Ajuntament de Vilajuïga

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM DE VILAJUÏGA.
REF. AL PLA DE MILLORA URBANA. PMU-2. ENTRADA NOVA.
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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 com a Sòl Urbà no Consolidat PMU-2 “Entrada Nova”,
amb l’objectiu de definir la nova façana d’entrada a Vilajuïga i completar l’àmbit sud del nucli
urbà. Mantenint 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.
- Acord d’aprovació definitiva de 3/10/2006 per part del Govern de la Generalitat del Pla
Director Territorial de l’Empordà. Publicat en el DOGC núm. 4744 de 20/10/2006.
- 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)
- Resolució de Recurs d’alçada de la sra. Rosa Maria Sala i Casadevall contra l’acord de la CTU
de Girona de 29/06/06, pel qual es va aprovar el POUM de Vilajuïga. Pel qual ha de preveure la
reserva del 20% del sostre per a habitatge de protecció pública en tots els sector de Pla de
Millora residencials delimitats. En data 2/04/08.
(Aquest precepte es veu augmentat fins al 30% en aplicació del PDU-SR).
L’estat actual del sector és el següent:
L’àmbit el formen terrenys erms, situats a l’extrem sud 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 a normativa vigent, especialment
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.
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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-2, que no està afectat
per la resolució, a les disposicions relatives als habitatges de protecció pública fixades pel Pla
Director.
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 8 habitatges per
hectàrea a 20, per tal de fer viable l’encaix de l’habitatge protegit. Tal com es detalla més
endavant de 8 habitatges lliures es passa a un total de 20 habitatges (10 lliures + 10 protegits).
La present modificació preveu la inclusió de sòl destinat a equipaments, que es podrà obtenir
per ocupació directa, segons el que preveu l’article 150 del TRLU DL 1/2005, i els articles 215 a
219 del seu Reglament D 305/2006. Amb la necessitat de disposar d’una zona d’ús per a
equipaments públics de referència territorial.
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. 13- Plans de Millora Urbana. 4 - Fitxes descriptives dels PMU:
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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) Cessió 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.

2. MEMÒRIA DE l’ACTUACIÓ
2.1 - CRITERIS
Aquesta modificació del POUM pretén fer viable el desenvolupament del Sector PMU-2 Entrada
Nova. Adequant el Planejament al Pla Director Urbanístic, creant les reserves necessàries
d’habitatge protegit, i millorant i potenciant la façana sud del municipi de Vilajuïga amb la
combinació d’usos d’equipaments d’abast territorial i espais lliures.
2.2 - DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ.
L’ordenació del PMU-2 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 l’adequació dels vials existents,
ampliació de l’entrada, i formalització de passeig a la carretera vella, 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 augmenta 124 m2 el sostre previst pel POUM vigent, i el
nombre d’habitatges. Essent les reserves previstes per espais lliures, i equipaments superiors als
estandars, es compleix abastament 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. La qualificació zonal prevista per al desenvolupament és la següent:
Clau 2.2. Zona de consolidació urbana.
Segons la clau 2.2 definida a l’article 142 del POUM. A aquesta zona li correspon un total de 10
habitatges
Atenent a la volumetria específica definida les cobertes podran ser planes o inclinades de teula
àrab (pendent 30%), sense la possibilitat d’obrir terraces en el darrer forjat.
Clau 5.1b Habitatge protegit unifamiliar.
Segons l’article 145 del POUM. A aquesta zona li correspon un total de 10 habitatges.
Atenent a la volumetria específica definida les cobertes podran ser planes o inclinades de teula
àrab (pendent 30%), sense la possibilitat d’obrir terraces en el darrer forjat.
La Zona d’equipaments es destina a ús sociocultural Clau E.4.
2.2.1

- Fitxa del Sector

Amb l’aprovació del present document de modificació del POUM es suprimeix la fitxa
corresponent al Sòl urbà no consolidat PMU-2 de l’article 13, per la nova fitxa Modificació
puntual núm. 4 del POUM de Vilajuïga, Sòl Urbà no consolidat PA-2 Entrada Nova, incorporada
a l’article 39 del POUM.
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Modificació Puntual Núm. 4 del POUM de Vilajuïga.
POLÍGON D’ACTUACIÓ 2. PA-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:

L’objecte del PA és l’ordenació d’aquesta àrea; Definint 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. 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:
2. -CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana
(Clau A)
-Espais lliures
(Clau D)
-Equipaments
(Clau E)
3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona de consolidació urb. (Clau 2.2)
-Zona d’habitatge prot.
(Clau 5.1b)
4. -APROFITAMENT:
-Sostre edificable màxim
-Nombre màxim d’habitatges
5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis per a cada qualificació zonal
-Zona equipaments.
(Clau E.4)

10.375 m2
1.310 m2
4.368m2
2.848 m2
1.304 m2
545 m2
2.500 m2
20
570 m2

CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Modalitat de cooperació.
2. -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) 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
e) El Projecte d’ Urbanització es remetrà per a informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
f) L’equipament es destinarà a ús sociocultural.

MODIF. PUNTUAL NúM. 4 - POUM DE VILAJUÏGA - Polígon d’Actuació. PA-2. Entrada Nova. Juliol 2008.

PA-2

Tipus Ordenació
Clau
Nom
2,2 Consolidació urbana
5,1b Habitatge protegit

SUPERFICIE ZONES (m2)

Total Zones 1849

1849

A Viari i aparcaments
D Espais lliures
E Equipaments
NOMBRE MÀX. HABITATGES
SOSTRE EDIFICABLE MÀX. (m2s

20

Superfície
m2 s
1304
545

Superfície
%s
12,57
5,25

17,82

1310
4368
2848

12,63

Total Sistemes Generals 8526

82,18

2500 TOTAL SECTOR

10375

OBSERVACIONS

El SUD preveu la reserva del 30% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'equipament es destinarà a ús sociocultural

m2s
Sostre ús residencial

m2 st
2500

Sostre ús residencial privat

1750

Habitatge Protegit
Vials públics
Sostre equipaments

100,0

750

%

30

Segons Polígon d'actuació

570

2.2.2

– 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

PA-2

10

10

20

PMU-3

42

26

68

PMU-5

6

3

9

TOTAL HABITATGES

58

46

104

2.2.3

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

MODIFICACIÓ PA-2

10.375 m2

10.375 m2

- Xarxa viària urbana (clau A)

1.405 m2

1.310 m2

- Espais lliures (clau D)

4.226 m2

4.368 m2

- Equipaments (clau E)

-

2.848 m2

5.631m2

8.526 m2

clau 4.2 – 3.885 m2

-

clau 7 – 859 m2

-

- Consolidació urbana

-

clau 2.2 – 1.304 m2

- Habitatge protegit

-

clau 5.1b – 545 m2

0,23 m2st/m2sòl

-

8 hab/Ha

-

8

20

- Sostre màxim edificable

2.386 m2

2.500 m2

- Sostre habitage protegit

-

30% = 750 m2

8 ut.

10 ut.

-

10 ut.

8 ut.

20 ut.

-

570 m2

SUPERFÍCIE TOTAL
CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:

TOTAL CESSIONS
QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
- Edificació aïllada
- Verd Privat

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

DETALL DE L’HABITATGE:
- Habitatge lliure
- Habitatge protegit
- Total
DETALL DE L’EQUIPAMENT:
- Sostre màxim Equipament
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2.3 – INFORME MEDIAMBIENTAL
La present modificació del POUM donades les seves caracterísitiques no ha de ser objecte
d’avaluació ambiental regulada per la Disposició Transitòria SISENA del DL 1/2005 TRLU.
Segueix les prescripcions de l’informe mediambiental del POUM que la qualifica com a
COMPATIBLE, 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-2
Entrada Nova, adequant el Planejament al Pla Director Urbanístic de manera que:
- Es crea la dotació necessària d’habitatge protegit.
- S’agrupa l’edifcabilitat per ajustar-la a les noves necessitats
- Es redueix la superfície destinada a sòl d’ús residencial
- S’elimina el verd privat
- Es dota l’àmbit d’una zona destinada a equipament sociocultural, que
necessàriament s’ha de col.locar en un lloc preferencial i de fàcil accés.
Tot i això es proposa incorporar la següent prescripció:
Per tal d’aconseguir una bona integració del conjunt a l’entorn es realitzarà una plantació
d’arbres d’espècies autòctones en forma de passeig a l’antiga carretera, i també en tota la
zona verda que dona a la nova carretera a mode de filtre. Aquest espai es tractarà, tenint en
comte de forma unitaria, el continu que forma amb zona d’equipament.
Aquest front sud d’espais lliures es prolonga segons determina el POUM fora del propi àmbit,
formant part de la previsió d’arranjament de tota la façana sud del municipi, millorant
substancialment les condicions actuals.

3. PLÀNOLS
P-2.4a - ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ. Esc. 1/1000
P-2.5b - ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ. Esc. 1/1000
Plànols específics:
O.1 Proposta Volumètrica. Escala 1/1000
O.2 Esquemes de Serveis. Escala 1/1000
O.2.1 Esquema de xarxa d’aigua potable
O.2.2 Esquema de xarxa de clavegueram
O.2.3 Esquema de xarxa de pluvials
O.2.4 Esquema de xarxa de telecomunicacions
O.2.5 Esquema de xarxa d’electricitat
O.2.6 Esquema de xarxa d’enllumenat
O.2.7 Esquema de xarxa de gas

Vilajuïga, 14 de novembre de 2008.

Dani Abad i Riera. Arquitecte assessor.
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Ajuntament de Vilajuïga

NORMATIVA
EFECTE DE L’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4
DEL POUM DE VILAJUÏGA

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM DE VILAJUÏGA. OCTUBRE 2008

ÍNDEX
NORMATIVA URBANÍSTICA
ARTICLES MODIFICATS PER L’EFECTE DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 4 DEL
POUM DE VILAJUÏGA.
Art. 13 - Plans De Millora Urbana.
Art. 39 - Polígons d'actuació.
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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, i la Fitxa del PMU-2 per efecte de la modificació puntual núm. 4 del POUM. Les fitxes
descriptives dels PEMU són les següents:
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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

26.954 m2
4.050 m2

31.004 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:

MODIF. PUNTUAL NúM. 4 - POUM DE VILAJUÏGA - Polígon d’Actuació. PA-2. Entrada Nova. Juliol 2008.

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

Modificació Puntual Núm. 4 del POUM de Vilajuïga.
POLÍGON D’ACTUACIÓ 2. PA-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:

L’objecte del PA és l’ordenació d’aquesta àrea; Definint 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. 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:
2. -CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana
(Clau A)
-Espais lliures
(Clau D)
-Equipaments
(Clau E)
3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona de consolidació urb. (Clau 2.2)
-Zona d’habitatge prot.
(Clau 5.1b)
4. -APROFITAMENT:
-Sostre edificable màxim
-Nombre màxim d’habitatges
5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis per a cada qualificació zonal
-Zona equipaments.
(Clau E.4)

10.375 m2
1.310 m2
4.368m2
2.848 m2
1.304 m2
545 m2
2.500 m2
20
570 m2

CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Modalitat de cooperació.
2. -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) 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
e) El Projecte d’ Urbanització es remetrà per a informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
f) L’equipament es destinarà a ús sociocultural.
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PA-2

Tipus Ordenació
Clau
Nom
2,2 Consolidació urbana
5,1b Habitatge protegit

SUPERFICIE ZONES (m2)

Total Zones 1849

1849

A Viari i aparcaments
D Espais lliures
E Equipaments
NOMBRE MÀX. HABITATGES
SOSTRE EDIFICABLE MÀX. (m2s

20

Superfície
m2 s
1304
545

Superfície
%s
12,57
5,25

17,82

1310
4368
2848

12,63

Total Sistemes Generals 8526

82,18

2500 TOTAL SECTOR

10375

OBSERVACIONS

El SUD preveu la reserva del 30% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'equipament es destinarà a ús sociocultural

m2s
Sostre ús residencial

m2 st
2500

Sostre ús residencial privat

1750

Habitatge Protegit
Vials públics
Sostre equipaments

100,0

750

%

30

Segons Polígon d'actuació

570

Vilajuïga, 14 de novembre de 2008.

Dani Abad i Riera. Arquitecte assessor.
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