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1. 0BJECTE DEL DOCUMENT
El municipi de Vilajuïga, als efectes urbanístics, disposa en l’actualitat d’unes Normes
Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament per la Comisió Territorial d’Urbanisme
de Girona, el 23 de juliol de 1992.
La present memòria estableix els objectius fonamentals, i el programa de participació
ciutadana. Que han de servir per a realitzar la revisió de les Normes Subsidiàries de
Planejament, i redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’acord amb la Llei
10/2004 de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme de
Catalunya, i el Decret 287/2003 de 4 de novembre per el qual s’aprova el seu Reglament
Així mateix, en compliment de la LUC, la proposta pretén contribuir al desenvolupament
urbanístic sostenible. Entès com la utilització racional del territori i el medi ambient, que
conjumina les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals, i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. Amb un model d’ocupació del sòl que
eviti la dispersió en el territori, afavorint la cohesió social, considerant la rehabilitació i la
renovació en sòl urbà, i consolidant un model de territori globalment eficient.

2. MARC TERRITORIAL
2.1 MEDI FÍSIC
a. Geografia
El terme municipal de Vilajuïga es troba situat a la meitat nord de la comarca de l’Alt
Empordà, amb una extensió de 13.20 km2. Al peu de l’extrem oest de la Serra de Rodes, en
la transició a la plana empordanesa, i l’extrem sud-est del massís de l’Albera.
Limita al nord amb els municipi de Llançà, a l’est amb el de Port de la Selva, al sud-est amb
el de Pau, al sud-oest amb el de Pedret i Marzà, i a l’oest amb el de Garriguella.
El municipi té 653,5 Ha protegides pel PEIN del Parc Natural del Cap de Creus, protegides per
interès paisatgístic i com a corredors biològics. Connecta amb el Parc Natural dels
Aiguamolls al sud, i el Parc natural de l’Albera al nord-oest.
Els puigs més alts del terme municipal de Vilajuïga són el Montperdut (324 m) que el separa
de Llançà, el Puig Margall (437 m) que separa Vilajuïga de Pau i Port de la Selva i encara
límit amb aquest darrer municipi el Turó de l’Home i el Roc de l’Àliga.
b. Geologia i geomorfologia
El terme municipal de Vilajuïga comprèn dues unitats morfoestructurals: la unitat Pirinenca
que ocupa el sector N més muntanyenc i la resta del municipi que forma part de la
depressió neògena de l’Alt Empordà.
La unitat pirinenca està formada per les estribacions més occidentals de la Serra de Rodes,
pertanyent al Massís de Cap de Creus. El massís és singular en les seves formacions
geològiques, així com en la seva morfologia del terreny, amb muntanyes i turons de pendent
notable, per bé que molts d’ells moldejats amb feixes per efecte de l’antic conreu de vinya.
La depressió de l’Empordà deu el seu origen a una tectònica de fractura iniciada al
Neogen. És a dir, per l’acció de grans falles actives fa 25 milions d’anys durant l’etapa
distensiva del neògena.
La Plana Empordanesa està constituïda per gairebé exclusivament per materials
sedimentaris detrítics de les aportacions al·luvial, col.luvial i el.luvials que han anat omplint la
conca.
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c. Hidrologia
El sistema hidrològic del terme esta repartit en dues conques hidrogràfiques; d’una banda la
conca de la riera de Vilajuïga, que drena aigües superficials de gairebé tot el municipi; i
d’altra banda, el seguit de torrents dels sector NE que drenen cap a la riera de la Valleta, i
d’aquí al mar
La riera de Vilajuïga, de direcció NE-SW, neix al coll de canyelles i rep els aports de l’esquerra
del barranc de la Coma de l’Infern i Comes Tortes, i per la dreta dels còrrecs del Puig de
l’Ullastre, la riera de Quermançó. La riera de Sta. Coloma (límit municipal de ponent), i la
riera de Garriguella, amb qui confluència a l’alçada de Pedret i Marzà. Poc després s’uneix
a la riera de Volterós per a formar la riera de Pedret que tributa a la Mugueta, la qual
finalment desemboca al rec Madral i d’aquí al mar.
L’altra conca és molt més petita i formada per tres cursos torrencials que recullen les aigües
de la Roca de Miralles i els vessants septentrionals del Montperdut.
La riera de Quermançó que neix a la Baga d’en Ferran (límit de terme municipal de
Garriguella amb Llançà) i segueix una direcció N-S fins a tributar a la riera de Vilajuïga a
l’alçada del barri de l’estació de Vilajuïga. El seu règim és torrencial i solcat en la roca
granítica, encara que al llarg de tot l’any romanen molts bassals que afavoreixen un
microhàbitat per a espècies vegetals i de la fauna.
Pel que fa a les aigües subterrànies d’aquestes contrades circulen a través de l’aqüífer
granític de la zona. El flux discorre a través de les escletxes de la roca diaclassada.
No es disposen de dades sobre pous de la zona, amb la qual cosa no es coneixen els nivells
piezomètrics ni el funcionament hidrogeològic de la zona.
El terme municipal de Vilajuïga està inclòs parcialment dins de la delimitació dels aqüífers del
Delta dels rius Muga i Fluvià, pels quals s’estableixen normes de protecció addicionals segons
l’annex 2 del Decret 328/1988 d’11 d’octubre.
d. Riscos ambientals
Els principals processos geològics que comporten un risc en l’àmbit del Parc Natural són
processos relacionats amb la dinàmica de vessants, principalment erosió i la conseqüent
pèrdua de sòl, i els moviments de massa. No obstant això, també cal esmentar el risc
d’avinguda fluvial en àmbits inundables.
2.2 MEDI BIOLÒGIC
e. Gea (vegetació i fauna)
El terme municipal de Vilajuïga es troba dins de la regió biogeogràfica mediterrània.
Pràcticament, la meitat del terme són camps de vinya assentats en feixes sostingudes per
murs de pedra. L’altra meitat són matollars, estepes i brolles silicícoles de terra baixa. La
recurrència dels incendis forestals ha condicionat també, el desenvolupament de les
comunitats, evitant-ne la seva evolució cap a fases més madures de la sèrie de substitució
vegetal. Tot i així, hom pot trobar-hi petites zones de bosc, allà on el foc no hi ha estat
present, ja sigui com a comunitats higròfiles o rupícoles, que confereixen a l’espai una
important biodiversitat.
Pel que fa a la flora, la zona d’estudi es troba dins la regió mediterrània de territori ruscínic,
que s’estén per l’Empordà i el Rosselló. L’elevada freqüència i intensitat del vent de
component nord (Tramuntana) condiciona la disposició de la flora, que sol tenir un caràcter
més meridional que la de les contrades que envolten la zona d’estudi per l’oest i el sud.
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Aquest context característic condiciona la presència d’un seguit d’espècies que no es
troben en cap altre lloc de Catalunya, moltes d’elles protegides per la legislació del Pla
d’Espais d’Interès Natural (Decret 328/1992). Així doncs, dins de l’àrea d’estudi, es destaquen
les següents; Isoetes duriei i Osmunda regalis.
La fauna que podem localitzar en aquesta zona és ben variada. La fauna que habita en les
zones de conreus, degut al efecte antròpic és poc representativa de la fauna dominant en
ambients poc pertorbats. Podem trobar alguns mamífers, rèptils i aus que cerquen aliment
en aquestes zones. Atesa la proximitat del Parc Natural del Cap de Creus (s’interna a la part
nord del municipi), es considera que algunes de les espècies allí inventariades es poden
trobar en la zona del terme municipal.
f. Connectivitat biològica
Per la seva situació el Parc Natural de Cap de Creus es relaciona directament amb d’altres
zones protegides pel nostre ordenament jurídic, existint una clara la connexió i continuïtat
entre els espais del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’àrea del massís de l’Albera
(espai inclòs al PEIN, el qual inclou també el Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís de
l’Albera).
g. Incendis forestals
La recurrència dels incendis a la zona ha perpetuat el paisatge dominat per vegetació
majoritàriament resistent al foc, alhora que ha desplegat un seguit d’actuacions destinades
a la prevenció i a l’extinció dels incendis.
2.3 XARXA DE COMUNICACIONS
La xarxa de comunicacions incideix notablement en l’estructura del municipi.
La infraestructura ferroviaria de Barcelona a Porbou, travessa el terme. Establint una barrera
entre els dos nuclis poblacionals principals. El poble, disposa d’una estació de la xarxa
regional.
L’extrem sud del nucli antic, queda definit per el límit de la carretera GI-610 de Roses a
Vilajuïga, essent l’accés principal. Cal dir que hi ha un projecte aprovat d’eixample i reforç
del ferm de les carreteres GI-610 de Roses a Vilajuïga i GI-604, de Vilajuïga a la N-260. El
projecte es divideix en dos trams, un serà l’eixamplament i reforç del ferm des del Km 5,137
de la GI-610 fins el Km 0,009 de la GI-604 i, l’altre, la construcció de la variant de Vilajuïga.
Aquesta nova via suposarà la construcció d’un pont sobre la riera de Quermançó i un pas
inferior d’accés al baixador de RENFE, i a la zona industrial.
Aquesta via, abans d’arribar a Garriguella enllaça amb la carretera N-260 de Figueres a
Portbou, que transcorre al llarg de l’àmbit l’oest del terme.
Partint de l’accés principal abans indicat, i transcorrent en sentit nord per la via estructural
del municipi (carrer Sant Sebastià), trobem la carretera principal que porta al monestir de
Sant Pere de Rodes, i enllaça amb la del Port de la Selva. En el creuament en sentit sud,
trobem la carretera a Pedret i Marzà.
Vilajuiga a més disposa d’un conjunt de camins locals i secundaris, que conformen una
malla entrelligada i ben estructurada.
2.4 MEDI SOCIAL I ECONÒMIC
Vilajuïga a 21 de gener de 2005 té 1.071 habitants. De l’anàlisi dels acords municipals de
rectificació anual del padró d’habitants dels darrers anys hom pot observar que Vilajuïga té
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un creixement vegetatiu sostingut, d’entre 20 i 30 persones per any, cosa que representa un
creixement d’un 3% anual, aproximadament.
Segons les piràmides d’edat presents en aquesta estadística, la població de Vilajuïga és,
predominantment, jove. La majoria de la població té menys de 40 anys, essent el grup
d’edat majoritari entre la població del poble el grup d’edats compreses entre els 30 i 34
anys.
Des del 95 la tendència de naixements ha superat la de defuncions, excepte en el 99 i en el
2002, pel que sembla ser un poble amb tendència a créixer.
Cal notar, també, que la població de Vilajuïga és majoritàriament resultant de migracions, el
que fa que el saldo de creixement sigui positiu, contrarestant, d’aquesta manera, el saldo
negatiu entre naixements i morts del 2002.
Fins a mitjans del s. XX la majoria de la població es dedicacva al sector de l’agricultura, fet
que en l’actualitat ha canviat notablement i la població es destribueix en els diferents
sectors de l’economia de la manera següent: el 5.83% treballa a l’agricultura, un 13.45 % a la
indústria (especialment en transformació de metalls, energia i aigua, i productes alimentaris),
a la construcció un 13,00 % i un 67.72 % en el sector de serveis (principalment en hostaleria,
serveis personals i transports i comunicacions).
El percentatge d’atur registrat l’any 2003 a Vilajuïga era del 26%; el 38.46% de la població
masculina, i el 61.54% de la població femenina. L’evolució de les taxes d’atur en els últims 5
anys ha estat més o menys estable.
2.5 PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC
En el terme municipal i Cap de Creus, a banda del seu valor ecològic i mediambiental, hi
destaquen especialment un bon nombre de dolmens de l’època prehistòrica, així com un
ampli ventall de mostres d’arquitectura popular com són els masos, les barraques d’ús
agrícola, els refugis de pescadors i les construccions amb pedra. S’en relacionen els
següents:
Grups megalítics:
Dolmen de la Vinya del Rei. Dolmen de Garrollar. Dolmen La Talaia. Dolmen de les Ruïnes.
Dolmen de la Carena. Dolmen del Caigut I. Dolmen del Caigut II. Dolmen del Barranc de
Vilajuïga. Cova semiartificial Cau del Llop. Pedres 1-2 de Canyelles. Pedra del Garrollar.
Pedres 1-6 de Creus de Carena.
(Font: “Poblats, Dólmens i Menhirs”, J. TARRÚS I GALTER)
Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) declarats al municipi de Vilajuïga són: el Castell
de Quermançó i el Castell o Ruïnes de Miralles. Pel que fa a la resta de béns inclosos dins
l’Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu (IPCE),
Poblat de Canyelles, situat al paratge amb el mateix nom.
Ruïnes de la guardiola de Roca Ventosa, al turó de Roca Ventosa.
Corral i Mas Montperdut i ruïnes prop del Mas; paratge de Montperdut.
Casamates o búnkers del Montperdut; cim del Montperdut.
Sant Feliu de Vilajuïga, a la plaça de l’Església.
Castell de Miralles, a la penya de Roca Miralles.
Construccions prop del túnel de Canyelles (del ferrocarril), al paratge de Canyelles.
Mas Pujolar, Pous i ruïnes, a la Vall de la riera Pujolar i Valleta.
Fàbrica d’alcohol vínic de Vilajuïga, al barri de l’Estació.
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Mas Salla o Satlle, al paratge del mateix nom.
Refugi de vinyataire o pastor a Roca Miralles.
(Font: Departament de Cultura)
Aquests elements patrimonials, i d’altres d’interés quedaran reflexats en el catàleg de béns
protegits per tals de garantir la seva preservació.

3. PLANEJAMENT VIGENT
El municipi de Vilajuïga disposa com a figura de planejament urbanístic vigent de les Normes
Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament per la Comisió Territorial d’Urbanisme
de Girona, el 23 de juliol de 1992. Concentraven el creixement del municipi al voltant del
nucli, i del veïnat de Dalt.
En l’àmbit de sòl urbà s’ha desenvolupat 3 Unitats d’actució. I en l sòl urbanitzable estaven
previstos els següents sectors:
Sòl urbanitzable A. Residencial. Situat junt a la carretera de Roses.
Ja executat. Pla Parcial Sector A.
Sòl urbanitzable B. Residencial. Situat junt a la carretera de Roses.
No executat. Situat a l’extrem sud-est del nucli no presenta problemes per a la seva
realització.
Sòl urbanitzable C. Residencial. Junt a la carretera de Sant Pere de Roda.
No executat. En l’actualitat s’ha iniciat l’expedient del Pla Parcial, i s’està tramitant
paral.lelament al POUM.
Sòl urbanitzable D. Residencial. Situat entre el nucli de Vilajuïga i el Veïnat de Dalt.
No executat. Amb les condicions actuals ha resultat un sector inviable. Donat que és
una zona de petites propietats. I amb una afectació de traçat de Renfemolt
important, que ara ha quedat desfassada amb les noves previsions d’infraestructures
per l’oest de Figueres.
Sòl urbanitzable E. Industrial. Situat a la zona de l'estació del ferrocarril.
Actualment hi ha l’edifici industrial fàbrica d’Alcohol de vi de l’arquitecte Cesar
Martinell. Que serà integrat dins el catàleg de bens protegits, juntament amb
l’estació l’estació. Es revisarà la viabilitat del polígon, tenint en compte les
preexistències.
- 6.- Sòl urbanitzable F. Industrial. Situat junt a la carretera GI-610, abans d’arribar a l'estació
del ferrocarril.
Ja executat. Pla Parcial Sector F industrial.
L’any 1993 es va aprovar el Pla Parcial del Veïnat de Dalt. De tipus Residencial. Es va
desenvolupar el Sòl no urbanitzable tipus b, posant al mercat habitatge protegit, i habitatge
privat. Totalment desenvolupat.
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4. LEGISLACIÓ APLICABLE
La normativa d’aplicació és la següent:
- LLEI 10/2004 de 24 de desembre , de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme DOGC núm. 3600 - 21/03/2002 ( LUC), per al foment de l’habitatge assequible,
de la sostenibilitat territorial i de l’autonomia local. DOGC núm. 4291 – 30/12/2004.
- DECRET 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme DOGC núm. 4022 - 02/12/2003 (RLUC)
- 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)
- LlEI estatal 6/1998 de 13 d’abril sobre règim del sòl i valoracions.
- Llei 4/1998 protecció Parc Natural de Cap de Creus.
- Decret 136/1999 LIIAA.

5. JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA
Des de l’aprovació definitiva de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilajuïga per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 23 de juliol de 1992, han transcorregut 13 anys.
Aquell document urbanístic permetia l’ordenació i el creixement del municipi amb un marc i
uns criteris que avui han perdut vigència. Realitzat amb certa precarietat de mitjans tècnics i
de mancances d’informació territorial, i sobretot de cartografia.
Per altra part, el desplegament a Catalunya de la legislació en matèria urbanística, els
avenços en la cartografia digital, la introducció de noves tècniques de dibuix assistit per
ordinador, la major sensibilització en la protecció del patrimoni natural, arquitectònic, i
arqueològic, aconsellen plantejar la revisió i actulització del Planejament vigent.
La voluntat municipal de redactar un Planejament adaptat a la realitat actual, i que permeti
una ordenació global de tot el territori del municipi.
I finalment, l’entrada en vigor de la nova LUC, i el RLUC, com a marc legislatiu principal a
Catalunya, fa necessària l’adaptació del Planejament General a les determinacions
d’aquestes.

6. OBJECTIUS I CRITERIS DE PLANEJAMENT
El document de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilajuïga es proposa donar
compliment als següents objectius:
a) Actualització del planejament urbanístic del municipi en l’àmbit territorial,
mitjançant el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que ofereix un major grau de detall i
precisió.
b) Ajustar les previsions del planejament urbanístic del municipi sobre una cartografia
digital d’acord amb la realitat física del territori i la seva estructura.
c) Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística així com a les matèries
sectorials amb incidència en el camp urbanístic.
d) Adequar les normes urbanístiques i ordenances per tal de facilitar la seva
aplicació, incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i precises en cada
règim del sòl que millor s’adapti als seus objectius.
e) Efectuar les reserves necessàries tendents a adaptar les previsions de creixement a
les circumstàncies del municipi i del mercat prenent com a punt de partida la realitat actual.
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Facilitant el desenvolupament social i econòmic de la població atenent als criteris de
sostenibilitat.
f) Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri
mediambental, amb la protecció de les àrees de valor ecol.lògic, agrícola, paisatgístic, i les
inundables, d’acord amb les condicions del territori.
g) Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs,
rieres i altres elements estructurals del territori.
h) Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures,
equipaments i vialitat.
i) Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i
preservació de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural.
En caràcter general el model de planificació a seguir, ha de tenir molt en compte el
reconeixement dels elements supramunicipals que defineixen el territori. Vilajuïga és un
municipi situat a la segona línia de la costa Brava, és situa doncs, dins un context de pressió
de creixement urbanístic. Per tal d’assegurar un creixement sostenible, es proposa preservar
les àrees de valor agrícola, natural, paisatgístic i aquelles àrees on les edificacions poden
suposar un risc ambiental.
S’estableix una acurada definició de zones de protecció. El municipi té 653,5 Ha protegides
pel Parc Natural del Cap de Creus. Delimitant zones de transició protegides per interés
paisatgístic i com a corredors biològics. Connectant amb el Parc Natural dels Aiguamolls al
sud, i el Parc natural de l’Albera al nord-oest. Evitant així, l’efecte d’un tot continu construït
que s’està produïnt a la vessant sud de la serra de Rodes.
A la zona del mas i la pedrera de Montperdut, es delimita una zona de Protecció
paisatgística de recuperació i regeneració, que ha de permetre la transició de l’ús actual
d’activitats extractives, a la regeneració assimilant-se al tipus de sòl de portecció
paisatgística.
S’Estableix igualment la zona de protecció de valor agrícola, a la part del municipi situada
per sota la carretera GI-610.
També es produeix una redefinició de les proteccions de RENFE, carreteres, camins, recs, i
rieres. Adaptades a la legislació i necessitats actuals.
SÒL URBÀ
Es proposa definir sobre una nova cartografia a escala mínima 1/1000, les alineacions i les
rasants de la vialitat i la zonificació concreta que tingui en compte els valors històrics i el
creixement, tot disposant les claus de nucli antic, consolidació urbana, edificació en filera,
edificació aïllada, conjunts agrícoles, verd privat, habitatge protegit, industrial, i de
conservació i millora. En diferents graus d’ocupació i mida , de dotacions i serveis públics.
Dins d’aquesta classe de sòl, i d’acord amb la legislació urbanística vigent, es diferenciarà
entre sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat, delimitant Plans de Millora urbana en
aquells àmbits en que calgui efectuar cessions de sòl amb destí a zones verdes i
equipaments per incorporar-se a aquests tipus de sòl, o bé en aquells àmbits ens els quals
calgui precisar les característiques i el traçat d’obres d’urbanització, bàsiques. Els àmbits de
sòl urbà no consolidat es situen als límits del nucli urbà, amb l’excepció del que es situa al
Raval del Mig, i que ha de connectar la vila i el veïnat de Dalt.
Partint d’aquestes premises proposa assolir els següents objectius:
- Milora de la connectivitat entre el nucli, i el veïnat de dalt, facilitant la continuïtat
urbana, i estudiant la millora de la connexió sota la via del tren.
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– Proposta d’arranjament i millora de tot el font urbà de la riera de Vilajuïga,
convertint-lo en un passeig.
- Estudi de viabilitat per a dotar Vilajuïga d’un espai amb una centralitat definida,
que pugui ser referent de la vida pública. Illa de les Aïgües.
- Actuacions puntuals de revisió d’alineacions per millorar la xarxa viària, i
qualificacions zonals i els seus paràmetres.
- Ordenar la nova façana del municipi, que representa el Projecte aprovat
definitivament de l’Eixample i Reforç de la carretera GI-610.
- Definició de clau per habitatge protegit, i la seva ubicació.
- Actualització del catàleg de Bens Protegits.
SÒL URBANITZABLE PREVIST A LES NORMES SUBSIDIÀRIES
Les normes subsidiàries urbanístiques tipus b de 1992 establien les següents zones pendents
de desenvolupament:
Sòl urbanitzable B. Residencial. Situat junt a la carretera de Roses.
No executat. Situat a l’extrem sud-est del nucli no presenta problemes per a la seva
realització.
Sòl urbanitzable C. Residencial. Junt a la carretera de Sant Pere de Roda.
No executat. En l’actualitat s’ha iniciat l’expedient del Pla Parcial, i s’està tramitant
paral.lelament al POUM.
Sòl urbanitzable D. Residencial. Situat entre el nucli de Vilajuïga i el Veïnat de Dalt.
No executat. Amb les condicions actuals ha resultat un sector inviable. Donat que és
una zona de petites propietats. I amb una afectació de traçat de Renfe molt
important, que ara ha quedat desfassada amb les noves previsions d’infraestructures
per l’oest de Figueres. S’estableix un sector dicontinu, que permet crear una zona
central d’equipaments, i la previsió d’ampliació del pas sota la via del tren.
Per la seva situació central s’ha convetit en un sòl urbà no consolidat.
Sòl urbanitzable E. Industrial. Situat a la zona de l'estació del ferrocarril.
Actualment hi ha l’edifici industrial fàbrica d’Alcohol de vi de l’arquitecte Cesar
Martinell. Que serà integrat dins el catàleg de bens protegits. Es revisa la viabilitat del
polígon, tenint en compte les preexistències.
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
S’estableix l’ordenació del creixement futur de la població, en base a la diagnosi
urbanística, i tenint en compte el procés de participació ciutadana. La seva disposició i
dimensions, es determinarà de manera contínua al sòl urbà, atenent als criteris de
sostenibilitat i evitant, en la mesura del possible, la dispersió en el territori.
S’estableixen quatre sectors de sòl urbanitzable delimitat.
SUD-1. Camí de Pau. Corresponent a l’actual Sòl Uble. B. Que es modifica lleugerament la
seva delimitació per tal de permetre tancar l’anella viària del carrer Oidïum a l’extrem sudest de la població i donar-li sortida.
SUD-2. Roc de la Balena. Corresponent a l’actual Sòl Uble. C. Pla Parcial iniciat.
SUD-3. Puig Castellar. Format per una part de sòl urbà no consolidat pendent d’un PERI, que
amplia la seva delimitació, millorant l’estructura viària.
SUD-4. Camí de Quermençó. Sector de nova creació. La seva ordenació permet compactar
el municipi. Connectant el veïnat de dalt amb la zona d’equipaments municipals.
D’acord amb la LUC, aquests sectors a excepció del que s’està desenvolupant tindran
l’obligació de reservar el 20% del seu aprofitament per a la construcció d’habitatge de
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protecció pública, necessaris pel municipi, situant-se repartits de manera que se n’evita la
seva concentració.
SÒL NO URBANITZABLE
Regulació del seu ús. Tenint en compte la protecció dels valors específics naturals,
paisatgístics i agrícoles del municipi, anteriorment descrits a l’àmbit municipal.
El document incorporarà, d’acord amb el que disposa l’article 50.2 de la LUC, el catàleg de
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació que cal preservar pels
seus valors arquitectònics, històrics i paisatgístics i el catàleg de béns d’interés. Tots aquests
elements edificats, prenen especial rellevància, per la seva qualitat i tipologia, i per la seva
ubicació en punts singulars del territori. Contemplant-se alhora per tots ells la possibilitat de
destinar-los a ús hoteler i de turisme rural.

7. MESURES PER A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El model urbanístic proposat pel Pla d’Ordenació Uirbanística Municipal de Viladamat
s’adequa fidelment als criteris de desenvolupament sostenible, fixats als articles 3 i 9 de la
LlUC.
La racionalitat en la utilització del territori es fa palesa en la compatibilitat del model
proposat, que planteja un desenvolupament molt focalitzat en la rehabilitació dels teixits
existents, completar la seva ordenació i connectar-los o eixamplar-los ocupant els terrenys
col.lindants. L’estimació del potencial residencial de sòl proposat, permet constatar que el
municipi disposarà d’un creixement adequat a les característiques i necessitats del mateix.
Es destaquen, entre els objectius del Pla que incideixen més directament en la racionalitat
de la utilització del territori, els següents:
- Els Plans de Millora Urbana proposats. Que tenen la voluntat de millorar la
connectivitat, l’espai públic, i la transició dels diferents tipus de sòl.
- L’agrupació de les àrees d’equipaments.
- L’únic sector de creixement totalment nou, que agrupa els límits urbans dels
equipaments i el Veïnat de Dalt, permetent la continuïtat urbana. I eliminant
qualsevol element de dispersió.

8. MESURES PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
La reduïda dimensió de l’àrea urbana del municipi i el nivell de la població de Vilajuïga fa
innecessri un servei regular de transport públic urbà. No obstant, els criteris generals de
classificació i ordenació del Sòl del Pla d’Ordenació Urbanística s’adeqüen a un model de
poble que faciliti que la majoria de desplaçaments es faci a peu.
Dintre els objectius que més incidència tenen sobre la sostenibilitat urbana es recullen els
següents:
- Proposta de millora de la connectivitat entre els dos nuclis poblacionals sota la via del tren.
- Proposta de millora de la secció de les vies principals en atenció als vianants.
- Disposició dels equipaments a la zona central contigua a la de l’ajuntament i l’escola.
- Millora de la connectivitat amb la zona esportiva.
- Previsió d’una variant que resolgui el problema de trànsit pesat dins la població en direcció
a Sant Pere de Rodes. Aprofitant el traçat dels camins existents a l’est de la població.

9. MEMÒRIA SOCIAL
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OBJECTIU
L’objectiu d’aquesta memòria social és descriure i justificar les determinacions del POUM
d’acord amb el que s’estableix a l’article 59.1 h de la Llei d’urbanisme, quan concreta que
“la memòria social ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge
protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei”
PROGRAMA D’HABITATGE ASSEQUIBLE
El volum del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge que es desprèn de les necessitats
previstes pel POUM s’ajusta necessàriament als mitjans econòmics del municipi. El POUM de
Vilajüiga estableix que en totes les actuacions en sòl urbà no consolidat, desenvolupades
per mitja de Sectors de Millora urbana que ho permeten, i en tots els sectors de sòl
urbanitzable que admeten l’ús d’habitatge, es destinarà la totalitat del 20% del sostre de
nova creació a programes d'habitatges protegits.
SECTORS DE MILLORA URBANA
Pel que fa als sectors de millora urbana delimitats, el POUM estableix que un total de 2.810
m2 de sostre es destinin a la construcció d’habitatges protegits.
El pla proposa que els habitatges que és capaç d’absorbir aquest sostre es distribueixin de la
següent forma entre en els plans de millora 03, i 05:
PMU

HABITATGES

HABITATGES

TOTAL

LLIURES

PROTEGITS

HABITATGES

PMU-03

42

26

68

PMU-05

6

3

9

TOTAL HABITATGES

48

29

77

Per les seves característiques de baixa densitat, i tipologia no es preveu reserva d’habitatge
protegit en el PMU-2, ni en el PMU-1 que afecta sòl urbà per obtenir una millora de la vialitat.
Atenent que la resta de sectors programats en el municipi la majoria no arriba a 25
habitatges per hectàrea, i tot i així es preveu a tots ells el 20% del sostre destinat a habitatge
protegit.

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
Pel que fa als sectors de sól urbanitzable delimitat, el POUM estableix que un total de 9003
m2 de sostre es destinin a la construcció d’habitatges protegits.
Donat que una part important d’aquest sostre prové de sectors amb tipologies d’habitatges
unifamiliars aïllats, el pla no renuncia a que el destí final d’aquests aprofitaments sigui per a
la promoció d’habitatges assequibles i en conseqüència s’arbitraran les formules previstes a
la legislació urbanística vigent per tal que aquest ingressi en el patrimoni municipal de sól i
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habitatges amb la finalitat de fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge
digne i adequat.
El pla proposa que els habitatges que és capaç d’absorbir aquest sostre es distribueixin de la
següent forma entre els quatre sectors delimitats:
SECTORS

HABITATGES

HABITATGES

TOTAL

LLIURES

PROTEGITS

HABITATGES

SUD-01

24

12

36

SUD-02

22

10

32

SUD-03

35

16

51

SUD-04

86

51

137

TOTAL HABITATGES

167

89

256

És objectiu del POUM que aquest programa d’obtenció de sòl per a la construcció
d’habitatges protegits, tant en règim de lloguer com de compra, abasti a tots els nuclis
urbans existents al municipi i que la suma dels programes resultants de les actuacions en sòl
urbà i els resultants del desenvolupament del sòl urbanitzable, permetin cobrir les demandes
locals en matèria d’habitatge assequible.
Donat que el POUM delimita àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar cessions
de sòl de titularitat pública amb aprofitament, l’Ajuntament constituirà llur patrimoni
municipal de sòl i d’habitatge. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic
de cessió obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. Si els terrenys són d’ús residencial, el producte
obtingut de l’alineació del sòl que no té la qualificació d’habitatge protegit passarà a
formar part del dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’haurà de destinar, mitjançant
un règim de protecció pública, a les finalitats següents:
a) preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de la
població i la millora de la qualitat de vida.
b) fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat.
c) intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar
l’adquisició de sistemes urbanístics.
d) formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.
D’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme, els béns que integrin el patrimoni
municipal de sòl i d’habitatge constituiran un patrimoni separat de la resta de béns
municipals. Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni
municipal de sòl i d’habitatge es destinaran a conservar-lo i ampliar-lo.

10. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Introducció
L’Article 8 de la LUC, així com de l’Article 59.3.a del Reglament parcial que la desenvolupa,
estableixen l’obligatorietat d’aprovar, com a part de la memòria descriptiva i justificativa del
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Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), necessària en el seu procés de revisió, un
programa d’informació i de participació de la ciutadania.
El Programa de Participació Ciutadana de Vilajuïga té per objectiu fonamental garantir i
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans del municipi, i en
general de tots aquells que hi estiguin interessats.
2. Objectius
El Pla de Participació Ciutadana (PPC) té els següents objectius principals:
a. Incorporar el procés participatiu des del primer moment de l’inici dels treballs
b. Posar en coneixement de la ciutadania la informació recopilada en la fase dels treballs
previs que es realitzaran.
c. Permetre l’aportació de suggeriments, opinions o alternatives d’ordenació als treballs
realitzats, per tal que es puguin incorporar, sota consens, en els documents del nou
POUM.
d. Apropar el procés de revisió del Pla d’Ordenació a la ciutadania, de forma que en resulti
un procés pròxim i participatiu a tots els agents i persones interessades.
Per al POUM de Vilajuïga, d’acord amb el que estableix l’Article 4rt del Decret 287/2003, de 4
de novembre, d’aprovació del reglament parcial de la Llei 2/2002, el Programa de
Participació Ciutadana s’inicià a partir del moment de l’acord plenari de l’inici dels treballs
de redacció del POUM, el qual fou en sessió de data 17 de maig de 2004.
3. Marc Normatiu
El Pla de Participació Ciutadana s’ha dut a terme en virtut de la següent legislació
urbanística i ambiental vigent:
a. Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya
b. Decret 278/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el reglament parcial la Llei
2/2002.
c. Llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme
d. Llei 38/1995, de 12 de desembre, sobre el dret d’accés a la informació ambiental en
matèria de medi ambient
4. Metodologia
La metodologia emprada en el PPC de Vilajuïga ha estat la següent:
A. Abans de l’acord plenari d’aprovació d’inici dels treballs de formació del POUM
a. Convocatòria d’una assemblea informativa prèvia al Ple d’aprovació de l’inici del
treballs
B. Simultàniament a l’acord plenari d’aprovació d’inici dels treballs de formació del POUM.
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-

Difusió d’una enquesta destinada a conèixer la valoració que fan els habitants en
relació a necessitats, mancances, i oportunitats de la població. El resultats de la
mateixa es reflexen en el document annex II de la memòria.

C. Durant tot el procés de redacció del POUM.
-

-

Realització de dues reunions expositives (una dirigida al col·lectiu de gent gran, i
l’altra pel públic en general) dels resultats de l’enquesta de participació ciutadana
(octubre de 2004)
Disseny i edició de plafons informatius sobre aspectes que es derivin dels treballs
previs, per a la ciutadania en general.
Elaboració d’articles puntuals, explicatius de l’estat dels treballs, a la revista ‘La Veu’
d’àmbit municipal.

D. Aprovació inicial de planejament
-

Coincidint amb l’aprovació inicial del planejament, es realitzen dues sessions
informatives (una dirigida al col·lectiu de gent gran, i l’altra pel públic en general) (10
de juny de 2005)

E. A partir de l’aprovació inicial de planejament
- Publicació en diaris oficials i a dos periòdics de màxima difusió de l’acord plenari
d’aprovació inicial, a partir del qual es podran presentar al·legacions durant el
període d’un mes. Durant aquest temps s’estableix un horari de consultes coïncident
amb el horari d’atenció del ajuntament, i s’estableix un horari d’atenció privada i
personalitzada amb l’assistència dels tècnics. Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14
hores, i dilluns a la tarda de 15 a 18 hores.
- Les al.legacions només es podran realitzar a través del registre municipal. I es
contestaran individualment amb l’informe tècnic, i la resolució municipal.
- Realització de plafons informatius sobre les línies generals finals del POUM, en les fases
posteriors a l’aprovació inicial.
5. Resultats de l’enquesta de participació ciutadana
Tal i com s’ha esmentat, l’enquesta de participació va ser repartida coincidint amb el tiratge
de la revista municipal ‘La Veu’, amb el sistema de bustiada.
En conjunt, es repartiren un total de 600 exemplars, dels quals se’n varen tornar 53, és a dir,
un 8,8% d’índex de retorn.
Respecte la població censada del moment (1.063 habitants de dret), representa un 5% de
participació.
L’enquesta contenia les següents preguntes:
1.
2.
3.
4.

Com valores la qualitat de vida a Vilajuïga?
Creus que el municipi té alguna mancança de serveis i equipaments?
Creus que hi ha algun sector econòmic que caldria potenciar?
En relació amb el creixement urbanístic, amb quina de les següents opcions estaries més
d’acord?
5. Del sòl disponible al municipi, a quin dels següents donaries més prioritat?
6. Quin tipus d’habitatge creus que és millor per al creixement del poble?
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7. Creus que la gent jove té tendència a quedar-se a viure a Vilajuïga?
8. Dades sobre edat, sexe, estudis i anys de residència al municipi
9. Comentaris que es volguessin adjuntar
Els resultats de l’enquesta s’adjunten en l’Annex al present document.
No obstant, cal ressaltar-ne els següents resultats generals:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Els ciutadans de Vilajuïga consideren, majoritàriament, que la situació urbanística està bé
actualment, per bé que cal millorar alguns aspectes.
Bàsicament, cal disposar de certs equipaments (deixalleria i centre cívic o casal d’avis),
potenciació del transport intermunicipal, i promoure la presència de zones verdes i de
lleure que uneixin els diferents punts del municipi.
La població es decanta per un creixement equilibrat, en cas que s’hagi de créixer, a
base d’habitatges unifamiliars.
Així mateix, també es manifesten a favor de la promoció d’habitatges de protecció
oficial, de manera que a la gent jove del poble li sigui més fàcil d’accedir-hi i poder
quedar-se a viure-hi, ja que aquesta és una de les causes per les quals la gent jove
marxa del poble.
Es considera oportú aprofitar la situació de segona línia del municipi respecte la costa,
per a millorar i potenciar el comerç, els serveis i el turisme, a més de potenciar el sector
econòmic tradicional del municipi, com és l’agricultura. També manifesta que es destini
més sòl a espais naturals (s’entén, espais verds i de lleure).
Finalment, la població vetlla pel patrimoni històric del municipi, especialment per la
fàbrica d’alcohols, que consideren que s’hauria de recuperar

Aquests resultats s’han incorporat, cadascun en la seva mesura, en els treballs de revisió del
POUM del municipi, tal i com queda reflectit en el document de revisió.
6. Conclusions
En virtut de tot l’exposat fins al moment, el Pla de Participació Ciutadada (PPC) del procés
de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilajuïga ha garantit el dret d’iniciativa,
d’informació i de participació de la ciutadania del municipi en la revisió del planejament
urbanístic general municipal, donant ple compliment a la normativa urbanística i ambiental
vigent en aquesta matèria.
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11. AGENDA DE LES ACTUACIONS AVALUACIÓ ECONÒMICA FINANCERA
11.1OBLIGATORIETAT
La Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, estableix en el seu article 59 que regula la
documentació que han de contenir els plans d’actuació urbanística municipal, l’obligació
d’incorporar l’agenda i l’avaluació econòmica financera de les actuacions a desenvolupar.
11.2 OBJECTIUS DE L’AGENDA
Aquesta Agenda d’Actuació del Pla d’Ordenació Urbanística de Vilajuïga, té com a finalitat
l’assenyalament dels objectius que es preveu assolir en els propers 6 anys.
Aquests objectius són el desenvolupament i execució d’obres, així com el deenvolupament
urbanístic de determinats sectors, i assenyalar les directrius de preferència o prelació en
aquests, sense perjudici que noves circumstancies de tipus econòmic, polític o social
aconsellin alteracions o ajustos en el seu desenvolupament.
El conjunt d’actuacions que es programen pels propers 6 anys s’entenen amb un valor de
caràcter general, ja sigui per la seva incorporació com a xarxa d’infrastructures bàsica, o al
sistema general d’equipaments o espais lliures del municipi, i quin desenvolupament s’ha de
completar amb les previsions i actuacions sectorials, de caràcter ordinari, fruit de les
successives programacions anyals de l’Ajuntament de Vilajuïga.
11.3 PREVISIONS GENERALS
L’Agenda contempla per una banda l’assenyalament de les obres d’infrastructura viària
bàsica, de caràcter general, a desenvolupar per l’Ajuntament i/o altres administracions
públiques, així com la coordinació de les actuacions d’iniciativa privada en els trams en que
aquesta participi, i inclosos dins els Polígons d’Actuació Urbanística i els àmbits de Plans de
Millora Urbana.
També s’assenyalen les àrees d’equipaments i espais lliures de caràcter general, previstes
per incorporar al poble en els propers anys.
Per últim, es fixen els sectors urbanitzables a desenvolupar en aquest període per tal
d’incorporar-Ios a la trama urbana de poble. En aquest cas no s’inclouen les àrees que ja es
troben en estat d’execució de l’obra urbanitzadora, fruit de programacions anteriors.
1. Infrastructura viària
Obra
Carrer Roger de Llúria
Carrer Remences.

Cost estimat urb
120.000 €
90.000 €
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2. Espais lliures i equipaments municipals
Nous equipaments municipals 300.000 €. F. públic.
Millora dels espais lliures públics 150.000 €. F. públic.
Millora de les xarxes de serveis 180.000 €. F. públic
Construcció d’habitatge protegit 600.000 €. F. públic
3. Desenvolupament de polígons d’actuació urbanística i de plans de millora urbana
Obra
PMU-1
PMU-2
PMU-3
PMU-4
PMU-5

Cost estimat urb

Finanç privat

100.000 €
120.000 €
750.000 €
110.000 €
40.000 €

100%
100%
100%
100%
100%

4. Desenvolupament de sectors de sol urbanitzable delimitat
Obra

Cost estimat urb

SUD-1
SUD-2
SUD-3
SUD-4

580.000 €
100.000 €
510.000 €
1.780.000 €

Finanç privat
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12. AVALUACIÓ ECONÓMICA i FINANCERA
12.1 COMPROMISOS l PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL
En aquest apartat s’analitzen les possibilitats de la Hisenda Municipal per afrontar les
obligacions que la Llei l’encomana per tal de portar a terme el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Vilajuïga.
La importància de les finances municipals en el procés d’endegament del Pla fa que calgui
analitzar-les amb especial detall a fi de fomentar una adequada previsió de la capacitat
econòmica-financera de l’Ajuntament. Aquest tema, tot i la simplicitat del seu
plantejament, comporta una enorme complexitat. A part de les dificultats que acompanyen
a tot exercici de prospectiva, l’estimació dels recursos previsibles en l’horitzó d’actuació del
Pla poden contenir fortes restriccions en relació als mètodes comunament utilitzats per
estimar l’evolució del pressupost ordinari, com següents:
•
La manca d’un horitzó temporal suficientment llarg impossibilita establir una funció
lineal de creixement dels recursos pressupostaris en base al comportament de les diferents
variables en el passat.
•
Una dificultat addicional, comuna a totes les Hisendes Locals, és el marc legal en què
es desenvolupa l’activitat dels ens locals. La insuficiència econòmica-financera, l’escassa
flexibilitat i rigidesa dels ingressos locals i l’excessiva diversificació del quadre tributari local
(per citar només alguns exemples) ha de tenir justa resposta en una futura reforma del
sistema actual de finançament dels Ajuntaments. Reforma que podria canviar l’estructura,
composició i magnitud dels recursos que podria obtenir l’Ajuntament i per tant modificar les
previsions estimades en aquest estudi.
Actualment s’estableixen com a principals ingressos dels municipis les taxes, les contribucions
especials, els preus públics i els impostos locals. La participació en els tributs de l’Estat és la
que fixa cada any la Llei de Pressupostos.
En definitiva es pot dir que l’actual situació no permet definir amb garanties suficients els
criteris bàsics que permetin adequar ‘estructura financera dels ens locals a les seves
necessitats i competències, de manera que els principis d’autonomia en la gestió i de
suficiència financera, reconeguts en la Constitució, no tenen una expressió pràctica en la
realitat.
12.2 LA PROJECCIÓ DELS RECURSOS MUNICIPALS DURANT ELS PROPERS 6 ANYS
De l’anàlisi de la hisenda municipal interessa destacar les característiques essencials de
l’evolució
previsible dels ingressos corrents i les despeses de funcionament, posant de relleu dos
elements
fonamentals per avaluar la capacitat financera de l’Ajuntament.
•
El recurs al crèdit, és a dir, la possibilitat d’obtenir recursos aliens mitjançant
l’endeutament.
•
L’estalvi municipal, o sigui, la part dels ingressos corrents que resten lliures d’aplicació
a despeses de funcionament i, per tant, resulten disponibles per a la inversió.
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La major i menor quantitat de recursos que es puguin destinar al finançament dependrà, en
última instància, de l’estat actual de les finances del municipi ¡ concretament del nivell i
característiques de la càrrega financera compromesa i del comportament de les principals
magnituds dels ingressos i despeses ordinàries. En qualsevol cas, a base de partida és el
pressupost ordinari, del quan neix l’estalvi esmentat i sobre el quan recau la càrrega
financera de l’endeutament.
Les hipòtesis de creixement dels recursos ordinaris es desenvolupen, tal ¡ com s’ha exposat a
la introducció, a partir de dos elements principals: d’una banda, el comportament previsible
de certa component pressupostària sobre el qual existeix una sòlida base per validar la seva
projecció en el temps, i per l’altra el de les opcions polítiques de l’Ajuntament que, a priori,
defineix quin ha de ser el comportament 1 la magnitud de certes variables en el període de
programació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilajuïga.
12.3 OPCIONS BÁSIQUES DE COMPORTAMENT
L’estimació dels recursos lliures d’aplicació durant el període 2005-2010 és fonamental en els
següents criteris escollits per l’Ajuntament:
-Ingressos municipals. Es preveu mantenir cada any el nivell d’ingressos actual ajustat
al creixement de l’IPC.
-Despeses municipals. Tota la despesa s’incrementarà en el seu conjunt, en la
mateixa proporció que ho faci l’IPC.
-Endeutament municipal. Es fixa com a sostre màxim d’endeutament el 20 %, durant
els 6 anys propers.
12.4 PROJECCIÓ D’INGRESSOS I DESPESES ORDINÁRIES
Amb aquests criteris l’estimació dels components més importants del pressupost ordinari, la
projecció de recursos per al primer quadrienni queda definida de la següent manera:
-

Ingressos corrents:

L’evolució esperada del capítol primer es preveu que es situï un punt per sobre del
creixement previsible de l’IPC.
Quant a l’IBI fonament de la imposició municipal, és probable que es produeixi un increment
en la recaptació, ja que amb l’aprovació del Pla d’Ordenació el municipi disposarà de sòl
per a nous usos industrials i residencials, amb una clara demanda al mercat local i comarcal.
Atesa la importància que l’lBl té en el capítol d’ingressos corrents, ¡ per tal d’ajustar-la a la
realitat que es desprèn de la proposta d’ordenació urbana que fa aquest Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, s’ha previst que per a tot el sòl urbà i urbanitzable del municipi de
Vilajuïga, es procedirà a la revisió del padró d’urbana amb les noves dades urbanístiques
necessàries que es desprenen del nou planejament.
Els impostos indirectes i les taxes i altres ingressos s’ha considerat que creixeran un punt per
sobre de I’IPC. Aquests dos capítols són els que s’adapten més bé al procés d’inflació pel fet
d’incrementar les bases i tarifes anualment.
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•
Les transferències de l’Estat, principal component dintre l’estructura dels recursos
ordinaris, és considera que es mantindran en la seva magnitud actualitzant-se amb I’IPC
corresponent.
•
Els ingressos patrimonials i les subvencions s’estima que creixeran d’acord amb l’IPC,
constant en termes reals.
-

Despeses ordinàries

•
Les remuneracions de personal experimenten un creixement que es fixa en
l’increment del nivell general de preus.
•
Les transferències corrents creixeran en el seu conjunt d’acord amb l’IPC,
especialment pel que fa a la despesa voluntària.
•

S’ha suposat un creixement en termes monetaris d’acord amb l’IPC.

•
La càrrega financera compromesa per les operacions vigents es preveu que es
mantingui en les condicions pactades.
12.5 ESTIMACIÓ DELS RECURSOS DISPONIBLES
Els recursos que resten lliures d’aplicació a despeses ordinàries, es poden obtenir via
endeutament o per generació d’estalvi intern. En aquest apartat s’ha estimat quina és la
quantitat que es pot assolir, posant en joc aquests dos instruments, en termes que
econòmicament siguin suportables pel pressupost ordinari. Això vol dir estimar els nous
préstecs que es poden obtenir ¡ comprovar la seva repercussió sobre la resta de les
despeses ¡ ‘estructura pressupostària global.
No sembla raonable cobrir el potencial d’endeutament fins a nivells elevats. La hipòtesi
escollida suposa incrementar la càrrega financera durant els propers sis anys fins a un màxim
del 16 % dels ingressos ordinaris, als efectes de les actuacions programades en l’Agenda
d’Actuació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
12.6 COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
L’activitat inversora del sector públic no local es canalitza en bona part a través de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Estat i l’UE. Aquesta participació es
materialitza, per una banda via despeses de capital en els Pressupostos de la Generalitat i
per una altre pel Pla d’Obres i Serveis.
Hem optat per estimar la participació pública en aquelles obres no compromeses
explícitament i avaluar la viabilitat financera de les inversions programades a base dels
recursos globals, que segons tendències dels darrers anys, es poden obtenir en l’horitzó de
l’Agenda d’Actuació.
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12.7 COMPROMISOS I PARTICIPACIÓ DEL SECTOR PRIVAT
Els mecanismes mitjançant els quals el sector privat aporta uns recursos per a l’execució del
POUM, són bàsicament: les Contribucions Especials, el desenvolupament dels Polígons
d’Actuació Urbanística en sòl urbà, el desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable
delimitat i les cessions de sòl de l’aprofitament mig.

Abad Altabàs Àlvaro Raventós. Arquitectes SCP
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ANNEX I. QUADRE DE SUPERFÍCIES
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QUADRE DE SUPERFÍCIES
1. Classificació del sòl.
- Superfície sòl urbà
- Superfície sòl urbanitzable delimitat
- Superfície sòl no urbanitzable
Total superfície del municipi de Vilajuïga
2. Qualificació del sòl urbà
Superfície zones:
- Superfície zona de nucli antic
- Superfície zona de consolidació urbana
- Superfície zona d’edificació entre mitgeres
- Superfície zona d’edificació aïllada
- Superfície zona habitatge protegit
- Superfície conjunts agrícoles
- Superfície verd privat
- Superfície industrial
- Superfície conservació i millora
- Superfície total zones

447.137 m2
161.951 m2
12.590.912 m2
13.200.000 m2

3,39 %
1,23 %
95,38 %
100,00 %

2.116 m2
113.947 m2
13.383 m2
91.937 m2
*
4.974 m2
14.989 m2
17.504 m2
14.320 m2
273.170 m2

61,09 %

90.366 m2
33.529 m2
48.927 m2
1.145 m2
173.967 m2

38,91 %

*A assignar per Plans de Millora Urbana.

Superfície sistemes:
- Superfície sistema viari
- Superfície d’espais lliures
- Superfície equipaments comunitaris
- Superfície sistema de serveis tècnics
- Superfície total sistemes

El sitema d’espais lliures amb les NNSSb no assoleix, per raons de desenvolupament històric, la proporció de 20 m2,
per a cada 100 m2 de sostre per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquest fet es
corregeix amb el POUM. Creant noves zones d’espais lliures fins a 13.973 m2, i amb les previsions de generar fins 9.452
m2 en l’execució dels PMU que representen 49,89 m2, per a cada 100 m2 de sostre per a ús residencial, i en
l’execució dels SUD assolint 60.753 m2, que representen 134,96 m2 per a cada 100 m2 de sostre per a ús residencial.

Plans de Millora Urbana:
- Superfície Pla de Millora urbana 1
- Superfície Pla de Millora urbana 2
- Superfície Pla de Millora urbana 3
- Superfície Pla de Millora urbana 4
- Superfície Pla de Millora urbana 5
- Superfície total Plans de Millora Urbana
2. Qualificació del sòl urbànitzable delimitat
Sòl urbanitzable delimitat:
- Superfície Sòl Urbanitzable Delimitat 1
- Superfície Sòl Urbanitzable Delimitat 2
- Superfície Sòl Urbanitzable Delimitat 3
- Superfície Sòl Urbanitzalbe Delimitat 4
- Superfície total Sòl Urbanitzable Delimitat
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5.230 m2
10.375 m2
31.004 m2
10.666 m2
2.447 m2
59.722 m2

20.345 m2
32.831 m2
22.996 m2
85.779 m2
161.951 m2
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ANNEX II. FITXES DE CARACTERÍSTIQUES
II.a PLANS DE MILLORA URBANA
II.b SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
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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.

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.

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

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.

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

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

SUD-2

Tipus Ordenació
Clau
Nom
2.2* Desenvolupament urbà

Superfície

Estandards per a Sistemes Locals

m2 s
6439

m2 st % s
4925 19,61

6439

4925 19,61

553
25839

1,68
78,70

Total Sistemes Generals 26392

80,39

Superfície
m2s

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

Vials públics
0,15

DENSITAT SECTORIAL (viv/ha)

10

NOMBRE HABITATGES

32

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Total Zones

6439
A
D

Viari i aparcaments
Espais lliures

4925 TOTAL SECTOR

32831

100,0

OBSERVACIONS

L'ordenació és vinculant.
El Pla Parcial fixa les cessions d'espais lliures de manera que protegeix l'àmbit del
Roc de la Balena.
El SUD-2 preveu la reserva del 20% del sostre destinat a hab. Protegit.
Les cessions es realitzen en base a l'art. 64 de la Llei 10/2004, en la seva totalitat
com a espais lliures.

Parcs i jardins públics
Equipaments i dotacions públiques

m2 st

%

985

20

Sego ns P la P arcial Urb.

2639
1642

20%
20%

10
5

SUD-3

Tipus Ordenació
Clau

Nom
Desenvolupament urbà

Superfície
m2 s
12428

m2 st

Estandards per a Sistemes Locals

%s
54,04
Habitatge Protegit

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

0,35

DENSITAT SECTORIAL (hab/ha)

22

NOMBRE HABITATGES

51

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Total Zones 12428

12428

A Viari i aparcaments
D Espais Lliures
E Equipaments

4264
4147
2157

Total Sistemes Generals 10568

8049 TOTAL SECTOR

22996

OBSERVACIONS

Sector discontinu 3a + 3b
Tractament paisatgístic del límit del còrrec.
El SUD preveu la reserva del 20% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'ordenació serà orientativa. Essent vinculants els Espais lliures i Equipaments.
Incorporar les determinacions de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'edificació de la zona d'equipaments es separarà 15 metres de la riera.

Superfície
m2s

m2 st

%

1610

20

54,04
Vials públics
Sego ns P la P arcial Urb.
18,54
Aparcaments públics
919,8
4
18,03
Parcs i jardins públics
2300
20% 10
9,38 Equipaments i dotacions públiques 1610
5
20%
45,96
100,0

SUD-3

Tipus Ordenació
Clau

Nom
Desenvolupament urbà

Superfície
m2 s
12428

m2 st

Estandards per a Sistemes Locals

%s
54,04
Habitatge Protegit

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

0,35

DENSITAT SECTORIAL (hab/ha)

22

NOMBRE HABITATGES

51

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Total Zones 12428

12428

A Viari i aparcaments
D Espais Lliures
E Equipaments

4264
4147
2157

Total Sistemes Generals 10568

8049 TOTAL SECTOR

22996

OBSERVACIONS

Sector discontinu 3a + 3b
Tractament paisatgístic del límit del còrrec.
El SUD preveu la reserva del 20% del sostre destinat a habitatge protegit.
L'ordenació serà orientativa. Essent vinculants els Espais lliures i Equipaments.
Incorporar les determinacions de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'edificació de la zona d'equipaments es separarà 15 metres de la riera.

Superfície
m2s

m2 st

%

1610

20

54,04
Vials públics
Sego ns P la P arcial Urb.
18,54
Aparcaments públics
919,8
4
18,03
Parcs i jardins públics
2300
20% 10
9,38 Equipaments i dotacions públiques 1610
5
20%
45,96
100,0

SUD-4
Clau
5
SUPERFICIE ZONES (m 2)
EDIFICABILITAT
BRUTA (m 2st/m 2s)
DENSITAT SECTORIAL (viv/ha)
NOMBRE HABITATGES
SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Tipus Ordenació
Nom
Desenvolupament Urbà
Habitatge Protegit

41000
0,30
16
137

Superfície
m2 s
40039

961
Total Zones 41000

A Viari i aparcaments
D Espais lliures
E Equipaments

13755
25877
5147

Total Sistemes Generals 44779

25734 TOTAL SECTOR

85779

OBSERVACIONS

L'ordenació és orientativa. Essent vinculants els espais lliures.
El SUD preveu la reserva del 20% del sostre destinat a habitatge protegit.
Es situen 961 m2 de clau 5 junt a la zona d'equipaments.
Incorporar les determinacions de l'Agència Catalana de l'Aigua.

m2 st

Estandards per a Sistemes Locals

%s
46,68
1,12
47,80

Superfície
m2s

Habitatge Protegit

m2 st

%

5147

20

Vials públics
Sego ns P la P arcial Urb.
16,04
Aparcaments públics
3431
4
30,17
Parcs i jardins públics
8578
20% 10
6,00 Equipaments i dotacions públiques 5147
5
20%
52,20
100,0

ANNEX III. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
III.a ENQUESTA
III.b FITXA COMPARATIVA
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Aquestes dades coincideixen amb la distribució de la població actual del municipi, en termes
d’edats i de sexe, segons el padró municipal i l’IDESCAT.

- Per nivell d’estudis, un 30,19% dels enquestats tenien estudis primaris, un
33,96% tenien estudis secundaris i un 32,08% tenien estudis universitaris.

- Per edats, les franges d’edats que varen contestar les enquestes són:
- 3,77% entre els 16 a 25 anys
- 7,55 % entre 26 a 35 anys
- 58,49 % entre 36 i 55 anys
- 7,55 % entre 56 i 65 anys
- 18,87 % de més de 65 anys

- Un 39,62% de les enquestes les varen contestar homes, i un 52,83% les
dones.

DADES GENERALS DELS ENQUESTATS

REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE VILAJUÏGA

ANNEX - ANÀLISI DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2%

4%

4%

41 %

N o co ntes ta

Mo lt D olen ta

D o lenta

R e gula r

Bona

Mo lt Bo na

Estadísticament, la gent de més de 65 anys considera bona la qualitat de vida en el poble
(50 % de valoració bona, envers del 40% de regular), mentre que la gent de mitjana edat
té, en més mesura, una consideració regular del nivell de vida al poble (35 % de bona,
envers del 46% de regular).

40%

9%

1. Com valores la qualitat de vida a Vilajuïga?

VALORACIÓ DE LES PREGUNTES
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S a n i ta r i s

E d u c a ti u s

C ívi c s

E s p a is P ú b lic s

C u ltu ra ls

E s p o rti u s

T ra n s p o rt P ú b lic

D e i xa ll e ri a

N o c o n te s ta

Aquesta tendència es repeteix en els diferents grups d’estudi, excepte en el de la gent gran,
que li dóna més importància als cívics, després dels espais públics.

0 ,0 0

1 0 ,0 0

2 0 ,0 0

3 0 ,0 0

4 0 ,0 0

5 0 ,0 0

6 0 ,0 0

7 0 ,0 0

8 0 ,0 0

2. Creus que el municipi té alguna mancança de serveis i equipaments?
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No

N o c o n te s ta

T u ris m e

A g r i c u l tu r a

C o m e r ç i S e r ve i s

In d ú s tr i a

A l tr e s

La gent d’edats compreses entre els 36 i 55 anys, consideren prioritària l’agricultura i el
turisme, deixant enrere el sector comerç i serveis, mentre que, en el cas de la gent gran,
consideren que, sobretot, s’ha de potenciar el sector comerç i serveis, molt per sobre de la
resta.

0 ,0 0

5 ,0 0

1 0 ,0 0

1 5 ,0 0

2 0 ,0 0

2 5 ,0 0

3 0 ,0 0

3 5 ,0 0

4 0 ,0 0

3. Creus que hi ha algun sector econòmic que caldria potenciar?
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0 ,0 0
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2 0 ,0 0

3 0 ,0 0

4 0 ,0 0

5 0 ,0 0

6 0 ,0 0

Exte n s io

d e n s ita t

e q u ilib ri

n o ca l cre ixe r

N S/N C

4. En relació amb el creixement urbanístic, amb quina de les següents opcions
estaries més d’acord?

VALORACIÓ DE LES PREGUNTES
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h a b i ta tg e s

e q u i p a m e n ts

A E n o i n d u s tr i a l s

In d ú s tr i a

A g r íc o l a

E s p a i s N a tu r a l s

N S /N C

Caldria valorar el què s’entén per espais naturals, ja que pot significar ampliar els límits dels
espais naturals existents, declarar espais naturals d’interès local, o bé crear zones verdes,
parcs i jardins.

0 ,0 0

1 0 ,0 0

2 0 ,0 0

3 0 ,0 0

4 0 ,0 0

5 0 ,0 0

6 0 ,0 0

5. Del sòl disponible al municipi, a quin dels següents donaries més prioritat?
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U n if a m ilia r A d o s s a t

U n if a m ilia r A ïlla t

A p a r t a m e n t s / p is o s n o u s

A p a r t a m e n t s / ( p is o s d e
P r o t . O f ic ia l

A p a r t a m e n t s / p is o s
r e h a b ilit a t s

N S /N C

La gent de mitjana edat considera, com el millor tipus de creixement, els habitatges adossats o els
unifamiliars aïllats, seguit de la rehabilitació dels existents i de la construcció de pisos de protecció oficial.
Per contra, la gent gran considera òptim els pisos de protecció oficial, seguits pels habitatges unifamiliars
aïllats i els adossats.
En cap cas, no es considera la construcció de pisos nous.
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6. Quin tipus d’habitatge creus que és millor per al creixement del poble?
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Sí: 19%
No: 69%
Ns/Nc: 8%
No cont.: 4%
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7. Creus que la gent jove té tendència a quedar-se a viure a Vilajuïga? Causes?

VALORACIÓ DE LES PREGUNTES
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poble,

referit

Recuperació i adequació del patrimoni
especialment a la fàbrica d’alcohols.

c.

del

La població també desitja més parcs, passeigs, zones de lleure pels infants,
equipaments i zones verdes. D’entre els equipaments, la gent gran demana
que se’ls adeqüi un espai de trobada per a aquest conjunt de la població.

b.

cultural

Millora de totes les infrastructures del poble, sobretot tenint en compte el
possible creixement, el que faria que els serveis actuals poguessin esdevenir
insuficients.
Entre aquests serveis, s’inclouen el clavegueram i l’enllumenat, així com
també la millora dels carrers, de manera que siguin més transitables i
agradables per als vianants.

a.

8. Comentaris a tenir en compte
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AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILAJUÏGA
PROPOSTA
Benvolgudes convilatanes i convilatans:
Teniu a les vostres mans el resultat del treball i l’esforç de moltes persones que han confluït
en aquesta proposta inicial sobre la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Vilajuïga.
Aquesta proposta inicial que us fa l’Ajuntament, es una proposta oberta que recull l’objectiu
que sempre hem mantingut, amb voluntat, clara i ferma: “VOLEM CONTINUAR SENT UN
POBLE”.
Per complir aquest objectiu proposem:
•

Un creixement racional, raonable, ordenat i radial del poble que en garanteixi la
continuïtat del sol urbà, eviti la dispersió urbanística i en preservi els valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals .

•

Compactar els dos nuclis del poble que sempre han existit per consolidar-lo
urbanísticament i que permeti una rehabilitació i renovació del sol urbà com a model
propi i globalment eficient.

El compliment d’aquestes propostes ens ha de permetre:
•

Disposar de sol públic per afavorir la disponibilitat d’habitatge protegit i del que
vetllarem perquè una part del mateix sigui destinat a la gent jove del Poble.

•

Fer una previsió de la mobilitat i vialitat que pugui ser necessari en un futur.

•

Tenir a l’abast sol per equipaments públics perquè els propers anys el Poble pugui
anar disposant de tots aquells equipaments necessaris per mantenir i/o millorar la
qualitat de vida de tots plegats.

En les properes planes veureu el Planejament Urbanístic del que disposàvem fins avui i el
que a partir d’ara proposem que hi sigui. Aquesta es una proposta oberta i us animem a
continuar participant fent saber a l’Ajuntament tot allò que, al vostre parer es millorable i/o
tot allò que considereu oportú i convenient que hi sigui.
El resultat de tot plegat es, serà, EL POBLE QUE VOLEM, PER NOSALTRES I ELS NOSTRES
FILLS.
Pere Trias i Roca,
Alcalde de Vilajuïga, juny 2005

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILAJUÏGA

CRONOLOGIA
17 de Maig de 2004.- Ple Extraordinari
•

Acord de tots els grups municipals per el que s’inicien els treballs per la revisió de
Planejament Urbanístic vigent que va comportar la suspensió de les llicències
urbanístiques als àmbits d’estudi concrets per el termini d’un any.

21 de Maig de 2004.- Assemblea Popular
•
•
•

Informar sobre l’inici dels treballs per la revisió del Planejament Urbanístic.
Presentació del programa de participació ciutadana per a la confecció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Presentació de l’enquesta de participació ciutadana per recollir propostes i suggeriments.

22 de Maig de 2004.- Distribució enquesta
•

Entrega a tots els habitatges del Poble d’exemplars de l’enquesta de participació
ciutadana (un per persona) amb el termini del 25 de Juny de 2004 per ser entregades a
les oficines municipals.

29 d’Octubre de 2004.- Assemblea Popular
•
•

Presentació dels resultats de l’enquesta de participació ciutadana
Proposta sobre els usos del sòl al Poble amb el termini del 30 de Novembre per
presentar-hi propostes alternatives i suggeriments.

10 de Juny de 2005.- Assemblea Popular
•

Presentació de la proposta inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

EQUIP REDACTOR
Abad Altabàs Àlvaro Raventós. Arquitectes SCP
E. Abad – F. Muñoz . Equip Jurídic
Tres 60 Innovació sl. Equip sòcio-ambiental.

ANNEX IV. LLISTAT DE PLÀNOLS

POUM DE VILAJUÏGA. MEMÒRIA. Text Refós. Maig 2006

28

LLISTAT DE PLÀNOLS
I.1. TERRITORI I ACCESSOS GENERALS.
I.2. SUPORT FÍSIC. TOPOGRAFIA I RIERES.
I.3.1. PLANEJAMENT VIGENT. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL.
I.3.2. PLANEJAMENT VIGENT. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL.
I.4. PLANEJAMENT VIGENT. QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES.
P.1.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL.
P.1.2. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL.
P.2.1. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 1/1000.
P.2.2. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 1/1000.
P.2.3. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 1/1000.
P.2.4. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 1/1000.
P.2.5. ORDENACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 1/1000.
P.3. SISTEMES.
P.4.1. XARXES. AIGUA POTABLE.
P.4.1. XARXES. SANEJAMENT.
P.4.1. XARXES. ELECTRICITAT.
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