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ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL MUNICIPI DE
BEGUR PER A LA DEFINICIÓ DELS COLORS TERROSOS O TERRA.-

Aprovada definitivament en el Ple del 31 de juliol de 2012.
Publicada al BOP núm. 160 de data 20-08-2012

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
El vigent Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, aprovat definitivament en data de 16 de juliol
de 2003 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4006 de 10 de
novembre de 2003, regula el tractament cromàtic de les façanes en els següents articles:
Article 230 -2.
2. En zones consolidades en què predominen de manera manifesta unes pautes de composició i
característiques pròpies en l’ús i tractament de materials, les noves edificacions hauran
d’harmonitzar amb aquestes en els seus aspectes essencials.
En general, el tractament de les façanes respondrà a unes característiques cromàtiques
harmòniques amb els tons predominants, evitant-se el contrast o l’alteració de la imatge
paisatgística. En zones d’edificació aïllada, on existeixi un predomini de la massa forestal, no es
permetrà en endavant la utilització del color blanc com a tractament general de les façanes,
recomanant-se la utilització de colors terra (6/1, 6/2, 6/3, 5/2, etc. del Munsell Soil Color
Charts).
Article 266 -2-f.
f. Els colors i textures dels materials de façana correspondran als tradicionals de la zona i es
recomanen el color blanc i els tons terrosos.
Article 267.
Definició
Serà obligació dels propietaris dels edificis existents i dels de nova construcció la seva
conservació en bon estat, havent de respectar en les addicions i cossos auxiliars les textures i
colors tradicionals de la zona, mitjançant la utilització de materials homogenis amb les
construccions existents.
Article 271 -4.
1. El color de les edificacions s’haurà d’adaptar a la tradició rural de l’Empordà. Es recomana
l’ús de colors terra i queda prohibit l’ús del color blanc en els paraments de façana. No es
permet l’acabat d’edificacions d’obra ceràmica vista arrebossada de ciment sense pintar.
Article 292 -5.
2. Condicions estètiques. La composició arquitectònica serà lliure, amb les limitacions i
recomanacions establertes amb caràcter general en les Ordenances de l’edificació i usos del sòl
d’aquest Pla d’ordenació urbanística municipal.
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En endavant, a excepció dels nuclis mariners tradicionals de Sa Riera, Sa Tuna i FornellsAiguablava, no s’admetrà el color blanc en el tractament general dels paraments de façanes
excepte en elements constructius singularitzats, recomanant-se la utilització dels tons terres (6/1,
6/2, 6/3, etc. del Munsell Soil Color Charts).
Article 305.
Condicions estètiques.
1. La composició dels edificis s’ajustarà a les condicions físiques de l’entorn, i no s’admeten en
les zones d’arbrat la utilització del color blanc com a tractament general de les façanes ni que
l’alçària dels edificis superi la de l’arbrat existent.
Aquest conjunt de normes, en referir-se als colors de tons terrossos o terra sense definir-los de
forma concreta, provoca problemes d’interpretació als Serveis Tècnics Municipals a l’hora
d’aplicar-les i dificulta poder donar una informació clara i pràctica als usuaris, per la qual cosa
aquests Serveis Tècnics Municipals han proposat una definició exacta dels que s’admeten per
colors terrosos o terra, que queden regulats mitjançant aquesta ordenança a través d’una carta de
colors que en defineix les referències.
Aquesta carta de colors permetrà disposar d’una eina tècnica útil per a orientar i facilitar la
tasca dels Serveis Tècnics municipals a l’hora de fixar l’acabat cromàtic de les façanes, i
permetrà als usuaris fer una tria de manera pràctica evitant repetides consultes als Serveis
Tècnics Municipals.
NORMATIVA
Article 1.
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular el tractament cromàtic de les façanes dels habitatges i
edificis del municipi de Begur, pel que fa a la definició dels tons terrosos o terra, orientant i
facilitant la tasca als Serveis Tècnics municipals.
Article 2.
El planejament en el què s’emmarca aquesta ordenança és el Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal del municipi de Begur publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
4006 de 10 de novembre de 2003.
La carta de colors serà d’aplicació per a la composició general de les façanes i paraments de
l’edificació, restant a informe exprés la utilització d’altres colors per determinats elements
constructius com les fusteries o les persianes, el tractament dels quals respondrà a unes
característiques cromàtiques harmòniques amb l’entorn i els tons predominants, i evitant el
contrast o l’alteració de la imatge paisatgística.
Article 3.
L’ àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és tot el terme municipal de Begur i serà d’aplicació
en totes les intervencions sobre edificacions de tota mena, tant públiques com privades, excepte
en les zones ja definides en el POUM , on també s’admet el color blanc.
En les claus urbanístiques 1a i 1b (zona de centre històric) caldrà sotmetre a informe específic
la utilització de colors que poguessin resultar un contrast amb el seu caràcter arquitectònic i
tradicional.
Article 4.
Les indicacions del POUM als colors terrosos o terra s’entenen referides a la carta de colors que
s’estableix en aquesta Ordenança.
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Article 5.
Constitueix la carta cromàtica de colors terrosos o terra la que s’indica a continuació:
Carta de colors NCS S:
1502-R
2002-Y50R , 2002-R
2502-Y
2002-R, 2502-R , 3502-R , 4502-R , 5502-R
3005-Y20R , 4005-Y20R , 5005-Y20R , 6005-Y20R
6005-Y50R
3005-Y80R , 4005-Y80R , 5005-Y80R , 6005-Y80R , 7005-Y80R
1515-Y30R
2005-Y10R , 2005-Y20R, 2005-Y30R, 2005-Y40R, 2005-Y50R, 2005-Y60R , 2005-Y70R
2010-Y30R , 2010-Y40R
1040-Y30R , 1040-Y40R , 1040-Y50R
1050-Y30R , 1050-Y40R , 1050-Y50R
2020-Y30R , 2020-Y40R , 2020-Y50R , 2020-Y60R , 2020-Y70R
2030-Y30R , 2030-Y40R , 2030-Y50R , 2030-Y60R , 2030-Y70R
2040-Y20R , 2040-Y30R , 2040-Y40R , 2040-Y50R , 2040-Y60R , 2040-Y70R
2050-Y20R , 2050-Y30R , 2050-Y40R , 2050-Y50R , 2050-Y60R , 2050-Y70R
2060-Y20R , 2060-Y30R , 2060-Y40R , 2060-Y50R , 2060-Y60R , 2060-Y70R
3010-Y40R
3040-Y40R , 3040-Y50R, 3040-Y60R, 3040-Y70R
3050-Y60R, 3050-Y70R
4020-Y40R
4040-Y60R
4050-Y70R
5020-Y50R , 5020-Y60R , 5020-Y70R
6010-Y30R , 6010-Y70R
Article 6.
De conformitat amb el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, perquè es pugui
aplicar aquesta ordenança caldrà la seva aprovació inicial i definitiva pel Ple de l’Ajuntament,
amb un període d’exposició pública mínima de trenta dies hàbils perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments i la posterior publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Article 7.
Aquesta ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que disposa l’article 70-2 de la Llei 7/85, de
2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local quan s’hagi publicat íntegrament el seu text i
hagi transcorregut el termini establert a l’article 65.2 del text normatiu esmentat (15 dies).
BEGUR, juliol de 2012.
L’ALCALDE,

Joan CATALÀ PAGÈS.
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DILIGÈNCIA.- Per fer constar que el contingut d’aquesta Ordenança s’ajusta a la Normativa de règim
local vigent tan en els aspectes formals com a substantius.
BEGUR, juliol de 2012.
EL SECRETARI,
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