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CAPÍTOL I. -DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA DEL POUM
Art. 1 -Objecte i àmbit.
L'objecte del present Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (d’ara en davant POUM) és
l'ordenació de tot el municipi de Vilajuïga d’acord amb el que disposa la legislació
urbanística a Catalunya. Aquest POUM és el resultat de la revisió de les Normes Subsidiàries
de Vilajuiïga i de la seva adaptació a la normativa urbanística vigent a Catalunya.
Art. 2 -Vigència i Revisió del POUM.
Aquest Pla entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de la seva aprovació definitiva en
el "Butlletí Oficial De la província" i mantindrà la seva vigència de forma indefinida, mentre
no es produeixi la seva revisió.
Art. 3-Circumstàncies justificatives De la revisió del POUM.
Es podrà portar a terme la Revisió del POUM quan es produeixi alguns dels supòsits següents:
Quan s’hagin complert 12 anys de vigència.
La necessitat de qualificar nou sòl urbà o apte per ser urbanitzat, una vegada ocupat el
delimitat, i cobrir les demandes d’habitatges o edificacions. L’aparició de factors d’ordre
social econòmic o infraestructures que facin variar el model d’ordenació territorial, o
disposicions urbanístiques de rang superior que així ho determinin. La concurrència dels
suposats que per disposició legal o reglamentària, donen lloc a la revisió.
En general,
qualsevol situació que pels seu caràcter vulneri o invalidi les previsions i els criteris sobre els
que s’ha redactat aquestes normes.
Art. 4 -La modificació.
La modificació de qualsevol dels elements d’aquest Pla a 'Ordenació s’ajustarà a allò previst
a l’article 94 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme. La proposta haurà de justificar la necessitat de la iniciativa, l'oportunitat i la
conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents.
En el cas que la modificació proposada comporti una diferent zonificació o ús urbanístic de
les zones verdes, espais lliures, zones esportives o espais destinats a equipaments esportius,
previstos pel pla com a sistemes generals o locals, s’estarà en allò previst per l’article 95 del
DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme amb excepció
del previst a l'apartat tercer del mateix article. No s’entendrà com a modificació de zones
verdes i esportives regulades a l’article 95 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el
text refós de la llei d’urbanisme, la concreció de la localització dels espais lliures indicats en
els diferents sectors de planejament, encara que se situïn en un lloc diferent de la
documentació gràfica identificativa del Pla, sempre i quan es respectin les seves dimensions i
qualitat.
Art. 5 -Obligatorietat del POUM.
Les determinacions d'aquest Pla obliguen per igual a l'Administració i als particulars, d’acord
amb el que disposa l’article 100.2 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme. Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, sigui de caràcter
provisional o definitiu, la iniciativa de la qual sigui pública o privada, ha d’ajustar-se al que
s’estableix a les lleis i en aquest pla d’ordenació.
Art. 6 -Documentació i estructura del POUM.
El POUM del municipi de Vilajuïga està compost dels següents documents:
MEMÒRIA
NORMES URBANÍSTIQUES
CATÀLEG DE BÉNS A PROTEGIR
PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
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PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
INFORME MEDIAMBIENTAL
MEMÒRIA SOCIAL (inclosa dins la memòria).
Art. 7 -Interpretació dels documents del POUM.
Les Normes Urbanístiques s'interpretaran atenint-se al seu contingut i subjecció als objectius i
finalitat del Pla expressats en la Memòria i en els altres documents del pla. Allò no previst per
les Normes s’estarà a la legislació urbanística i d’ordenació del territori aplicable en cada
cas.
En cas de conflicte d'interpretació entre la documentació gràfica i la normativa escrita,
prevaldrà aquesta, llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies, supòsit
en el qual prevaldrà l’amidament resultant del plànol topogràfic.
Els casos de dubte o imprecisió es resoldran atenent els criteris de menor edificabilitat majors
dotacions per a espais públics o d’interès públic, de major protecció ambiental, i de menor
cost econòmic per a l’administració municipal, aplicant el principi general d’interpretació
integrada de les normes. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent
escala, hom s’atindrà al que indiquin els plànols d’escala més gran (la de menor quocient),
es a dir, aquells on la definició física sigui més acurada.

CAPÍTOL II.- EL DESPLEGAMENT DEL POUM
Art. 8 –Competència.
1. El desenvolupament del POUM correspon a l'Ajuntament de Vilajuïga en l'àmbit de les
seves específiques competències, sense perjudici de la participació dels particulars
establerta per la Llei i segons aquestes Normes.
2. A la Generalitat de Catalunya, Diputació Provincial i als diferents Departaments
Ministerials, els correspon el desenvolupament de les infraestructures, serveis i equipaments,
segons les seves respectives atribucions.
Art. 9 -Desenvolupament del POUM.
1. A l'objecte de complementar les determinacions del POUM, es redactaran d'acord amb
les determinacions de la DL 1/2005, de 26 de juliol i els Reglaments urbanístics i segons el
contingut d'aquestes Normes, els Plans Parcials de delimitació, Plans Parcials, els Plans de
Millora Urbana i els Plans especials corresponents.
2. En Aquests Plans no es podran incloure redistribucions d'edificabilitat entre zones, encara
que es respecti el coeficient d'aprofitament mitjà o es mantinguin els coeficients d'ocupació
i edificabilitat iguals a la mitjana del sector.
3. Quan no estigui prevista la prèvia aprovació d’algun del Plans citats en el número 1
d'aquest article les determinacions del POUM seran d'aplicació directa, sempre que es tracti
de terrenys que tinguin la condició de solar i que no estiguin inclosos en polígons d 'actuació.
4. Quan es tracti de terrenys en sòl urbà no parcel·lats d'acord amb les normes aplicables a
la zona, caldrà tramitar prèviament el projecte de parcel·lació.
5. En els terrenys inclosos en Polígons d'Actuació previstos per aquest POUM en sòl urbà
només es podran concedir llicències d'edificació una vegada aprovat el projecte de
Reparcel·lació o i complert els requisits de l'article 41 de la Llei 2/2002, de 14 de març i
l'article 77 del Decret 287/2003, de 4 de novembre.
Art. 10 -Plans Parcials d'Ordenació.
1. Per al desenvolupament d'aquest POUM en sòl urbanitzable delimitat es redactaran Plans
Parcials d'Ordenació.
2. Els Plans Parcials d'Ordenació podran complementar, però no modificar el POUM.
3. Els Plans Parcials contindran les determinacions previstes a l’article 65 DL 1/2005, de 26 de
juliol i la documentació prevista a l’article 66 del mateix cos legal i el que previnguin els
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Reglaments Urbanístics, amb la suficient precisió per a fer possible la seva execució sense
cap altre estudi previ.
4. Els Plans Parcials contindran la divisió poligonal i la definició del sistema d'actuació
corresponent a cada polígon.
Art. 11-Plans Parcials de promoció privada.
1. Els Plans Parcials d'iniciativa privada contindran, sense perjudici del que disposen l'article
97 del DL 1/2005, de 26 de juliol i altres disposicions legals vigents, les següents condicions:
-Obligació del promotor de presentar el projecte d'urbanització en un termini no superior als
12 mesos a partir de la data d'aprovació definitiva del Pla.
-Terminis d'acabament, i, en el seu cas, lliurament, de cada una de les obres d'urbanització
executades segons el projecte d'urbanització. El Pla d'Etapes no podrà preveure un terme
superior a quatre anys per a la realització de la urbanització.
-Forma de garantir l'execució i la conservació de les obres d'urbanització, amb precisió de
les responsabilitats d'organismes, empreses i particular.
-Data en la que el promotor es compromet a lliurar al municipi, gratuïtament i lliure de
càrregues, els terrenys destinats a sistemes complementaris (vials, jardins, espais lliures,
dotacions, estacionaments, etc) i aquells que materialitzen la cessió de 10% del coeficient
d'aprofitament mitjà sectorial.
-Compromís del promotor, urbanitzador i propietari del sòl, de fer constar en els documents
de venda de terrenys que: les llicències d'edificació no es podran obtenir fins que les
respectives parcel·les tinguin la condició legal de solars i s'hagin acomplert els requisits
d'urbanització i cessions corresponents.
2. Quan el Pla Parcial no inclogui aquestes condicions, es contindran en l'acord d'aprovació
inicial municipal.
Art. 12 -Plans Especials Urbanístics.
1. Els Plans Especials es subjectaran a les disposicions del DL 1/2005, de 26 de juliol, en
especial l’article 67 i els Reglaments Urbanístics estableixen per a cada un dels supòsits
previstos.
2. Els Plans Especials es redactaran en relació a alguns dels objectius previstos pels articles 67
del DL 1/2005, de 26 de juliol i contindran les determinacions i la documentació pròpia de la
seva naturalesa i la seva finalitat.
3. Aquest POUM preveu de forma expressa la redacció dels Plans Especials delimitats als
plànols d’ordenació.
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, 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.
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. Les fitxes descriptives dels PEMU són les següents:
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PLA DE MILLORA URBANA. PMU-1
DENOMINACIÓ:

Passeig de Quermençó

DELIMITACIÓ:

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

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

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

CARACTERÍSTIQUES:
1.- SUPERFÍCIE TOTAL:
5.230 m2
2.- CESSIONS DE SÒL PÚBLIC:
-Xarxa viaria urbana
(Clau A)
997 m2
3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Zona d’edificació aïllada
(Clau 4.2)
4.233 m2
-Nombre màxim d’habitatges
10
4. -APROFITAMENT:
-Índex d’edificabilitat bruta
0,48 m2 sostre/m2 sòl
-Densitat bruta
20 hab/Ha
-Nombre màxim d’habitatges
10
5. -USOS PRINCIPALS:
-Els propis per a cada qualificació zonal
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla de Millora Urbana
3. -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) Cesssió del 10% del sòl amb aprofitament, segons art.
43 DL 1/2005
c) No es preveu reserva per habitatge de protecció
pública. Segons s’especifica a al memòria social del POUM.
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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.

PLA DE MILLORA URBANA. PMU-2
DENOMINACIÓ:

Entrada Nova

DELIMITACIÓ:

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

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

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

CARACTERÍSTIQUES:

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

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

Tipus Ordenació
Clau
Nom
4.2 Edificaicó aïllada
7

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

0,23

DENSITAT SECTORIAL (hab/ha)

8

NOMBRE HABITATGES

8

SOSTRE EDIFICABLE (m 2st)

Verd privat
Total Zones

4744
A
D

Viari i aparcaments
Espais lliures

Total Sistemes Generals

2386 TOTAL SECTOR

Superfície
m2 s
3885

m2 st % s
2331 37,45

859
4744

0
8,28
2331 45,73

1405
4226

13,54
40,73

5631

54,27

10375

100,0

OBSERVACIONS

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

PLA DE MILLORA URBANA. PMU-3
DENOMINACIÓ:

Raval del Mig

DELIMITACIÓ:

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

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

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

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

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:

10.666 m2

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

(Clau A)
(Clau D)

1.039 m2
1.547 m2

3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Z. Industrial
-Z. Conservació i millora

(Clau 8.a)
(Clau 9)

2.135 m2
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. 14 -Ordenances municipals.
Es podran redactar ordenances d’urbanització i edificació per a regular aspectes que no
són objecte de les Normes d’aquest POUM, sense contradir-ne ni alterar-ne les
determinacions.

CAPITOL III. DESENVOLUPAMENT DEL POUM SEGONS RÈGIMS DE SÒL.
Art. 15 -Desenvolupament del POUM en sòl urbà.
1. Les determinacions del POUM en sòl urbà podran ser d'execució immediata i directa,
excepte pels sectors pendents de l'aprovació de Plans de Millora Urbana i sense perjudici de
la redacció i de l'aprovació prèvia dels projectes de Reparcel·lació que s'assenyalen per a
certs sectors, o de parcel·lació.
2. També podran formular-se altres Plans de Millora Urbana d'acord amb les finalitats
establertes per la Llei del Sòl, que en cap cas podran modificar les determinacions del Pla o
reduir els sòls destinats a sistemes.
Art. 16 -Desenvolupament del POUM en sòl urbanitzable delimitat.
1. En el sòl urbanitzable delimitat, el POUM es desenvoluparà necessàriament a traves dels
Plans Parcials.
2. L’àmbit territorial de cada Pla Parcial es correspondrà amb els sectors de planejament
delimitats per aquest Pla.
3. Els terrenys inclosos en cada sector no podran urbanitzar-se en tant no s'aprovi
definitivament el Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització, ni edificar-se en tant no s'hagin
realitzat les obres d'urbanització corresponent i efectuat les cessions gratuïtes que
estableixen la Llei del Sòl i aquest POUM.
Art. 17 -Desenvolupament del POUM en sòl Urbanitzable no delimitat.
EL sòl urbanitzable no programat el POUM es desenvoluparà a traves de Plans Parcials de
delimitació i, simultàniament o successiva, Plans Parcials.
Art. 18 -Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable.
1. Les determinacions del POUM en el sòl no urbanitzable es podran aplicar de forma
immediata i directa, sense perjudici del que es disposa per als sistemes generals a l'article
següent.
2. Es podran formular, no obstant, Plans Especials de protecció del paisatge, cultius i boscos,
de millora del medi rural, o de protecció d'infraestructures i vies de comunicació.

CAPÍTOL IV DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES GENERALS.
Art. 19 -Sistemes Generals.
Les previsions del POUM en relació als sistemes generals, es desenvoluparan directament a
través dels projectes d'urbanització o construcció, excepte quan, per les característiques del
sistema o per estar previst pel POUM, sigui necessària la prèvia redacció d'un Pla Especial.
Art. 20 -Regulació dels sistemes.
1. Als efectes de determinació i regulació de l’estructura general i orgànica del territori,
aquest POUM assigna els següents sòls per a sistemes que en el seu cas hauran de ser
desenvolupats pels plans parcials o especials que s’escaiguin.
a) Sistema de comunicacions
Sistema viari (clau A)
Sistema ferroviari (clau B)
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b) Sistema d’espais lliures públics
Sistema de protecció hidrogràfica (clau C)
Sistema de parcs i jardins urbans (clau D)
c) Sistema d’equipaments comunitaris
Sistema d’equipaments i dotacions (clau E)
Sistema de serveis tècnics (clau F)
2. Aquests sòls ordenats per sistemes presenten un especial grau d’interès col·lectiu i són
determinants per garantir un desenvolupament urbà equilibrat i possibilitar la millora De la
qualitat urbana.
3. La consideració De sistemes, amb les excepcions que s’indiquen en aquest POUM,
implicarà la declaració d’utilitat pública De les obres i la necessitat d’ocupació dels terrenys
reservats per a sistemes.
Art.21-Sistemes generals i locals.
1. Són sistemes generals aquells que tenen la finalitat de cobrir necessitats que afecten
l’àmbit De tot el territori del municipi de Vilajuïga.
2. Són sistemes locals els que estructuren un sector de manera específica.
3. Els sistemes poden correspondre indistintament als sòls urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
Art.22 -Sistema De protecció De sistemes.
1. Els terrenys qualificats per aquest pla com a sistema de protecció d’un altre sistema, són
aquells sòls que per la seva proximitat a sistemes i afectació derivada De la corresponent
legislació sectorial, no poden ser edificats o tenen els seu ús restringit.
2. Els terrenys qualificats de sistema de protecció podran ser utilitzats pel pas
d’infraestructures i vials, sempre i quan no es contradiguin amb les condicions de l’espai que
protegeix.
3. No podran autoritzar-se en Aquests espais edificacions o instal·lacions que no estiguin
directament relacionades amb el respectiu sistema al que refereix la protecció.
Art.23-Obtenció i titularitat dels sistemes.
1. El sòl reservat per a sistemes generals que es localitzin en sòl urbà destinats a vials, parcs,
jardins públics i equipaments comunitaris, centres escolars, seran de cessió obligatòria i
gratuïta, en els termes, límits i condicions que estableix el DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme . Sense perjudici d’això, per Aquests i d’altres sòls
destinats a sistemes generals, l’administració podrà expropiar, delimitar polígons d’actuació
per obtenir-ne la cessió i la redistribueix quan sigui possible de càrregues i beneficis entre els
propietaris afectats per l’actuació mitjançant Reparcel·lació entre ells, o permuta per altres
terrenys edificables.
Els sòls destinats a equipaments i dotacions que en el moment d’aprovació d’aquest
POUM siguin de domini privat i es destinin al mateix ús previst per aquest pla, continuaran en
règim de propietat privada mentre es desenvolupi la seva actual funció i ús.
2. En sòl urbanitzable, per l’adquisició de sòls destinats a sistemes generals s’acudirà a la seva
expropiació quan, de conformitat amb l’ordenament jurídic vigent, no puguin obtenir-se
mitjançant cessió gratuïta.
Art.24-El sistema viari.
1. El sistema viari està determinat gràficament en els plànols d’estructura general i orgànica
del terme municipal, així com els de vialitat en sòl urbà
2. Integren les xarxes viaries:
a) Xarxa territorial: comprèn les carreteres que, definides com a tals en els plànols
d’estructura general i orgànica constitueixen la xarxa primària de comunicacions amb els
municipis de la rodalia.
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b) Xarxa viaria urbana: comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa
viaria dedicats a l’ús de vialitat i aparcament en l’àrea urbana. Es defineix d’una manera
expressa en els plànols d’ordenació urbana.
c) Xarxa de camins rurals: comprèn els camins que, definits com a tal en els plànols
d’estructura general i orgànica, possibiliten l’accessibilitat interna del terme municipal.
3. Per a la xarxa viaria, s’estableix l’àrea de protecció de sistemes. Pel que fa a la línia
d’edificació i zones d’afecció sempre i quan no vinguin indicades als plànols d’ordenació,
s’estarà al que disposa la legislació de carreteres.
4. Quan en zones adjacents a les que forma el sistema viari es demani l’autorització d’un
acte subjecte a llicència municipal, l’administració municipal requerirà l’informe preceptiu
dels òrgans competents en matèria d’obres públiques. Els informes denegatoris per raons de
competències específiques determinaran la denegació de la llicència municipal.
Art.25-Actuacions en zones de servitud i afecció de carretera.
1. Les actuacions i instal·lacions a ubicar en els terrenys dins l’àmbit de la zona de domini
públic de les carreteres s’hauran de subjectar a les determinacions previstes a l’article 21 de
la Llei 25/1998, de 29 de juliol, de carreteres, i article 76 del RD 1812/94, de 2 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament general de carreteres, i en conseqüència, no s’admetran obres
o instal·lacions que puguin afectar a la seguretat de la circulació vial, perjudiquin l’estructura
de la carretera i els seus elements funcionals, o impedeixin la seva adequada explotació.
2. En les zones de servitud definides per l’article 22 de la Llei 25/98, de carreteres, no es
podran realitzar obres ni es permetran més usos que aquells que siguin compatibles amb la
seguretat vial, i els admesos segons l’article 78 del Reglament general de carreteres, i prèvia
autorització de l’òrgan competent de l’administració titular de la carretera.
3. En les zones d’afecció definides per l’article 23 de la Llei 25/98, de carreteres, només es
podran executar obres o instal·lacions fixes o provisionals, canviar l’ús de les mateixes, o
plantar o tallar arbres, prèvia autorització de l’òrgan competent de l’administració titular de
la carretera; prèvia autorització també s’admetran les obres de reparació i millora de
construccions o instal·lacions existents, sempre que no suposin augment de volum de la
construcció i sense que l’increment de valor pugui ser tingut en compte a efectes
expropiatoris.
4. En els terrenys situats dins la línia límit d’edificació establerta per l’article 25 de la Llei 25/98,
de carreteres, està prohibit qualsevol tipus d’obra de construcció, reconstrucció o ampliació,
a excepció de les imprescindibles per la conservació i manteniment de les construccions
existents, i reparació per raons d’higiene i ornat dels immobles (de conformitat amb l’article
87 del Reglament de carreteres). A partir d’aquesta línia són aplicables aquestes normes
urbanístiques, així com el punt anterior fins el límit exterior de la zona d’afecció, i a tal efecte
queden qualificats com a zona verda o reserva de vial, per la qual cosa no són computables
en les superfícies de parcel·la mínima, ni els càlculs d’edificabilitat De les zones.
5. Les actuacions i instal·lacions que afectin a les zones de servitud d’afecció de carreteres
s’adequaran al que preveu la llei 7/93, De carreteres.
Art.26-El sistema ferroviari.
1. En sòls classificats com a no urbans:
Comprenen la zona de domini públic els terrenys ocupats per les línies ferroviàries que formin
part de la xarxa viaria d’interès general i una franja de 8 metres a cada costat de la
plataforma, mesurada en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de
l’aresta exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l'explanació és la intersecció del talús,
del terraplè o en el seu cas dels murs de sosteniment col·lindants amb el terreny natural.
(Article 13 de la LSF) La zona de servitud de protecció de les línies ferroviàries consisteix en
una franja de terreny a cada una de les mateixes delimitada, interiorment, per la zona de
domini públic definida a l’article anterior i, exteriorment, per dos línees paral-·leles situades a
70 metres de les arestes exteriors de l'explanació (article 14 de la LSF) Límit de l'edificació. A
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ambdós costats de les línees ferroviàries que formen part de la xarxa ferroviària d’interès
general s’estableix la línia del límit de l'edificació, des de la qual fins a la linea ferroviària
queda prohibit qualsevol tipus d’obra de construcció, reconstrucció o ampliació, a excepció
d’aquelles que resultin imprescindibles per a la conservació i manteniment de les
edificacions existents. Tanmateix queda prohibit l’establiment de noves línies elèctriques
d’alta tensió dins de la superfície afectada per la línia límit de l'edificació. La línia
d’edificació se situa a 50 metres de l’aresta exterior més pròxima de la plataforma, mesurats
horitzontalment a partir d’aquesta aresta. (article 16 LSF)
2. En sòl urbà, sense perjudici de l'ordenació establerta pel POUM, Zona de domini ferroviari
els terrenys ocupats per les línies ferroviàries que formin part de la xarxa viaria d’interès
general i una franja de 5 metres a cada costat de la plataforma, mesurada en horitzontal i
perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de l’aresta exterior de l’explanació. La zona de
servitud de protecció de les línees ferroviàries consisteix en una franja de terreny a cada una
de les mateixes delimitada, interiorment, per la zona de domini públic i exteriorment per dos
línies paral·leles de 8 metres. Límit de l'edificació. La línia d’edificació se situa a 20 metres de
l’aresta exterior més pròxima de la plataforma, mesurats horitzontalment a partir d’aquesta
aresta. Ordre FOM/2230/2005 de 6 de juliol (BOE 12/06/05, número 165/pag.24917)
3. A les estacions i apeaderos la medició de distàncies es realitzarà des del vallat de la
instal·lació ferroviària o, en el seu defecte, des del límit de la propietat del ferrocarril.
4. A la zona de domini públic només podran realitzar-se les obres necessàries per la prestació
del servei ferroviari, o d’altres serveis públics d'interès general.
5. A la zona de servitud no podran realitzar-se altres edificacions que es prevegin a la LSF, ni
reconstruir les construccions existents si es demolissin.
6. L'execució d 'actes subjectes a llicència a la zona d’ afecció requereix l’informe favorable
de la companyia ferroviària.
7. En sòl urbà el canal ferroviari es mantindrà vallat, i es realitzarà a diferent nivell els
encreuaments de la xarxa viaria rodada o de peatons.
Art. 27-Règim de limitacions del sistema ferroviari.
Sense perjudici de la competència estatal en matèria de ferrocarrils, el POUM conté les
determinacions que des de la perspectiva d’ordenació urbana, han d’establir-se respecte
del sòl afectat a aquest sistema, a l’entorn i a l’espai sotmès a un règim de limitacions en raó
d’aquest sistema. La construcció l'edificació i l’establiment de les instal·lacions i, en el seu
cas, els usos, en el sòl immediat a les vies fèrrees, estan subjectes a les limitacions per raó de
seguretat o de conservació de les vies que estableix la legislació de policia de ferrocarrils.
Art.28-Limitacions del sistema ferroviari per raons urbanístiques.
Ademés de les limitacions establertes per la legislació especial en matèria ferroviària
respecte a les edificacions, construccions, instal·lacions i usos, sense perjudici de les mateixes
s’estableix per aquest POUM, per raons de seguretat urbana, la inedificabilitat en tota la
franja col·lindant per una i altra banda del ferrocarril, en una amplada de 11 metres contats
des de l’eix de la via ferrea, a excepció dels edificis i instal·lacions al servei directe de la
xarxa ferroviària que per raó de prestació del servei requereixin una ubicació més pròxima a
la via.
Art.29-El sistema hidrogràfic.
1. Constitueix el sistema hidrogràfic el conjunt compost per rius, canals, rieres, torrents, fonts
naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
2. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús
domèstic i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència
municipal, autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua i informe preceptiu del
Departament de Medi Ambient d’acord amb la disposició addicional 2ª de la Llei 19/1991 de
reforma de la Junta de Sanejament.
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3. Tots el rius, canals, rieres i torrents, en els trams classificats de sòl no urbanitzable
mantindran una protecció lineal de 10 metres a partir del marge que delimita el llit del riu. En
aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei
de millora del propi sistema hidrogràfic, o relacionat directament amb aquest. Tampoc
s'admetrà cap actuació que no garanteixi la integritat dels elements que, com els boscos i
vegetació de ribera, s’hi troben directament lligats, així com els sistemes naturals que el
conjunt configura. En els trams classificats de sòl urbà i sòl apte per ser urbanitzat la protecció
és establerta per a cada cas als plànols d’ordenació.
4. El sòl que confronti amb lleres públiques, i d’acord amb els articles 6, 7 i 9 del Reglament
del domini públic i hidràulic, caldrà que respectin les servituds mantenint una franja lliure de 5
metres d’amplada a partir de la vora superior de la riba de la llera. En els SNU la franja de la
zona de policia serà de 100 m a cada costat de les lleres públiques en tot l’àmbit del terme
municipal.
5. Les infraestructures de serveis, aigua, sanejament, canalitzacions elèctriques, etc,
quedaran fora de l’àmbit de les lleres. Només es permetran els encreuaments transversals
sempre que no redueixin la secció del desguàs de les lleres i es projectin les obres de
protecció corresponents.
6. Les obres d’urbanització que es projectin i suposin una ocupació de qualsevol tipus de
domini públic hidràulic o de les seves zones de servitud, requeriran l’autorització prèvia de
l’Agència Catalana de l’Aigua, la qual haurà de ser sol·licitada directament pel promotor.
7. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin
autoritzades o dictaminades per l’administració competent. En tot cas, es mantindran el
domini i l’ús públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització.
8. Les fonts mantindran una protecció radial de 50 metres.
9. El planejament derivat haurà de contenir un estudi de simulació hidràulica del corrent
d’aigua en els diferents eixos naturals de drenatge pels cabals del període De retorn De 100 i
500 anys i l’aplicació dels criteris tècnics de l’ACA sobre ocupació dels terrenys integrats en
el sistema hídric i les zones inundables. Així mateix s’hauran de sotmetre a l’ informe de
l’ACA.
10. L’atorgament de les autoritzacions i o concessions administratives per l'ús de l’aigua,
l’autorització o informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi
serà competència de l´ACA d’acord amb els procediments administratius establerts per la
legislació vigent en matèria de domini públic hidràulic i d’intervenció integral de
l’administració ambiental.
Art.30-El sistema de protecció de sistemes.
1. Tenen la consideració de sistema de protecció aquells sòls afectats per una servitud
derivada de la corresponent legislació sectorial.
2. El sòl de protecció pot ser utilitzat per al pas d’infraestructures i vials, sempre i quan no
estigui en contradicció amb les condicions de l’espai que protegeix.
3. No s’hi podrà autoritzar cap edificació que no estigui directament relacionada amb el
respectiu sistema que el defineix.
Art.31-Sistema d’espais lliures.
1. Estan determinats gràficament en els plànols d’ordenació i comprenen els espais
reservats bàsicament lliures d’edificacions.
2. Es consideraran també parcs públics totes les reserves que, per aquesta finalitat i amb la
consideració de sistema general, s’estableixin en aquest POUM.
3. Sempre que siguin compatibles amb les finalitats d’espai i repòs propi dels parcs o jardins,
s’hi podrà permetre la realització de construccions i instal·lacions que no comportin cap
perjudici a la utilització pública; també es podran permetre ocupacions temporals per a fires,
circs o festes, que no malmetin els espais enjardinats.
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Art.32-Els sistemes d’equipaments comunitaris.
1. Per a la seva finalitat pública, es regulen en aquest article els equipaments comunitaris i els
espais reservats a instal·lacions de serveis tècnics municipals.
2. Formen el sistema d’equipaments aquelles zones destinades als usos assenyalats en el punt
posterior i que les normes qualifiquen d’aquesta manera
3. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament comunitari són:
E.1. Docent: centres maternals i pre-escolars, educació infantil, primària, secundària,
batxillerat i equivalents.
E.2. Sanitari assistencial: hospitals, centres extrahospitalaris i residències de vells
E.3. Religiós: temples i centres religiosos.
E.4. Socioculturals: cases de cultura, biblioteques, centres socials, casals de gent gran,
centres d’esplai.
E.5. Administratiu: administració pública, congressos, exposicions, serveis de seguretat
pública ...
E.6. Proveïment: escorxadors, mercats i altres centres.
E.7. Cementiri.
E.8. Esportiu i recreatiu: instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i serveis annexes.
- L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, el
paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situa, i a les condicions
ambientals del lloc.
4.- S’assenyala com a llindars màxims de l’edificació: 1 m2 de sostre/m2 de sol, amb una
alçada màxima de PB+2PP. El tipus d’ordenació serà el previst per a les edificacions de
l’entorn.
5.- Els usos dels equipaments en el SNU seran : cementiri, d4eixalleria, depuradora, serveis
tècnics i les característiques per aquest tipus de sòl i en general les previstes a l’article 47.4
del del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. Les
activitats existents en l’aprovació definitiva del present poum podran ampliar-se, amb les
autoritzacions que siguin preceptives.
Art.33-El sistema d’infraestructura i serveis tècnics.
1. El sistema de serveis tècnics comprèn els serveis d’abastaments d’aigües, hidrants
d’incendis, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores
d’energia elèctrica, de gas i la xarxa d’abastament, centrals i xarxa de distribució de
telèfon i de comunicacions en general, parcs mòbils, de maquinària, instal·lacions
destinades a les gestions de residus i altres serveis de caràcter afí.
2. Les edificacions necessàries per a la instal·lació d’Aquests serveis, s’adaptaran a les
característiques dels edificis veïns, i s’integraran a la imatge de l’entorn on s’ubiquin.
L’ajuntament podrà fixar a les diferents companyies de serveis les condicions i mesures
correctores més adients per a cada projecte o instal·lació.
3. Els espais lliures d’edificació que constitueixen l’entorn d’Aquests serveis es consideraran i
sistematitzaran com a espais lliures verds.
4. Tanmateix, quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’alguns
dels serveis abans assenyalats i no n’existeixi una reserva de sòl en aquestes normes, es
podran situar en sòl no urbanitzable.
5. L’explotació de les xarxes i la presentació dels serveis i la prestació dels serveis de
comunicacions electròniques es regirà pel que estableix la llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomuniacions. Tanmateix els projectes per a la construcció o rehabilitació
integral d'edificis haurà de complir la normativa específica que regula l'accés als serveis de
telecomunicacions a l'inteiror dels edificis.
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CAPÍTOL V EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
Art.34 -Execució del POUM.
1. L'execució d'aquest POUM i dels altres Plans que s'aprovin com a desenvolupament
d'aquest, correspon a l'Ajuntament, sense perjudici de la participació dels particulars en els
termes establerts al DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme.
Art.35 -Execució de sistemes generals.
1. El Sòl destinat pel POUM a sistemes generals podrà ser adquirit per l'Administració
mitjançant:
• Cessió anticipada, compensada per l'adjudicació del coeficient d'aprofitament mitjà,
quan es tracti de sòl classificat com urbanitzable i inclòs en un sector de planejament o
polígon d’actuació urbanística, d'acord amb el que disposa l'art. 40 del Decret 303/1997.
• Per Ocupació directa, en els termes previstos a l’article 150 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
• Per qualsevol altre títol jurídic, inclòs el d'expropiació forçosa, quan es tracti de sistemes
generals no inclosos en sectors de planejament parcial o especial.
2. Quan de l'execució dels sistemes generals es derivin especials beneficis per als sectors
pròxims, l'Ajuntament podrà repercutir els costos, fins i tot els de l'expropiació, a través de
contribucions especials a càrrec de les propietats beneficiades.
Art.36 -Execució de sistemes locals.
1. Els sòls destinats per aquest POUM i pels Plans que es desenvolupin, a sistemes locals,
s’obtindran mitjançant la cessió gratuïta a l'Ajuntament pels propietaris del sector de
planejament o dels polígons.
2. Això no obstant, si raons d'interès públic o prioritat en l'actuació ho aconsellen, també
podran ser adquirits per qualsevol altre títol legal, per ocupació directa o expropiats. En
aquest cas l'Ajuntament entrarà a formar part, com a propietari del sòl així adquirit, del
sector de planejament o Polígon d'Actuació corresponent.
Art. 37-Sistemes d'actuació.
1. Els Plans que es redactin en desenvolupament del POUM, contindran la definició del
sistema o sistemes d'actuació previstos per a la seva execució. Els plans parcials d'iniciativa
particular s’executaran pel sistema de Reparcel·lació en la modalitat de compensació.
2. En el sistema de compensació, les cessions gratuïtes i obligatòries de terrenys s’efectuaran
immediatament que hagi estat executat el projecte de Reparcel·lació.
3. En el sistema de reparcel.alció per cooperació la transmissió dels terrenys que els
propietaris han de cedir obligatòria i gratuïtament, s'efectuarà amb l'aprovació definitiva del
projecte de reparcel.lació.
Art. 38-Concessions per a equipaments i dotacions.
1. Sobre el sòl destinat a equipaments comunitaris i dotacions que, en execució del Pla,
siguin de titularitat pública, l'Administració podrà atorgar concessions per a la construcció i
explotació del corresponent equipament.
2. Aquesta concessió no podrà tenir en cap cas una durada superior a cinquanta anys, ni
conferirà dret de renovació al concessionari.
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, de
26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
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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.
Art. 40-Projectes de Reparcel·lació.
1. Els projectes de reparcel.lació hauran d'incloure la redistribueix entre els propietaris de les
càrregues d'urbanització corresponent a les obres d'urbanització, les de demolició,
enderrocament o destrucció d'edificis, plantacions i altres béns, les indemnitzacions, els
costos dels projectes, valoracions i peritatges, i qualsevol altre concepte originat per raó de
la urbanització.
2. Els projectes de Reparcel·lació s'ajustaran, en el seu contingut i procediment, al que es
disposa als articles 120 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme i 71 a 130 del Reglament de Gestió Urbanística.

CAPÍTOL VI.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS SECTORS DE PLANEJAMENT DE
MILLORA URBANA
Art. 41-Definició, Objecte i Documentació.
1. El Pla d'ordenació Urbanística Municipal delimita diversos sectors pels quals que és precís
redactar i aprovar Plans de Millora Urbana. Aquests sectors corresponen a àrees de sòl urbà
no consolidat en les que es fa necessari executar un procés tendint a completar el teixit
urbà, o bé, a complir operacions de rehabilitació, reforma interior, de remoledació urbana,
de transformació d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl, o de sanejament.
2. Tambè podran redactar-se Plans de Millora Urbana no especialment previstos pel
POUM per tal d’assolir alguns dels objectius citats en el número anterior, per a àrees en sòl
urbà que requereixin una acció de millora, renovació o remodelació.
3. Els Plans de Millora Urbana hauran de contenir, com a mínim, la documentació que
estableix l’article 66 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, amb les següents plànols especificatius:Plànol topogràfic actualitzat a escala
mínima 1:500
-Plànol d'informació, usos del sòl i característiques dels terrenys.
Art.42. -Aplicació de la normativa als sectors de subjectes a un PMU definit al POUM
1. Els sòls inclosos en els perímetres definits pel POUM subjectes a la prèvia aprovació d'un
PMU, es troben qualificats en zones i sistemes, quines condicions normatives són les que
s'estableixen en els articles corresponents d'aquestes Normes. Als efectes de la redacció i
aprovació dels Plans de Millora Urbana tindran un caràcter vinculant aquestes qualificacions
urbanístiques, així com els traçats viaris, localització d'espais per a parcs i jardins urbans i
afectació de sòls per a equipaments i dotacions.
2. No podran concedir-se llicències de parcel·lació, urbanització o edificació sense la prèvia
aprovació del Pla de Millora Urbana.
Art. 43-Estàndars Urbanístics.
1. Els Plans de Millora Urbana no previstos en aquest POUM, contindran les reserves de sòl
suficient per a atendre les necessitats col:lectives en matèria de vials i places públiques,
estacionaments, espais lliures i dotacions urbanístiques.
2. Com a mínim, es contindran les reserves de sòl suficient per tal de complir els següents
estàndards:
a) Espais verds públics: 20 metres quadrats de sòl per cada 100 m2 de sostre residencial i 5
m2 per cada 100 m2 d’altres usos i com a mínim el 10% de la superfície total del sector
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b) Dotacions públiques:10 metres quadrats per cada 100 m quadrats de sostre residencial,
amb un mínim del 5% de la superfície del sector.
3. Els Plans de Millora Urbana delimitats pel POUM contindran les reserves de sòl afectes a
usos públics que s'indiquen més endavant al tractar de manera específica cada sector.
4. Als efectes anteriors, computen les reserves que s’han obtingut o s’han previst obtenir per
a qualsevol ús per raó de la destinació de l’àmbit en qüestió d’acord amb el planejament
anterior i s’ha d’aplicar el que determina l’article 65.5 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
5. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’administració actuant,
gratuïtament, el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector o polígon
d’actuació, llevat indicació en contrari establerta per aquest POUM.

CAPÍTOL VII. RÈGIM DE SÒL URBANITZABLE.
Art. 44.-Definició.
El POUM classifica com a sòl urbanitzable aquelles àrees aptes, en principi, per a ésser
urbanitzades. El sòl urbanitzable comprèn dues categories: sòl delimitat i sòl no delimitat. Els
Plans Parcials que es redactin per desenvolupar aquest POUM, en sòl urbanitzable delimitat, i
els Plan Parcials de delimitació en sòl urbanitzable no delimitat, compliran les determinacions
establertes al DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, a
més de la legislació d'aplicació complementària o subsidiària i les que de forma específica
es fixen per a cada una d'elles en aquest POUM.
Art.45 -Densitat d’habitatges.
1. Els Plans Parcials respectaran les determinacions zonals respecte de l'ús residencial,
densitat i nombre d’habitatges. El nombre màxim d'habitatges d'un sector de planejament
és considerat una determinació fonamental del POUM i en cap cas podrà sobrepassar-se.
2. A efectes de densitat, cada 6 places hoteleres, de residències o similars, computen com a
un habitatge.
Art. 46-Definició del Sòl urbanitzable delimitat ( SUD).
El POUM classifica com a sòl urbanitzable delimitat aquells terrenys aptes per a la
urbanització que han de desenvolupar-se d'acord amb les previsions de l’agenda del propi
Pla.
La delimitació es fa als plànols d’ordenació detallada del sòl, a escala 1:1.000.
Art.47 -Desenvolupament del POUM en el sòl urbanitzable delimitat.
1. El sòl urbanitzable delimitat es troba dividit en sectors de planejament. Cada sector es
desenvoluparà a través d'un Pla Parcial.
Tambè podran aprovar-se Plans Parcials per a subsectors, amb les condicions exigides a
l'article 91 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i
l’article 17 del Decret 287/2003, de 4 de novembre.
2. Mentre no s'aprovi el corresponent Pla Parcial no podrà portar-se a terme, en terrenys
classificats com a sòl urbanitzable programat, cap parcel.lació ni cap tipus d'obra
d'urbanització o edificació, llevat que es tracti d'executar alguns dels sistemes generals
previstos pel POUM.
3. Els Plans Parcials contindran, d'acord amb les determinacions zonals que es contenen en
aquestes Normes, a més de determinacions previstes a l’article 65 del DL 1/2005, de 26 de
juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, les següents determinacions:
a) La divisió en polígons per a la seva execució, d'acord amb l'article 112 del DL 1/2005, de
26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
b) L'ajust o la precisió de la divisió en zones i sistemes, segons la delimitació efectuada pel
POUM.
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c) La concreció dels espais destinats a sistemes locals de parcs i jardins urbans, dotacions
socials i culturals, escoles i llars d'infants, i altres serveis públics, d'acord amb els estàndards
del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i els que,
específicament per a cada zona, s'estableixen en aquestes Normes.
d) Les alineacions i rasants dels carrers, i demés determinacions de la xarxa viaria local, en
relació a la xarxa viaria general del municipi.
e) L'ordenació de l'edificació i la seva regulació a través d'Ordenances.
Art. 48-L'aprofitament mitjà.
1. L'aprofitament mitjà de cada un dels sectors de sòl urbanitzable delimitat s'estableix en els
quadres de cada sector.
2. Aquest aprofitament s'ha obtingut acumulant els aprofitaments respectius de les zones i
dels sistemes inclosos pel POUM en els sectors de planejament.
Art. 49-Reserves de Sòl per a sistemes.
1. Els Plans Parcials respectaran els sistemes generals definits pel POUM en sòl urbanitzable
delimitat. De manera similar, precisaran i completaran els sistemes locals, quan Aquests no
s'indiquin de forma expressa en els plànols d'ordenació del POUM.
2. Les reserves mínimes de sòl per a sistemes locals es defineixen normativament per a cada
zona i es quantifiquen per a cada sector de planejament en els quadres adjunts a aquesta
secció.
Aquestes reserves per als sistemes generals a què fa referència en número anterior
computaren a efectes d'obtenir la reserva mínima.
3. Els Plans Parcials distingiran els espais lliures per a jardins urbans, places parcs i zones
forestals, i els espais lliures de titularitat privada al servei de l'edificació residencial.
Aquests últims no computaran als efectes del compliment dels estàndards corresponents.
Art. 50-Règim de cessions.
Les cessions de sòl que, amb caràcter obligatorii gratuït, definiran els Plans Parcials,
comprendran com a mínim:
a) El sòl destinat a sistema viari i a sistema d'aparcaments públics.
b) El sòl destinat a parcs i jardins, i a zones esportives públiques.
c) El sòl destinat a centres docents i altres equipaments de caràcter social o d'interès públic
que el Pla Parcial determini segons els usos i les qualificacions zonals establertes.
d) El sòl edificable en el que tingui cabuda el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament
mitjà del sector.
Art.51 -Sectors sòl urbanitzable delimitat.
En els plànols d’ordenació es delimiten quatre sectors de planejament parcial.
Art. 52- Sòl urbanitzable delimitat. -Fitxes dels sectors:
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SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-1
DENOMINACIÓ:

Camí de Pau

DELIMITACIÓ:

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

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

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

CARACTERÍSTIQUES:

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

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

4.728 m2
4.890 m2
1.475 m2

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

(clau 4)
(clau 5.1a)

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

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

5.- ÚSOS PRINCIPALS:
- Els propis de les claus 4 edificació aïllada, i 5.1a habitatge
protegit plurifamiliar. I els dels sistemes d’equipaments

POUM DE VILAJUÏGA. MEMÒRIA. Text Refós. Maig 2006.

25

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

POUM DE VILAJUÏGA. MEMÒRIA. Text Refós. Maig 2006.

26

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

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-2
DENOMINACIÓ:

Roc de la Balena

DELIMITACIÓ:

Àmbit de la Roca de la Balena, situat a l’est del nucli de la vila,
llindant amb el sòl no urbanitzable en direcció a Sant Pere de Rodes,
la ctra. de Sant Pere de Rodes i el PMU-5.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

Sector ja delimitat a les NNSb. Es reordena preservant les zones més
elevades i de més pendent. Reduïnt l’àmbit, i realitzant importants
cessions d’espais lliures. L’edificació es recolza a la ctra. de Sant Pere
de Rodes, sense generar nova vialitat.

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

32.831 m2
(clau D)
(clau A)

25.839 m2
553 m2

3. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
Els sectors de sòl urbanitzable pendran com a referència les
condicions d’edificació definides pel sòl urbà que preveu el
present POUM tenint en compte els paràmetres que per a cada
sector es defineixen. A manera indicativa s’atorga la
zonificació:
- Z. Consolidació urbana (clau 2.2*)
6.439 m2
4. -APROFITAMENT:
-Índex d’edificabilitat bruta
-Densitat bruta
-Nombre màxim d’habitatges

0,15 m2sostre/m2 sòl
10 hab/Ha
32

5. -USOS PRINCIPALS:
-El propis de les qualificacions zonals.
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1. -SISTEMA D’ACTUACIÓ:
-Compensació bàsica
2. -PLANEJAMENT DERIVAT:
-Redacció d’un Pla Parcial.
3. -ALTRES CONDICIONS:
a) Protecció de la Roca de la Balena.
b) L’ordenació és vinculant.
c) El SUD-2 preveu la reserva del 20% del sostre destinat
a habitatge protegit. Quantificat a la memòria.
d) Les cessions es realitzen en base a l’art. 64 DL 1/2005,
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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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

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-3
DENOMINACIÓ:

Puig Castellar

DELIMITACIÓ:

Sector discontinu.
SUD-3a. C/ Màrtirs, Sòl no urbanitzable àmbit Puig Castellar seguint el
còrrec, Conjunt agrícola 5.
SUD-3b. Zona d’equipaments central entre sistema ferroviari, carrer
Sant Sebastià, i Riera.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

L’objectiu del sector és acollir necessitats de creixement del nucli de
la vila en els propers anys.
Sector Martirs ja delimitat en part a les NNSb. A desenvolupar
mitjançant un PERI. Ampliant-se l’àmbit fins al còrrec. Definint-se un
vial perimetral arbrat, paral.lel a aquest còrrec, de tancament de
l’àmbit urbà. Aquest vial és la continuïtat del carrer Pere Serra. Que
ajudat per el carrer Màrtirs permet tancar l’anella del veïnat de Dalt.
S’ha realitzat una delimitació discontínua amb la finalitat d’ordenar i
agrupar la zona d’equipaments central de l’ajuntament i l’escola.

CARACTERÍSTIQUES:

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

20.839 m2
2.157 m2

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

(clau A)
(clau D)
(clau E)

22.996 m2

4.264 m2
4.147 m2
2.157 m2

3.- QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
Els sectors de sòl urbanitzable pendran com a referència les
condicions d’edificació definides per el sòl urbà que preveu el
present POUM tenint en compte els paràmetres que per a cada
sector es defineixen. A manera indicativa
s’atorguen les
zonificacions:
- Consolidació urbana i Habitatge protegit
(clau 2.2-5.1b) 4.383 m2
- Edificació aïllada
(clau 4)
8.045 m2
4.- APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre màxim d’habitatges

0,35 m2 sostre/m2 sòl
22 hab/Ha
51

5.- USOS:
- Els propis de les qualificacions urbanístiques.

POUM DE VILAJUÏGA. MEMÒRIA. Text Refós. Maig 2006.

28

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-3
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1.- SISTEMA D’ACTUACIÓ:
- Compensació bàsica.
2.- PLANEJAMENT DERIVAT:
- Redacció d’un Pla Parcial.
3.- ALTRES CONDICIONS:
a) Tractament paisatgístic del límit del còrrec.
b) El SUD-2 preveu la reserva del 20% del sostre destinat
a habitatge protegit. Quantificat a la memòria social.
c) L’ordenació és orientativa. I vinculants els espais
lliures, i equipaments.
d) Aplicació de l’art. 29.9 del POUM referent al sistema
hidrogràfic.
e) L’edificació de la zona d’equipaments es separarà
com a mínim 15 metres de la riera.
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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

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. SUD-4
DENOMINACIÓ:

Camí de Quermençó

DELIMITACIÓ:

Riera de Quermençó, zona d’equipaments esportius, SNU terres de
Mas Bartret, Veïnat de dalt.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl Urbanitzable Delimitat.

OBJECTIUS:

Sector de nova creació. L’objectiu és disposar de sòl per acollir les
necessitats de creixement de la vila.
La seva ordenació permet compactar el municipi. Connectant el
veïnat de dalt amb la zona d’equipaments municipals.
Es tracta d’una zona planera, de pendents suaus, protegida dels
vents.

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

85.779 m2
(clau A)
(clau D)
(clau E)

13.755 m2
25.877 m2
5.147 m2

3.- QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
Els sectors de sòl urbanitzable pendran com a referència les
condicions d’edificació definides per el sòl urbà que preveu el
present POUM tenint en compte els paràmetres que per a cada
sector es defineixen. A manera indicativa s’atorguen les zonificacions:
- Edificació en filera, aïllada, i
habitatge protegit. (claus 3-4-5)
4.- APROFITAMENT:
- Índex d’edificabilitat bruta
- Densitat bruta
- Nombre màxim d’habitatges

41.000 m2
0,30 m2 sostre/m2 sòl
16 hab/Ha
137

5.- ÚSOS PRINCIPALS:
- Els propis de les qualificacions zonals

POUM DE VILAJUÏGA. MEMÒRIA. Text Refós. Maig 2006.

30

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
SUD-4
CONDICIONS DE GESTIÓ:
1.- SISTEMA D’ACTUACIÓ:
- Compensació bàsica
2.- PLANEJAMENT DERIVAT:
- Redacció d’un Pla Parcial.
3.- ALTRES CONDICIONS:
a) L’ordenació és orientativa. Essent vinculants els espais
lliures.
b) El SUD-4 preveu la reserva del 20% del sostre destinat
a habitatge protegit. Quantificat a la memòria.
c) Donat el percentatge de cessions d’espais lliures. En
base a l’art. 64 DL 1/2005, es podrà reduir la zona computada
com a equipaments, fins a un mínim del 5 % de la superfície del
sector. Podent-se destinar aquest sòl a habitatge protegit.
d) Es situen 961 m2 de la clau 5 a la zona grafiada com
a equipaments. A assignar pel Pla Parcial.
e) Aplicació de l’art. 29.9 del POUM referent al sistema
hidrogràfic.
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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

Art.53 -Reserves de sòl per a sistemes.
Els Plans Parcials de delimitació i els Plans Parcials respectaran els sistemes generals definits
pel POUM en sòl urbanitzable no delimitat. També precisaran i completaran els sistemes
locals quan Aquests no s'indiquin de forma expressa en els plànols d'ordenació del POUM.
Els vials que no siguin de sistema generals són merament indicatius i es concretaran en el Pla
Parcial corresponent.
c) El sòl edificable en el que tingui cabuda el 10% de l'aprofitament mig establert que
es regirà per allò que disposa l'article 40.2 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el
text refós de la llei d’urbanisme.
Art. 54-Régim De cessions.
Les cessions gratuïtes que inclourà tot Pla Parcial de delimitació Urbanística comprendran,
com a mínim:
a) El sòl destinat a sistema viari i a sistema d'aparcaments públics
b) El sòl destinat a parcs i jardins, serveis i dotacions d'interès general, amb l'abast establert
per l'article 65 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme.
c) El sòl edificable en el que tingui cabuda el 10% de l'aprofitament mig establert que es
regirà per allò que disposa l'article 40.2 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme.

CAPÍTOL VIII. -INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN OBRES PARTICULARS
Art.55 -Actes subjectes a llicència.
Estan subjectes a l'obtenció prèvia llicència municipal tots els actes relacionats a l'article 179
del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. Tambè serà
precís obtenir llicència municipal per obertura, modificació i ampliació d'establiments
comercials i industrials; creació de jardins, realització de tallafocs; instal.lació de xarxes de
serveis i línies elèctriques; instal.lació de parcs d'atraccions, pistes d'automòbils infantils o
autos de xoc; i, en general, tots aquells usos i activitats que afectin a les característiques
naturals dels terrenys i/o imatge del territori. L’obligació d'obtenir prèviament llicència o
informe favorable d'altres administracions per a determinats usos o activitats no excusa en
cap cas de la necessitat d'obtenir la llicència municipal corresponent.
La llicència urbanística no implica l’autorització municipal per a actes d’ocupació de la via
pública o terrenys confrontats, ni per a altres usos o activitats relacionades amb l'obra
autoritzada.
Quan els actes d’edificació i ús del sòl es projectin en terrenys de domini públic, s’exigirà
també llicència, sense perjudici de les autoritzacions o concessions que sigui pertinent
atorgar per part dels ens titulars del domini públic.
No serà necessari l’obtenció de la llicència municipal per a les obres d’urbanització,
construcció i/o enderroc que s’executin d’acord amb un projecte d’urbanització
complementària i/o planejament derivat degudament aprovats, les que s’executin com a
compliment d’una ordre municipal i sota la direcció dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, i les
parcel·lacions o la divisió de les finques incloses en un projecte de reparcel.lació. En relació
als actes assenyalats en el punt 1, d’aquest article, quan siguin promoguts per òrgans de
l'Estat, Comunitats Autònomes o d’altres Entitats de Dret Públic, també estan subjectes a
prèvia llicència municipal, i serà d’aplicació l’article 182 del del del DL 1/2005, de 26 de juliol
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
Art.56 -Silenci administratiu.
El procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà al que preveu la legislació de Règim
local.
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En cap cas s'entendrà adquirida per silenci administratiu una llicència de contingut contrari
al del del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i als
Reglaments Urbanístics, al POUM o als programes, Plans, Projectes i Ordenançes
definitivament aprovats.
Art. 57-Contingut de les llicències.
Les llicències municipals autoritzaran a realitzar alguns dels actes assenyalats a l'article 55,
sempre que s'ajustin al que estableix el DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme i els Reglaments Urbanístics, el POUM i els plans que s'aprovin com
a desenvolupament d'aquest.
L'Ajuntament podrà concedir una determinada llicència amb condicions, que formaran part
del contingut de la llicència.
En cap cas es concediran llicències per a obres o edificacions en terrenys que siguin el
resultat d'un procés de parcel·lació il·legal.
Art. 58 -Condicions d’atorgament de llicències.
Les llicències s’atorgaran amb la subjecció d’allò que es disposa en aquest POUM respecte
a la classe de sòl i el seu destí i a les condicions d’aprofitament, d’edificabilitat i ús.
Quan l'obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i no hagin lliurat a l’Administració
els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, no es podrà atorgar la llicència d'edificació fins
que no s’hagin complert els deures de cessió de terrenys i urbanització legalment
procedents.
Per autoritzar edificacions en sòl urbà, les parcel.les hauran de reunir els requisits suficients per
a ser considerats solars d’acord amb el DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme. Això no obstant, podrà atorgar-se la llicència, condicionada a
l'execució de les obres d'urbanització o reurbanització d’acord amb l’article 77 del
Reglament.
Art. 59-Documentació de la llicència.
Les sol.licituds de llicència per a obres majors, hauran d'incloure els següents documents:
a) Model previst per a la concessió de llicència complimentat.
b) Projecte tècnic complert en duplicat exemplar, realitzat pel facultatiu competent i signat
per aquest i pel sol.licitant i visat pel Col·legi Professional.
Aquest contindrà:
b1) Plànols d'emplaçament i situació, a escales respectives de 1:500 i 1:2.000, amb detall dels
serveis urbanístics existents.
b2) Plànol parcel.lari a escala no inferior a 1:500, amb detall de les parcel.les i edificacions
de la zona, i les seves característiques mètriques i volumètriques.
b3) Tota aquella altra documentació o informació que la índole del projecte, instal.lació o
operació requereixi, Quan es tracti d'obres de reforma o restauració d'edificacions ja
existents, es diferenciaran clarament aquells elements que es conserven, els que
desapareixen i els que es construeixen de nou. S’adjuntaran fotografies que mostrin des de
diferents perspectives l’estat actual de l’element o edifici, així com la seva relació amb
l’entorn.
Art. 60-Obres majors.
A efectes del que es disposa a l'article anterior seran obres majors:
Les que es refereixin a construccions de nova planta, reforma o restauració d'edificis
existents, ampliació de volum d'edificacions, modificació de la façana, obres de
consolidació o reforçament de l'estructura i similars.
Les urbanitzacions i parcel.lacions de terrenys.
Els moviments de terres.
Les de construcció de murs de contenció, pous i obres de captació d’aigua.
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Les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància.
Obres de demolició d'edificacions o construccions existents.
I en general totes aquelles que exigeixen la direcció d'un tècnic facultatiu titulat.
Art.61 -Llicència d’obres menors.
Seran obres menors totes aquelles no classificables com a majors segons el número
anterior.
Les sol·licituds de llicència per a obres menors hauran de contenir una descripció clara de les
obres o actuació a realitzar, i si s’escau d’anar acompanyades d'un plànol o croquis a
escala, subscrit pel tècnic responsable, i l’acceptació de la direcció tècnica de les obres.
Art. 62 -Atorgament de les llicències.
L’atorgament o denegació de les llicències correspon a l’Alcalde President de la
Corporació, segons es preveu a l’article 72 del decret 179/95, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOC núm. 2066 del
23/06/1995), qui podrà delegar aquesta funció, tal i com es contempla al mateix article.
L’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes de caràcter
tècnic i jurídic. L’informe previ del secretari o secretària de l’ajuntament es preceptiu sempre
que els informes anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística
aplicable. També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada.
Totes les denegacions De les llicències han de motivar-se (article 180.3 del del DL 1/2005, de
26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme ).
Les llicències atorgades erròniament seran revocades.
Art. 63-Caducitat de Les llicències.
Les llicències caducaran pel fet de no iniciar-se les obres en els terminis previstos a
l'article 181.1 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme, excepte les obres menors, que caducaran a l'any com a màxim.
En totes les llicències s’hi faran constar els terminis per a iniciar-les i per a acabar-les. La
caducitat de la llicència es produirà si les obres no han estat iniciades, al finalitzar el primer
termini, o bé si no han estat acabades, al finalitzar el segon. Havent caducat la llicència, les
obres que l’havien motivat no podran ser iniciades ni represes sense que es doni curs a una
nova sol.licitud i s’obtingui una nova llicència. L’administració actuant haurà d’atorgar la
nova llicència d’acord amb l'ordenació urbanística en vigor. En cas que fos afectada per un
règim de suspensió de llicències pertocarà la seva denegació.
Art.64 -Termini i pròrroga de les llicències.
La concessió de llicències inclourà el termini d'execució de les obres, instal·lacions o
operacions, d’acord amb el principi de proporcionalitat. Si les llicències no el fixen, el termini
per a començar les obres serà d’un any i el termini per acabar-les serà de tres anys.
Les pròrrogues dels terminis per a l’inici i l’acabament de les obres hauran de ser sol.licitades,
pel titular de la llicència abans d’exhaurir-se els terminis establerts tenint dret a obtenir-la tant
pel termini de començament com pel termini d’acabament de les obres, s’obtenen en virtut
de llei, per la meitat dels terminis de què es tracti.
Art. 65-Llicència per a moviments de terra.
La llicència per a moviments de terres es limitarà a les obres de nivel.lació, neteja,
terraplenat o rebaix de terrenys i en cap cas inclourà obertura de vials, fosses per a
cimentacions o destrucció d'arbrat o jardins.
L'Ajuntament podrà exigir un estudi geotècnic del terreny o solar.
Les obres a què es refereix la llicència s'executaran sota la direcció d'un tècnic titulat que
assumirà expressament la funció de cuidar el correcte desenvolupament dels treballs,
d'acord amb la documentació presentada i les ordres de la direcció facultativa. La
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documentació inclourà un plànol topogràfic, a escala de 1:500, amb indicació detallada de
les cotes altimètriques, edificació i arbrat existent, característiques dels terrenys i informació
de les finques o edificacions veïnes que puguin resultar afectades per les obres.
Art. 66-Llicència de parcel·lació.
La llicència de parcel·lació serà necessària per procedir a la divisió d'una finca en altres
independents, d'acord amb l'article 183 i següents del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
També s’entendrà per parcel.·lació tota operació que tingui les mateixes finalitats que les
especificades per la lletra anterior en què, sense divisió o segregació de finques, s’al·lienin o
s’arrendin parts indivisibles d’una finca determinada, amb la incorporació del dret
d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.
La documentació a presentar juntament amb la sol.licitud de la llicència inclourà:
-Memòria justificativa dels aspectes tècnics i jurídics de l'operació de parcel.lació,
condicions del planejament vigent per a procedir a la parcel.lació i descripció de les finques
inicials i resultants del procés.
- Certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel.lació.
- Plànol topogràfic i d'informació a escala 1:500, amb detall els llindars de les finques,
preexistències i qualificacions urbanístiques vigents.
- Plànol de cadastre i referència de cadastre.
Art. 67-Llicència de primera ocupació.
Acabades les obres, l’interessat ho comunicarà a l’ajuntament, sol.licitant la llicència de
primera ocupació. Els serveis tècnics municipals comprovaran si l’obra s’ha ajustat en la seva
execució a la llicència atorgada i també si s’han reparat tots els danys i perjudicis causats a
la via pública, desguassos, subsòl, claveguera, aigües potables, cables elèctrics i qualsevol
altre servei anàleg.
Si el resultat de la inspecció és favorable, l’Ajuntament lliurarà la llicència de primera
ocupació de l’edifici, a favor del promotor.
La documentació per a la llicència de primera ocupació serà la següent:
Sol.licitud (la sol·licitud de la llicència de 1ª ocupació de l’habitatge ha de ser sol.licitada
pel titular que va obtenir la llicència d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 91.1 del
Decret núm. 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Justificant de pagament de la taxa corresponent a la llicència de primera utilització o
ocupació d’edificis i instal.lacions en general, destinades o no a habitatges.
Fotocòpia certificat final d’obra dels tècnics directors, visat pels col.legis competents.
Fotocòpia escriptura d’obra nova i de divisió horitzontal, si escau.
Fotocòpia o resguard de la sol.licitud d’alta de l’impost sobre béns immobles (IBI), model
902.
Documentació tècnica relativa al manteniment i a la conservació de l’habitatge, segons
l’article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, si escau. Aquest document
només s’ha d’exigir en aquells habitatges de nova construcció que NO siguin d’ús propi i
serà obligatori per habitatges de nova construcció promoguts per persones físiques o
jurídiques, l’activitat empresarial de les quals tingui per objecte la urbanització, construcció i
promoció immobiliària sempre que no en facin ús propi.
Pel que fa referència a la infraestructura de Telecomunicacions, l’interessat haurà de
presentar els següents certificats, els quals es tramiten a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat a Girona.
Per a edificis de menys de 20 unitats, certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació on s’especifiqui que l’interessat ha presentat davant d’aquest
Departament el projecte de Telecomunicacions, butlletí de l’instal.lador i protocol de proves.
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Per a edifici de més de 20 unitats, certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació on s’especifiqui que l’interessat ha presentat davant d’aquest
Departament el projecte de Telecomunicacions, certificat d’execució visat pel col.legi
oficial i protocol de proves.
Memòria justificativa del compliment de la NBE-CPI/96.
** En cas que s’hagi ocupat la via pública amb material haurà d’estar al corrent de
pagament de l’ocupació.
Resta prohibit als titulars de l’edifici construït la seva ocupació sense la prèvia obtenció de la
llicència de primera ocupació.
Art. 68 -Llicència de modificació d’ús.
La llicència de modificació de l'ús dels edificis o terrenys no requerirà la realització
d'obres d'ampliació o reforma, que en el seu cas, serien objecte de llicència independent.
La documentació a presentar inclourà:
-Memòria justificativa del nou ús, amb la referència a les condicions o limitacions derivades
del planejament vigent.
-Plànol d'emplaçament a escala 1:500, amb indicacions suficients respecte a les vies
públiques i finques de l'entorn, orientació, alineacions i rasants oficials, i paràmetres
urbanístics que afecten a l'edifici o terrenys objecte de la llicència.
-Certificació expedida pel facultatiu competent en la que s'acrediti que l'edifici o els terrenys
són aptes per al nou ús, d'acord amb la normativa aplicable en funció del mateix i d'acord
amb les condicions d 'estabilitat, resistència i aïllament precises per l'ús sol.licitat, de manera
que no es puguin originar molèsties o perills que afectin a les finques veïnes.
Art. 69 -Llicència d’enderrocs.
No podrà enderrocar-se un edifici o una part del mateix, edificació auxiliar, tanca, o
element complementari, sense la prèvia concessió de la llicència d'enderroc.
La comunicació de l'acceptació del facultatiu designat director de les obres. Les obres a
què es refereix la llicència s'executaran sota la direcció d'un tècnic titulat que assumirà
expressament la funció de cuidar el correcte desenvolupament dels treballs, d'acord amb la
documentació presentada i les ordres de la direcció facultativa.
L'Ajuntament podrà condicionar la llicència a la cessió d'aquells elements constructius antics
-reixes, rajoles, vidrieria, etc. -de valor històric o artístic, i que no siguin reutilitzats en la nova
obra, quan es tracti d'edificis i del casc urbà de la vila.
Art. 70-Llicència de tancament de parcel.les.
El tancament de parcel.les és un acte subjecte a prèvia obtenció de llicència municipal.
Les tanques seguiran les alineacions establertes en el planejament vigent i s'ajustaran a les
condicions específiques d'alçada, materials, etc, que s'especifiquen per a cada zona.
En qualsevol cas, els materials no constituiran un perill per als veïns, com les reixes acabades
en punta, vidres en la coronació d'un mur, etc.
Quan es tracti de finques afectades per sistemes, generals o locals, només es podran tancar
amb caràcter provisional i sempre que el propietari renuncií a la recuperació del cost de la
tanca a efectes de l'execució del sistema. Aquesta renúncia haurà de constar a la llicència.
Art.71 -Llicència de tala d’arbres.
Quan sigui permesa pel planejament o per l'autoritat competent, la tala d'arbres, en sòl
urbà, urbanitzable o no urbanitzable, quedarà subjecte a l'obtenció de prèvia llicència
municipal, sense perjudici d'altres autoritzacions o permissos necessaris.
Juntament amb la sol.licitud de la llicència es presentarà una memòria justificativa de la
necessitat o motiu de la tala, que podrà ser acceptat o no per l'Ajuntament. També es
presentarà una memòria descriptiva de les especies arbòries, característiques botàniques,
nombre d'unitats, edat i altres detalls.
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Quan es tracti de sòl destinat pel planejament vigent a sistema general o local, es
prohibeix la tala d'arbres mentre no s'executi el sistema, sigui quina sigui la motivació del
demandant.
Art. 72-Llicència d’activitats extractives.
Les activitats extractives, quan siguin permeses pel planejament, constitueixen una
activitat subjecta a llicència municipal.
Es presentarà a l'Ajuntament, juntament amb la sol.licitud, una memòria descriptiva d
el'activitat a desenvolupar, amb detall del volum d'extracció, programa, mitjans i mesures de
protecció del paisatge, arbrat i finques veïnes; certificat de domini del sòl o títol jurídic que
autoritza al demandant; plànol topogràfic dels terrenys a escala 1:2.000; i pressupost de les
obres.
La concessió de la llicència inclourà les condicions en què hauran de quedar els terrenys
una vegada finalitzada l'activitat, amb detall en planta i perfil de la topografia, possibles
terraplens i arbrat, i que haurà de costejar el beneficiari de la llicència.
Conjuntament amb la sol.licitud es presentarà estudi d'avaluació d'impacte ambiental i si
escau, es tramitarà al Departament de Medi Ambient per al previ informe.
Art. 73-Llicències en edificis i instal.lacions fora d’ordenació.
Es consideren fora d’ordenació les construccions, instal.lacions i usos que per raó de
l'aprovació del planejament urbanístic quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i
gratuïta, enderrocament i cessament, així com aquells usos disconformes amb el
planejament urbanístic respecte als quals no sigui possible l’aplicació de les mesures de
restauració regulades pel capítol II títol VII del del del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme. Queden fora d’ordenació les edificacions
implantades il.legalment en sòl no urbanitzable.
Les tanques existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla, que no s’ajustin a
l’alineació definida per aquest instrument de planejament, podran mantenir-se mentre no
s’executin obres d’urbanització, de nova planta, addicions o ampliacions de l’edificació
principal, o obres de reforma de l’edificació en més d’un 50%, tant si es realitzen en una o
vàries fases.
En les finques amb l’edifici situat amb retranquejament a vial, en les que aquest està afectat
per la nova alineació a vial, només s’exigirà la cessió del vial afectat i el compliment de
l’alineació definida per aquest Pla, quan es produeixi la substitució de l’edificació
actualment existent.
La situació de fora d’ordenació comportarà el règim jurídic que estableix l’article 102 del
DL1/2005.
Art. 74-Les llicències en edificis i instal.lacions en situació de volum o ús disconforme.
Els edificis i instal.lacions anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest Pla o del
planejament que el desenvolupi, que no estigui en situació de fora d’ordenació, però que
no obstant, el seu volum o ús no sigui compatible o resulti disconforme amb els paràmetres
imperatius del nou planejament estaran en situació de volum disconforme.
Als efectes del que estableix el punt anterior s’entenen per paràmetres imperatius del nou
planejament les determinacions sobre alçada, volum, ocupació màxima permesa de les
parcel.les, situació de les edificacions, nombre d’habitatges i coeficient d’edificabilitat neta
de la zona aplicada de les parcel.la, o ús compatible en la mesura que siguin aplicables per
a la classe de sòl de què es tracti.
Art. 75-Règim aplicable als edificis i instal.lacions en situació de volum o ús disconforme.
1. -Obres autoritzables
S’autoritzaran les obres de reparació ordinària que exigeixin la higiene, l’ornat i la
conservació de l’immoble.
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2. -Usos i activitats autoritzables
Quan la disconformitat radiqui en l’ús, podrà mantenir-se l’existent mentre no esdevingui
incompatible amb els usos principals a la zona fixada en aquest POUM, per raons de
molèsties, salubritat, nocivitat i perillositat.
En qualsevol cas, aquest ús s’haurà d’adaptar als límits d’incidència sobre l’entorn que
s’estableixin per a cada zona en l'ordenança reguladora corresponent.
Art. 76-Certificats d’aprofitament urbanístic.
L’Ajuntament emetrà el certificat d’aprofitament urbanístic relatiu a qualsevol finca del
terme municipal, quan li sigui sol.licitat pel procediment administratiu ordinari.
La sol.licitud d’informe urbanístic es presentarà acompanyada d’un plànol amb la referència
cadastral on s’apreciï amb tota claredat l’emplaçament de la finca de la que es demana
l’informe.
Aquests certificats s’emetran d’acord amb el que disposa l’article 99 del DL1/2005.
Es referiran als aspectes següents:
Si el sòl és urbà, apte per ser urbanitzat o no urbanitzable.
L’ús del sòl, el volum, la situació de l’edificació, l’ocupació màxima de la parcel.la i
l’aprofitament del subsòl.
Si és solar o no i, si s’escau, els serveis que hi manquen per ser-ho.
El planejament general, l’especial i el derivat, ales determinacions del quals estigués
subjecta la finca, amb expressió del polígon o sector, si s’escau i de si manca o no projecte
d’urbanització.
Si hi ha suspensió de l’atorgament de llicències, bé com a conseqüència de ser necessari un
projecte de reparcel.lació o de compensació, bé per haver estat acordada expressament.
Si és possible o no obtenir llicència, condicionada o no a l’execució simultània d’obres
d’urbanització.
Si la revisió de planejament és en curs.
El termini per a emetre aquest certificat serà d’un mes des de la presentació de la sol.licitud
al registre general de l’Ajuntament.
Art. 77-Infraccions urbanístiques.
Pel que fa als actes sense llicència o sense ajustar-se a les seves condicions, es regirà per allò
que disposa el Capítol III del Títol setè del del del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’urbanisme.
Les infraccions urbanístiques comportaran, d’acord amb el que estableix l’article 191 i
següents del del del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme en els termes i procediments allí previstos, la incoació de l’expedient de
protecció de la legalitat urbanística, que podrà donar lloc a la imposició de sancions, a
l’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat i
a la determinació dels danys i els perjudicis causats.

CAPÍTOL IX.- DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES I NORMES COMUNES D’ORDENACIÓ
I ÚS.
Art.78 -Definició i tipus d’ordenació.
L’ordenació física de les zones, es Regula a través de la definició del tipus d’ordenació de
l’edificació dins de cada zona i dels paràmetres edificatoris que la regulen.
Els tipus d’ordenació de l’edificació que es defineixen per a la regulació de les diferents
zones d’aquest POUM són les següents:
Edificació segons al·lineació de vial Correspon al tipus d’edificació, entre mitgeres, al llarg
del front continu d’un vial i quines condicions d’edificació es regulen bàsicament per la
profunditat edificable i l’alçada reguladora màxima.
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Edificació aïllada Correspon al tipus d’edificació fixada en base a la forma i mida de les
parcel·les quines condicions d’edificació es regulen bàsicament a través d’un índex
d’edificabilitat màxim, una alçada màxima, un percentatge màxim d’ocupació i unes
distàncies mínimes de separació de l’edificació als límits de les parcel·les.
Volumetria específica Correspon a l’edificació determinada mitjançant un coeficient
d’edificabilitat net,que es concreta per a cada unitat d’edificació el corresponent Pla
parcial, Pla de Millora Urbana o projecte a través de composició de volums específics per a
cada cas.
DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES QUE REGULEN LA PARCEL·LACIÓ
Art. 79- Parcel.la.
És la porció de sòl edificable, que constitueix una unitat constructiva.
Art. 80-Parcel·la mínima.
És la unitat de sòl mínima per a ser construïda. Les parcel·les mínimes definides per a cada
zona seran indivisibles.
Art.81 –Solar.
Parcel·la que per tal que reuneixi les condicions de superfície i urbanització establertes en
aquest POUM és apta per a ser edificada immediatament d’acord amb l’article 29 del
DL1/2005.
PARÀMETRES RELATIUS A L'EDIFICACIÓ
Art.82 -Edificacions principals i edificacions auxiliars.
L’edificació principal és l’edifici que conté els habitatges o usos principals. L’edificació
auxiliar és l’edifici de menor volum que conté usos complementaris i auxiliars.
Els aprofitaments urbanístics d’una parcel·la seran el resultat de sumar totes les
edificacions,tant les principals com les auxiliars.
Art. 83-Nombre de plantes.
És el nombre màxim de pisos horitzontals que poden forjar-se dins de l'alçada reguladora
establerta, i que es determina inequívocament per a cada zona.
Art. 84-Planta baixa.
Pis baix de l’edifici a nivell del sòl o dintre dels límits que assenyala aquest POUM.
Si no es diu el contrari, no es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes,
segons les modalitats de semisoterrani i entresol.
Art. 85-Plantes soterrànies.
Són les situades a sota de la planta baixa. No s’hi permeten els usos residencials i sanitari. Els
soterranis per sota del primer pis només podran ser dedicats a aparcaments, instal.lacions
tècniques dels edificis, cambres cuirassades i similars.
Art. 86-Planta pis.
És tota aquella planta situada per sobre de la planta baixa. La seva alçada lliure interior
mínima serà de 2,50 metres.
Art. 87-Planta golfes.
És aquella situada entre el darrer forjat teòricament possible de l’edifici i la coberta
inclinada.
Art. 88-Planta coberta.
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Planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja, ja sigui amb un terrat o
amb una teulada, que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements
resistents del darrer forjat.
Per aquells edificis acabats amb teulada, la planta coberta comença a comptar des del pla
inferior del ràfec.
Per a edificis acabats en terrassa es considerarà el pla d’arrencada de la planta coberta, el
pla superior dels elements resistents de la darrera planta pis.
Art. 89-Entresolat.
Per entresolat s’entén la part superior de les dues en què un sostre fet a una certa altura
divideix parcialment una cambra que no té accés independent des de l’exterior.
L’entresolat se separarà com a mínim tres metres de la façana de l’edifici on hi hagi accés
principal, i la seva alçada lliure mínima a sobre i sota serà de 2,20 metres.
L’entresolat únicament es podrà dedicarà a magatzems i oficines.
Art. 90-Sostre i volum total d’un edifici.
El sostre i volum total d’un edifici és el resultat de sumar la superfície construïda de totes les
plantes, excloses les soterrànies i la coberta, més la superfície dels cossos sortints tancats i
semitancats.
El volum total d’un edifici és el que resultaria de definir una envoltant que deixés dintre seu
tota l’edificació, inclosos els patis de ventilació, celoberts i similars.
PARÀMETRES RELATIUS AL SECTOR
Art. 91-Coeficient d’edificabilitat bruta.
Factor que fixa la superfície màxima de sostre edificable d’un sector en relació a tota la seva
superfície. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats de sòl.
Art. 92-Coeficient de volum edificable brut.
Factor que relaciona el volum edificable d’un sector amb la seva superfície total. Es dóna en
metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl.
Art.93 -Coeficient d’edificabilitat complementària bruta.
És el coeficient d’edificabilitat bruta que determina el sostre màxim edificable destinat
exclusivament a uns usos concrets que s’assenyalen per a cada zona. Aquest coeficient mai
podrà augmentar el nombre d’habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de
densitat d’habitatge per a cada zona.
Art. 94-Densitat màxima d’habitatges bruta.
Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’un sector en relació a tota la seva
superfície. Les unitats venen donades en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl.
PARÀMETRES RELATIUS AL CARRER
Art. 95-Alineació de carrer o vial.
És la línia en planta que estableix al llarg dels carrers els límits entre el sistema de
comunicacions i les parcel.les urbanes.
Art. 96-Alineació de l'edificació o línia de façana.
És la línia que estableix els límits de les edificacions i que pot ser obligada (coincidint amb
l'alineació de vial o reculada respecte d'ella) o opcional per a cada parcel.la.
Art. 97-Ample de carrer.
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És la mida lineal entre dues paral·leles que constitueixen l'alineació de vial. Per a molts
carrers s'especifica numèricament en els plànols d'ordenació.
Art. 98-Alçada reguladora màxima d’un edifici referida a carrer.
És la mesura vertical, en el pla exterior de la façana, que fixa l’alçada límit del pla horitzontal
d’on arranca la teulada o el pla superior de l’últim element resistent, en el cas de la coberta
plana.
Art. 99-Regles sobre mitgeres.
Quan a conseqüència de diferents alçades, reculades o d’altres causes, puguin sortir
mitgeres al descobert s’hauran d’acabar amb material de façana o, optativament, caldrà
retirar-les el necessari d’acord amb la legislació civil per a permetre l’aparició d’obertures
com si es tractés d’una façana.
Art. 100-Rasant del carrer o vial.
Línea que fixa l’altimetria de l’eix del carrer en tot el seu recorregut.
Art. 101-Planta baixa d’un edifici referida al carrer.
La planta baixa en edificacions alineades a vial és aquella el paviment de la qual està situat
entre 0,6 metres per sobre i 0,6 metres per sota de la rasant del carrer, en els punts de major i
menor cota, respectivament.
Art. 102-Façana principal.
Tram de perímetre de l’edificació que limita directament o a través d’un espai lliure, fruit
d’una reculada amb el vial.
Art. 103-Façana posterior.
Tram del perímetre de l'edificació incloent els cossos sortints que dona front a l'espai
lliure interior de l'illa, o de la parcel.la.
Art.104 -Façanes laterals.
Trams del perímetre de l'edificació que no constitueixen façana principal ni posterior.
Art. 105-Mitgera.
És la paret lateral, límit entre dues edificacions o parcel.les contigues, que s'eleva des dels
fonaments a la coberta, encara que la seva continuïtat s'interrompi amb celoberts o patis de
ventilació.
Art. 106-Cossos sortints.
Els cossos sortints poden ser tancats, sortints semitancats i oberts. Són cossos sortints tancats
aquells que tenen tots els costats amb tancaments no desmuntables. Són cossos sortints
semitancants els cossos volats que tanquin alguns dels seus costats laterals amb tancament
no desmuntables.
Són cossos sortints oberts les terrasses, balcons i altres voladissos amb únicament baranes.
El vol permès des de la línia d'edificació s ' estableix específicament per a cada zona.
Els cossos sortints es computaran a efectes de l'ocupació màxima en planta baixa i a efectes
de separacions a límits de parcel.la.
Els cossos sortints tancats i la part tancada dels cossos sortints semitancants -aquella que no
queda oberta per tots costats a partir d'un pla paral.lel a la línia de façana computaran a
efectes de l'aplicació de l'índex d'edificabilitat i de la superfície de sostre edificable. Es
prohibeixen els cossos sortints a la planta baixa.
Art. 107-Elements sortints.
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Són elements sortints els ràfecs, pilars, sòcols, gàrgoles, marquesines i altres elements similars o
de caràcter ornamental, així com els rètols i anuncis. Els elements sortints a la planta baixa no
podran volar més de 1/10 de l'amplada de la voravia, amb un màxim de 0,40 m. Els elements
sortints situats per sobre dels 3 metres sobre la rasant de la voravia no podran volar més de
1/3 de l'amplada de la voravia amb un màxim de 0,80 m.
Els ràfecs tindran un vol màxim des de la línia de façana de 0,45 m. en carrers de menys de
12 metres i 0,65 m. en carrers de 12 metres o més.
En els carrers sense voreres els elements sortints no volaran, en cap cas, més de 0,20 mts.
Art. 108-Anuncis publicitaris en relleu.
Els anuncis publicitaris que sobresurtin del pla de la façana i que envaeixin la via pública
restaran subjectes a les següents limitacions:
Els rètols aplacats a la façana:
- Alçada mínima lliure per sobre de la cota de la voravia 2,60 m
- Sortint màxim (sobre la via pública) 0,10 m
- Separació de la propietat veïna 0,80 m
(Per acord documental amb el propietari veí i signat davant de fedatari públic es podrà
reduir aquesta distància)
Pels rètols en volada:
- Alçada lliure per sobre la cota de la voravia 3,20 m
- Sortint màxim (sobre la via pública) 0,80 m
- Separació de la propietat veïna 0,80 m
(Per acord documental amb el propietari veí i signat davant de fedatari públic es podrà
reduir aquesta distància)
Art. 109-Tanques.
Són els elements que delimiten els espais no edificats corresponents a parcel.les contigües o
la separació entre aquestes i els vials.
Quan no s'especifiqui el contrari, seran opaques fins una alçada de 0,90 m. i calades o
vegetals fins a una alçada de dos metres, mesurades des de la rasant del carrer. Quan siguin
divisòries de dues parcel.les, podran ser opaques fins a l'alçada de 2 metres.
En les zones urbanes on no hi ha voreres, les tanques de les parcel.les es construiran
reculades 1 metre de l ' al.lineació a vial.
Per raons de seguretat es prohibeixen les tanques acabades amb arestes punxants.
PARÀMETRES RELATIUS A L’ILLA
Art. 110-Profunditat edificable, alineació a l’interior de l 'illa i fons de la parcel.la.
La profunditat edificable és la distància normal a la línia de la façana que limita l'edificació
per la part posterior i que defineix l'alineació interior del pati d'illa. La profunditat edificable a
cada parcel.la només podrà sobrepassar-se amb cossos sortints oberts i amb elements
sortints quan la separació entre alineacions interiors sigui com a mínim de 8 metres.
Per a aquelles parcel.les amb façana a dos carrers oposats, el fons de la parcel.la el defineix
la bisectriu de l’angle entre ambdós carrers; en parcel.les amb cantonada a dos carrers,
serà fons. de parcel.la la partió de la parcel.a oposada a la façana de carrer més estreta i,
per a aquelles amb façana a tres carrers, la partió de parcel.les que no és façana.
Art. 111-Pati d’illa.
És l’espai lliure d’edificació o només edificable en planta baixa i soterrani, quan sigui el cas,
que resulta d’aplicar les profunditats edificables.
La rasant de l’edificació a pati d’illa només es podrà entendre referida a la rasant d’un
carrer fins una profunditat igual a la meitat de la distància entre les dues alineacions interiors
d’illa oposades.
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En casos de desnivell entre façanes oposades d’illa, aquesta profunditat s’haurà de reduir,
de manera que l'edificació a l’espai interior no ultrapassi un pla ideal traçat a quaranta-cinc
graus mesurat des de l’alçada màxima corresponent a planta baixa en el límit edificable de
la parcel.la oposada.
PARÀMETRES REFERITS A LA PARCEL·LA
Art. 112-Coeficient d’edificabilitat neta o de parcel·la.
Factor que fixa la superfície màxima de sostre edificable en relació amb la superfície de sòl
d’una parcel·la. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable, dividit per metres
quadrats de sòl.
Art. 113-Coeficient de volum edificable net o de parcel·la.
Factor que relaciona el volum edificable d’una parcel·la amb la seva superfície. Es dóna en
metres cúbics edificables per metres quadrats de sòl.
Art. 114-Coeficient d’edificabilitat complementària neta o de parcel·la.
És el coeficient d’edificabilitat net que determina el sostre edificable, destinat exclusivament
a uns usos concrets assenyalats a cada parcel·la. Aquest coeficient mai podrà augmentar el
nombre d’habitatges que resultin per aplicació dels coeficients de densitat d’habitatge net.
Art. 115-Densitat màxima d’habitatges neta.
Coeficient que fixa el nombre màxim d’habitatges d’una parcel·la en relació amb tota la
seva superfície.
Art. 116-Ocupació màxima de parcel·la.
Percentatge màxim de sòl ocupat pel conjunt de l’edificació en relació amb la superfície de
parcel·la.
Llevat d’indicació expressa continguda a cada zona i subzona, les parcel·les amb pendent
superior al 30% amb l’ordenació en edificació aïllada, l’ocupació permesa disminuirà segons
el que s’indica a continuació:
- Del 30% al 50%, es disminueix en 1/3
- Del 50% al 100%, es disminueix en ½
- Si és més d’un 100%, es prohibeix l’edificació
Art. 117-Sòl lliure d’edificació.
Són els terrenys lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre ocupació màxima de
parcel·la, no podran ésser objecte de cap altre aprofitament més que el corresponent a
espais lliures al servei de l’edificació.
Art. 118-Planta soterrània d’un edifici referida a la cota del terreny.
Tindrà la consideració de planta soterrània referida a la parcel·la, la que tingui el sostre a
menys d’un metre per sobre del nivell del sòl exterior definitiu.
La part de planta semisoterrada, el sostre de la qual sobresurti més d’un metre per sobre
d’aquest nivell, tindrà en tota aquesta part la consideració de planta baixa.
Art. 119-Planta baixa d’un edifici referida a la cota del terreny.
Tindrà la consideració de planta baixa, referida a la parcel·la, la planta baixa per sobre de
la planta soterrània, real o possible.
Art. 120-Alçada màxima de l’edificació referida a la parcel·la.
És l’alçada màxima de l’edificació, per sobre de la qual només es permet la planta coberta.
Es determinarà a cada punt a partir de la cota del pis de la planta baixa.
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En els casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi
esglaonadament, els volums d’edificació construïts sobre cadascuna de les plantes, o parts
de plantes considerades com a planta baixa, se subjectaran a l’alçada màxima que
correspongui en raó de cadascuna de les parts esmentades.
Art. 121-Separacions mínimes.
Les separacions mínimes d'edificació a la façana de la via pública, al fons de la parcel·la, a
les seves partions laterals i entre edificacions d’una parcel·la, són distàncies que hauran de
respectar tant les edificacions com els seus cossos sortints i també els laterals.
NORMES COMUNES A TOTS ELS TIPUS D’ORDENACIÓ
Art. 122-Disposicions generals.
Sempre que en la normativa específica per a cada a zona o bé en les pròpies dels Plans de
Millora Urbana o dels Plans Parcials no s'indiquin disposicions concretes, es compliran les
normes comunes que s’especifiquen en aquesta secció.
Els mateixos criteris seran vàlids per al sòl no urbanitzable sempre que es requereixi.
Art. 123-Edificacions auxiliars.
Els usos permesos en les edificacions auxiliars són els de porteria, garatge particular, locals
per a guarda o dipòsit de material de jardineria, vestuaris, estables, bugaderies, rebost,
hivernacles, garites de guarda i altres per l’estil.
Les edificacions auxiliars, de planta baixa, no sobrepassaran l’alçada de 3,5 metres i la
coberta no serà accessible.
Art.124 -Utilització dels espais situats sotacoberta.
El volum existent sota la teulada serà aprofitable en concepte de trasters i per a usos
complementaris de l’habitatge o comunitaris.
Els espais utilitzats, els quals no es comtabilitzaran com a sostre edificable, estaran sotmesos a
les següents limitacions:
- Aquest espai només podrà ser utilitzat com a ampliació de l’habitatge situat en planta
immediatament inferior i només en concepte de peces complementàries.
- L’habitatge del qual forma part la sotacoberta disposarà, com a mínim, en la planta
principal, les peces necessàries per tal de complir els nivells d’habitabilitat objectiva
determinats per la normativa vigent.
Art. 125-Construccions prefabricades.
No s’admeten en sòl urbà les construccions, tant les principals com les auxiliars, realitzades
amb tancaments compostos per elements prefabricats lleugers, que el seu aspecte
desmereixi la integració amb l’entorn.
Art. 126-Adaptació topogràfica del terreny.
Llevat d’indicació expressa continguda a cada zona i subzona, en casos en què sigui
imprescindible l’anivellament del sòl en terrasses, s’hauran de disposar de forma que la
coberta de cadascuna compleixi amb les següents condicions:
La plataforma d’anivellació de la vora dels límits no es podrà situar a més d '1,5 m, per sobre
o més de 2,20 m per sota de la cota natural del límit.
Les plataformes d’anivellació a l ' interior de les parcel.les, excloses les necessàries per a la
construcció de soterranis, s’hauran de disposar de forma que no ultrapassin els talussos ideals
de pendent 1: 3 alçada-base) traçats des de les cotes, per sobre o per sota, possibles als
límits.
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Els murs d’anivellament de terres construïts en el límit de separació de dues parcel.les no
podran superar l’alçada de 1,5 metres per sobre de la cota natural ni de 2,20 metres per
sota de l’esmentada cota natural del límit.
Els murs interiors de conteniment de terres no podran ultrapassar, en la seva part vista,
l’alçada de 3,5 metres.
Art. 127-Desenvolupament del volum edificable.
El volum edificable màxim permès en cada parcel.la, inclosos els vols dels cossos i elements
sortints, podrà desenvolupar-se, segons la zona, en una o més edificacions principals i
destinar-se part del volum a edificacions auxiliars.
Quan en la regulació de la zona es fixen, en funció de la mida de la parcel.la, límits màxims
al nombre d’unitats independents, resultants de les possibles distribucions de l'edificació de
cada parcel.la, aquestes limitacions s’hauran de respectar encara que comportin un menor
aprofitament, atès el màxim sostre possible, d’acord amb l’índex d’edificabilitat.
La separació mínima entre edificacions i cossos d’edificació pretén la conservació de la
intimitat i l’assoliment de nivells d’il.luminació i assolellament convenients.
Art. 128-Habitages aparellats.
Els habitatges aparellats són aquells que tenen una mitgera en comú. Si es construeixen en
dues parcel.les veïnes, caldrà que hi hagi acord fefaent de conformitat, entre els propietaris
d’ambdues parcel.les.
Cadascun dels habitatges aparellats haurà de comptar amb una façana al vial públic, la
qual, com a mínim, tindrà la longitud que es determina específicament per a cada zona.
Art. 129-Planta soterrània.
Només es permetrà la construcció de plantes soterrànies quan aquestes puguin desguassar
a la claveguera pública, encara que sigui per mitjans mecànics.
L’alçada lliure mínima de les plantes soterrànies és de 2,20 metres, i la màxima és de 3
metres.
Art. 130-Planta baixa.
Quan la regulació de la zona no ho especifiqui les alçàries útils mínimes permeses de la
planta baixa seran les següents: 3,00 metres en el cas d'usos comercials, magatzems, etc i
2,50 metres en el cas d’habitatges i comerços menors de 80 m2.
Art. 131-Tanques de parcel·la.
És obligatori el tancament de parcel.la en sòl urbà.
Les obres per a tancar les parcel.les restaran subjectes a llicència.
En qualsevol, cas les tanques es deixaran ben acabades i s’hauran d’executar amb
materials que no constitueixin un perill.
Art. 132-Utilització dels espais sotacoberta.
El volum existent sota la teulada serà aprofitable en concepte de trasters i per a usos
complementaris de l’habitatge o comunitaris.
Els espais utilitzats, els quals no es computaran com a sostre edificable, estaran sotmesos a les
següents limitacions:
Aquest espai només podrà ser utilitzat com a ampliació de l’habitatge situat a la planta
immediatament inferior només en concepte de peces complementàries.
L’habitatge del qual forma part la sotacoberta disposarà, com a mínim, en la planta
principal, les peces necessàries per tal de complir els nivells d’habitabilitat objectiva
determinats per la normativa vigent.
Art. 133-Cobertes i construccions per sobre de l’alçada reguladora màxima ( a.r.m).
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1. Cobertes inclinades.
El pendent de la teulada no podrà ser, superior al 30%.
La coberta arrancarà a partir de cadascun dels plans de les façanes que donin a carrer, o a
pati interior, o a l’espai lliure de parcel.la i es formarà o recolzarà directament sobre la cara
superior de l’últim forjat. No obstant això, l’arrancament de la coberta es podrà situar fins un
màxim de 40 cm. Per damunt de l’últim forjat, sempre que amb aquesta sobreelevació no se
superi l’alçada màxima reguladora. En aquest cas, el pla de façana resultant entre l’últim
forjat i l’arrancament de la coberta serà massís sense cap tipus d’obertura, exepte les
necessàries per ventil.lació de la coberta amb un màx. d’un 10%.
Es podrà aterrassar la coberta amb les següents condicions:
- En les cobertes a 2 aigües es farà només en un dels plans de coberta.
- L’accés serà dins de l’espai de coberta inclinada sense sobresortir del la línea de pendent.
- L’espai aterrassat es retirarà 4 metres en fondàries superiors a 12 metres, i 2,50 metres en
fondàries inferiors a 12 metres, de la façana principal o posterior, i 1 metre de les mitgeres
laterals de l’edifici.
2. Per a edificis acabats en terrassa. Les baranes tindran una alçada màxima d’un metre.
3. Dins el gàlib que dibuixen uns plans amb una inclinació del 30% aplicats des de les arestes
d’intersecció dels plans de façana amb una alçada reguladora màxima, es podran instal.lar
cossos edificats que continguin els elements tècnics de l'ascensor, la climatització de l’edifici,
les claraboies dels celoberts, la caixa d’escales, les antenes i els dipòsits d’aigua.
4. Per sobre dels plans definits per a la teulada podran sobresortir elements de ventilació
xemeneies, antenes i claraboies dels celoberts; aquestes últimes hauran de ser paral·lels als
plans de teulada i no se separaran més de 50 cm d’aquesta en cada punt.
Art. 134-Regles sobre determinació d’alçades.
1. Edificis amb façana a una sola via amb rasant no horitzontal
Si la rasant del carrer, presa a la línia de façana, presenta una diferència de nivells entre
l’extrem de la cota més alta i el seu centre, menor de 0,60, l’alçada reguladora s’amidarà al
centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en aquest punt.
Si la diferència anterior de nivells és més de 0,60 m, l’alçada màxima de l’edifici s’amidarà a
partir d’un nivell situat a 0,6 m per sota de la cota de l’extrem de la línia de façana de cota
més alta.
Llevat d’indicació expressa continguda a cada zona i subzona, quan l’aplicació d’aquesta
regla doni lloc que, en determinats punts de la façana, la rasant de la voravia se situï a més
de 1,00 metre per sota del punt d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana s’haurà de
dividir en els trams que calguin, perquè això no passi. A cadascun dels trams resultants,
l’alçada reguladora s’haurà d’amidar d’acord amb les regles anteriors.
2. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà.
Si l’alçada fos la mateixa a cada cara de vial s’aplicaran les condicions del punt 1 operant
amb el conjunt de les façanes desenvolupades com si fossin una de sola.
Si les alçades reguladores fossin diferents, les més altes es podran portar cap als carrers
adjacents més estrets fins a una longitud màxima, comptada a partir de l’alineació del vial
més ample, igual a la fondària edificable corresponent al carrer de més alçada sense
sobrepassar la meitat del tram de carrer. D’aquesta regla només podrà beneficiar-se la
primera parcel.la que fa cantonada.
3. Els edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà regularan la
seva alçada com si es tractés d’edificis independents. El canvi d’alçada màxima es farà en
el punt mig de la parcel.la.
Art.135 -Conductes de fums i ventilació.
Es prohibeix expel.lir els fums directament a l’exterior, a través de les façanes, tant si aquestes
donen a la via pública com si donen a espais o patis interiors.
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Els conductes i xemeneies hauran de situar-se de manera que no perjudiquin la finca veïna.
En cas de xemeneies situades en edificacions de planta baixa, no podran situar-se a menys
de 2 metres de la finca veïna. Aquesta distància podrà reduir-se amb la conformitat escrita
del propietari de la finca veïna.
Art. 136-Mitgeres.
Són els paraments de les edificacions que llinden amb una parcel.la veïna.
En els casos que, per qualsevol circumstància pugui sortir una paret mitgera vista
permanentment o temporal, s’haurà d’acabar amb tractament de façana principal.
Art. 137-Recollida d’aigües pluvials.
Es prohibeix la instal.lació de canals i canalons que aboquin a la via pública, llevat en els
edificis que l’Ajuntament assenyali, excepcionalment per raó de la seva zonificació i/o
característiques.
Els desguassos de les vies pluvials hauran de dirigir-se a l’interior dels edificis o conduir-se per
tubs adossats a les parets de façanes, les quals hauran de ser encaixats o degudament
protegits fins a una alçada almenys, de 4 metres. S’exceptuen d’aquesta condició les aigües
recollides per la superfície de balcons i voladissos de menys d’un metre de volada.
Les aigües pluvials hauran de conduir-se a la xarxa de desguàs públic, a través d’una xarxa
pròpia de desguassament.
Excepcionalment, en les zones per a cases unifamiliars aïllades, es podrà permetre que les
aigües pluvials siguin absorbides per la zona enjardinada. En qualsevol cas, caldrà garantir
que les esmentades aigües no puguin sobreeixir a la via pública.
Art. 138-Recollida d’aigües brutes.
Les aigües negres hauran de conduir-se a la claveguera pública per mitjà de claveguerons.
Abans de la unió a la claveguera general i fora de la via o espai públic, s’hi haurà de
col·locar un tancament o sifó hidràulic inodor, indesifonable i antimúrid.
Quan no sigui possible la connexió a la xarxa general de clavegueram s’haurà de comptar
amb sistemes de tractament autònom per als quals serà necessària la preceptiva
autorització d’abocament a la Junta de Sanejament. Resta prohibit qualsevol abocament a
la llera pública sense l’autorització esmentada.
Pel que fa als vessaments industrials caldrà disposar d’un sistema de pretractament i
depuració en origen que haurà de comptar amb l’autorització d’abocament a la Junta de
Sanejament. En cas de connexió a la xarxa general de clavegueram el pretractament en
origen haurà de permetre d’assolir els paràmetres d’abocament a la xarxa (vectors de
contaminació permesos).
Art. 139-Normes d’habitabilitat.
Per a la construcció d’habitatges caldrà atendre’s, pel que fa a condicions constructives,
sanitàries, d’habitabilitat i sobre barreres arquitectòniques, al Decret 259/2003, de 21
d’octubre sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i la cèdula
d’habitabilitat.
Art. 140-Condicions estètiques.
En edificis aïllats hauran de tenir cura particularment de la composició de totes les seves
façanes. En aquest sentit, no es permetrà que es deixin mitgeres sense tractar. Els edificis que
calgui reformar o reconstruir, conservaran el caràcter formal corresponent a la part del
poble en la que es trobin i hauran de respectar, en qualsevol cas, les normes estètiques
particulars de cada zona, o en la seva absència, els criteris que dicti l’Ajuntament.
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CAPÍTOL X.DEFINICIÓ DE ZONES D’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ.
Art. 141-ZONA DE NUCLI ANTIC. (Clau 1)
1. -Definició
Comprèn el primer eixample al voltant de l’església.
2. -Condicions d’ordenació i conservació
- Edificació, segons al.lineació a vial
- Objecte de conservació i manteniment.
- Obres permeses:
Consolidació estructural
- Reformes interiors i millora de façanes
- Manteniment (conservació i reparació) i restauració de la façana.
- En cas d’enderroc es podrà edificar en el supòsit anterior respectant les
condicions existents i les alçades establertes als paràmetres reguladors.
- Les excavacions en aquesta zona, s’han de notificar, hauran de rebre inspecció
per si calgués estudi arqueològic.
3. -Paràmetres reguladors
Parcel.lació.
Es mantindrà les parcel.les existents. Es prohibeix la segregació.
Alineacions.
Respecte a vial. Segons plànol d’ordenació 1/1000.
Alçada reguladora màxima.
En cas de demolició prèvia s’ajustarà a aquests paràmetres.
- 7,00 m.
- Pb + 1p.
- No s’admeten les plantes soterrànies visibles o accessibles directament des
de la via pública.
- L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà de 3 m, i de 3,5 m com a
màxim.
Ocupació
Donada la superfície de les finques, podrà ser del 100%.
Usos admesos
- Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, garatge, magatzem, comercial al detall i
oficines a planta baixa, restauració, hoteler, tallers artesanals, magatzem, i els
usos propis del sistema d’equipaments d’acord amb les condicions estètiques
existents.
- L’habitatge mínim serà de 60 m2 útils. (s’admeten els anteriors a l’aprovació del
POUM que tinguin una superfície inferior)
- La modificació d’ús està subjecta llicència municipal.
4. -Condicions formals
Tipologia i composició
- Conservació de les pautes compositives i cromàtiques existents.
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Predomini del ple sobre el buit, i de la composició vertical.

Cossos i elements sortints
- Paràmetres comuns zones alineació a vial.
- Barana de ferro barrots verticals 10 mm gruix.
Cobertes
- Les teulades teula àrab vella de color natural.
- La pendent màxim 30%
- Tidran dos vessants, excepte edificis amb façana a més de dos carrers.
- El ràfec guardarà l'horitzontalitat a les façanes.
- El canal de recollida d’aigües no podrà ser de PVC.
- No s’admeten terrats ni cobertes planes a la via pública, excepte en les
edificacions originals. En aquest cas acabades en peces ceràmiques o similars.
- Sobre coberta només podrà sobresortir els conductes de fums o de ventilació.
Seran volums simples. Remats d’obra o metàl.lics de línia simple.
Mitgeres
- Materials i acabats iguals a les façanes.
- Es prohibeix l’acabat en envà pluvial vist, plaques de fibrociment o similars.
Materials i acabats
- Materials, acabats, i sistemes constructius similars als existents.
- Materials, elements i mètodes constructius:
1) Acabats de façana
 Estucats llisos, o amb esgrafiats, arrebossats, deixats amb careus de
pedra del país o aplacat de llosa gruix mínim. 3cm, i 10 a les
cantonades.
 Tractament unitari de la façana
 Baranes de ferro de dibuixos senzills, color negre.
2) Colors de façana
 Similars a l’entorn
 Especial cura amb canvis de color a les cornises.
- Obligada la complementació dels elements (fusteria barrots, reixes, persianes ...)
- Es prohibeixen els següents materials i mètodes constructius
 Aplacats de marbre i granet
 Plafons de plàstic
 Ceràmica vidrada
 Caixes de persiana vistes o marcades en façana
 Entregues de forjat vistes
 Gelosies prefabricades ceràmiques, de bloc, i vidre
 Baixants i canals de recollida d’aigua de plàstic.
Cartells
- Es prohibeixen els plàstics blancs i lletres impreses a sobre
- Rètols sobre bases planes o vidre, metacrilat incolor transparent o bases de llautó,
bronze, fusta, ferro o alumini pintats.
- Es col.locaran preferentment dins les línies que formen els buits arquitectònics.

POUM DE VILAJUÏGA. MEMÒRIA. Text Refós. Maig 2006.

49

Art. 142-CONSOLIDACIÓ URBANA. (Clau 2).
1. -Definició
Correspon a les illes d’edificació residencial entre mitgeres i pati interior que conformen el
segon creixement del nucli. Nascudes a partir del nucli antic i al llarg del carrer Sant Sebastià.
L’objectiu en aquesta zona és millorar els nivells d’urbanització dels carrers i dotació de
serveis públics.
S’estableixen tres tipus; Claus 2.1, 2.2, i 2.2* que són idèntiques en tots els paràmetres,
excepte en el nombre màxim de plantes.
2. -Condicions d’ordenació
Edificació, segons al.lineació a vial
3. -Paràmetres reguladors
Parcel.lació.
Parcel.la mínima 120 m2.
Façana mínima 5,50 m.
Alineacions.
Respecte a vial, segons figura als plànols d’ordenació 1/1000.
Alçada reguladora màxima:
Clau 2.1, PB + 2P
Clau 2.2, PB + 1P
Clau 2.2* P semisòtan + PB + 1P
P semisòtan
PB
PB + 1P
PB + 2P

3.00 m
4.00 m
7.00 m
9.50 m

En carrers inferiors a 6 m, a la clau 2.1, s’aplicarà l’alçada de PB+1P.
L’alçada lliure de la planta baixa serà mínim de 3 m, i 3,5 m màxim. A la zona de clau 2.2* es
podrà reduïr fins a 2.50 m.
Ocupació
La profunditat edificable resultant d’ocupar el 70 % de la parcel.la deixant un mínim
de 3 m a la entre la façana posterior i el llindar de la parcel.la. Excepte en aquelles
que s’indiqui una profunditat edificable en els plànols normatius.
Les parcel.les de superfície inferior a 150 m2 podrà ocupar-se el 100% de la superfície
de la parcel.la.
En les parcel.les amb façana a dos carrers oposats es repartirà l’ocupació al 50%,
amb l'excepció d’aquelles parcel.les amb mitgeres veïnes existents, que podran
presentar un projecte de concreció de volums alternatius.
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Es permet l’edificació en l’espai lliure d’illa, en planta baixa amb una alçada màxima
de 4 m, no podent-se destinar a habitatge. Seran cobertes amb terrat practicable, o
de teula.
Usos admesos
 Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, comercial al detall i oficines a planta baixa,
restauració, indústria artesanal, hoteler, magatzem agrícola i els usos propis del
sistema d’equipaments d’acord amb les condicions estètiques existents.
 L’habitatge mínim serà de 60 m2 útils. (s’admeten els anteriors a l’aprovació del
POUM que tinguin una superfície inferior)
 Cada habitatge nou haurà de preveure 1 plaça d’aparcament.
4. Condicions formals
Tipologia i composició
- Conservació de les pautes compositives i cromàtiques existents.
- Predomini del ple sobre el buit, i de la composició vertical.
Cossos i elements sortints
- Paràmetres comuns zones alineació a vial.
- Barana de ferro barrots verticals 10 mm gruix.
Cobertes
- Les teulades seran de teula àrab vella de color natural.
- El pendent màxim 30 %
- Tidran dos vessants, excepte edificis amb façana a més de dos carrers.
- El ràfec guardarà l'horitzontalitat a les façanes.
- El canal de recollida d’aigües no podrà ser de PVC.
- No s’admeten terrats ni cobertes planes a la via pública, excepte en les
edificacions originals. En aquest cas acabades en peces ceràmiques o similars.
- Sobre coberta només podrà sobresortir els conductes de fums o de ventilació.
Seran volums simples. Els remats d’obra o metàl.lics de línia simple.
Mitgeres
- Materials i acabats iguals a les façanes.
- Es prohibeix l’acabat en envà pluvial vist, plaques de fibrociment o similars.
Materials i acabats
- Materials, acabats, i sistemes constructius similars als existents.
- Materials, elements i mètodes constructius:
1) Acabats de façana
 Estucats llisos, o amb esgrafiats, arrebossats, deixats amb carreus
de pedra del país o aplacat de llosa gruix mínim. 3cm, i 10 a les
cantonades.
 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.
 Tractament unitari de la façana
 Baranes de ferro de dibuixos senzills, color negre.
2) Colors de façana
 Similars a l’entorn
 Especial cura amb canvis de color a les cornises.
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Obligada la complementació dels elements (fusteria barrots, reixes, persianes ...)
Es prohibeixen els següents materials i mètodes constructius
 Aplacats de marbre i granet
 Plafons de plàstic
 Ceràmica vidrada
 Caixes de persiana vistes o marcades en façana
 Entregues de forjat vistes
 Gelosies prefabricades ceràmiques, de bloc, i vidre
 Baixants i canals de recollida d’aigua de plàstic.
Cartells
- Es prohibeixen els plàstics blancs i lletres impreses a sobre
- Rètols sobre bases planes o vidre, metacrilat incolor transparent o bases de llautó,
bronze, fusta, ferro o alumini pintats.
- Es col.locaran preferentment dins les línies que formen els buits arquitectònics.
Art. 143-EDIFICACIÓ ENTRE MITGERES. (Clau 3).
1. -Definició
Correspon als conjunts d’habitatges unifamiliars entre mitgeres i amb jardins
individuals, construïdes de forma fraccionada o conjunta, en els que es pretén
mantenir una regularitat en la definició tipològica de les edificacions i dels jardins.
2. -Condicions d’ordenació
Entre mitgeres, en al.lineació paral.lela a vial.
3. -Paràmetres reguladors
Parcel.lació.
Parcel.la mínima de 120 m2
Façana mínima de 6 m
Alineacions.
Segons plànols d’ordenació 1/1000.
Separació mínima a carrer 2 m
Fondària edificable màx. 12 m
Alçada reguladora màxima:
PB + 1P i com a màxim 6.50 m
L’alçada lliure de la planta baixa serà mínima lliure de 3 m, i 3,5 m màxim.
Edificabilitat
Resultant d’aplicar l’alçada i la fondària edificables.
Usos admesos
-Habitatge unifamiliar per parcel.la mínima, comercial i oficines en planta
baixa, i els usos propis del sistema d’equipaments d’acord amb les condicions
estètiques existents.
-Serà obligatori disposar d '1 plaça d’aparcament per habitatge.
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4. Condicions formals
La composició serà lliure. La línia de façana es situarà a una distància constant de
l’alineació de carrer.
Els espais lliures seran enjardinats, resten prohibides les edificacions auxiliars.
5. Tanques
S’ajustaran a les alineacions als plànols d’ordenació. La part opaca no podrà superar
l’alçada d’1m des de la rasant del vial. Es podrà arribar fins a 2m d’alçada amb
tractament calat realitzat amb elements metàlics o de fusta i vegetació. La resta de
partions tindran les mateixes condicions. Es prohibeixen les gelosies ceràmiques o de
formigó prefabricat.
Art. 144-ZONA D’EDIFICACIÓ AÏLLADA. (Clau 4).
1. -Definició
Comprèn les zones amb la disposició aïllada de l’edificació respecte a la parcel.la,
amb una baixa densitat, i alt percentatge d’espais lliures privats.
L’ús serà d 'habitatge de tipus unifamiliar
2.- Condicions d’ordenació i conservació
Edificació aïllada
3. -Paràmetres reguladors
Segons la superfície de parcel.la s’estableixen les següents subzones:

Subzona Parcel.la
mínima

Façana
mínima

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

m2

m

4.1

250

12

40

3/3-0

4.2

400

14

40

3/3

4.3

600

16

30

3/3

4.4

800

18

25

5/3

4.5

1000

20

25

5/5

4.6

1500

25

25

5/5

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

Edifcab.
neta

Densitat
neta

m2st/m2
s
0.60

Hab/pc

0.60

1

0.45

1

0.40

1

0.35

1

0.35

1

1

c/v*:separació a carrer / a veïns.

A les zones 4.1, i 4.2, s'admet l'aparellament o agrupació de parcel·les ( la superfície de
cadascuna de les quals sigui superior a la mínima, sempre que el nombre d’habitatges
resultant no sigui superior a dos.
Edificacions auxiliars.
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Computen a efectes d’edificabilitat neta, i d’ocupació fixada per cada subzona.
Han de respectar el paràmetre de separació a límits
L’alçada màxima serà de 3 m i una sola planta
4. -Condicions d’ús
Habitatge unifamiliar
Cada habitatge nou haurà de preveure 1 plaça d’aparcament.
5. -Condicions formals
Allà on no ho especifiqui el planejament, la composició serà lliure.
Espais lliures de parcel.la
S’haurà d’enjardinar, permetent-se l’ocupació per a piscines, i rampes d’accés al
soterrani.
Tanques
Quan donin a l’espai públic s’ajustaran a les alineacions dels plànols d’ordenació. La part
opaca no podrà superar l’alçada d’1m des de la rasant del vial. Es podrà arribar fins a 2m
d’alçada amb tractament calat realitzat amb elements metàlics o de fusta i vegetació. La
resta de partions tindran les mateixes condicions. Es prohibeixen les gelosies ceràmiques o de
formigó prefabricat.
Colors de façana
Respectuosos amb l’entorn.
Art.145 -HABITATGE PROTEGIT. (Clau 5).
1. -Definició
Correspon a la reserva de 20% del sostre total qualificat per a ús residencial de nova
implantació en sòl urbà no consolidat (si s’escau), i sòl urbanitzable delimitat, per a la
construcció d’habitatge protegit. A aquests efectes cada sector delimitat amb
previsió d’ús residencial de nova implantació precisarà la localització d’aquest sòl en
el sector.
2. -Subzones
Per tal de permetre una bona integració als diferents àmbits residencials s’estableixen dos
subzones:






5.1-a. Habitatge protegit plurifamiliar.
consolidació urbana (Clau 2.1), amb
habitatge.
5.1-b. Habitatge protegit plurifamiliar.
consolidació urbana (Clau 2.2), amb
habitatge.
5.2-. Habitatge protegit unifamiliar.
d’habitatges entre mitgeres (Clau 3).
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Art. 146-CONJUNT AGRÍCOLA. (Clau 6).
1. -Definició
Comprèn l’area parcialment ocupada per edificacions majorment d’origen rural,
situada entre el nucli antic i el veïnat de dalt vora la via del tren.
L’objectiu és reconèixer el caràcter urbà d’edificacions situades als límits, permetre la
conservació i millora de les edificacions, i la qualitat dels seus espais lliures.
2. -Condicions d’ordenació
En aquesta zona la disposició de l’edificació no s’ajusta a les habituals pautes
d’ordenació. Assimilant-se principalment a l’edificació aïllada.
3. -Paràmetres reguladors
S’estableix a la fitxa annexa. Atenent a la seva singularitat, preexistències, estructura
familiar, i posició relativa respecte el nucli urbà, el sistema ferroviari i la riera.
Parcel.lació.
S’estableix un àmbit per a noves edificacions o ampliacions. Segons fitxa.
Alineacions.
Dins l’àmbit d’edificació, es mantindrà separacions a límits de 3 m, i entre edificacions
diferents (no agrupades) mínim 6 m.
Alçada reguladora màxima:
PB + 1P , amb una alçada màxima de 7.00 m
Ocupació
Segons fitxa.
4. -Usos admesos
Habitatge, agrícola, magatzems agrícoles. Cada habitatge nou haurà de preveure
una plaça d’aparcament.
5. -Condicions formals
Tipologia i composició
Preservació de l’edificació principal. Respectant i conservant les pautes compositives.
Adaptació a l’entorn, de materials, textures, i colors homogenis amb els existents.
Cossos i elements sortints
Només podran ser oberts.
Vol màxim 60 cm.
Llosa de 12 cm.
Barana de ferro barrots verticals 10 mm gruix.
Cobertes
El tipus de coberta podrà ser plana o inclinada. Les teulades teula àrab vella de color
natural. El pendent màxim serà del 30 % Les cobertes planes seran acabades en
peces ceràmiques o similars. Sobre coberta només podrà sobresortir els conductes de
fums o de ventilació. Seran volums simples amb remats d’obra o metàl.lics de línia
simple.
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Materials i acabats
Materials, elements i mètodes constructius:
1) Acabats de façana
Estucats llisos, o amb esgrafiats, arrebossats, deixats amb carreus de pedra del
país o aplacat de llosa gruix mínim. 3cm, i 10 a les cantonades.
Tractament unitari de la façana
Baranes de ferro de dibuixos senzills, color negre.
2) Colors de façana
Similars a l’entorn
Obligada la complementació dels elements (fusteria barrots, reixes,
persianes...)
Es prohibeixen els següents materials i mètodes constructius
Aplacats de marbre i granet
Plafons de plàstic
Ceràmica vidrada
Caixes de persiana vistes o marcades en façana
Entregues de forjat vistes
Gelosies prefabricades ceràmiques, de bloc, i vidre
Baixants i canals de recollida d’aigua de plàstic.
Tanques
Queden prohibides les tanques d’obra, en aquelles que no confrontin a vial. En
aquest cas podran ser opaques fins a 1 m d’alçada. Amb acabat de pedra seca o
remolinades i pintades.
En tot els altres casos es podrà tancar amb filat metàl.lic fins a 1.80 m, o amb tanca
vegetal sense límit d’alçada
6. -Fitxa i identificativa:
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CONJUNT AGRÍCOLA. CA-1
DELIMITACIÓ:

Riera de Vilajuïga, sistema ferroviari, carrer Sant Sebastià.

RÈGIM DEL SÒL:

Sòl urbà no consolidat.

OBJECTIUS:

Comprèn l’area parcialment ocupada per edificacions majorment
d’origen rural, situada entre el nucli antic i el veïnat de dalt vora la via
del tren. L’objectiu és reconèixer el caràcter urbà d’edificacions
situades als límits, permetre la conservació i millora de les edificacions, i
la qualitat dels seus espais lliures. Així mateix també es pretén millorar la
connectivitat i dotació de serveis. Es permet la transformació prèvia
redacció d’un Pla de Millora Urbana. Preservant l’edificació principal
(sens perjudici de la legislació sectorial LSF,). Adequant les condicions
de l’entorn, efectuant les cessions que corresponguin pel nou
aprofitament, i com a mínim les fixades gràficament, i a la següent fitxa
de característiques

CARACTERÍSTIQUES:
1. -SUPERFÍCIE TOTAL:

5.480 m2

-Xarxa viaria (parcel.la mas) (clau A)
2. -QUALIFICACIÓ DE SÒL PRIVAT:
-Conjunt agrícola
3. -APROFITAMENT:
-Índex d’edificabilitat bruta
-Densitat bruta
-Habitatges totals

(clau 6)

506m2
4.974 m2
0,20 m2sostre/m2 sòl
1 hab/900 m2
6 hab

4. -USOS PRINCIPALS:
-Habitatge familiar, residencial turístic o d’hostalera rural,
agrícola, activitats d’educació en el lleure, compatibles amb
activitats agrícoles.
CONDICIONS:
a) A efectes d’edificabilitat computen les edificacions dins l’àmbit 6.
b) Aplicació de l’art. 29.9 del POUM referent al sistema hidrogràfic.
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Art.147- ZONA DE VERD PRIVAT (Clau 7).
1.-Definició
Comprèn aquelles àrees d’Ús i domini privat que no són ocupables per l’edificació, i que per
les seves característiques i especial situació configuren els buits de l’espai urbà
2. -Condicions d’ordenació i conservació
Estan permeses les obres destinades a millorar l’aparença exterior d’aquests espais a facilitar
el seu ús i a preservar les seves característiques ambientals.
Queden prohibides les edificacions i instal.lacions de caràcter provisional.
S’hi admet la construcció de piscines
Les tanques compliran les determinacions de la qualificació de l’entorn.
En superfícies més grans de 1000 m2 s’admet edificació secundària amb les següents
limitacions::
Ocupació màx 5%
Condicons formals segons la zona on es situa
Ús secundari vinculat a l’edificació
3.- Ús
Jardí privat, hort, pati de jocs, o similars, es prohibeix l’emmagatzament o apilonament de
materials i sobrant.
Art. 148-ZONA INDUSTRIAL. (Clau 8).
1. -S’estableixen 2 subzones
2. -Zona Industrial clau 8.a
2.1. -Definició
Aquesta zona comprèn les arees industrials existents en les que es troben la fàbrica d'alcohol
i la cooperativa de vins de Vilajuïga, aplicant en el seu cas, les mesures correctores
necessàries a fi d'adequar-les a les normatives actuals.
2.2. -Paràmetres reguladors









Parcel.la mínima 2000 m2 de superfície
Façana mínima 20 m
Alçada reguladora màxima 10 m , corresponents a PB +1 P .
Intensitat d’edificació per parcel.la màxima 2 m2 sostre/ m2 sòl
Ocupació màxima 60%
No s’admeten voladissos
No s’admten volums a coberta, ni aparells d’aire condicionat, únicament elements
de ventil.lació i extracció.
Separacions mínimes 3m, execepte en el cas de mitgeres edificades, podent-se
adossar, en aquest tram.
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2.3.- Condicions d’ús
Industrial.
Magatzems.
Cambres frigorífiques.
Oficines.
Habitatges annexes a la industria, únic per parcel.la.
Sistema d’equipaments
En la regulació 8.a. Al llarg de la carretera antiga de Roses, i a l’edifici de la Fàbrica
d’alcohol vínic,s’admeten també els usos complementaris de comercial, hosteleria i
restauració
3.- ZONA INDUSTRIAL CLAU 8.B
Es manté l’ordenació i regulació del Pla Parcial aprovat definitivament i que són les següents:
8.b. 1Definició
Són aquelles arees susceptibles d’aprofitament privat, es grafia amb la clau 8 b.
Es susceptible d’ésser parcel·lada de la forma apuntada en aquest pla, i es
realitza a tal de poder esquematitzar els serveis urbans.
8.b.2.
En els plànols normatius es regula la disposició màxima de les edificacions, que
representa el 70% d’ocupació que preveu el planejament superior.
8.B.3. Usos admesos
Tots aquells que el planejament superior disposa per a aquest tipus de zones
industrials.
8.b.4 Paràmetres reguladors
Els paràmetres que regulen aquesta zona 8 B són els següents:
1. Parcel·la mínima.- Es fixa la parcel·la mínima en 500 m2 amb una
tolerància del 10% en els casos on sigui necessari per tal d’obtenir una
parcel·lació regular d’una illa sencera.
2. Front mínim de parcel·la.- Es fixa en 15 metres.
3. Edificabilitat.- Es fixa la edificabilitat neta en 2m2/
4. Ocupació.- L’ocupació màxima de parcel·la es fixa en el 70%. En el 30%
restant no s’admetran cossos o elements auxiliars llevat de marquesines o
tendals de protecció a l’estacionament de vehicles, però en qualsevol
cas els espais ocupats seran diàfans i no superaran la meitat d’aquest
espai lliure.
5. L’alçada reguladora i el nombre de plantes.-- l’alçada màxima serà de 12
metres, mesurats des de la vorera en la meitat del frontal. El nombre de
plantes no serà mai superior a planta baixa i dues plantes pis (PB+2), amb
opció de sotacoberta inclosa.
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6. L’alçada màxima correspon al nivell més alt que pot assolir una
construcció es a dir, careners inclosos.
7. Separacions. -Es fixa en plànols normatius. Qualsevol altra opció serà
necessari la confecció d’un estudi de detall a tal de modificar dit
paràmetre.
8. Espais lliures:- Els espais lliures dins dels dominis privats, que donen
directament a la via pública no podran ser utilitzats com a
estacionaments de vehicles.
9. Previsió d’aparcament.- Dins de cada parcel·la caldrà disposar d’almenys
un 10% de l’espai de solar destinat a l’estacionament de vehicles propis.
10. Tractament de les façanes i disposició de rètols. -Totes les façanes, incloses
les tanques, que són susceptibles de quedar vistes des de la via pública
rebran l’acabat de revestiment textura i color adient. Els rètols caldrà fixarlos a alguna de les linies d’edificació i s’admetran com elements sortint
amb un màxim de 20cm de vol, i no superaran la màxima alçada
permesa.
11. Tancament de les parcel·les. -Serà obligatori el tancament de la parcel·la
en tots aquells llocs que no sigui contigu a vial. En aquest cas l’alçada
mínima serà de 1 metre de material opac, i 2,5 metres com a màxim de
forma que el darrer mig metre tindrà que ser de tel·la metàl·lica segons
tipologia aprovada.
A la resta de límits de parcel·la, que no coincideixen amb la línia d’edificació,
aquest com a màxim podran ser de 2.5 metres d’alçada de forma que la part
opaca s’alçarà com a màxim 1 metre.

Art.149 – ZONA DE CONSERVACIÓ I MILLORA. (CLAU 9).
1.-Comprèn aquelles edificacions de gran valor històric i/o artístic que conjuntament amb
els seus elements auxiliars i zones enjardinades, són objecte d'especial protecció pel Pla.
2.- És conservarà, en aquesta zona, edificacions actual, si bè es permet, mitjançant obres
de restauració o millora, augmentar, per una sola vegada, el volum en un 10 % respecte
del total existent, sempre que no es desvirtui el caràcter de l'edifici o els jardins.
3.- Tambè s'admeten obres de consolidació, modernització, sanejament o reparació, previa
sol.licitud de llicència, en la que es justificarà l'abast de l’obra i el manteniment del caràcter
arquitectònic de l'edifici.
4.-En cap cas l'Ajuntament concedirà llicència d'enderroc, total o parcial, de les
edificacions, principal o auxiliars, existents en aquesta zona. Tampoc es concedirà per a
la tala dels arbres o espècies vegetals existents als jardins.
5.- Usos admesos. Es permeten els existents o els permesos a la clau 2
L'ús que s'assigni als edificis o jardins serà en tot cas acord amb el seu caràcter, prohibint-se
expressament els usos industrials diferents als existents o previstos, i de garatge públic.
6. En cas d'arribar-se a un estat de deteriorament evident de la construcció, i jardins o
de pèrdua sensible de les caraterístiques arquitectòniques o artístiques, o en cas de
manifest estat d'abandó de l'edificació o dels jardins, l'Ajuntament requerirà al propietari
perquè, porti a terme les obres necessàries per a la conservació de l'immoble en el termini
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que es determini. Si, esgotat el termini, el
l'Ajuntament podrà fer-ho subsidiàriament.

propietari no haguès

executat

les obres,

7. Es preveu la reconvesió de la Zona de l’Illa de les Aïgues, per la qual caldrà la formulació i
aprovació d’un PMU d’iniciativa pública. Que haurà de tenir com objectius fonamentals:
- L’obtenció d’un espai central d’ús públic exterior, del qual no gaudeix
actualment Vilajuïga, que permeti desenvolupar la vida pública i social a
Vilajuïga.
- Aquest espai ha de ser obert al carrer Sant Sebastià, i connectat amb el passeig
de Quemençó, i la plaça de la Sardana.
- Es podrà disposar nous habitatges al perímetre de l’illa tenint en compte els
existents, mantenint un espai interior qualificat com a sistema d’espais lliures. La
clau assignada per als habitatges serà la 2.1.
- Caldrà valorar la conveniència de la preservació de l’edifici de les aïgues.
- Aprofitament:
- Edificabilitat bruta màxima del 0.35 m2st/m2.
- Densitat bruta 25 hab/ha.
- Usos:
- Els propis de la clau 2.1, d’equipaments i d’espais lliures.
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CAPÍTOL XI.- REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Art. – 150 Definició.
1. El sòl no urbanitzable comprèn aquells terrenys que donat el seu valor agrícola, forestal,
faunístic i/o paisatgístic, cal protegir dels processos d'urbanització de caràcter urbà i dels
usos que impliquin transformació de la seva destinació definida per aquest POUM, per tal de
preservar i de potenciar la continuïtat i millora de les condicions i recursos naturals d'Aquests
sòls i de conservar el seu equilibri ecològic, en funció del paper físic, social i ambiental que
tenen per ells mateixos en relació a la ciutat.
2. S’inclou en el sòl no urbanitzable tots els terrenys que pels seus valors ecològic-paisatgístic i
medi-ambiental han estat reservats, en aquest POUM, per a sistemes generals fora del sòl
urbà.
3. Aquest Pla delimita el Sòl No Urbanitzable i qualifica les diferents zones de sòl no
urbanitzable en el plànols de classifcació del sòl P1.1 i P1.2, a escala 1/5.000.
4. Tanmateix, el Pla incorpora la delimitació gràfica de l’espai “Parc natural del Cap de
Creus”
Art. 151- Qualificació del sòl no urbanitzable.
Dins del sòl no urbanitzable s’estableixen les següents zones:
• Zona de Pla Especial d’Interés Natural. (clau SNU-parc)
• Zona de Protecció paisatgística i connector biològic. (clau SNU-ppcb)
• Zona de Protecció paisatgística de recuperació i regeneració. (clau SNU-pprr)
• Zona de Protecció agrícola. (clau SNU-pa)
• Zona de Sòl no urbanitzable preventiu. (clau SNU-p)
Art.152 - Desenvolupament del POUM en el SNU.
1. Les determinacions que conté aquest POUM, sense perjudici de la seva immediata
aplicació, podran ésser desenvolupades mitjançant plans especials.
2. Els plans especials no podran alterar les determinacions del POUM, excepte per
regular més restrictivament les condicions d’edificació i d’ús per augmentar la
superfície establerta com a mínima per a les finques.
Art.153- Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals.
1. Només es podran reconstruir i rehabilitar les construccions que hagin estat incloses en el
catàleg de les masies i les cases rurals contingut en aquest POUM.
2. Els projectes de reconstrucció de masies i cases rurals han de ser sotmesos a informació
pública per l’ajuntament, per un termini de 20 dies, i a l’informe de la comissió territorial
d’urbanisme competent, que s’ha d’emetre en el termini de 2 mesos. La llicència
corresponent només es podrà concedir si el dit informe és favorable.
3. La reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats. Si no
s’alteren les característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió.
Aquests edificis es podran destinar a habitage unifamiliar, a un ús residencial turístic o
hosteleria rural o activitats de l'educació en el lleure.
Art 154- Activitats i equipaments d’interès públic.
Es podran realitzar en SNU les actuacions especifiques per a destinar-lo a les activitats o
equipaments d’interès públic que s’han d’emplaçar en el medi rural.
Es consideraran d’interès públic. D’acord amb l’article 47.4 del del del DL 1/2005, de 26 de
juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme:
1. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo
que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per
a l’ús a què es tracti.
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2. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans.
3. Les infraestructures d’accessibilitat
4. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics de telecomunicacions, la
infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia eléctrica,
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament de tractament de residus, de
producció d’energia a partir de fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès
públic.
Art. 155- Noves construccions.
En el SNU, ultra les actuacions d’interès públic a què es refereix l’article anterior, només es
poden admetre com a noves construccions:
1. Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos
naturals o, en general rústica.
2. Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i
justificadament associades a una de les activitats d’explotació enumerades al punt primer.
3. Les estacions de subministrament de carburants de prestació d'altres serveis de la xarxa
viaria.
4. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i el
funcionament de les obres públiques.
5. Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping si estan
autoritzades pel POUM, que exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial.
Art. 156- Tramitació de les llicències.
1. S’hauran de tramitar d’acord amb el que s’estableix als articles 48 i 49 del del del DL
1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme sempre que es
doni alguna de les següents circumstàncies:
• Que la superfície construïda superi els 300 m2.
• Que l’alçada superi els 4,00 o 7,00 m amidats de la rasant al punt més alt de la coberta.
• Que l’ús no sigui el de: emmagatzematge de productes agrícoles, forestals, o eines i
maquinària pel seu treball, i cellers.
En els altres casos es reduirà a la llicència municipal d’obres.
2. D’acord amb el que estableix l’article 48 de la LUC els projectes De les actuacions
especifiques d’interès si no estan incloses en un pla especial urbanístic, han de ser sotmeses
a un període d’un mes d’informació pública per l’ajuntament. La documentació a incloure
serà la següent:
• Justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l’actuació amb
planejament urbanístic sectorial.
• Un estudi d’impacte paisatgístic.
• Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si l’actuació afecta a
restes arqueològiques d’interès declarat.
• Un informe del departament D’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l’àmbit d’actuació no es
comprés en un pla sectorial agarri.
• Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta a quefer classificats
• Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.
NORMES COMUNES A TOTES LES ZONES
Art.157 - Parcel·lacions i segregacions.
Es prohibeixen les divisions o les segregacions de terrenys en les següents condicions:
• Quan de la segregació en resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu (decret
169/83, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu) o la unitat mínima de producció
forestal (Decret 35/90, de 23 de gener sobre unitats mínimes forestals) o en la legislació que
supleixi aquesta. Que correspon a (4,5 ha en secà i 1 ha en regadiu i 25 ha en forestal).
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• Quan no es tingui accés directe a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini públic.
2. -Es podran fer divisions o segregacions si aquestes tenen la finalitat d’agrupar-se a finques
veïnes i de la modificació no en resulta cap de superfície inferior a les esmentades al punt
anterior.
Art. 158 Xarxa de camins rurals.
1. S’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa de camins rurals.
2. No podrà obrir-se cap vial rural (camí, pista forestal o qualsevol altre tipus de via no
urbana), excepte amb els expressament relacionats amb l'explotació agrària, els
contemplats pels plans o programes de les administracions superiors, així com els que siguin
previstos en els plans especials per al sol no urbanitzable, que s’aprovin pel desplegament
d’aquestes normes.
3. Per a l’aplicació de la present normativa es consideren dos tipus de camins a protegir:
Camins rurals:
• La majoria admeten el pas de vehicles rodats.
• Són el fruit de la recuperació d’antics camins rural o camins de muntanya, que pels seus
traçats, situacions, recorreguts, i morfologia presenten una imatge històrica i cultural.
• El paviment del qual és de pedra, herba, terra…etc
• La urbanització es reduirà a la formació de cunetes reguerons transversals alternats, així
com els treballs de neteja i manteniment. Camins rurals d’accés i relació interurbana.
• Són camins de caràcter rural, utilitzats pels vehicles i maquinàries agrícoles, alguns d’ells
amb paviment conglomerat asfàltic
• Disposaran del servei intercal·lat de doble circulació amb el tractament adequant per a
les diferents Cruïlles, espai per a parades i places (terra, gespa, graves..) i amb els sistemes de
desguàs, majoritariament a cel obert.
• L’amplada de la franja de rodadura serà de 5 metres.
4. Per a la modificació dels perfils longitudinals transversals dels camins i vies rurals
existents caldrà disposar de la llicència municipal corresponent. En la modificació de perfils,
caldrà tenir especial cura en respectar les condicions paisatgístiques de la zona.
5. Es podran consolidar els marges dels camins, sense que aquesta consolidació sobrepassi
l’alçada de la rasant del terreny ni serveixi com a base de cap tanca, amb murs tradicionals
de pedra, en preferència de pedra seca.
6. D’una manera específica es podran redactar plans i projectes de vialitat, de promoció
municipal, per a millorar la comunicació a través de camins existents i facilitar les
explotacions agrícoles i forestals del municipi; Aquests plans, que podran contemplar la
possibilitat d’incrementar l’amplada dels camins i pistes existents fins a assolir els 6 metres en
la franja de rodament, incrementats, amb l’espai ocupat per les cunetes, també podran
incloure l’estudi de noves alineacions que corregeixin sinuositats en les tramades,
especialment en els girs i confluències amb d’altres camins.
7. Als efectes de compliment de les disposicions anteriors, es consideraren incorporats a la
documentació d’aquest POUM els corresponents plànols cadatrals de camins rurals i pistes
forestals existents amb anterioritat a l’aprovació del POUM. També es consideraran definits
com a xarxa viaria bàsica per a la prevenció d’incendis forestals en el pla que hagi elaborat
l’administració competent en la matèria.
Art 159- Anuncis i cartells.
La col·locació de cartells o altres mitjans de publicitat o propaganda visible des de la via
pública està sotmesa a prèvia llicència municipal. En el sòl no urbanitzable queda prohibida
la instal·lació de qualsevol tipus de cartell o anunci que no tingui caràcter local; tanmateix, a
les zones d’afecció de les carreteres si podran col·locar, si s’escau, prèvia concessió de
llicència, i sempre que es respecti allò que es determina a les corresponents disposicions
sobre carreteres. En cap punt del territori s’autoritzarà la col·locació de cartells que per la
seva localització, grandària o color, atemptin contra l’harmonia del paisatge. En qualsevol
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cas, queda expressament prohibit qualsevol tipus de cartell il·luminat, llevat dels casos que
aquest es refereixi i estigui situat en el mateix recinte de l’activitat que exerceix. En aquest
cas s’haurà de garantir la protecció contra la contaminació lumínica, no podrà contenir
llums intermitents i s’haurà d’apagar a partir de les 24.00 hores.
L’autorització de cartells i anuncis serà sempre provisional i, per tant, revocable en
qualsevol moment i s’haurà de renovar cada cinc anys.
Art.- 160 Condicions per a les construccions.
Només en el casos previstos a cada una de les zones es podrà edificar sempre i quan es
respectin els llindars i les condicions de l’edificació següents:
1. Separació mínima de 100 metres a les carreteres, (excepte ctra. de Marçà a 25 m), i de12
metres a eix dels camins i vials, públics o privats, tant existents com de nova creació.
2. Els materials a utilitzar per a la construcció seran els típics del país, revestits amb arrebossat,
i pintats amb un color de la gamma dels terrossos.
3. Les cobertes de les costruccions seran de teula, autoritzant-se atres tipus que permetin la
integració en el paisatge. Es prohibeix la utilització del fibrociment i la xapa galvanitzada.
4. Les construccions seran d’una sola planta, llevat les que estableixi el catàleg que tindran
les que aquest determini. El punt més alt de les edificacions no podrà sobrepassar en cap
punt mesurat sobre la rasant natural del terreny l’alçada de 4 metres. Excepte aquelles que
tècnicament justifiquin una major alçada fins a 7 metres.
5. Es plantaran arbres en filera aproximadament cada 7 m, d’espècies autòctones, per a
matisar l’impacte de les construccions sobre el medi, mantenint, però, les condicions de
protecció contra incendis.
6. Els magatzems de productes agrícoles, forestals, o eines i maquinària pel seu treball, i
cellers, només s’admeten si estan vinculats a una explotació agrícola o ramadera. Fixant-se
com una ocupació de l’ 1 % de la superfície de la finca on s’emplaça, amb un mínim de 12
m2, i un màxim de 300 m2. La part de la finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en el
Registe de la propietat com a indivisible.
Art.- 161 Tanques en el SNU.
1) No es permetrà cap tipus de tancament en terrenys situats en SNU
2) Es podrà fer excepció en el cas de necessitats justificades, derivades d’una explotació
agropecuària, o de la protecció de béns especials, sempre que la seva necessitat sigui
valorada positivament per l’ajuntament. En aquest cas, la tanca haurà de construir-se amb
tela metàl·lica verda subjecta amb pals del mateix color o de fusta, o de tipus vegetal. Es
permetrà una base massissa, sempre que no sobrepassi els 40 cms. d’alçada.
Justificadament, i per millorar l’aspecte i integració a l’entorn, s’admetran altres tipus de
tanques.
3) En el cas de tanques en terrenys que limitin amb un camí públic, la tanca haurà
de separar-se, almenys, 5 metres de l’eix del camí.
4) Les tanques en terrenys que limitin amb lleres públiques, i d’acord amb els articles 6, 7 i 9
del Reglament del domini públic hidràulic, caldrà que se separin una distància de 5 metres
d’amplada a partir de la vora superior de la riba de la llera.
Art 162 Usos permesos i usos prohibits.
1. L’establiment de qualsevol ús autoritzable comportarà l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació de la natura i per aconseguir una integració total amb
el medi en el que s’instal·li. Per això caldrà estudiar d’una manera detallada la captació
d’aigua potable, la depuració de les aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la
conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació
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de l’establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat,
de salubritat i d’ornament públic.
2. Els usos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable. Amb
caràcter general, a tot el sòl no urbanitzable queden prohibits els usos següents:
a) comercial, sempre que no estigui vinculat directament amb l’activitat pròpia del SNU
b) Oficines i serveis privats
c) Magatzem diferent de l’agropecuari i forestal
d) Taller de manteniment de vehicles
e) Taller industrial
f) Taller petit
g) Qualsevol indústria
h) Religiós
i) Sociocultural
j) restauració que no estigui lligat al turisme rural
k) salons recreatius i d’internet
l) locutoris
m) extractiva, llevat en l’àrea autoritzada a la clau SNU-pprr, per activitats
preexistents.
n) Granges de boví i porcí.
3. Els usos existents s’atendran al que regula les disposicions transitòries.
Art.163- Zona de Parc Natural del Cap de Creus. (clau SNU-parc).
1. Definició
Comprèn els terrènys inclosos dins l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus, regulat per la
LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus. així com pel Decret
328/1992,sobre el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
Aquest àmbit del territori es regula segons les determinacions de la pròpia Llei de
protecció,així com pel futur pla especial (aprovat provisionalment).
Art. 164- Zona de Protecció paisatgística i connector biològic. (clau SNU-ppcb).
1. Definició
Comprèn els sòls que per les seves característiques com a zones de transició entre diferents
àrees dels Parcs Naturals de Cap de Creus, i dels Aiguamolls de l’Empordà i el PEIN de
l’Albera. Tenen un gran valor paisatgístic i de connector biològic.
Tenint en compte que el municipi de Vilajuïga es troba comprès entre tres àrees de
protecció especial, és necessari contemplar en el POUM una categoría que posi de manifest
l’alt valor ecològic i paisatgístic del territori, bé sigui per la presència de vegetació
autòctona o d’hàbitats d’interès, o bé es tracti de terrenys que conformen corredors
biològics per a la fauna i flora de l’indret, i que per tant, cal evitar-ne la transformació. Per
tant, és necessari disposar d’una categoría de sòl adient a la seva naturalesa i valor
mediambiental.
2. Condicions de l’edificació.
No s’admeten noves edificacions, incloent les barraques agrícoles.
Només s’admetran:
- Les d’interés públic d’acord amb l’article 47.4 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
- Les vinculades a les masies i cases rurals del catàleg.
3. Condicions d’ús.
Els usos permesos són l'agrícola, el ramader i el forestal. Els especificats per a les masies
existents incloses dins el catàleg del POUM. I les activitats d’interés públic d’acord amb
l’article 47.4 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme.
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Art. 165 Zona de Protecció paisatgística de recuperació i regeneració. (clau SNU-pprr).
1. Definició
Comprèn el sòl situat a la zona del Mas i la Pedrera de Montperdut, on 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 de l’entorn, assimilant-se al tipus de sòl
de protecció paisatgística. Amb aquesta finalitat es permetrà l’activitat de dipòsit i
tractament de terres i residus de la construcció, mentre duri l’activitat de recuperació i
regeneració, en virtut de la legislació vigent en aquesta matèria.
2. Condicions de l’edificació.
No s’admeten noves edificacions, incloent les barraques agrícoles.
Només s’admetran:
- Les d’interés públic d’acord amb l’article 47.4 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
- Les vinculades a les masies i cases rurals del catàleg.
3. Condicions d’ús
Els usos permesos són l’agrícola, el ramader i el forestal, i l’activitat extractiva existent. Els
especificats per a les masies existents incloses dins el catàleg del POUM. I les activitats
d’interés públic (article 47.4 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la
llei d’urbanisme).
Art. 166 Zona de Protecció agrícola. (clau SNU-pa).
1. Definició
Comprèn el sòl situat a la meitat sud del municpi, en contacte amb la plana empordanesa,
de topografia suau, que per les seves condicions té un valor agrícola, amb un predomini del
conreu de la vinya, i una zona de petits horts.
Aquesta franja de territori, donat que és el testimoni de l’ús que tradicionalment s’ha fet a la
vessant entre la Plana Altempordanesa i la Serra de Verdera, té inherent un valor
sòcioambiental significatiu, el qual cal preservar i potenciar, evitant el seu abandonament o
la seva transformació urbanística.
2. Condicions de l’edificació.
Només s’admetran les noves construccions incloses en els següents apartats:
- Magatzems agrícoles, cellers i similars segons l’article 160 del present POUM.
- Les d’interés públic d’acord amb l’article 47.4 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
- Les vinculades a les masies i cases rurals del catàleg.
3. Condicions d’ús
L’usos permesos són l’agrícola, els especificats per a les masies existents incloses dins el
catàleg del POUM, i les activitats d’interés públic (article 47.4 del DL 1/2005, de 26 de juliol
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.).
Art. 167 Zona sòl no urbanitzable preventiu (clau SNU-p).
1. Definició: Comprèn aquells terrenys situats en sòl no urbanitzable que per les seves
característiques no s’ha considerat protegir específicament.
2. Condicions de l’edificació.
- Magatzems agrícoles, cellers i similars segons l’article 160 del present POUM. No s’hi admet
la construcció vinculada a noves activitats ramaderes o ampliació de les existents.
Condicions d’ús
Les genèriques del SNU, excloent la implantació de noves granges.
Dins aquest àmbit, d’acord amb l’article 67 del DL1/2005 serà necessari redactar el Pla
Especial “de l’Argentinar” , que tindrà com a objectiu facilitar la transformació d’ús de la
granja de vacum, molt propera al nucli urbà.
Els usos preferents per a la recuperació de l’indret són els següents:
- Agrícola. Relacionat amb el sector del vi i l’oli. Celler, exposició i venda …
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-

Forestal
Turístic. Camping, turisme rural, …
Centre d’interpretació vinculat als usos anteriors.
Reserva de sòl per a la creació d’un parc de bombers, o equipament supramunicipal.

CAPÍTOL XII.REGIM D'USOS.
Art. 168 Condicions d’ús.
1. El POUM i, en el seu cas, els Plans derivats que el desenvolupen, detallaràn les condicions
d'ús de cada sector del municipi.
2. Per la seva adeqüació a cada sector i segons els objectius de l'ordenació, els usos es
divideixen en permesos, prohibits i compatibles.
2.1.- Són usos prohibits aquells que ho estan expressament en el planejament per les
ordenances i pels catàlegs.
2.2.- Són usos permesos els que estan admesos expressament pel planejament en cada
qualificació urbanística.
2.3.- Són usos compatibles els que sense esta expressament prohibits, poden coexistir, amb
major o menor intensitat, amb els permesos. En el procés de desenvolupament del
planejament s’aniran concretant els graus de compatibilitat, i prohibits, considerant-se
prohibits tots aquells no compresos en la qualificació de permesos.
3. Per la seva naturalesa els usos es divideixen en públics, quan es desenvolupen en terrenys i
instal.lacions de propietat pública, privats quan es desenvolupen en terrenys de propietat
particular, i col.lectius quan es desenvolupen en terrenys de propietat particular però són
destinats al públic, i s'hi accedeix per pertanyer a una associació, agrupació, societat o club.
4. Per la seva relació entre sí, els usos es classifiquen en compatibles i incompatibles. El Pla
limita certs usos en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable en funció de la incompatibilitat
amb altres que s'admeten i preveuen.
Art. 169 Usos provisionals.
Sòn usos provisionals els que s'estableixen de forma temporal, no fan necessària la
construcció d'obres o instal.lacions permanents, i no dificulten l'execució del Pla.
Aquests usos podràn autoritzar-se a precari d'acord amb l'article 53 del DL 1/2005, de 26 de
juliol pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme però hauràn de desapareixer les
obres i les instal.lacions que hagin donat lloc, demolir-se sense dret a cap tipus
d'indemnització quan l'Ajuntament acordi la revocació de la autorització. En cap cas
podràn iniciar-se les obres sense que l'autorització acceptada per el propietari s'inscrigui,
amb les condicions indicades, al Registre de la Propietat. La dita autorització haurà de
renovar-se cada dos anys; en defecte de la renovació, es considerarà caducada.
Art. 170 Classificació dels usos.
Als efectes d'edificació, el POUM defineix els següents usos:
de naturalesa normalment privada
- Residencial
- Comercial
- Magatzem
- Oficines
- Industrial
- Tallers
- aparcaments
b) de naturalesa normalment pública i qualificats generalment com a sistemes
d'equipaments
- Docent
- Sanitari
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- Assistencial
- Socio-cultural
- Administratiu
- Esportiu
- Abast
- Serveis tècnics
- Cementiri
De naturalesa pública o privada i desenvolupats normalment en sòl no urbanitzable
- Agricola
- Forestal
- Activitats extractives
- Campings i caravanings
- Turisme rural
Art. 171 Ús residencial.
1. Comprèn les activitats pròpies dels edificis destinats a vivendes, tant unifamiliars com
plurifamiliars, o a altres formes col.lectives residencials, com són els hotels, pensions, sanatoris,
residències, etc.
2. Generalment s'admet en quasi tots els tipus de sòls privats, amb algunes limitacions en
certes zones o règims de sòl - especialment en el no urbanitzable-, en funció de la seva
compatibilitat amb altres usos.
3. En algunes qualificacions zonals es diferència clarament l'ús residencial unifamiliar, de l'ús
residencial plurifamiliar. El primer és el situat en parcel.la independent, en edifici aillat o en
agrupació en filera de cases individuals, o bè en edifici amb altres usos, i amb accès propi
exclusiu. L'ús residencial plurifamiliar és el que es dona en edificis d'habitatges amb accès i
elements comuns.
Art. 172-Ús comercial.
172.1.- Es el que correspon als establiments oberts al públic, destintas al comerç al detall, de
caràcter individual i col·lectiu i els locals destinats a la prestació de serveis privats al públic.
No inclou comerç a l’engrós, la restauració i les activitats lúdiques.
172.2. Classificació
Els establiments comercials es classifiquen de la següent forma:
• Grans establiments comercials, individuals o col·lectius, són aquells que tenen una
superfície de venda igual o superiors als 800 m2.
•

Els establiments comercials, dedicats essencialment a la venda d’automòbils i
d’altres vehicles de maquinària, de material per a la construcció i articles de
sanejament, de mobiliari, d’articles de ferreteria, i els centres de jardineria, són
grans establiments comercials que tenen una superfície de venda superior als
2500 m2. Si es dóna el supòsit que constitueixin un de col·lectiu, sense superar
individualment els 2500 m2 de superfície de venda, el conjunt és un gran
establiment comercial si supera els 50002 de superfície de venda.

•

Establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius, són aquells que tenen
una superfície de venda igual o superior als 400m2.
172.3.-Els locals comercials d’alimentació, que tingui una superfície construïda superior a 500
m2 hauran de disposar d’un espai destinat exclusivament a càrrega i descàrrega dins del
propi local i disposar de les places d’aparcament dins del mateix edifici o parcel.la.
Art. 173-Ús de magatzems.
És el que correspòn a l'activitat pròpia de locals destinats al dipòsit de mercaderies,
productes del camp o dedicats a la venta a l'engrós.
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Art. 174-Ús d'oficines i serveis
Oficines.- Comprèn les activitats administratives, burocràtiques, financeres, professionals,
d'asegurances i similars, que es desenvolupen en locals addients. Aquestes activitats poden
ser de caràcter públic o privat.
Serveis.- Compren les activitats que presten un servei a la col·lectivitat tals com perruqueries,
saló d’estètica.
Art. 175 Ús industrial.
Comprèn les activitats desenvolupades en locals dedicats a la transformació mecànica de
productes o materies primes, els seus corresponents magatzems i patis de maniobra , i les
seves oficines annexes.
Art. 176 Ús de tallers.
Comprèn les activitats dels locals dedicats a la producció de petita escala, amb un nombre
reduit de treballadors. Inclou els tallers de reparació d'automòbils.
Art. 177 Ús d’aparcament
Comprèn els garatges i/o aparcaments privats, els col.lectius i els públics, encara que
normalment es regulen separadament per a cada qualificació zonal. Els aparcaments
col.lectius i públics es limiten a certes zones del sòl urbà.
Art. 178 Ús docent.
Comprèn els centres dedicats a l'ensenyament dels ciutadans, tant per ensenyaments
reglats com a no reglats i, les seves instal.lacions esportives, patis de joc, jardins i edificacions
annexes.
Art. 179 Ús sanitari.
Comprèn les activitats de tractament o allotjament de malalts i, en general, totes aquelles
relacionades amb la sanitat, higiene i assistència mèdica i veterinària que tenen lloc en
hospitals, dispensaris, clíniques, etc.
Art. 180 Ús assistencial.
Comprèn les activitats destinades a l’assistència i cobertura de les necessitats de la població
i que en general no estan incloses en altres usos. Inclou les diferents tipologies d´ús
residencial assistit, els centres geriàtrics, els centres de serveis assitencials
(drogodependència, atenció al menor), els centres d’acollida etc. També comprèn els
serveis destinats a allotjament comunitari com cases de colònies, residències d’estudiants,
albergs de treballadors temporers, llars de vells etc, sempre que es tracti de centres assistits,
basats en serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat indivisible, com també altres
establiments que prestin una funció social a la comunitat, com poden ser casals, menjadors,
centres d’orientació i diagnòstic.
Art. 181 Ús sòcio-cultural i religiós
Sociocultural.- Comprèn les activitats culturals i de relació social, les que tenen relació amb
la creació personal i l'art i les de caràcter religiós. S'hi inclouen, per tant, les Cases de Cultura,
Museus, Centres Socials, Biblioteques, Casinos, Sales d'art, Sales d'exposicions, etc, Religiós.Comnpren les Esglèsies, Temples, Capelles, Centres Parroquials, Convents i similars.
Art. 182 Ús Administratiu.
Comprèn les activitats vinculades a l'Administració Pública com són les Oficines Municipals,
les Oficines dels Serveis Estatals i de la Generalitat, els locals dels cossos de Seguretat, les
Oficines de Correus i Telègrafs, etc.
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Art. 183 Ús esportiu.
Comprèn les activitats vinculades a l'ensenyament i a la pràctica de l'educació física i dels
esports en general, desenvolupades a l'aire lliure o en edificis apropiats.
Art. 184 Ús recreatiu.
Comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de
l’espectacle, compreses al Decret 239/1999, de 31 d’agost , pel qual s’aprova el catàleg
dels espectàcles, les activitats recreatives i els establiments públics a Catalunya. Tals com,
bars, restaurants, bars-musicals, les discoteques, sales de festes, bingos, billars, sales de
màquines electròniques, sales de jocs i similars.
Art. 185 Ús d'abast.
Comprèn les activitats que es desenvolupen en els mercats públics i que tenen relació amb
la venda de productes alimentaris. S'inclouen tambè els escorxadors, així com els mercats
setmanals, periódics o ambulants.
Art. 186 Ús agrícola/ ramader
Comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp i amb la producció
agrícola en general, cria de bestià i les que tenen lloc a l'entorn de les masies, instal.lacions,
pallisses, estables, sitges i de mès dependencies afins. En qualsevol cas aquestes activitats
estàn subjectes a les disposicions de la Consellería d'Agricultura i no poden constituir
instal.lacions industrials.
Art. 187 Ús forestal.
Comprèn les activitats relacionades amb la plantació, conservació i, quan sigui admesa,
l'explotació dels boscos.
Art. 188 Ús d'activitats extractives.
S'inclouen tant l'extracció de terres i àrids, com la de minerals i l'explotació de pedreres.
Aquest ús serà sempre de caràcter provisional i precisarà de llicència municipal prèvia.
Art. 189 Ús de campings i caravanings.
Inclou els campaments en tendes desmuntables de materials tèxtils i la pernoctació en
vehicles rodats.Aquest ús serà sempre de caràcter provisional i està subjecte a l’aprovació
d’un Pla Especial. S’admet només en sòl no urbanitzable.
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ANNEX.- PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I CATÀLEGS.
CATÀLEG DE BENS A PROTEGIR.
1. ASPECTES GENERALS.
Art. 190- Definició.
1. D’acord amb el que preveu l’article 69 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el
text refós de la llei d’urbanisme aquest Pla inclou el Catàleg de béns que cal protegir.
2. Es considera patrimoni històric, artístic, urbanístic, arquitectònic i paisatgístic de Vilajuïga el
conjunt d’edificis, construccions, jardins, elements, carrers i places, i espais naturals que
cosntitueixen la identitat històrica del munidipi i que cal conservar, millorar i transmetre en
òptimes consicions a les generacions futures.
3. El present catàleg distingeix entre les categories de bens i paisatges protegits.
a) Bens Culturals d’Interés Nacional: S’inclouen sota aquest epígraf aquellls edificis, conjunts
o elements objecte d’especial protecció pel seu interés cultural, de caràcter nacional.
b) Béns d’Interés Arquitectònic, Arqueològic o Històric: S’inclouen sota aquest epígraf aquells
edificis, conjunts o elements objecte de protecció pel seu interès cultural, de caràcter local.
c) Espais d’Interés Natural ,i/o Paisatgístic. Comprèn tant els indrets d’interès natural, i/o
paisatgístic propi com els espais al voltant d’altres béns culturals o naturals catalogats i que
han de restar lliures d’edificació.
Art. 191- Normes generals en relació als béns immobles.
1. Els propietaris de les finques i/o edificacions incloses en el present Catàleg i, per tant,
mereixedores de protecció, estan obligats a conservar-los en bon estat de seguretat,
salubritat, i ornat públic.
2. L’Ajuntament ordenarà d’ofici o a instància de qualsevol interessat, l’execució de les
obres necessàries per a ala conservació de les bones condicions de seguretat, salubritat i
d’ornat de les edificacions, jardins i terrenys, quan els seus propietaris no tinguin cura
d’aquesta conservació.
3. Els propietaris de l’immoble en el qual hi hagi elements incorporats a la construcció que
mereixin ésser protegits, no podran canviar-los de lloc ni realitzar-hi reparacions o reformes
sense l’aurorització de l’Ajuntament que serà responsable de la seva vigilància i conservació.
4. Quan en el curs d’una obra de reforma, conservació o construcció, apareguin elements
d’interés històric o arqueològic, el propietari queda obligat a comunicar-ho immediatament
a l’Ajuntament i podran ser d’immediata aplicació els efectes de suspensió de llicència.
5. Els propietaris inclosos dintre dels conjunts protegits resten obligats, prèviament a qualsevol
actuació que hi vulguin efectuar, a la sol.licitud d’un informe a l’Ajuntament en el qual es
determinarà per a cada actuació els elements que cal preservar i protegir.
6. Les determinacions que es contenen en aquestes Normes i en els documents que les
desenvolupin per a la protecció dels bénes culturals o del patrimoni històric-artistic, hi són
sense perjudici de l’acció protectora de la Generalitat i/o de les altres administracions.
Art. 192- Normes de protecció en relació als edificis, conjunts i béns immobles.
1. Són preferents les actuacions de conservació, consolidació, rehabilitació i restauració i, en
cap cas, es permetrà el seu enderrocament o les obres que suposin un canvi de les
característiques tipològiques essencials del bé catalogat, i de l’entorn natural del lloc.
2. En els cas de rehabilitació o reutilització es recuperaran els elements protegits i les obres
s’atendran a les condicions de protecció que, amb caràcter detallat poguessin establir-se.
3. S’haurà de respectar les façanes, els buits, els afegits i les obertures, així com els materials
existents i els pendents de les cobertes.
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Art. 193- Intervenció en els elements del Catàleg.
1. Els projectes d’intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del Catàleg i
que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran acomapanyats de la
següent documentació independent del corresponent projecte tècnic:
a) Aixecament planimètric complert de l’edificació en plantes, alçats i seccions, tant
generals del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els composin,
així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i
unes escales gràfiques suficients per a la seva plena comprensió, fins permetre la seva
possible reconstrucció parcial o total.
b) Reportatge fotogràfic detallat i complert sobre la totalitat de l’edificació, del conjunt, de
detall dels elements significatius, tant de la formalització exterior com de la interior.
c) Estudi historiogràfic complert de l’edificació. A l’entorn de la seva construcció,
intervinents, modificacions, o ampliacions més significatives que hagi experimentat al llarg de
la seva història.
2. La relació d’edificis establerta en la present memòria, sens perjudici de la protecció
especial que li correspon en funció de la seva inclusió en el present Catàleg, es troba
subjecte a la normativa establerta en funció de la zona en que es trobin.
1. RELACIÓ DELS BENS A PROTEGIR.
Art. 194- Béns Culturals d’Interés Nacional.
1. Definició:
Es tracta de béns que tenen un nivell de protecció integral que els hi assigna la Llei 9/1993,
de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català i que correspon amb la dels Béns d’Interés
Cultural definida a la Llei de Patrimoni Històric Espanyol. En Aquestes edificacions resta
prohibit l’enderroc i només es permeten obres de consolidació, conservació, restauració i
rehabilitació, amb un respecte escrupulós dels seus valors. Qualsevol obra, alteració o canvi
d’us resta condicionat a l’informe preceptiu i vinculant del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
2. Relació:
2.1- Castell de Quermançó. (RI-51- 6179)
2.2- Castell de Miralles ( R-I-51-6180)
2.3.- Jaciment d’Inscultures i creus del Barranc de l’infern. Identificat amb el número de
jaciment 5813, de l’inventari de patrimoni de la Carta Arqueològica de Catalunya.
Art. 195- Béns d’Interés Arquitectònic, Arqueològic o Històric.
1. Definició: Es tracta d’aquells edificis o conjunts que pel seu caràcter o el seu interés
singular han de ser considerats essencials pel patrimoni del municipi. Les obres de reforma i
restauració resten condicionades a l’informe preceptiu i vinculant del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2. Relació:
2.1- Esglèsia de Sant Feliu de Vilajuïga.
2.2- Fàbrica d’alcohol vínic.
2.3- Mas Satlle.
2.4- Poblat de Canyelles.
2.5- Construccions prop del túnel de Canyelles (del ferrocarril).
2.6- Corral i Mas Montperdut i ruïnes prop del Mas.
2.7- Casamates o búnkers del Montperdut.
2.8- Refugi de vinyataire o pastor a Roca Miralles
2.9- Mas Pujolar, Pous i ruïnes, a la Vall de la riera Pujolar i Valleta.
2.10- Ruïnes de la guardiola de Roca Ventosa.
2.11- Caves del Mas Gelamà.
2.12- Arcada carrer unió
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2.13- Edifici de les antigues escoles ( ajuntament ).
2.14.- Casa modernista al carrer Delofeu 4.
2.15.- Casa modernista de les aigües de Vilajuïga al carrer Mendizàbal 7.
2.16- Jaciments 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”, Josep Tarrús i Galter)
Art. 196- Espais d’interés natural, i/o paisatgístic.
1. Definició:
Comprèn aquells terrenys de gran valor ecol.lògic, i/o paisatgistic, que configuren la
personalitat teritorrial i que cal preservar per la seva qualitat ambiental.
2. Relació:
2.1- Zona classificada dins el Pla Especial d’Interès Natural del Massís del Cap de Creus.
2.2- Les classificades per el POUM com a zones de protecció paisatgística i de connector
biològic.
2.3- El Roc de Balena. Dins l’ambit urbà.
2.4- Conjunt de fonts del municipi. (Moltes d’elles incloses als àmbits anteriors)
Art. 197-CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS.
1. – Definició.
D’acord amb el que preveu l’article 50 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme en relació a l’article 47.3 de la mateixa llei, i segons les normes
urbanístiques del present Pla, es relacionen seguidament aquelles masies i cases rurals
suceptibles de reconstrucció o rehabilitació, les quals cal preservar i recuperar per formar
part de l’estructura tradicional d’ocupació del territori de Vilajuïga i en atenció al seu interés
arquitectònic històric i paisatgístic.
2.- Per completar el llistat de masies i cases rurals aixíí com per la identificació i regulació de
les masies rurals als efecets dels articles 67.1 del DL 1/2005 i 50 del mateix cos normatiu
s’haurà de redactar un pla especial en un termini màxim de dos anys des de l’aprovació
definitiva del POUM de Vilajuïga.
197.3– Relació De les masies i cases rurals.
1- Mas Satlle (classificat com a BI )
2- Mas Montperdut (classificat com a BI )
3- Mas Pujolar (classificat com a BI )
4- Mas Gori ( Rachdingue )
5- Ca l’Espelt
6- Finca de la Valleta
7- Mas Bartret
8- Mas Julio
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9- Mas Falgàs.
10- Can Rovira.
11- Ca l’Orgaz.
12- Can Casadevall
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
PRIMERA.- EDIFICIS I USOS FORA D’ORDENACIÓ O DISCONFORMES.
La consideració com a edificis i usos fora d’ordenació o disconformes se realitzarà de
conformitat amb el que disoposa l’article 102 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’urbanisme.
SEGONA.Les edificacions, instal.lacions i activitats preexistentes i legalment establertes en els sectors
de reestructuració i millora urbana i sectors de remodelació, en els quals el POUM estableix la
necessitat d’un Pla de Millora Urbana o d’un Pla Especial pel seu desenvolupament, caldrà
estar en les disposicions transitòries que per cada cas específic figura a les fitxes normatives
que formen part d’aquest pla.
TERCERA.1.- Les edificacions contraries al planejament anterior en sòl no urbanitzable, no susceptibles
de ser legalitzades ni com a edificacions d’especial interès, ni mitjançant Pla Parcial d’acord
amb les prescripcions d’aquest poum, es consideraran en situació de fora d’ordenació a tots
els efectes previstos a l’article 102 del DL 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme.
2.- Les granges situades dins de sòl urbà o de sòl urbanitzable delimitat tenen un termini de 10
anys per a cessar l’activitat o partir de la data de vigència d’aquestes normes. Així mateix,
s’estableix un termini de tres anys per a cessar l’activitat de la granja que emplaçada dins
de l’àmbit del PE-Argentinar.
QUARTA
1. S'admetran parcel.les de superfícies i façana inferiors a la mínima en quan es tracti d’una
parcel.la escripturada com a independent abans de l’aprovació inicial del present POUM.
2. En el cas d'enderrocament de l'edificació actualment existent, tambè s'aplicarà
l'excepció a la superfície i a la façana mínima en la parcel.la resultant.
CINQUENA
Les edificacions de nucli antic i consolidació urbana s’hauran d’adaptar als criteris estètics
d’acabats de façana, fixats per el POUM, i les ordenances complementàries. En un termini
màxim de 6 anys des de l’aprovació definitiva del POUM.
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