATIVA URBANÍSTICA
ARTICLES MODIFICATS PER L’EFECTE DE L’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS 1, 2, i 3
DEL POUM DE VILAJUÏGA.
Art. 9 - Desenvolupament del POUM.
Art. 13 - Plans De Millora Urbana.
Art. 39 - Polígons d'actuació.
Art. 52 - Sòl urbanitzable delimitat. - Fitxes dels sectors
Art. 133 - Cobertes i construccions per sobre de l’alçada reguladora màxima ( a.r.m).
Art. 134 - Regles sobre determinació d’alçades.
Art. 144 - Zona d’edificació aïllada. (Clau 4).
Art. 145 – Habitatge Protegit. (Clau 5).
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Art. 9 -Desenvolupament del POUM.
1. A l'objecte de complementar les determinacions del POUM, es redactaran d'acord amb les
determinacions de la DL 1/2005, de 26 de juliol i els Reglaments urbanístics i segons el contingut
d'aquestes Normes, els Plans Parcials de delimitació, Plans Parcials, els Plans de Millora Urbana i
els Plans especials corresponents.
2. En Aquests Plans no es podran incloure redistribucions d'edificabilitat entre zones, encara que
es respecti el coeficient d'aprofitament mitjà o es mantinguin els coeficients d'ocupació i
edificabilitat iguals a la mitjana del sector.
3. Quan no estigui prevista la prèvia aprovació d’algun del Plans citats en el número 1 d'aquest
article les determinacions del POUM seran d'aplicació directa, sempre que es tracti de terrenys
que tinguin la condició de solar i que no estiguin inclosos en polígons d 'actuació.
4. Quan es tracti de terrenys en sòl urbà no parcel·lats d'acord amb les normes aplicables a la
zona, caldrà tramitar prèviament el projecte de parcel·lació.
5. En els terrenys inclosos en Polígons d'Actuació previstos per aquest POUM en sòl urbà només
es podran concedir llicències d'edificació una vegada aprovat el projecte de Reparcel·lació i
complert els requisits de l'article 41 de la Llei 1/2005, de 14 de 26 de juliol, i l’article 237 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
6. Concreció i precisió de límits.
6.1- Els límits dels sectors de desenvolupament podran ajustar-se a través dels corresponents
Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, o Plans Especials, al igual que els dels Polígons
d’Actuació, sempre que es justifiqui la concurrència d’algun dels següents motius:
a) Replanteig de les alineacions o línies d’edificació vigents.
b) Adequació de les característiques topogràfiques del terreny.
c) Ajustament als límits de la propietat rústica o urbana.
d) Preservació i conservació d’arbres o altres elements d’interès.
6.2- Aquests ajustos no podran comportar augment ni disminució en més o menys d’un 5% en
rel.lació amb les superfícies delimitades als plànols de zonificació, alineació i rasants.
Art. 13 -Plans De Millora Urbana.
1. L'Ajuntament de Vilajuïga promourà les operacions de Millora Urbana previstes en aquest
POUM, i les no previstes que autoritza l'article 68 del DL 1/2005, de 26 de juliol, i els 90 del D
305/2006, de 18 de juliol quan la dinàmica del procés urbà ho requereixi.
2. Els Plans de Millora Urbana contindran les determinacions i documents previstos en els articles
65, 66 i 68 DL 1/2005, de 26 de juliol, i 91 del D 305/2006, de 18 de juliol.
3. Quan es tracti de Plans de Millora Urbana no previstos pel POUM, es mantindran les
condicions d'edificabilitat i ús de cada zona, excepte si estan previstes condicions específiques
per a Plans de Millora en la normativa zonal.
4. Tenint en compte que es suprimeix la Fitxa del PMU-1 per efecte de la modificació puntual
núm. 2 del POUM. Les fitxes descriptives dels PEMU són les següents:
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PLA DE MILLORA URBANA. PMU-2
DENOMINACIÓ:

Entrada Nova

DELIMITACIÓ:

Ctra de Roses, variant nova, giratori d’entrada, i nou vial d’accés al
municipi.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

Definir la nova façana d’entrada a Vilajuïga i completar l’àmbit sud del
nucli urbà. Es mantindrà l’actual perspectiva del turó de l’església des de
l’arribada per la plana. Per la qual cosa s’estableix l’alçada en planta
baixa + 1 planta pis i edificació aïllada. La situació de l’edificació
consolida la façana de l’antiga carretera, que ha d’esdevenir un vial
interior de qualitat.

CARACTERÍSTIQUES:

1. -SUPERFÍCIE TOTAL:
10.375 m2
2. -CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Espais lliures
(Clau D)
4.226 m2
-Xarxa viaria urbana
(Clau A)
1.405 m2
3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona d’edificació aïllada
(Clau 4.2)
3.885 m2
-Zona de verd privat
(Clau 7)
859 m2
4. -APROFITAMENT:
-Índex d’edificabilitat bruta
0,23 m2 sostre/m2 sòl
-Densitat bruta
8 hab/Ha
-Nombre màxim d’habitatges
8
5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis de la qualificació zonal

CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un PMU.
3. -ALTRES CONDICIONS:
a) La zona de servitud de la carretera és de 25 m presa a
partir de 3.5 m de l’eix de la mateixa.
b) L’ordenació fixada és orientativa. Essent vinculants els
espais lliures
c) Cesssió del 10% del sòl amb aprofitament, segons art. 43
DL 1/2005.
d) En atenció a la baixa densitat i a la tipologia no es
preveu cap reserva obligatòria per habitatge de protecció
pública. Segons s’especifica a al memòria social del POUM.
e) Es preveu un vial d’entrada de 20 m d’ample. Dels quals
es destinarà 4 m de vorera arbrada a cada lateral. Realitzant-se
l’arbrat definit als plànols d’ordenació 1/1000.
f) Les condicions estètiques de l’edificació seran les
mateixes que a la clau 2.
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PMU-2

Tipus Ordenació
Clau
Nom
4.2 Edificaicó aïllada
7

SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)

0,23

DENSITAT SECTORIAL (hab/ha)

8

NOMBRE HABITATGES

8

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Verd privat
Total Zones

4744
A
D

Viari i aparcaments
Espais lliures

Total Sistemes Generals

2386 TOTAL SECTOR

Superfície
m2 s
3885

m2 st % s
2331 37,45

859
4744

0
8,28
2331 45,73

1405
4226

13,54
40,73

5631

54,27

10375

100,0

OBSERVACIONS

La zona de servitud de la carretera és de 25 m, presa a partir de 3,5 m de l'eix de la
mateixa.
L'ordenació fixada és orientativa. Essent vinculants els Espais lliures.

PLA DE MILLORA URBANA. PMU-3
DENOMINACIÓ:

Raval del Mig

DELIMITACIÓ:

Polígon discontinu.
PMU-3a; Riera de Quermençó, camí de Quermençó, c. Topete, c. del Pi,
c. Martirs, infraestructura ferroviària, i riera de Vilajuïga.
PMU-3b; riera de Quermençó, infraestructura ferroviària, riera de Vilajuïga,
tram final del carrer Sant Sebastià.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

Polígon ja delimitat a les NNSSb. Situat entre el Veïnat de Dalt i el Nucli
antic. De gran importància estratègica per a la continuïtat, i connectivitat
urbana. Es preveu una millora de la gestió per fer més fàcil el seu
desenvolupament, que no ha tirat endavant per l’afectació de Renfe,
que ara es redueix notablement, i per l’estructura de la propietat.
Amb la nova ordenació, es preveu la millora de connectivitat sota la via
del tren. I la reserva d’un espai central d’equipaments, contigu a
l’Ajuntament i a l’Escola.

CARACTERÍSTIQUES:

1.- SUPERFÍCIE TOTAL:
- PMU-3a
- PMU-3b

31.004 m2
26.954 m2
4.050 m2

2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
- Xarxa viària urbana
- Espais lliures
- Equipaments

(Clau A)
(Clau D)
(Clau E)

8.751 m2
3.232 m2
2.862 m2

3.- QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
- Z. Consolidació urbana
- Zona d’edificació aïllada

(Clau 2.2)
4.006 m2
(Clau 4.1-4.2) 12.153 m2

4.- APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre màxim d’habitatges

0,42 m2 sostre/m2sòl
22 hab/Ha
68

5.- USOS:
- Els propis definits per a cada qualificació zonal.
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PLA DE MILLORA URBANA. PMU-3
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1.- SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2.- PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla de Millora urbana
3.- ALTRES CONDICIONS:
a) Cesssió del 10% del sòl amb aprofitament segons art. 43
DL 1/2005.
b) El PMU preveu la reserva del 20% del sostre destinat a
habitatge protegit. Inclòs dins les zones, i quantificat a la memòria
social.
c) L’ordenació serà orientativa. Essent vinculants espais
lliures, i equipaments.
d) Aplicació de l’art. 29.9 del POUM referent al sistema
hidrogràfic.
e) Incorporar les determinacions de l’informe de RENFE.
f) L’edificació de la zona d’equipaments es separarà com
a mínim 15 metres de la riera.
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PMU-3

Tipus Ordenació
Clau
Nom
2.2 Cons.urbana
4

Superfície
m2 s
4006

4.1/4.2 Edificació aïllada

m2 st

Estandards per a Sistemes Locals

%s
12,92

12153

39,20

Total Zones 16159

52,12

Superfície
m2s

Habitatge Protegit
SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)

16159
0,42

DENSITAT SECTORIAL (hab/ha)

22

NOMBRE HABITATGES

68

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

A Viari i aparcaments
D Espais Lliures
E Equipaments

8751
3232
2862

Total Sistemes Generals 14845

13022 TOTAL SECTOR

31004

Vials públics
28,23
Aparcaments públics
10,42
Parcs i jardins públics
9,23 Equipaments i dotacions públiques
47,88
100,0

OBSERVACIONS

Polígon discontinu 3a, i 3b
El PMU preveu la reserva del 20% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'ordenació serà orientativa. Essent vinculants Espais lliures, i Equipaments.
Incorporar determinacions de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, i RENFE.
L'edificació de la zona d'equipaments es separarà 15 metres de la riera.

m2 st

%

2604

20

Sego ns P M U

1240
3100
2604

20%
20%

4
10
5

PLA DE MILLORA URBANA. PMU-4
DENOMINACIÓ:

Fàbrica d’Alcohol Vínic

DELIMITACIÓ:

Passeig de l’estació, polígon industrial, riera de Vilajuïga.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

Zona delimitada com a sòl urbanitzable industrial per les NNSS.
Es revisa la seva qualificació per tal de preservar i recuperar l’entorn i
l’edifici de la Fàbrica, inclòs en el catàleg de Bens d’Interés, BI.2
L’actuació consisteix per una banda en tancar la façana del pol.ligon,
amb unes noves edificacions destinades a ús agro-industrial vinícola.
El Pla de millora urbana haurà de definir les condicions que afavoreixin la
recuperació i conservació. Qualsevol possible ampliació s’haurà de
justificar degudament. S’hauran de tenir en compte, com a mínim, les
condicions de la present fitxa.
Així mateix és d’obligada execució la continuació del passeig de
l’estació.

CARACTERÍSTIQUES:

1. -SUPERFÍCIE TOTAL:
2. -CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana
-Espais lliures

10.666 m2
(Clau A)
(Clau D)

1.039 m2
1.547 m2

3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Z. Industrial
(Clau 8.a)
2.135 m2
-Z. Conservació i millora
(Clau 9)
5.945 m2
4. -USOS:
-Els propis definits per la qualificació zonal 8a. Preferentment sector
vinícola.
-Zona 9, industrials relacionats amb el sector vinícola, culturals,
lleure, centre d’interpretació, turístic amb hostalatge vinculat.
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla de Millora urbana
3. -ALTRES CONDICIONS:
a) Cesssió del 10% del sòl amb aprofitament segons art. 43
DL 1/2005.
b) Tractament paisatgístic de la zona verda de la riera.
c) Aplicació de l’art. 29.9 del POUM referent al sistema
hidrogràfic.
d) Incorporar les determinacions de l’informe de RENFE.
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PMU-4

Tipus Ordenació
Clau
8.a Industrial
9

SUPERFICIE ZONES (m 2)

8080
A
D

Superfície

Nom

m2 s
2135

Conservació i millora
Total Zones

5945
8080

75,75

Viari i aparcaments
Espais lliures

1039
1547

9,74
14,50

2586

24,25

10666

100,0

Total Sistemes Generals
TOTAL SECTOR

m2 st

%s
20,02

OBSERVACIONS

A La zona de conservació i millora s'haurà de resoldre l'accessibilitat.
Es realizarà un tractament paisatgístic de la zona verda de la riera.
Incorporar les determinacions de l'informe de l'Agencia Catalana de l'Aigua i RENFE.

PLA DE MILLORA URBANA. PMU-5
DENOMINACIÓ:

Ctra. de Sant Pere de Rodes.

DELIMITACIÓ:

Ctra. de Sant Pere de Rodes, i SUD-2 Roc de la Balena.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

Sòl urbà a les NNSSb. Adaptar la clau urbanística a l’entorn classificat en
Clau 2.2 i 2.1. Facilitant la transformació de l’antic mas, i permetent els
úsos actuals mentre no es desenvolupi el PMU-5.

CARACTERÍSTIQUES:

1. -SUPERFÍCIE TOTAL:
2.447 m2
2. -CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Espais lliures
(Clau D)
450 m2
-Xarxa viaria urbana
(Clau A)
129 m2
3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
- Z. Consolidació urbana
(Clau 2.2*)
1.868 m2
4. -APROFITAMENT:
-Índex d’edificabilitat bruta
0,42 m2 sostre/m2 sòl
-Densitat bruta
35 hab/Ha
-Nombre màxim d’habitatges
9
5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis de cada qualificació zonal

CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un PMU.
3. -ALTRES CONDICIONS:
a) Cesssió del 10% del sòl amb aprofitament segons art. 43
DL 1/2005.
b) El PMU preveu la reserva del 20% del sostre destinat a
habitatge protegit. Inclòs dins la zona 2.2*. Segons s’especifica a la
memòria social del POUM.
c) L’ordenació serà vinculant
d) Les cessions es realitzen en base a l’art. 64 U , en la seva
totalitat com a espais lliures.
e) La zona de semisòtan de la clau 2.2* serà un front
continu, i tindrà un tractament de façana unitari similar als marges
de pedra del pais
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PMU-5

Superfície

Tipus Ordenació
Clau
Nom
2.2* Cons.urbana

m2 s
1868

m2 st

Estandards per a Sistemes Locals

%s
76,34

Superfície
m2s

Habitatge Protegit
SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)
DENSITAT SECTORIAL (hab/ha)
NOMBRE HABITATGES
SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Total Zones

1868

1868

76,34

129
450

5,27
18,39

579

23,66

2447

100,0

Vials públics
0,42

A Viari i aparcaments
D Espais Lliures

35
9

Total Sistemes Generals

1028 TOTAL SECTOR

OBSERVACIONS

L'ordenació és vinculant.
El PMU-5 preveu la reserva del 20% del sostre destinat a habitatge protegit.
Les cessions es realitzen en base a l'art. 64 de la llei 10/2004, en la seva totalitat
com a espais lliures.

m2 st

%

205,5

20

Sego ns PM U

Parcs i jardins públics
244,7
Equipaments i dotacions públiques 205,5

20%
20%

10
5

Art. 39-Polígons d'actuació.
1. Per a l'execució del POUM en sectors de planejament parcial o de millora urbana, es
delimitaran polígons d'actuació urbanística amb els requisits de l'article 112 del DL 1/2005, i
demés de la legislació urbanística vigent.
2. En sòl urbà es delimitaran polígons que permetin la justa distribució entre els propietaris de les
càrregues derivades del planejament. Els polígons en sòl urbà tindran l'extensió mínima d'una
unitat de zona.
3. Això no obstant, l'Administració actuant podrà realitzar actuacions aïllades en sòl urbà, sense
la delimitació d'un polígon, quan aquestes actuacions estiguin previstes en un Pla i no es
requereixi la distribució de les càrregues entre els propietaris del sector.
4. Es podrà modificar l’àmbit dels polígons amb l’objecte de facilitar la seva gestió o efectuar
una millor equidistribució de beneficis i càrregues, d’acord amb el procediment establert a
l’article 113 del DL 1/2005.
5. Precissió de límits dels polígons d’actuació delimitats pel Pla.
Es podrà realitzar la precissió dels límits en els supòsits previstos per l’article 9.6 del POUM.
6. Noves delimitacions de polígons d’actuació.
Per la delimitació de nous polígons d’actuació no previstos en aquest Pla es requrirà la
tramitació prevista a l’article 113 del DL 1/2005.
Aquells plígons d’actuació que es delimitin en sòl urbà amb posterioritat a l’aprovació definitiva
d’aquest Pla, s’incorporaran automàticament al Pla.
7. Fitxes descriptives polígons d’actuació:
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POLÍGON D’ACTUACIÓ 1. PA-1
DENOMINACIÓ:

Passeig de Quermençó

DELIMITACIÓ:

C/ Remences, C/ Oïdium, C/ Roger de Llúria, Passeig de Pau.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

L’objecte del PA és l’ordenació d’aquesta àrea; la millora de l’estructura
viaria del nucli i permetre la continuïtat del passeig de Quermençó, per
donar sortida al carrer Oïdium.

CARACTERÍSTIQUES:
1.- SUPERFÍCIE TOTAL:

4.908 m2

2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana

(Clau A)

1.070 m2

3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona d’habitatge en filera
-Zona d’edificació aïllada
-Zona d’edificació aïllada
-Zona d’habitatge protegit

(Clau 3)
(Clau 4.1)
(Clau 4.1*)
(Clau 5.2)

731 m2
1.564 m2
655 m2
956 m2

4. -APROFITAMENT:
-Sostre edificable màxim
-Nombre màxim d’habitatges

2.510 m2
17

5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis per a cada qualificació zonal
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -ALTRES CONDICIONS:
a) Execució del carrer Roger de Llúria pel mecanisme
d’ocupació directa. Segons art. 150 DL 1/2005, i 41 del Reglament.
b) Cessió del 10% del sòl amb aprofitament, segons art. 43
DL 1/2005
c) Es preveu la reserva del 30% del sostre residencial del
polígon per a destinar-la a habitatge protegit.
d) Els terminis per a la construcció de l’habitatge protegit
no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar
des que la parcel.la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur
finalització, a comptar des de la data de l’atorgament de la
llicència d’obres
d) El Projecte d’ Urbanització es remetrà per a informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
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PA-1
Clau
3
4,1
4,1*
5,2
SUPERFICIE ZONES (m2)

3906

Superfície
Tipus Ordenació
Nom
m2 s
%s
Edificació en filera
731
14,89
Edificació aíllada
1564
31,87
Edificació aïllada
655
13,35
Habitatge protegit
956
19,48
Total Zones 3906
79,58

A Viari i aparcaments

NOMBRE MÀX. HABITATGES
SOSTRE EDIFICABLE MÀX. (m2s

17

1002

20,42

Total Sistemes Generals 1002

20,42

2510 TOTAL SECTOR

4908

100,0

OBSERVACIONS

La continuació del carrer Roger de Llúria s'executarà per ocupació directa segons el
que preveu l'article 150 de la LU, i 41 del seu Reglament.
El SUD preveu la reserva del 30% del sostre destinat a habitatge protegit.

Superfície
m2s
Sostre ús residencial

m2 st
2510

Sostre ús residencial privat

1757

Habitatge Protegit
Vials públics

753

%

30

Segons Polígon d'actuació

Art. 52 - Sòl urbanitzable delimitat. - Fitxes dels sectors
Modificació Puntual Núm. 1 del POUM de Vilajuïga.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
DENOMINACIÓ:

Camí de Pau

DELIMITACIÓ:

Ctra de Roses, c/ Roger de Llúria, Zona clau 2.1 c/Oïdium, Sòl no
Urbanitzable

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

Sector ja delimitat a les NNSSb.
L’objectiu del sector és acollir necessitats de creixement del nucli de la
vila en els propers anys. Definir i completar el front de carretera, façana
sud del municipi. Millorar el teixit urbà, realitzant la necessària connexió
amb el carrer Oïdium (actualment cul de sac, amb problemes de
mobilitat). Donant-li una doble sortida per els carrers Roger de Llúria, i el
nou carrer amb el límit amb el sòl no urbanitzable. En aquest punt el
carrer Oïdium acabarà en una plaça que servirà de punt final, i de punt
de partida al camí del Mas Satlle, sovint utilitzat en excursions a peu i
bicicleta.

CARACTERÍSTIQUES:

1.-SUPERFÍCIE TOTAL:
2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
- Xarxa viària urbana
- Espais lliures
- Equipaments

22.300 m2
(clau A)
(clau D)
(clau E)

4.355 m2
7.504 m2
1.439 m2

3.- QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
Els sectors de sòl urbanitzable prendran com a referència les
condicions d’edificació definides per el sòl urbà que preveu el present
POUM tenint en compte els paràmetres que per a cada sector es
defineixen. A manera indicativa s’atorguen les zonificacions:
- Desenvolupament urbà (claus 2.2-3-4) 8.094 m2
- Habitatge protegit
30% del sostre del sector
4.- APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre d’habitatges

0,30 m2sostre/m2sòl
22 hab/Ha
51

5.- ÚSOS PRINCIPALS:
- Els propis de les qualificacions zonals, i els dels sistemes
d’equipaments, espais lliures, i serveis tècnics.
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Modificació Puntual Núm. 1 del POUM de Vilajuïga.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1.- SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2.- PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla Parcial.
3.- ALTRES CONDICIONS:
a)Execució del carrer Roger de Llúria per ocupació directa.
Segons 150 DL 1/2005, i 41 del Reglament.
b) Zona de servitud de la carretera 25 m , presa a 3.5 m de
l’eix la mateixa. A la zona verda restant s’hi podrà ubicar els
Serveis tècnics necessaris.
c) El final del carrer Oïdium rebrà tractament de plaça.
d) Preservació del passatge que limita amb la zona 2.1 del
carrer Oïdium. Serà de caire peatonal.
e) El SUD preveu d’acord amb el PDU del sòl no urbanitzat
de la Serra de Rodes i entorns, la reserva del 30% del sostre destinat
a habitatge protegit. Quantificat a la memòria social.
f) Els terminis per a la construcció de l’habitatge protegit,
no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar
des que la parcel.la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur
finalització, a comptar des de la data de l’atorgament de la
llicència d’obres.
g) S’arranjarà adequadament la pista del camí vell de Pau
que transcorre dins l’espai lliure.
h) L’ordenació és orientativa, i vinculants els espais lliures,
equipaments i habitatge protegit.
i) El Pla Parcial es remetrà per a informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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SUD1

SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)

Tipus Ordenació

9002
0,30

DENSITAT SECTORIAL (viv/ha)

22

NOMBRE HABITATGES

51

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Superfície

Estandards per a Sistemes Locals

Superfície

Clau
Nom
4 desenvoloupament urbà

m2 s
8094

%s
36,30

5.1 Habitatge Protecció oficial
Total Zones

908
9002

4,07
40,37

4355
7504
1439

Vials públics
Sego ns P la P arcial Urb.
19,53
Aparcaments públics
892
4
33,65
Parcs i jardins públics
2230
20% 10
6,45 Equipaments i dotacions públiques 1338
5
20%

A Viari i aparcaments
D Espais lliures
E Equipaments

Total Sistemes Generals 13298

6690 TOTAL SECTOR

22300

59,63
100,0

OBSERVACIONS

La continuació del carrer Roger de Llúria s'executarà per ocupació directa segons el
que preveu l'article 150 de la LU, i 41 del seu Reglament.
La zona de servitud de la carretera és de 25 m, a partir de 3,5 m de l'eix de la
mateixa. A la zona verda restant, s'hi podrà ubicar els Serveis Tècnics necessaris
El SUD preveu la reserva del 30% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'ordenació és orientativa.I vinculants els espais lliures, equipaments i hab. protegit.

m2s
Habitatge Protegit

m2 st

%

2007

30

Art. 133-Cobertes i construccions per sobre de l’alçada reguladora màxima ( a.r.m).
1. Cobertes inclinades.
El pendent de la teulada no podrà ser, superior al 30%.
La coberta arrancarà a partir de cadascun dels plans de les façanes que donin a carrer, o a
pati interior, o a l’espai lliure de parcel.la i es formarà o recolzarà directament sobre la cara
superior de l’últim forjat. No obstant això, l’arrencada de la coberta es podrà situar fins un
màxim de 40 cm. Per damunt de l’últim forjat, sempre que amb aquesta sobreelevació no se
superi l’alçada màxima reguladora. En aquest cas, el pla de façana resultant entre l’últim forjat
i l’arrencament de la coberta serà massís sense cap tipus d’obertura, excepte les necessàries
per ventil.lació de la coberta amb un màx. d’un 10%.
Es podrà aterrassar la coberta amb les següents condicions:
- En les cobertes a 2 aigües es farà només en un dels plans de coberta.
- L’accés serà dins de l’espai de coberta inclinada sense sobresortir del la línea de pendent.
- L’espai aterrassat es retirarà 4 metres en fondàries superiors a 12 metres, i 2,50 metres en
fondàries inferiors a 12 metres, de la façana principal o posterior, i 1 metre de les mitgeres
laterals de l’edifici.
2. Per a edificis acabats en terrassa. Les baranes tindran una alçada màxima d’un metre.
3. Dins el gàlib que dibuixen uns plans amb una inclinació del 30% aplicats des de les arestes
d’intersecció dels plans de façana amb una alçada reguladora màxima, es podran instal.lar
cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l’edifici, les
claraboies dels celoberts, la caixa d’escales, les antenes i els dipòsits d’aigua.
4. Per sobre dels plans definits per a la teulada podran sobresortir elements de ventilació
xemeneies, antenes i claraboies dels celoberts; aquestes últimes hauran de ser paral·lels als
plans de teulada i no se separaran més de 50 cm d’aquesta en cada punt. Es podrà col.locar
també els elements de captació solar, de manera que en les cobertes inclinades no superin
l’alçada del carener, i a la zona a l’entorn de l’esglèsia aquestes s’hauran de disposar
paral.leles a la coberta.
Art. 134-Regles sobre determinació d’alçades.
1. EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL
a). Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal
Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre
l’extrem de la cota més alta i el seu centre, menor de 0,60, l’alçada reguladora s’amidarà al
centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.
Si la diferència anterior de nivells és més de 0,60 m, l’alçada màxima de l’edifici s’amidarà a
partir d’un nivell situat a 0,6 m per sota de la cota de l’extrem de la línia de façana de cota més
alta.
Llevat d’indicació expressa continguda a cada zona i subzona, quan l’aplicació d’aquesta
regla doni lloc que, en determinats punts de la façana, la rasant de la voravia se situï a més de
1,00 metre per sota del punt d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana s’haurà de dividir
en els trams que calguin, perquè això no passi. A cadascun dels trams resultants, l’alçada
reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les regles anteriors.
b). Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà.
Si l’alçada fos la mateixa a cada cara de vial s’aplicaran les condicions del punt 1 operant
amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si fossin una de sola.
Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar cap als carrers
adjacents més estrets fins a una longitud màxima, comptada a partir de l’alineació del vial més
ample, igual a la fondària edificable corresponent al carrer de més alçada sense sobrepassar
la meitat del tram de carrer. D’aquesta regla només podrà beneficiar-se la primera parcel.la
que fa cantonada.
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c). Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà
regularan la seva alçada com si es tractés d’edificis independents. El canvi d’alçada màxima
es farà en el punt mig de la parcel.la.
2. EDIFICACIÓ AÏLLADA
El punt de referència per a l’aplicació de l’alçada reguladora es mesurarà a partir de la
intersecció entre la rasant natural i pla de façana fins al forjat de la coberta i des del punt mig
de la façana. Aquesta alçada es determinarà per a cada punt del terreny, des de la seva
rasant natural.
Art. 144-ZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA. (Clau 4).
1. -Definició
Comprèn les zones amb la disposició aïllada de l’edificació respecte a la parcel.la, amb
una baixa densitat, i alt percentatge d’espais lliures privats.
L’ús serà d 'habitatge de tipus unifamiliar
2.- Condicions d’ordenació i conservació
Edificació aïllada
3. -Paràmetres reguladors
Segons la superfície de parcel.la s’estableixen les següents subzones:

Subzona Parcel.la
mínima

Façana
mínima

Ocupaci Separaci
ó
ó edif.
màxima
c/v*
%
m

m2

m

4.1

250

12

40

3/3-0

4.1*

250

12

40

2/3-0

4.2

400

14

40

3/3-0

4.3

600

16

30

3/3

4.4

800

18

25

5/3

4.5

1000

20

25

5/5

4.6

1500

25

25

5/5

Alçada
reg.
max.
m
6.50
(B+1)
6.50
(B+1)
6.50
(B+1)
6.50
(B+1)
6.50
(B+1)
6.50
(B+1)
6.50
(B+1)

Edifcab.
neta

Densitat
neta

m2st/m2
s
0.60

Hab/pc

0.60

1

0.60

1

0.45

1

0.40

1

0.35

1

0.35

1

1

c/v*:separació a carrer / a veïns.

A les zones 4.1, 4.1*, i 4.2, s'admet l'aparellament o agrupació de parcel·les ( la superfície de
cadascuna de les quals sigui superior a la mínima, sempre que el nombre d’habitatges resultant
no sigui superior a dos.
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Edificacions auxiliars.
Computen a efectes d’edificabilitat neta, i d’ocupació fixada per cada subzona.
Han de respectar el paràmetre de separació a límits
L’alçada màxima serà de 3 m i una sola planta
4. -Condicions d’ús
Habitatge unifamiliar
Cada habitatge nou haurà de preveure 1 plaça d’aparcament.
5. -Condicions formals
Allà on no ho especifiqui el planejament, la composició serà lliure.
Espais lliures de parcel.la
S’haurà d’enjardinar, permetent-se l’ocupació per a piscines, i rampes d’accés al
soterrani.
Tanques
Quan donin a l’espai públic s’ajustaran a les alineacions dels plànols d’ordenació. La part
opaca no podrà superar l’alçada d’1m des de la rasant del vial. Es podrà arribar fins a 2m
d’alçada amb tractament calat realitzat amb elements metàlics o de fusta i vegetació. La
resta de partions tindran les mateixes condicions. Es prohibeixen les gelosies ceràmiques o de
formigó prefabricat.
Colors de façana
Respectuosos amb l’entorn.
Art.145 -HABITATGE PROTEGIT. (Clau 5).
1. -Definició
Correspon a la reserva del 30% del sostre total qualificat per a ús residencial de nova
implantació en sòl urbà no consolidat, i sòl urbanitzable delimitat, per a la construcció
d’habitatge protegit. A aquests efectes cada sector delimitat amb previsió d’ús residencial de
nova implantació precisarà la localització d’aquest sòl en el sector.
2. -Subzones
Per tal de permetre una bona integració als diferents àmbits residencials s’estableixen dos
subzones:






5.1-a. Habitatge protegit plurifamiliar. Regulat pels paràmetres de
consolidació urbana (Clau 2.1), amb una superfície mínima de 40
habitatge.
5.1-b. Habitatge protegit plurifamiliar. Regulat pels paràmetres de
consolidació urbana (Clau 2.2), amb una superfície mínima de 40
habitatge.
5.2-. Habitatge protegit unifamiliar. Regulat pels paràmetres de la Zona
entre mitgeres (Clau 3).
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la Zona de
m2 útils per
la Zona de
m2 útils per
d’habitatges

3. – Règim d’us
En la zona de clau 5 l’únic ús admés és el d’habitatge protegit, i el d’aparcament vinculat.
4. – Terminis per a la construcció d’habitatge protegit.
Els terminis no poden ser superiors a 2 anys per a l’inici de les obres, a comptar des que la
parcel.la tingui condició de solar, i a 3 anys per a llur finalització, a comptar des de la data de
l’atorgament de la llicència d’obres.

Vilajuïga, 20 de juny de 2008.

Dani Abad i Riera. Arquitecte assessor.
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