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NORMES URBANÍSTIQUES.  TEXT CONSOLIDAT 
 
 

CONSIDERACIONS LEGALS 

Els textos consolidats o versions actualitzades de les normes com el que constitueix 
aquest document no tenen caràcter oficial ni substitueixen la informació publicada en 
els diaris i butlletins oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva 
oficialitat i autenticitat. 

S’anomena text consolidat d’una norma la versió que incorpora, en un document únic, 

les modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. El 
resultat és un “text sense efectes legals, però d’utilitat pràctica”.  

 
 
CONTINGUT DEL TEXT CONSOLIDAT 

El text consolidat de les normes urbanístiques del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de Begur, pren com a base el contingut del document aprovat definitivament per acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 16/07/2003 i 
publicat l’edicte al DOGC número 4006 de data 10/11/2003. 

S’incorporen al present cos normatiu les modificacions derivades de l’aprovació 
definitiva dels instruments urbanístics següents: 

 Resolució de recursos a l’aprovació del POUM 

 Modificacions puntuals del POUM 

Aquestes modificacions s’incorporen, en tot allò que els afecti, en la documentació que 
integra el vigent Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur següent: 

 Volum 3. Normes urbanístiques 

 Volum 4. Fitxes de Polígons d’actuació, Actuacions aïllades i Sectors  

 Volum 5. Relació de béns a protegir, Catàleg de masies i cases rurals i Inventari del 
Patrimoni Arqueològic 

 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. BASE CONTINUA 

També s’elabora una base continua de la documentació gràfica que integra el POUM 
de Begur, sobre el document aprovat definitivament (CTUG 16/07/2003). 

A part de les modificacions indicades, també s’incorporen les determinacions gràfiques 
referides als instruments de planejament derivat aprovats definitivament, afectant la 
documentació següent: 

 Volum 7. Pànols d’ordenació. Sèrie H / Regulació detallada del sòl urbà 

 Volum 8. Pànols d’ordenació. Sèrie Q / Qualificacions del sòl 
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NORMES URBANÍSTIQUES.  Índex sistemàtic 
 
 

TÍTOL I.  DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL  
Capítol 1  pàg. 
De l’àmbit, aplicació i vigència del Pla  
    

Art. 1 Funció i àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 11 
Art. 2 Vigència del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 12  
Art. 3 Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 12  
Art. 4 Modificacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 13  
Art. 5 Caràcter vinculant de les determinacions del POUM 13 
Art. 6 Obligatorietat de l’observació del Pla 13 
Art. 7 Interpretació dels documents del Pla [modificat] 13 
Art. 8 Documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 14 
Art. 9 Codi d’identificació 14 

        
Capítol 2  
Del desenvolupament i execució del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
    
Art. 10 Competència i Col·laboració ciutadana 16 
Art. 11 Classificació i subordinació jeràrquica dels Plans  16 
Art. 12 Instruments urbanístics derivats de planejament i execució 17 
Art. 13 Efectes de l’incompliment de les obligacions  18 
 dels Promotors privats  
Art. 14 Catàlegs i Precatàleg 18 

 
Capítol 3  
De l’execució del Pla, Sistemes, Gestió, Polígons, Cessions.  

     

Art. 15 Administració actuant 19 
Art. 16 Sistemes Urbanístics generals i locals  19 
Art. 17 Execució dels sistemes  19 
Art. 18 Concessions per a equipaments 20 
Art. 19 Gestió Urbanística i Sistemes d’actuació 20 
Art. 20 Polígons d’actuació i sectors de planejament urbanístic 21 
Art. 21 Transmissió del sòl de cessió obligatòria 21 

Capítol 4  
Del seguiment i vigilància del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
     

Art. 22 Seguiment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal               22 

      
Capítol 5  
De les llicències urbanístiques   

 

Secció 1a.   Requisits generals  
 

Art. 23 Actes subjectes a llicència i Caducitat de les Llicències      23 
Art. 24 Sol·licitud de llicència i d’informació urbanística 24 
 

Secció 2a.   Requisits específics  
 

Art. 25  Parcel·lació Urbanística i Llicència de parcel·lació  25 
Art. 26 Obres d’urbanització complementàries 26 
Art. 27  Moviments de terres 26 
Art. 28  Edificacions, Construccions, Instal·lacions, Obres de Nova  
                  Planta, reforma o ampliació 27 
Art. 29 Obres menors 27 
Art. 30  Edificacions de caràcter històric, artístic, típic 28 

Art. 31  Llicències de demolició o enderroc 28 
Art. 32 Requisits mínims d’urbanització 29 
 

Secció 3a.   Procediment  
   
Art. 33 Procediment per a l’atorgament de llicències 29 

    
Capítol 6  
De l’execució d’obres i instal·lacions    

  

Art. 34 Règim aplicable a l’execució d’obres i instal·lacions 32 
Art. 35 Direcció facultativa  32 
Art. 36 Renúncia i nova direcció de tècnics 32 
Art. 37 Canvi d’empresa constructora 32 
Art. 38 Modificacions del projecte 32 
Art. 39 Assenyalament d’alineacions i rasants 33 
Art. 40 Inspecció d’obres 33 
Art. 41 Conclusió de les obres 33 
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TÍTOL II. RÈGIM DEL SÒL   
 
Capítol 1 pàg. 
Disposicions comunes      

 

Art. 42 Exercici de les facultats dominicals 34 
Art. 43 Classificació del sòl 34 
Art. 44 Figures de Planejament Derivat 34 
Art. 45 Estructura urbanística 35 
Art. 46 Zones i subzones 35 
Art. 47 Àmbits d’actuació Urbanística i Aprofitament Urbanístic 35 
Art. 48 Condicions d’edificació de les zones 36 

 
Capítol 2  
Reglamentació dels usos del sòl 
 

Secció 1ª   Classificació dels usos 
 

Art. 49 Usos globals  37 
Art. 50 Compatibilitat amb les Normes Urbanístiques 37 
Art. 51 Caràcter dels usos 38 
 

Secció 2ª   Usos detallats del sòl urbà 
 

Art. 52 Ús d’habitatge 38 
Art. 53 Ús residencial [modificat] 38 
Art. 54 Ús docent 38 
Art. 55 Ús cultural  39 
Art. 56 Ús religiós 39 
Art. 57 Ús administratiu 39 
Art. 58 Ús sanitari-assistencial  39 
Art. 59 Ús comercial i ús de Restauració i similars 39 
Art. 60 Ús d’oficines 40 
Art. 61 Ús recreatiu 40 
Art. 62 Ús esportiu  40 
Art. 63 Ús industrial 40 
 

Secció 3ª   Disposicions sobre el sòl industrial 
 

Art. 64 Classificació 41 
Art. 65 Categories industrials 41 
Art. 66 Situació dels locals segons la seva ubicació  42 
Art. 67 Límits màxims 42 
Art. 68 Classificació d’activitats i llicències ambientals 43 
Art. 69 Mesures correctores  43 
Art. 70 Modificació de categoria 43 

Capítol 3  
Tipus d’ordenació 
 

Art. 71 Tipus d’ordenació de l’edificació  45 
Art. 72 Conceptes sobre edificabilitat 45 
Art. 73 Tipus d’ordenació aplicable en cada zona 45 

 
Capítol 4  
Règim del subsòl 
 

Art. 74 Aprofitament del subsòl  46 
Art. 75 Sòls de titularitat privada 46 
Art. 76 Regulació urbanística 46 
Art. 77 Xarxa viària i espais lliures  46 
Art. 78 Aparcaments 46 
Art. 79 Desafeccions 46 
Art. 80 Béns de domini públic  46 
Art. 81 Explotació del subsòl 46 
Art. 82 Dret de reversió 46 
Art. 83 Alienació de places d’aparcament  46 

 
Capítol 5  
Règim del sòl urbà 
 

Art. 84 Classificació del sòl urbà  47 
Art. 85 Solars 47 
Art. 86 Dret a Edificar i Cessions obligatòries i gratuïtes 47 
Art. 87 Altres obligacions  48 
Art. 88 Conservació de les urbanitzacions i dels Polígons d’actuació 48 
Art. 89 Vials de límit amb el sòl no urbanitzable 49 
Art. 90 Distribució de beneficis i càrregues 49 
Art. 91 Polígons d’actuació i sectors en sòl urbà 49  
Art. 92 Àrees de remodelació urbana i/o reurbanització SUNC 50 
Art. 93 Àrees de finalització d’urbanització en sòl urbà 50 
Art. 94 Actuacions aïllades 50 
Art. 95 Àrees de gestió  50 
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Capítol 6  
Règim del sòl urbanitzable delimitat 
 

Secció 1a.   Règim general 
 

Art. 96    Classificació del sòl urbanitzable delimitat  52 
Art. 97 Desenvolupament dels sectors de sòl  
 urbanitzable delimitat 52 
Art. 98 Limitacions a l’exercici de les facultats dominicals 52 
Art. 99 Divisió en sectors i subsectors 53 
Art. 100 Execució per polígons 53 
Art. 101 Cessions obligatòries i gratuïtes 53 
Art. 102 Règim d’ús provisional en sòl urbanitzable 53 
 

Secció 2a.   Reserves per a equipaments i dotacions comunitàries 
 

Art. 103 Previsions mínimes per a equipaments i dotacions 54 
Art. 104 Condicions mínimes que han de reunir les reserves  55 
Art. 105 Mòduls mínims 55 
 
Secció 3a.   Zona de desenvolupament urbà, intensitat I 
 

Art. 106 Definició 56 
Art. 107 Objectius  56 
Art. 108 Usos globals 57 
Art. 109 Tipus d’ordenació 57 
Art. 110 Edificabilitat 57 
Art. 111 Condicions de l’edificació 57 
Art. 112 Densitat d’habitatges 57 
Art. 113 Sistema d’actuació  57 
 

Secció 4a.   Zona de desenvolupament urbà, intensitat II 
 

Art. 114 Definició 58 
Art. 115 Objectius  58 
Art. 116 Usos globals 58 
Art. 117 Tipus d’ordenació 58 
Art. 118 Edificabilitat 58 
Art. 119 Condicions de l’edificació 58 
Art. 120 Densitat d’habitatges 59 
Art. 121 Sistema d’actuació  59 
 

Secció 5a.    Zona de desenvolupament urbà, intensitat III 
 

Art. 122 Definició 59 
Art. 123 Objectius  59 
Art. 124 Classificació dels sectors 60 
Art. 125 Usos globals 60 
Art. 126 Tipus d’ordenació 60 
Art. 127 Edificabilitat 60 
Art. 128 Condicions de l’edificació 60 
Art. 129 Densitat d’habitatges 61 
Art. 130 Sistema d’actuació  61 
 

Secció 6a.    Zona de desenvolupament industrial 
 

Art. 131 Definició [modificat] 61 
Art. 132 Usos globals [modificat] 61 
Art. 133 Condicions de l’edificació [modificat] 61 
Art. 134 Exigències mínimes 62 
Art. 135 Tipus d’ordenació 62 
Art. 136 Usos industrials 62 
Art. 137 Aparcaments 62 
Art. 138 Llicències provisionals  62 
 

Secció 7.  Sistema urbanístic costaner SUD [nova creació]  
 

Article 1.1. Definició del sistema urbanístic costaner SUD 
Article 1.2. Àmbit territorial 
Article 1.3. Determinacions d’aplicació 
Article 1.4. Règim del sòl del sistema urbanístic costaner SUD 
Article 1.5. Regulació del sòl urbanitzable delimitat 
Article 1.6. Fitxa urbanística Sector SUD-12 / S-8 Sa Riera 
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Capítol 7  
Règim del sòl no urbanitzable  
 

Secció 1a.   Disposicions generals 
 

Art. 139 Classificació del sòl no urbanitzable  63 
Art. 140 Limitació de l’exercici de les facultats dominicals 63 
 

Secció 2a.   Nucli de població 
 

Art. 141 Definició de nucli de població  64 
 

Secció 3a.   Àrees d’especial protecció 
 

Art. 142 Classificació de les àrees protegides 64 
Art. 143 Àrees de protecció forestal 64 
Art. 144 Àrees de protecció per hàbitat 65 
Art. 145 Àrees de protecció agrícola  65 
Art. 146 Activitats extractives 66 
Art. 147 Àrees de protecció paisatgística 67 
Art. 148 Zona de domini públic maritim-terrestre 67 
Art. 149  Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i interès social 68 
 
Secció 4a.   Dotacions en sòl no urbanitzable 
 

Art. 150    Dotacions per acampada (DA) 68 
Art. 151 Dotacions per al lleure (DL)  [eliminat] 69 
Art. 151 Dotacions per aparcament (Dap)  [nova creació] 69              
 
Secció 5.  Sistema urbanístic costaner [nova creació]  

Subsecció 1. Sistema urbanístic costaner CPEIN 
Article 1.1.   Definició del sistema urbanístic costaner CPEIN 
Article 1.2.   Claus urbanístiques subzones 
Article 1.3.   Actuacions 
Article 1.4.   Usos i activitats compatibles per a totes les zones 
Article 1.5.   Usos i activitats incompatibles per a totes les zones 
Article 1.6.   Subzona NU-CPEIN / PMT 
Article 1.7.   Subzona NU-CPEIN / PF-I 
Article 1.8.   Subzona NU-CPEIN / PF-II 
Article 1.9.   Subzona NU-CPEIN / PH 
Article 1.10. Subzona NU-CPEIN / PA 

Subsecció 2. Sistema urbanístic costaner C1 

Article 2.1.   Definició del sistema urbanístic costaner C1 
Article 2.2.   Claus urbanístiques subzones 
Article 2.3.   Règim de l’ús del sòl del sistema urbanístic costaner C1 
Article 2.4.   Subzona NU-C1 / PF-I 
Article 2.5.   Subzona NU-C1 / PF-II 

Article 2.6.   Subzona NU-C1 / PH 
Article 2.7.   Subzona NU-C1 / PA 
Article 2.8.   Subzona NU-C1 / PP 

Subsecció 3. Sistema urbanístic costaner C3 

Article 3.1.   Definició del sistema urbanístic costaner C3 
Article 3.2.   Claus urbanístiques subzones 
Article 3.3.   Règim de l’ús del sòl del sistema urbanístic costaner C3 
Article 3.4.   Subzona NU-C3 / PF-I 
Article 3.5.   Subzona NU-C3 / PF-II 
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TÍTOL III.  NORMES DE PROTECCIÓ I RÈGIM DELS SISTEMES 

 
Capítol 1  
Protecció del medi ambient              pàg.  
 

Secció 1a.   Normes generals 
 

Art. 152 Disposicions generals 70 
 

Secció 2a.   Protecció de l’ambient atmosfèric, indústries contaminants 
 

Art. 153 Nivells d’emissió 70 
Art. 154 Requisits per a la instal·lació 70 
 

Secció 3a.   Activitats i usos sotmesos a llicència 
 

Art. 155 Àmbit i regulació 71 
Art. 156 Classes 71 
Art. 157 Documentació i procediment 71 
Art. 158 Protecció contra incendis 72 
Art. 159 Riscos mecànics 72 
Art. 160 Situació de determinades activitats 72 

 
Capítol 2  
Protecció de les aigües continentals i litorals 
 

Art. 161 Regulació d’activitats a lleres públiques  73 
Art. 162 Protecció de lleres públiques i clavegueram 74 
Art. 163 Captació d’aigües subterrànies 74 
Art. 164 Abocaments industrials 74 
Art. 165 Protecció de les aigües del litoral en relació  
 amb els abocaments 74 

 
Capítol 3  
Protecció dels ecosistemes i el paisatge 
 

Art. 166 Disposicions generals 75 
Art. 167 Protecció del paisatge urbà 75 
Art. 168 Protecció ambiental del Precatàleg 75 
Art. 169 Protecció de l’arbrat en l’execució d’obres 75 
Art. 170 Sitges i dipòsits d’aigua 75 
Art. 171 Serveis de carreteres 75 
Art. 172 Anuncis i cartells 76 
Art. 173 Noves carreteres 76 

Art. 174 Pedreres i explotacions mineres a cel obert 76 
Art. 175 Abocadors 76 
Art. 176 Esteses de línies elèctriques, telegràfiques i telefòniques 76 
Art. 177 Paisatges naturals 76 
Art. 178 Singularitats paisatgístiques 76 
Art. 179 Zones de protecció de vistes panoràmiques 77 
Art. 180 Edificis d’interès per al paisatge 77 
Art. 181 Zones de jaciments arqueològics 77 
Art. 182 Protecció de paisatges Pintorescos 77 

 
Capítol 4  
Protecció del patrimoni historic-artístic 
 

Art. 183 Protecció dels monuments declarats 78 
Art. 184  Efectes de la incoació d’expedient per a la declaració 

de monument historic-artístic 78 
Art. 185 Prohibició de reconstrucció 78 
Art. 186 Requisits per a l’execució d’obres 78 
Art. 187 Protecció dels conjunts, carrers  
 i places d’interès històric-artístic, típic i tradicional 78 

 
Capítol 5  
Protecció de la ribera de mar 
 

Art. 188 Zona de domini públic marítim-terrestre 79 
Art. 189 Servitud de protecció 79 
Art. 190 Servitud de trànsit i accés al mar 79 

 
Capítol 6  
Protecció de les infraestructures 
 

Art. 191 Línies elèctriques d’alta tensió 80 
Art. 192 Instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques 80 
Art. 193 Protecció d’altres infraestructures i instal·lacions 80 

 
Capítol 7       
Sistemes 
 

Secció 1a.   Disposicions generals 
 

Art. 194 Definició i modificació 81 
Art. 195 Classificació dels sistemes 81 
Art. 196 Titularitat i afectació del sòl 81 
Art. 197 Valoració 81 
 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques. Índex sistemàtic / TEXT CONSOLIDAT                                                                 
 [Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 9 

Secció 2a.    Sistemes generals de comunicació 
 

Art. 198 Xarxa viària bàsica 82 
Art. 199 Règim de les vies públiques i el seu entorn 83 
Art. 200 Protecció de les vies 83 
Art. 201 Sistema portuari 83 
 

Secció 3a.   Sistema general d’espais lliures 
 

Art. 202 Classificació 84 

Art. 203 Règim dels parcs urbans [modificat] 84 
Art. 204 Règim dels parcs forestals 84 
 
 

Secció 4a.   Sistema general d’equipaments comunitaris 
 

Art. 205 Classificació dels equipaments comunitaris 85 
Art. 206 Condicions d’edificació 85 
 
 
 

TÍTOL IV.  REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ.       
                  ORDENANCES DE L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL. 

 
Capítol 1 pàg.  
Disposicions comunes a totes les zones 
 

Secció 1a.   Àmbit de les ordenances 
 

Art. 207 Àmbit d’aplicació 86 
Art. 208 Parcel·la mínima edificable 86 
Art. 209 Edificacions en volum o ús disconforme 86 
 

Secció 2a.   Definicions generals 
 

Art. 210 Definició de termes i conceptes [modificat] 87 
 

Secció 3a.   Condicions de volum 
 

Art. 211 Disposicions genèriques sobre les condicions de volum 88 
Art. 212 Intensitat de l’edificació 88 
Art. 213 Planta baixa 88 
Art. 214 Planta soterrani 89 
Art. 215 Alçada de les plantes pis 89 
Art. 216 Cossos sortints 89 
Art. 217 Vol màxim dels cossos sortints 89 
Art. 218 Elements sortints 90 
 

Secció 4a.   Condicions higiènico-sanitàries 
 

Art. 219 Condicions dels habitatges 90 
Art. 220 Superfície útil 91 
Art. 221 Programa funcional mínim 91 
Art. 222 Ventilació i il·luminació 91 
Art. 223 Patis de llums i de ventilació 92 
Art. 224 Escales 92 
Art. 225 Locals comercials 93 
Art. 226 Oficines 93 
Art. 227 Indústries 93 
Art. 228 Edificis i locals destinats a altres usos 94 
 

Secció 5a.   Condicions estètiques 
 

Art. 229 Condicions generals 94 
Art. 230 Façanes 94 
Art. 231 Elements superposats a les façanes 95 
Art. 232 Esteses aèries 95 
Art. 233 Cartells publicitaris 96 
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Secció 6a.   Normes aplicables al tipus d’ordenació de l’edificació, segons 
alineacions de vial 

 

Art. 234 Paràmetres específics  96 
Art. 235 Alineació de vial  96 
Art. 236 Alçada  97 
Art. 237 Determinació d’alçades  97 
Art. 238 Mitgeres  98 
Art. 239 Profunditat edificable  98 
Art. 240 Espai lliure interior [modificat]  98 
Art. 241 Reculades  98 
 

Secció 7a.   Normes aplicables al tipus d’ordenació d’edificació aïllada 
 

Art. 242 Paràmetres aplicables en aquest tipus d’ordenació  99 
Art. 243 Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la  99 
Art. 244 Desenvolupament del volum edificable 100 
Art. 245 Ocupació màxima de la superfície de la parcel·la 100 
Art. 246 Sòl lliure d’edificació 100 
Art. 247 Alçada màxima i nombre de plantes 100 
Art. 248 Separacions mínimes 100 
Art. 249 Construccions auxiliars [modificat] 101 
Art. 250 Tanques 101 
Art. 251 Adaptació topogràfica. Desmunts 101 
 

Secció 8a. Normes aplicables al tipus d’ordenació, segons volumetria específica 
 

Art. 252 Objectius d’aquest tipus d’ordenació 102 
Art. 253 Distribució de l’edificació neta 102 
Art. 254 Ordenació de la forma de l’edificació 102 
Art. 255 Configuració de l’ordenació 102 
Art. 256 Ocupació màxima de la parcel·la 102 
Art. 257 Cota de referència de la planta baixa 103 
Art. 258 Paràmetres en la configuració unívoca 103 
Art. 259 Paràmetres en la configuració flexible 103 
Art. 260 Localització relativa de l’edificació 104 

 

Capítol 2                  pàg. 
Normes particulars de zones               
 

Secció 1a.   Zona del centre històric (1) 
 

Art. 261 Definició [modificat] 105 
Art. 262 Condicions de l’ordenació [modificat] 105 
Art. 263 Condicions d’ús 105 
Art. 264 Condicions de volum [modificat] 105 
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TÍTOL I.  DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL  
 
 
 
CAPÍTOL 1 
DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

MUNICIPAL 

 
Art. 1 Funció i àmbit d’aplicació territorial del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Begur, marc legal i abreviatures i  referències. 
 

1. És objecte de la normativa d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
juntament amb la documentació que l’integra  i d’acord amb l’article 59 de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya 2/2002 de 14 de març, l’ordenació urbanística integral 
del municipi de Begur, entre els límits municipals de Pals, Regencós i Palafrugell 
i la ribera del mar Mediterrani, mitjançant la seva classificació en sòl urbà, sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable. 

2. Les determinacions fonamentals d’aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, 
venen constituïdes per:  

a).- La classificació del territori en les classes de sòl urbà, consolidat i no consolidat, 
urbanitzable delimitat i no delimitat, i no urbanitzable d’especial protecció o no apte 
per llur transformació, així com en  àmbits o superfícies que en cada cas resulten 
necessaris. 

b)- L’establiment de les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a 
aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 

c) - El desenvolupen per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del 
territori, adequat al desenvolupament urbanístic sostenible i per assolir uns nivells 
adequats de qualitat de vida, sostenibilitat ambiental i de preservació enfront de 
riscos naturals i tecnològics, d’acord amb el que estableixen els articles 3 i 9 de la 
Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya.  

d) La determinació d’indicadors de creixement, població, recursos i 
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà que justifiquen l’oportunitat i la 
conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos públics derivats de 
l’imperatiu d’utilització racional del territori. 

e) La incorporació de previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i 
energètics. 

f) La definició del sistema general d’espais lliures públics. 

g)  En sòl urbà, s’estableix la qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació 
d’aquest per a sistemes urbanístics generals i locals; s’assignen usos detallats per a 
cada zona; es regulen els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i 
compositiva de les edificacions; es determina quins valors arquitectònics, 
paisatgístics i mediambientals han d’ésser protegits i es regula l’ús del subsòl. 

h) La  delimitació de polígons d’actuació en sòl urbà consolidat i no consolidat, tot 
detallant l’ordenació urbanística del sòl, fixant-ne els paràmetres urbanístics 
necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació i assenyalen les alineacions i 
les rasants bàsiques. Pel que fa a l’ordenació de volums, s’estableix en cada cas la 
seva concreció o en altre cas es fixarà a la reparcel·lació o bé conjuntament i dins el 
projecte en el moment d de l’atorgament de llicències d’edificació. 

i)- Es precisen les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques, se 
n’avalua el cost i en el seu cas s’estableix la divisió per l’execució en etapes, amb el 
grau suficient de detall per a permetre’n l’execució immediata, més uns criteris i un 
pressupost orientatiu de les altres obres i despeses d’urbanització, sens perjudici de 
la concreció que en facin els projectes d’urbanització complementaris.  

j)-  En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals es delimiten sectors 
subjectes a un pla de millora urbana, es fixen els índexs d’edificabilitat bruta, les 
densitats i els usos principals i compatibles. 

k)-  En sòl urbà consolidat, s’estableix quins són els elements d’urbanització que cal 
completar o acabar, perquè els terrenys adquireixin la condició de solar. 

l)  En sòl urbanitzable delimitat, es concreta la delimitació dels sectors i, per a 
cadascun d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta, la densitat màxima, que no  
ultrapassa en cap cas els cent habitatges per hectàrea, i els usos principals i 
compatibles. 

ll)  En sòl urbanitzable no delimitat, s’estableixen les magnituds màximes o mínimes 
de les actuacions urbanístiques que hi són permeses, en funció dels diferents usos, 
les intensitats màximes dels usos urbanístics, les connexions amb les 
infraestructures exteriors, i els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i 
gratuïta. 

m) En sòl no urbanitzable, s’estableixen les qualificacions possibles, en coherència 
amb el grau de conservació i protecció pretesos, els paràmetres bàsics de les 
edificacions admissibles, els llindars a què es refereix l’article 49.1. de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya 2/2002 i els demés paràmetres fixats per aquesta.  

3. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i disposicions generals d’aplicació:  

Les presents Normes Urbanístiques, conjuntament amb els restants documents 
exigits per la legislació urbanística, en especial la llei d’Urbanisme de Catalunya 
2/2002 de 14 de Març (en endavant LUC 2/02), i la llei estatal 6/1998  sobre règim 
del sòl i determinacions contigudes a la Llei de Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN),  
i la demès normativa i disposicions sectorials integren el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Begur. 

La present revisió  i adaptació es redacta d’acord amb les prescripcions de la Llei 
estatal del sòl 6/1998, i amb la interpretació que de la mateixa n’ha fet el Tribunal 
Constitucional (STC 164/2001 de 11 de juliol), i d’acord amb el Decret Legislatiu 
1/1990 de 12 de juliol de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aprova la refosa 
dels textos vigents a Catalunya en matèria urbanística la Llei 2/2002 de 14 de Març 
d’Urbanisme de Catalunya, així com la Taula de vigències  aprovada per Decret 
166/2002 de 11 de juny; el Decret 308/1982, de 26 d’agost, pel qual s’aprova el 
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Reglament per al desplegament i l’aplicació de la Llei 9/1981, sobre protecció de la 
legalitat urbanística; Decret 146/1984, de 10 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
per al desplegament i l’aplicació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures 
d’adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya, Decret 303/1997, de 25 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures per facilitar l’execució 
urbanística; Ordre de 6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova la Instrucció que regula 
aspectes orgànics i funcionals del Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores; 
Llei 17/2000,de 29 de desembre, d'equipaments comercials; Llei 3/1998 de 
Intervenció Integral de l’Administració ambiental i el seu reglament;  articles vigents – 
per diposar-ho la llei 6/1998- del Reial Decret legislatiu 1/1992,de 26 de juny, pel 
qual es va aprovar el text refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana 
(RDL 1/92), Reial Decret 2159/1978,de 23 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament 
de Planejament Urbanístic, Reial Decret 3288/1978,de 25 d’agost, pel qual s ’aprovà 
el Reglament de Gestió Urbanística; Reial Decret 2178/1978,de 23 de juny, pel qual 
s’aprovà el Reglament de Disciplina Urbanística; aquests reglaments en la part no 
suspesa, i en la que sigui d’aplicació a  Catalunya. 

4.-Així mateix seràn aplicables les demés disposicions vigents, i en especial las de 
caracter sectorial, tant pel que fa  equipaments comercials  Decret 346/2001; així 
com pel que fa a les disposicions de prevenció d’incendis Decret 64/1995 i altres 
com normes i disposicions sobre telefonia, ports, carreteres, i les disposicions de  la 
Llei del Pla d’espais d’interès natural. En tot cas sempre s’haurà de tenir en compte 
la norma sectorial de cada matèria, i per tant les actuacions de l’Ajuntament de 
Begur, s’entenen sense perjudici de les competències concurrents en la matèria,  
d’altres administracions. 

5.- Abreviatures i referències. 

A més de les claus d’identificació  que figuren en els diversos documents d’aquest 
Pla i a l’article 9 d’aquesta normativa, també s’utilitzen  de manera més frecuent les 
següents abreviatures i referències: 
 

Planejament: 

POUM     Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
PDU        Pla Director Urbanístic 
PEU        Plans Especials Urbanístics 
PMU        Plans de Millora Urbana 
PPU        Plans  Parcials Urbanístics 

PPD        Plans Parcials Urbanístics de Delimitació 
 

Classificació del sòl: 

SU          Sòl Urbà 
SUC       Sòl Urbà Consolidat 
SUNC    Sòl Urbà No consolidat. 
SUD       Sòl Urbanitzable Delimitat 
SUND    Sòl Urbanitzable No delimitat 

SNU       Sòl No urbanitzable 

 

Conceptes Urbanístics bàsics: 

ZV          Espais lliures / Zones verdes 
AU         Aprofitament Urbanístic 
PA         Polígons d’Actuació 
PD         Plans derivats 

DUS      Desenvolupament Urbanístic Sostenible 

 

Referències a legislació i disposicions vàries: 

NNUU        Normes Urbanístiques del present POUM 
LUC 2/02   Llei d’Urbanisme de Catalunya 
RGU          Reglament de gestió Urbanística 
RPU          Reglament de Planejament urbanístic 
RDU          Reglament de Disciplina Urbanística 
LSV           Llei del sòl i valoracions (6/98) 
RMEU       Decret 303/97 Reglament facilitar gestió urbanística 

TR-92        Disposicions vigents del Text refós de la Llei del sòl de 1992 

 
Art. 2. Vigència del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  

1. Aquest Pla entrarà en vigor al dia següent de la publicació de la seva aprovació 
definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el seu cas en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

2. La seva vigència serà indefinida en tant no es revisi, sense perjudici de les 
modificacions que puguin introduir-se durant la seva gestió o les derivades de la 
revisió quadriennal del seu Programa d’Actuació. 

 
Art. 3. Revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

1. Són circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió, sens perjudici 
de la tramitació d’una modificació puntual quan s’escaigui, les disfuncions entre 
les disposicions del pla d’ordenació urbanística municipal i les necessitats reals 
de sòl per a crear habitatges o per a establir activitats econòmiques. 

2. En especial, i a mès del supòsit establert a l’apartat 1, justificarà la revisió del 
Pla, previ l’estudi corresponent, alguna de les circumstàncies següents: 

a. Quan s’hagin complert 8 anys de vigència 

b. L’alteració o variació substancial en les previsions de població, recursos, usos o 
intensitat d’ocupació que impliquen una reconsideració de l’estructura territorial i 
model del territori o de la classificació del sòl. 

c. Les majors exigències d’equipaments comunitaris, derivats de la pròpia evolució 
socio-econòmica de la població de disposicions de rang superior. 

d. L’aprovació definitiva d’un Pla Director Territorial de Coordinació o d’un Pla 
Territorial General o Parcial a què es refereix la Llei 23/1983 del Parlament de 
Catalunya Urbanístic, l’àmbit del qual abasti totalment o parcialment el municipi de 
Begur, segons el previst en l’article 9.2 de la Llei del Sòl. 56 de la LUC 2/02. 
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e. La concurrència d’altres circumstàncies sobrevingudes respecte factors bàsics del 
planejament que aconsellessin la modificació del model territorial. 

 
 

Art. 4.- Modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 

1. L’alteració de qualsevol dels elements del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
no inclosos en el concepte de revisió es considerarà modificació del Pla, i s’ajustarà 
al què estableixi en cada moment la legislació urbanística vigent en el moment de la 
revisió modificació així com les disposicions sectorials i  concordants, i en el que no 
estigui  previst, serà d’aplicació el que es disposa en aquestes Normes 
Urbanístiques, i a l’article 94 de la LUC 2/02. 

2.  La modificació de qualsevol dels elements  del pla  se subjecta a les mateixes 
disposicions que en regeixen la formació.  

3.  Si la modificació comporta un increment de sostre edificable, s’han d’incrementar 
proporcionalment els espais lliures i les reserves per a equipaments determinats per 
l’article 65.3 i 4 de la LUC 2/02. 

4.-Les propostes de modificació hauran de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència en relació amb els interessos públics i 
privats concurrents.  

5.- La modificació  que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels 
espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel present 
planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha d’ésser 
aprovada segons el que determina l’article 95(1 de la LUC 2/02 a  excepció de què 
les modificacions esmentades siguin incloses en un procediment de revisió, o es 
tracti d’ajusts dels espais esmentats que no alterin la funcionalitat, la superfície ni la 
localització en el territori. 

6.  Les propostes de modificació  a què es refereix l’apartat anterior han de justificar 
en la memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, 
que no es perjudiquen els aspectes qualitatius ni quantitatius dels espais afectats. 

7. La modificació del Pla haurà de tenir, en tot cas, el grau de precisió pròpia del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal i comprendrà un estudi que justifiqui la incidència 
de la nova ordenació en les previsions del present Pla. 
 
Art. 5.- Caràcter vinculant de les determinacions del Pla 
 

Les determinacions d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vincularan 
l’Administració, Organismes Públics o Privats i els particulars, de manera que 
qualsevol intervenció sobre el territori municipal, de caràcter provisional o definitiu, 
d’iniciativa pública o privada, haurà d’ajustar-se a aquestes Normes Urbanístiques, i 
d’acord amb allò previst  a la legislació vigent(en especial l’article 90 i 91 del DL 
1/1990). Tot això sense limitació a les competencies de les demés administracions 
amb competències concurrents o institucionals, si bé amb la limitació de la no 
vulneració de l’autonomia municipal recollida  l’article 140 de la Constitució.  

Els convenis urbanístics de planejament, gestió i / o execució que se signin en 
desenvolupament del present pla, s’han d’integrar en la documentació del 
planejament o de l’instrument de gestió al qual es refereixin i hauran d’especificar si 
tenen o no naturalesa normativa. 

 
Art. 6.- Obligatorietat de l’observació del Pla 
 

1.- En tot cas el desenvolupament del Pla s’ajustarà a la legislació urbanística 
aplicable a Catalunya.  
Les obres i usos que excepcionalment es puguin autoritzar  no contemplats en el 
present  Pla, seguiran la tramitació legalment establerta, i en cap cas podran 
constituir dispensa singular.  

2.-  En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravinguin les determinacions del present Pla. 

 
Art. 7.- Interpretació dels documents del Pla 

1.-  La interpretació dels documents del Pla correspon a l’Ajuntament de Begur, dins 
de les seves competències urbanístiques, sense perjudici de les facultats 
competències de la Generalitat de Catalunya i de la jurisdicció dels Tribunals, i 
essent d’aplicació les regles determinades a l’article 10 de la LUC 2/02.  

2.- En tot cas és d’aplicació l’article 3.1 del Codi Civil, pel que fa a la interpretació, si 
bé  sempre serà prevalent aquella interpretació que respecti el concepte de 
desenvolupament urbanístic sostenible, definit a l’article 3 de la LUC 2/02. 

3.-La interpretació dels documents es farà a partir del sentit dels vocables i 
representacions gràfiques, atenent a la unitat i coherència dels mateixos entre sí, 
com integrants del Pla, en l’acompliment dels objectius i finalitats del Pla formulats 
en la Memòria i a la realitat social i l’àmbit d’aplicació. 

4.-En la interpretació dels plànols i representacions gràfiques prevalen: 

a. En matèria de classificació del sòl, les determinacions expressades en el 
plànol de classificació del sòl a escala 1:5.000. 

b. En matèria de qualificació del sòl i zonificació, així com en la precisió de 
límits, les determinacions dels plànols de règim normatiu del sòl urbà a escala 
1:1.000. 

5.- Les Normes Urbanístiques prevalen sobre els restants documents del Pla i 
s’interpretaran d’acord al seu contingut i amb les finalitats i objectius del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal expressats en la Memòria. Els dubtes en la 
interpretació del planejament urbanístic produïts per imprecisions o per 
contradiccions entre documents d’igual rang normatiu es resolen atenent els criteris 
de menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció 
ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada de les normes.  
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En el supòsit que es doni un conflicte irreductible entre la documentació imperativa 
del planejament urbanístic i que no pugui ésser resolt atenent els criteris generals 
determinats per l’ordenament jurídic, preval el que estableixi la documentació escrita, 
llevat que el conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el 
qual cal atenir-se a la superfície real. En el supòsit que diverses normes o mesures 
restrictives o protectores, tant les derivades de la legislació sectorial o de llurs 
instruments específics de planejament com les de caràcter urbanístic, concorrin en 
un mateix sector o àmbit municipal i comportin diferents graus de preservació, s’ha 
de ponderar l’interès públic que hagi de prevaler i cercar la utilització més racional 
possible del territori. 

6.- No obstant l’expressat anteriorment, es podran corregir d’ofici amb la 
interpretació que aprovi l’administració, les errades materials i de fet, contradiccions 
o puntualitzacions. En tot cas l’explicació crearà antecedents que hauran de ser 
tinguts en compte en successives interpretacions o puntualitzacions. 

7.- Càlcul de la densitat d’habitatges. A efectes del càlcul del nombre màxim 

d’habitatges que resulti per l’aplicació de la densitat d’habitatges zonal o sectorial 
d’un àmbit determinat, es realitzarà tenint en compte només el resultat del nombre 
sencer, tot despreciant els decimals. [MP-23]  

Modificació puntual MP-23 

expedient: 2010 / 040295 / G  

aprovació: CTUG 29/09/2010 

publicació: DOGC 5781  25/05/2015 
  

Art. 8.- Documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 

1. Els documents que integren el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal són els 
següents: 

 

a. Exposició de motius i memòria justificativa de l’ordenació urbanística. 

b. Informe ambiental 

c. Plànols d’ordenació 

Sèrie E.  Estructura general i orgànica del territori 

Sèrie F.  Classificació del sòl 

Sèrie G.  Classificació del sòl. Usos globals 

Sèrie Q.  Qualificació del sòl. Zonificació 

Sèrie X.     Xarxes de subministrament i serveis 

Sèrie H.  Regulació detallada del sòl urbà 

Sèrie R. Resum  
 

c. Normes Urbanístiques: 

Títol I. Disposicions de caràcter general 

 Normes de tramitació i concessió de llicències 

Títol II. Règim del sòl 

Títol III. Normes de protecció i règim dels sistemes 

Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà 

 Ordenances reguladores de l’edificació i ús del sòl 

d. Fitxes de paràmetres urbanístics de polígons d’actuació i sectors 

e. Agenda i avaluació econòmica i financera 

f. Béns protegits. Catàleg de masies i cases rurals 
 

2. Els restants documents que integren el Pla, estudis sectorials i plànols 
d’informació, tenen un caràcter informatiu. 

 
Art. 9.- Codi d’identificació 
 

Als efectes d’assignar una referència precisa entre les qualificacions zonals, les 
àrees de planejament i gestió i els sistemes determinats en aquestes Normes 
Urbanístiques, i la seva representació gràfica, el codi d’identificació en els plànols és 
el següent: 
 

Sistemes 

Sistemes de comunicació  X 
Xarxa viària bàsica   XB 
· Carreteres comarcals i locals  XB/c 
· Xarxa arterial   XB/a 
 

.     Xarxa peatonal   XB/p 
 

Sistema portuari   XP 

Sistemes d’espais lliures  ZV 

Espais lliures i zones verdes 
Parcs urbans   ZV/p 
· Parcs forestals   ZV/f 
 

Parcs i jardins públics 
· Jardins urbans   ZV/j 
· Àrees d’esbarjo i jocs infantils  ZV/a 

Sistemes d’equipaments comunitaris 

· Equipaments docents  E 
· Equipaments esportius  Ed 
· Equipaments culturals  Ec 
· Equipaments religiosos  Er 
· Equipaments administratius  Ea 
· Equipaments sanitari-assistencials Eh 
· Seguretat ciutadana i protecció civil SC 
· Abastament i mercat  M 
· Cementiris municipals  C 

Sistemes de serveis tècnics  ST 
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Zones en sòl urbà 
 

Centre històric   1 
· De conservació estricta  1a 
· De conservació i substitució  1b 
 

Nucli rural    2 
 

Eixample i extensió urbana  3 
· Eixample intensiva   3a 
· Eixample semi-intensiva  3b 
 

Indústria-taller   4 
 

De volumetria específica  5 
 

Residencial urbana   6 
 

Ciutat jardí (àrees plurifamiliars)  7 

· Intensiva   7a 
· Extensiva   7b 
 

Ciutat jardí (àrees unifamiliars)  8 

· Semi-intensiva   8a 
· Extensiva   8b 
· Dispersa   8c 
 

Agrupació turístico-residencial  9 

· Poblat típic   9a 
· Hoteler opcional   9b 
· Polígons especials   9c 
· Hoteler    9d 
· Campaments de turisme  9e 
· Condominis   9f 
 

Equipaments privats   10 

· Esportius   10a 
· Socioculturals   10b 
· Comercials   10c 
· Garatges i estacionament  10d 
· Verd privat   10e 
· Equipament religiós  10f 
· Equipament residencial  10g 
 

Edificació privada d’interès  20 

 
Zones en sòl urbanitzable delimitat 
 

De desenvolupament urbà, intensitat 1 11 
De desenvolupament urbà, intensitat 2 12 
De desenvolupament urbà, intensitat 3 13 
De desenvolupament industrial  14 
 

Zones en sòl no urbanitzable 
 

De protecció agrícola   PA 
De protecció forestal, nivell 1  PF-I 
De protecció forestal, nivell 2  PF-II 
De protecció per habitat  PH 
De protecció paisatgística  PP 
De protecció maritim-terrestre  MT 
Dotacions per acampada  DA 
Dotacions per activitats lúdiques  DL 
Enclavament industrial transitori  EIT 

 
Àrees de planejament i gestió 
 

Sòl urbà 
 

Polígons d’actuació   P- 
Polígons amb urbanització pendent PU- 
Polígons amb Entitat de conservació EC- 
Polígons per actuacions aïllades  AA- 
 
Sòl urbanitzable delimitat 
 

Sectors    S- 
Subsectors    SS- 
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CAPÍTOL 2 
DEL DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL 

 
Art. 10.- Competències i participació ciutadana. 
 

1.-El desenvolupament d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, a través dels 
instruments jurídico-urbanístics procedents segons la classificació del sòl i els 
objectius pretesos, correspon a l’Ajuntament de Begur, sense perjudici de la 
iniciativa privada, i segons el sistemes i/o subsistemes d’actuació que per cada 
sector es fixen, o establexi el planejament derivat.  

2.-L’Ajuntament fomentarà la participació ciutadana i dels titulars de drets dominicals 
per a la formulació i elaboració dels plans operatius que desenvolupen el Pla Genera 
POUMl, i facilitarà a les associacions i particulars la col·laboració administrativa, 
informativa i tècnica necessària per tal d’assolir aquests objectius. 

3.-Correspondrà a la resta d’Administracions Públiques el desenvolupament de les 
infraestructures i equipaments de la seva competència programats en aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal., amb els informes i participació de l’Ajuntament 
de Begur. 

4.-La gestió de les actuacions privades previstes pel Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en sòls de titularitat privada correspon als particulars, sense perjudici que 
l’Ajuntament -a sol·licitud dels mateixos- col·labori, o en el seu cas, substitueixi 
subsidiàriament a la iniciativa privada per l’incompliment dels terminis previstos per 
la seva execució,en el Programa d’Actuació, o per ser d’interès municipal portar a 
terme l’actuació. 

5.-Les actuacions públiques i privades previstes en aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal es desenvoluparan en els terminis establerts en cada fitxa o 
fixats a la normativaen el Programa d’Actuació, d’acord amb l’ordre de prioritats que, 
dins dels límits quadriennals temporals prefixats, aconselli, per raons d’oportunitat i 
conveniència, la política urbanística del municipi. 

6.-Per facilitar la col·laboració ciutadana, i per facilitar la gestió i tramitació del 
planejament es podran subscriure convenis de preparació de planejament, gestió i 
execució del mateix, en el marc de la legislació urbanística, i de l'article 88 de la Llei 
30/1992 de 26 de Novembre. 

7.-Per tal de fer efectives les competències en matèria d’urbanisme, de protecció del 
territori i d’habitatge establertes per la Constitució i per l’Estatut, l’Ajuntament de 
Begur, com administració actuant ostenta les facultats pertinents i necessàries 
establertes per llei, per a formular, tramitar, aprovar i executar els diferents 
instruments urbanístics de planejament i de gestió, per a regular i promoure l’ús del 
sòl, de l’edificació i de l’habitatge i per a aplicar les mesures disciplinàries i de 
restauració de la realitat física alterada i de l’ordenament jurídic vulnerat. 

8.-Les competències urbanístiques de l’Ajuntament de Begur inclouen, a més de les 
expressament atribuïdes per la Llei, les facultats complementàries i congruents per a 
poder exercir-les d’acord amb la llei i per a satisfer les finalitats que en justifiquen 
l’atribució expressa. 
 
Art. 11.- Classificació i subordinació jeràrquica dels plans de 
desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  
 

1.-El principi de jerarquia normativa informa i ordena les relacions entre els diferents 
instruments urbanístics de planejament derivat i de gestió en relació a les 
determinacions d’aquest POUM i allò regulat per la llei urbanística aplicable. 

2.-  Els plans derivats  han d’ésser coherents amb les determinacions del  POUM de 
Begur, i sense perjudici de respectar els Plans supramunicipals. 

3..- Els plans que s’elaborin en desenvolupament de les previsions d’aquest POUM 
respectaran íntegrament les seves determinacions i previsions, segons la 
classificació del sòl i el règim urbanístic aplicable. 

4.- Es recullen en el Present pla, determinacions, que per no ser incompatibles amb 
el nou règim fixat pel Pla, provenen d’antics instruments urbanístics, que han estat 
executats pràcticament amb la seva totalitat, o que estan incursos en execució. N o 
obstant, els hi serà d’aplicació, a més de les determinacions d’aquest Pla, el que 
estableixi la legislació urbanística vigent, i en el seu cas la sectorial, com – a títol 
d’exemple -la llei 20/1991 de 25 de novembre de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

5.- El desenvolupament de l’ordenació urbanística  tant del sòl urbà consolidat com 

no consolidat, i els polígons d’actuació en sòl urbà, es realitzarà directament a través 
del propi POUM de Begur, sense perjudici de la tramitació, aprovació i execució –si 
s’escau- de Plans Especials urbanístics, Plans especials de Millora Urbana, catàlegs 
i ordenances municipals, i dels projectes d’edificació, i en el seu cas projectes 
d’urbanització complementaris, així com dels instruments d’equidistribució. La 
tramitació i contingut d’aquests instruments serà aquella que determini la vigent 
legislació urbanística, i el present Pla.   

a). En concret els Plans de Millora Urbana tindran  per objecte: 

1) En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d’acomplir operacions 
de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació d’usos, 
de reurbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de sectors determinats, i 
altres de similars. 

2) En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes 
assenyalats per la lletra b de l’article 30 de la LUC 2/02, i regular la composició 
volumètrica i de façanes. 
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b).  Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la 

transformació d’usos o la reurbanització poden determinar operacions urbanístiques 
que comportin la reconversió del model urbanístic de l’àmbit de què es tracti, quant a 
l’estructura, l’edificació existent i els usos, o bé establir la substitució integral o 
parcial de les infraestructures d’urbanització i la implantació de noves 
infraestructures, per raons d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les 
existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social. 

c).  Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’ordenació específica del 
subsòl per a àmbits determinats han de regular: 

1) La possibilitat d’aprofitament privat i, específicament, de mantenir o no, en tot o en 
part, l’aprofitament privat preexistent. 

2) L’ús del subsòl, vinculat a l’ús públic i a la prestació de serveis públics, d’acord 
amb el que estableix l’article 39 de la LUC 2/02 

d). Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment d’operacions 
de millora urbana no contingudes en el present pla d’ordenació urbanística municipal 
requereixen la modificació d’aquest, prèviament o simultàniament, excepció feta dels 
supòsits en què no s’alterin ni els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues 
urbanístiques ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 

e).  Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu l’acompliment d’operacions 
de revitalització del teixit urbà, per a garantir el manteniment o el restabliment de la 
qualitat de vida, han de regular les condicions de compatibilitat dels diversos usos 
del sòl. 

En tot cas els plans de millora urbana contenen les determinacions pròpies de llur 
naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, 
els plànols i les normes corresponents.  S’aplicarà als plans de millora urbana el que 
estableixen els articles 65 i 66 de la LUC 2/02 per als plans parcials urbanístics, a 
excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65 pel que fa a la reserva de 
sòl. 

Així mateix els plans de millora urbana han de concretar les reserves necessàries 
per als sistemes urbanístics locals, si no ho concretés el present  planejament 
urbanístic general. 

6.- Pel desenvolupament dels sectors del sòl urbanitzable delimitat i els seus 
polígons, es tramitaran els corresponents plans Parcials Urbanístics, de conformitat 
amb el que disposen els articles 65 i 66 de la LUC 2/02. 

8.- Tot això sense perjudici de la redacció de Plans especials  urbanístics, d’acord 
amb el que estableix l’article 67 de la LUC 2/02. 

9.- En sòl No Urbanitzable, el desenvolupament del POUM de Begur, es realitzarà, 
segons les actuacions previstes en el mateix, pel que fa a sistemes o a altres usos 
d’interès general.  En tot cas, s’aplicarà allò que disposen els articles 47 a 51 de la 
LUC 2/02, i sense perjudici del que determinin les disposicions sectorials, i 
Planejament superior al present pla; en concret s’observarà la normativa continguda 
al Pla d’espais d’interès Natural de Catalunya. 

Art. 12.-  Instruments urbanístics derivats de planejament i execució. 
 

1. Per a la consecució dels objectius indicats en el present Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal i pel seu desenvolupament i en el seu cas per completar les 
seves determinacions, es podran redactar els urbanístics urbanístic previstos a la 
legislació urbanística, tals com Plans Parcials Urbanístics, Plans Especials 
Urbanístics, Estudis de Detall, Plans de Millora Urbana, Projectes d’obres 
d’urbanització ordinària complementaris, Projectes d’urbanització, i Projectes de 
delimitació i divisió de les unitats dels sectors  o dels polígons d’actuació (Art. 65 i 
ss de la LUC 2/02).                                                 

                                   En sòl Urbanitzable delimitat. 
                 Plans Parcials Urbanistics     De Delimitació, en SUND.  
 
                                                                   Recints, conjunts,paisatge urbà, protecció,  
                                                                   Millora àmbits urbans, masies, subsòl,  
                Plans Especials Urbanístics       Campings, ús d’equipaments, execució    
                                                                   d’obres  d’infraestrutura, comunicacions... 
 
                                                           SUNC: completar teixit urbà, rehabilitació, refor- 
 POUM                                                ma interior, transformació usos, reurbanització 
                 Plans de Millora Urbana      ordenació subsòl, sanejament..... 
                                                            SUC: completar  urbanització, volumetria i  
                                                             façanes 
 
                 Catàlegs, Ordenances , Projectes d’urbanització complementaris 
                 
                                                                  Divisió Poligonal 
                                                                  Estatuts i Bases d’Actuació 
                   Instruments de gestió Urb.     Projectes de reparcel·lació 
                                                                  Determinació sistema actuació 
 

2.   Els fins d’aquests instruments seran els establerts a la legislació urbanística 
vigent, i per tant no es podrà tramitar un instruments quan en correspongui la 
tramitació d’un altre, segons l’esmentada legislació. 

3. El contingut dels instruments urbanístics serà aquell que en cada cas assenyali la 
legislació urbanística vigent, si bé als Plans Parcials Urbanístics, contindran una 
anàlisi pormenoritzada de les alineacions, rasants i volumetria i obres 
d’urbanització. A fi de facilitar la gestió, es procurarà que els instruments que es 
redactin i tramitin siguin prou complerts per no necessitar de posteriors 
instruments de planejament pel seu desenvolupament. 

4. Es respectarà el principi de jerarquia normativa, i per tant cap instrument de 
planejament inferior podrà modificar els instruments superiors, llevat dels ajusts 
que per límits de propietat o de zonificació o execució siguin necessaris, i que en 
cap cas podran ultrapassar el 5% de les àrees delimitades al present Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, amb excepció dels sistemes generals, en què 
s’estableix un marge del 8%. 
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5.   La tramitació i les competències per aquells són les que estableixen la legislació 
urbanística vigent. 

6.Les obres d’urbanització que no tenen el caràcter de bàsiques i que no estant 
incloses en un instrument de planejament derivat, s’inclouran en un projecte 
d’urbanització complementari, d’acord amb el que disposa l’article 87.6) de la LUC 
2/02.  

7. Els plans urbanístics derivats d’iniciativa privada, a més d’incloure les 
determinacions establertes amb caràcter general per la legislació urbanística 
vigent, han de contenir documentació específica referida a: 

a) L’estructura de la propietat del sòl afectat. 

b) La viabilitat econòmica de la promoció. 

c) Els compromisos que s’adquireixen. 

d) Les garanties de compliment de les obligacions contretes. 

- Les garanties a què es refereix l’apartat d) han de respondre també de les sancions 
que es puguin imposar per raó d’infraccions urbanístiques en matèria d’execució 
d’obres d’urbanització i de les indemnitzacions que correspongui eventualment de 
satisfer, que en tot cas s’han d’actualitzar en funció del pressupost dels projectes 
complementaris d’urbanització. En el supòsit que siguin executades, aquestes 
garanties han d’ésser reposades. 

-  Aquests plans urbanístics  es tramiten d’acord amb el que estableix amb caràcter 
general la legislació urbanística vigent per als plans urbanístics derivats, amb les 
especificitats següents: 

a) S’ha de citar personalment al tràmit d’informació pública els propietaris dels 
terrenys que hi siguin compresos, llevat que el pla sigui formulat per la totalitat dels 
propietaris de la superfície afectada i aquest fet s’acrediti mitjançant un document 
públic en què es faci constar l’estructura de la propietat del sòl. 

b) S’ha de notificar individualment als propietaris dels terrenys l’aprovació definitiva 
del pla, si s’escau. 

c)  L’acte d’aprovació d’ aquests plans urbanístics d’iniciativa privada pot imposar les 
condicions, les modalitats i els terminis que siguin procedents o convenients, sempre 
sota el principi de proporcionalitat. 

8. Els promotors dels diferents instruments urbanístics derivats de planejament i 
execució, un cop aquests hagin rebut l’aprovació definitiva,  deuran de lliurar a 
l’Ajuntament de Begur còpia digital de la documentació refosa aprovada, 
compatible amb les bases cartogràfiques i del planejament vigent i referenciades 
correctament al sistema de coordenades UTM. 

 
Art.  13.- Efectes de l’incompliment de les obligacions dels promotors privats 
 

L’incompliment dels terminis, obligacions i compromisos establerts pel promotor per 
a l’execució de la urbanització amb subjecció al Pla d’Etapes aprovat, convenis, i 
demés compromisos i obligacions urbanístiques, facultarà a l’Ajuntament, segons 

l’entitat i transcendència de l’incompliment, per a l’adopció d’alguna o algunes de les 
mesures següents: 
 

a. Imposició de sancions pecuniàries. 

b. Realització de les garanties. 

c. Suspensió dels efectes del Pla. 

d. Subrogació de l’Ajuntament en la seva execució, amb la indemnització de la 
quantia estricta del valor del sòl, segons la seva qualificació immediata anterior a 
l’aprovació del Pla, i de l’obra útil realitzada. 

e.  Expropiació dels terrenys compresos en l’àmbit del Pla incomplet, segons allò 
que determina l’article 104 de la LUC 2/02. , amb subjecció al que es disposa en  
el DL 1/1990 de 12 de juliol i en especial els articles 223 i següents. 

f.-  Declaració de pèrdua dels drets a la tramitació dels instruments o projectes, i 
desclassificació del sòl amb tramitació de modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 

 
Art. 14.-  Catàlegs i Precatàleg 
 

1. En el termini de  dos  anys a comptar des de l’aprovació definitiva d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, s’elaborarà un Catàleg dels edificis d’interès 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, típic o tradicional, així com el de 
masies i cases rurals, servint de base el Precatàleg que s’inclou en aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, i que serà objecte d’inscripció provisional, 
amb els efectes administratius procedents, en el Registre administratiu 
corresponentde la Comissió d’Urbanisme. Fins a la’provació d’aquest catàleg, 
serà d’aplicació el contingut del precatàleg. 

2. Amb la mateixa finalitat i en els terminis que assenyali l’Ajuntament, s’elaborarà 
un Catàleg d’espais naturals d’interès i singularitats paisatgístiques, pel cas de 
que no estiguessin ja inclosos en algun Pla de protecció. 

3. S’inclou en el Volum 5, el catàleg de masies i cases rurals, d’acord amb les 
determinacions de l’article 50.2 de la LUC 2/02. 
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CAPÍTOL 3 

DE L’EXECUCIÓ DEL PLA, SISTEMES, GESTIÓ, POLÍGONS I CESSIONS 

 
Art 15.- Administració actuant 
 

1.   L’execució d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i dels que en 
desenvolupament del mateix s’aprovin, es realitzarà per l’Ajuntament de Begur, 
que és l’administració actuant, sense perjudici de la iniciativa privada, i segons 
el sistemes i/o modalitats d’actuació que per cada sector i/o polígon d’actuació 
es fixen, o establexi el planejament. També poden tenir la consideració 
d’administració actuant els consosrcis urbanístics i les societats de capital 
íntegrament públic. Els particulars podran proposar i redactar plans i projectes 
urbanístics en els termes fixats als articles 96 i 97 de la LUC 2/02. 

1.2.   Les actuacions, obres i serveis que portin a terme l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació Provincial,  el Consell Comarcal o altres administracions, 
per a l’execució de sistemes generals, són operacions d’execució del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal o dels què en desenvolupament del mateix 
s’aprovin, o de plans superiors i/o sectorials. 

2.3.  L’Ajuntament de Begur podrà assumir l’exercici de l’acció expropiatòria dels 
béns afectats, quan cooperi a l’execució de les obres i serveis que realitzin 
l’Estat, la Generalitat, la Diputació Provincial, el Consell Comarcal o altres 
Entitats Públiques per a la dotació de sistemes generals d’acord amb les 
previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

3.4.  Les Entitats Urbanístiques col·laboradores, els consorcis i les Societats que 
amb finalitats urbanístiques puguin crear-se,  per sí o amb la participació de 
l’Ajuntament i, en tot cas, amb llur autorització, podran executar aquest Pla o els 
que en desenvolupament del mateix s’aprovin, dins de les seves competències.  

 
Art. 16.- Sistemes Urbanístics Generals i Locals. 
 

1.  Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el  present 
planejament urbanístic reserva per a les comunicacions, per als equipaments 
comunitaris i per als espais lliures públics, quan llur nivell de servei és d’abast 
municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren l’estructura 
general del territori i determinen el desenvolupament urbà. 

2.  Integren els sistemes urbanístics locals els terrenys que aquest pla reserva per a 
les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures 
públics, i que llur nivell de servei és un àmbit d’actuació  de sòl urbanitzable 
delimitat o el conjunt, o part, de sòl urbà del Municipi de Begur. 

3. El sistema urbanístic de comunicacions comprèn totes les infraestructures 
necessàries per a la mobilitat de les persones i de les mercaderies, per transport 
terrestre, marítim o aeri, i comprèn també les àrees de protecció i les àrees 
d’aparcament de vehicles respectives. 

4.  El sistema urbanístic d’equipaments comunitaris comprèn els centres públics, els 
equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, 
de serveis tècnics i de transport i els altres equipaments que siguin d’interès 
públic o d’interès social. 

5.  El sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn els parcs, els jardins, les 
zones verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport. La concreció dels 
elements que integren aquest sistema ha de tenir en compte l’existència de 
restes arqueològiques d’interès declarat, d’acord amb el que estableix l’article 
9.3 de la LUC 2/02. 

6.  Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, si són compresos en un àmbit 
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació, passen a titularitat 
pública mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix 
l’article 150 de la LUC 2/02 en quan a ocupació directa. Si cal avançar l’obtenció 
de la titularitat pública, i l’ocupació directa regulada per l’esmentat article no és 
suficient, es pot també efectuar una actuació aïllada expropiatòria, en el qual 
cas l’Ajuntament de Begur, - si s’escau l’Administració actuant especial 
adquirent - se subroga en els drets i els deures de la persona que n’era 
propietària. 

7.  L’adquisició dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que no siguin 
compresos en un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de 
reparcel·lació s’ha d’efectuar mitjançant l’actuació expropiatòria que 
correspongui. 

8.  Per l’agilització en la gestió i l’ocupació, es podran arribar a acords amb els 
titulars dels drets afectats, consistents en una cessió anticipada, i el pagament 
del justipreu ajornat, i satisfet amb sòl o sostre edificable en un altre sector, bé 
sigui per terrenys procedents d’aprofitament mitjà, bé sigui en sectors excedents 
d’aprofitaments. En tot cas els afectats, transcorreguts quatre anys des de 
l’entrega de la superfície destinada a sistema, podran optar per seguir esperant 
l’entrega del justipreu en la forma abans esmentada, o demanar el pagament 
amb efectiu.  

 
Art. 17.- Execució dels sistemes locals i generals 
 

1.  L’execució dels sistemes urbanístics es pot dur a terme directament en aquells 
casos en què  aquest pla detalla suficientment les previsions; en altre cas, cal 
aprovar un pla especial urbanístic.  

2.  Tot i el que s’ha determinat a l’article anterior,  res no obsta a arribar a convenis 
amb els particulars afectats, en quin cas els terrenys afectats pels sistemes 
generals de l’estructura general i orgànica del territori definits en aquest Pla, i 
els seus elements, podran ser adquirits per l’Administració actuant per qualsevol 
títol jurídic, mitjançant les cessions obligatòries imposades per llei, per convenis 
de transferències d’aprofitament, per l’institut d’expropiació, o per cessió 
anticipada. 
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3. El cost dels terrenys ocupats per sistemes podrà repercutir-se entre els titulars de 
drets dominicals mitjançant contribucions especials o reparcel·lació econòmica, 
prèvia delimitació de l’àmbit territorial que inclogui els directament beneficiats 
per l’actuació. 

4.  La urbanització dels terrenys afectats per sistemes generals serà a càrrec dels 
òrgans de l’Administració que tinguessin atribuïdes les competències sobre els 
mateixos, o dels particulars, en el cas de sistemes dependents de l’Ajuntament i 
inclosos en sectors de planejament quan tinguessin atribuït l’aprofitament 
sectorial.  

5.  Els terrenys afectats pels sistemes locals de cada sector o polígon d’actuació o 
unitat d’actuació seran objecte de cessió obligatòria i gratuïta, lliures de 
càrregues i urbanitzats, en favor de l’Administració actuant, d’acord amb el règim 
urbanístic establert per a cada classificació de sòl. 

6.   El cost dels terrenys es distribuirà com a càrrega entre els propietaris del polígon 
o unitat d’actuació, proporcionalment als seus respectius drets en l’àmbit 
d’actuacióa unitat compensatòria o reparcel·latòria, segons el sistema 
d’actuació. segons la modalitat del sistema d’actuació. 

7.  La urbanització dels terrenys afectats per sistemes locals s’executarà pels 
integrants de l’àmbit  polígon o unitat d’actuació o, en el seu cas, per 
l’Administració actuant, repercutint els costos entre els propietaris beneficiats a 
l’àmbit  del polígon o unitat d’actuació, proporcionalment als seus drets. 

8.  En tot cas, la inclusió de sistemes urbanístics en sectors o polígons d’actuació es 
realitza en el present pla, i s’haurà de realitzar en el Planejament derivat, en 
virtut d’allò que disposa l’article 35 de la LUC 2/02.  

 
Art. 18.-  Concessions per a equipaments 
 

1. L’Ajuntament podrà atorgar concessions sobre les parcel·les destinades en 
l’ordenació urbanística a sistemes generals o locals d’equipaments comunitaris, 
per a la seva construcció i explotació, d’acord amb els usos i altres condicions 
establertes pel Pla. 

 

2.  La tramitació, adjudicació i durada, s’establirà en el concurs – si fos necessari- o 
procediment  de la concessió, i en virtut de la legislació aplicable en cada cas.  

 

3. La satisfacció del  justipreu de sòls, es podrà efectuar mitjançant la concessió 
esmentada, si la major part de titularitat del terreny que s’expropia pertany al 
sol·licitant de la concessió. En aquest cas s’entendrà que l’autorització o 
concessió ho és en virtut de la cessió de sòl, i  amb exclusió d’altres interessats 
que no reuneixin la condició de propietaris majoritaris del sòl. Aquesta Concessió 
s’efectuarà mitjançant conveni urbanístic de gestió i execució.  

 

Art.   19.- Gestió Urbanística i Sistemes d’actuació 
 

1.  S’entén per gestió urbanística integrada el conjunt d’actuacions per a repartir 
equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i 
per a executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris. La 
gestió urbanística integrada es duu a terme per: 

 a)  sectors de planejament urbanístic o, 

 b)  polígons d’actuació urbanística complets. 
 
2.  En tots els supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un 

polígon per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de 
l’ordenació urbanística, se’n pot fer l’execució de manera puntual o aïllada, 
especialment en sòl urbà.  

                                                                                  Compensació bàsica 
                                   Reparcel·lació (Modalitats)    Compensació per concertació 
                                                                                  Cooperació 
        Sistemes 
        d’Actuació 
        del POUM                   
                                   
                                   Expropiació 
 
 

 
3.  En tota actuació urbanística d’iniciativa particular serà preferible d’aplicació el 

sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica o de 
compensació per concertació, llevat l’acord de tots els propietaris i titulars de 
drets afectats en la distribució de beneficis i càrregues, que presentin escriptura 
d’equidistribució voluntària, amb les garanties suficients per l’execució 
urbanística de l’àmbit. 

4.  Pel cas de què aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal establis sistemes 
concrets d’actuació per determinades unitats o polígons, aquests es podran 
modificar pel tràmit de l’article 113.1.d) de la LUC 2/02, sense ser necessària la 
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, entent-se a tots els 
efectes que aquella determinació ho és com a indicativa del sistema preferit. El 
mateix serà aplicable en la determinació de sistemes en els Plans Parcials o 
Especials. 
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Art.  20-. Polígons d’Actuació i sectors de planejament Urbanístic 
 
1.  El present Pla determina  polígons d’actuació urbanística com a  àmbits 

territorials mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada tant en sòl 
urbà com sòl urbanitzable. Els sectors de planejament urbanístic derivat podran 
constituir un únic polígon d’actuació o bé subdividir-se en dos o més polígons. 

2. Si un sector de planejament urbanístic es desenvolupa mitjançant més d’un 
polígon d’actuació, el sistema d’actuació, o bé la modalitat del sistema de 
reparcel·lació, pot ésser diferent per a cadascun dels polígons. 

3.  Els polígons d’actuació urbanística s’han delimitat i en el futur s’hauran de 
delimitar, tenint en compte els requisits següents: 

a) Que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació urbanística 
siguin susceptibles d’assumir les cessions de sòl regulades pel planejament. 

b) Que, dins el mateix sector, estiguin equilibrats uns respecte als altres, pel que 
fa als beneficis i les càrregues, i permetin fer-ne un repartiment equitatiu.; a 
aquest efecte, s’ha d’aplicar, si escau, el que estableix l’article 91.b de la LUC 
2/02 

c) Que tinguin entitat suficient per a justificar tècnicament i econòmicament 
l’autonomia de l’actuació. 

Aquests requisits no són necessaris si els propietaris afectats i els titulars de 
drets renuncien a majors cessions o majors costos a favor de l’administració 
actuant. 

4.  Malgrat no estiguessin previstos en el present Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal o en els Plans que el desenvolupin, podran delimitar-se polígons o 
unitats d’actuació seguint el procediment establert en l’article 113.2) de la LUC 
2/02 

5.  Si fos precís modificar la delimitació dels polígons o unitats d’actuació establerts 
pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o pels Plans operatius que el 
desenvolupen, se seguirà el mateix procediment de l’epígraf anterior. 

 
Art.   21.- Transmissió del sòl de cessió obligatòria 
 

1. La transmissió al municipi del sòl de cessió obligatòria destinat a sistemes i 
equipaments, i de les obres d’urbanització realitzades, es produirà per aplicació 
de la Llei en els supòsits del sistema de reparcel·lació modalitat Compensació, 
amb l’efectiva execució de les Obres d’Urbanització fixades al Planejament o al 
Projecte d’Urbanització complementari. Conclosa la urbanització, serà rebuda per 
l’Ajuntament, el termini de la qual es documentarà en acta, en què intervindrà la 
representació de la Junta de Compensació i del municipi. 

 

2. En els plans de promoció privada sobre terrenys que pertanyen a un sol titular, o 
a diversos que actuïn sota formes privades societàries o comunitàries, la cessió 
obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes i equipaments en favor de 
l’Administració es produirà per aplicació de la Llei per l’aprovació definitiva del 
Pla. No obstant, l’ocupació del sòl quedarà diferida a l’efectiva execució del les 
obres d’urbanització establertes en el planejament o projecte complementa d’ur 
Projecte d’Urbanització, o de cadascuna de les seves etapes o fases. 

 

3. Quan s’executés el Pla pel sistema de reparcel·lació, modalitat de cooperació, la 
transmissió dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta es produirà per aplicació 
de la Llei quan s’aprovi el Projecte de Reparcel·lació. Si aquesta fos innecessària 
per qualsevol de les raons que contempla l’article 73 del Reglament de Gestió 
Urbanística, la transmissió es produirà amb el mateix efecte per la publicació de 
l’acord en què es declari la seva innecessarietat. En tot cas, es procedirà a 
aixecar acta en la qual, amb referència al Pla, es delimiti el sòl cedit. 

 

4. En tot cas, l’aprovació del projecte de compensació, de reparcel·lació, 
normalització de finques, llicència d’edificació, etc., facultarà a l’administració a 
prendre possessió d’aquests sòls, aixecant l’acte corresponent, pel cas de 
negativa del propietari, entenent-se a tots els efectes, que la transmissió  del ple 
domini ho ha sigut “ope legis” en el moment de l’aprovació. 
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CAPÍTOL 4 
DEL SEGUIMENT I VIGILÀNCIA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL 

 
Art.  22.- Seguiment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 

1. Serà responsabilitat de l’Ajuntament, a través dels seus actes administratius, 
l’acompliment de les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
El seguiment i vigilància del Pla tendirà tant a la seva defensa pel manteniment 
de l’ordenació urbanística, sancionant les infraccions urbanístiques i restablint 
l’ordre infringit, com a la direcció i adequació del planejament als objectius 
prefixats. 

2. L’Ajuntament vetllarà per a corregir les desviacions provocades per l’aparició de 
circumstàncies noves, i promourà la revisió o modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal quan es donessin les circumstàncies suficientment 
justificades i amb subjecció a l’establert a quest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal i a la legislació urbanística aplicable.  

3. En especial s’adoptaran les mesures de protecció a la legalitat urbanística, en tot 
allò previst a la legislació urbanística i als articles 191 a 219 ambdós de la LUC 
2/02. 

4. En les infraccions que puguin estar tipificades a l’article 319 i següents del Codi 
Penal, se’n donarà part al Jutjat o a la Fiscalia corresponent. 
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CAPÍTOL 5 

DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art  23.- Actes subjectes a llicència 
 

1.  Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o 
utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, construcció o d’enderrocaments 
d’obres, tala d’arbres, parcel·lació, i totes aquelles actuacions referides a l’article 
179 de la LUC 2/02, i de manera enunciativa i no limitativa els següents: 

a) Les parcel·lacions urbanístiques. 

b) Les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja 
existents, fins i tot aquelles petites reformes que afectin l’aspecte exterior de 
lesconstruccions, edificacions i/o instal·lacions. 

c) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 

d) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització. 

e) La primera utilització i ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les 
instal·lacions. 

f) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol 
classe de sòl, fins i tot les de jardineria que comportin una modificació important 
del terreny (nivellacions, etc.). 

g) L’autorització d’obres i usos de manera provisional, d’acord amb el que 
estableix aquesta normativa i la LUC 2/02. 

h) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 

i) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les 
característiques del paisatge. 

j) La construcció o la instal·lació de murs i tanques. 

k) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 

l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin 
provisionals o permanents. 

m) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 

n) La tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els 
supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic. 

o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via 
pública. 

p) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl. 

q) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la 
col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 

r) Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el present  planejament, les 
ordenances municipals,  la LUC 2/02 i el reglament que la desenvolupi. 

s) Aquells altres actes que afectin al medi ambient, a la contaminació acústica, a 
la contaminació lumínica,  tal com instal·lacions de torres d’aire condicionat, 
llums “làser”, etc. i aquells actes o usos en què així ho requereixi la legislació 
urbanística, sectorial o qualsevol altra disposició normativa. 

 

2. La subjecció a prèvia llicència abasta a tots els actes enumerats en l’epígraf 
anterior que pretenguin realitzar-se en el municipi de Begur, sense perjudici de 
les autoritzacions que fossin procedents d’acord amb la legislació sectorial 
aplicable per raó de la seva naturalesa, i de les competències concurrents 
d’altres administracions. 

3. També estaran subjectes a prèvia llicència els actes enumerats anteriorment que 
siguin promoguts per l’Estat, la Generalitat de Catalunya o Ens de Dret Públic, 
sense perjudici dEl que es disposi en cada cas a la legislació urbanística o a la 
legislació especial, en relació a la instal·lació o tipus d’obra i el que estableix 
l’article 182 de la LUC 02/2002.  

4.  En tot cas les llicències s'atorguen, llevat el dret de propietat i sense perjudici de 
tercer, i en el mateix sentit, serà per compte de l’interessat l’obtenir les 
autoritzacions de les administracions amb competències concurrents. 
L’atorgament de llicències per part de l’Ajuntament, no implicarà responsabilitat 
per la manca d’autoritzacions o altres llicències que fossin necessàries, per 
concurrència de competències, ni podran ser pels seus titulars per excloure o 
disminuir la responsabilitat de tota índole en què puguin incórrer en l’execució 
de l’actuació emparada per la llicència. L’atorgament de la llicència no implica 
per l’Ajuntament de Begur cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es 
puguin produir en l’execució de l’actuació emparada per la llicència.. 

5.  En el cas que la llicència urbanística estableixi un reajustament d’alineacions i 
rasants, no es poden alterar les característiques físiques de les parcel·les ni els 
aprofitaments urbanístics d’aquestes. Aquest reajustament s’ha de fer mitjançant 
un acte de replantejament, al qual han d’ésser citats tots els propietaris afectats. 
La documentació s’inclourà en el projecte, de manera específica i contindrà 
l’estudi de les afectacions que el reajustament crea  al llarg de l’àrea 
d'influència. 

6.  L’ordenació de volums, d’acord amb els paràmetres fixats pel planejament, pot 
concretar-se amb la llicència urbanística, si no ha estat determinada pel 
planejament urbanístic o per la reparcel·lació. En aquests casos, cal la 
documentació específica que determini la legislació urbanística vigent, i com a 
mínim memòria tècnica justificativa de la bondat de la solució proposada, Plànol 
d’assolellament de l'edificació, construcció o instal·lació, així com vistes i 
assolellament dels predis veïns que puguin veure’s afectats per la concreció 
volumètrica. Els plànols necessaris indicant separacions a llindars i a vials, i a 
les altres  construccions, edificacions i/o instal·lacions; ocupació del subsòl i 
acreditació del compliment d’ocupació i alçades i demès paràmetres establerts 
pel Planejament aplicable. Els Plànols seran a una escala de 1:500, excepte el 
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de situació que podrà ser 1:1000. La documentació s’inclourà en el projecte, de 
manera específica i contindrà l’estudi de les afectacions que el reajustament 
crea  al llarg de l’àrea d’influència. 

7.  El sentit positiu del silenci administratiu en l’atorgament de les llicències en cap 
cas podrà invocar-se per adquirir facultats urbanístiques  que contravinguin la 
Llei o aquest Planejament, això sens perjudici del que disposa la llei aplicable 
sobre procediment administratiu.  En els casos que el particular entengui que ha 
obtingut la llicència per silenci positiu, haurà de sol·licitar el certificat de llicència 
presumpta a que es refereix l’article 82(3 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, sense el 
qual, no podrà iniciar l'obra. En els casos que l’Ajuntament entengui que el 
projecte que va ser presentat contradiu el planejament, no emetrà el certificat, 
sinó que  posarà tal circumstància en coneixement del particular tot indicant-li 
que no pot iniciar l’obra, instal·lació, construcció o edificació, en virtut del que 
disposa l’article 5 de la LUC 2/02. 

8.  Caducitat de les llicències urbanístiques: 

a).-  Tota  llicència urbanística per a executar obres establirà  un termini per a 
començar-les i un altre per a acabar-les, en funció del principi de 
proporcionalitat, segons el tipus d’operació a realitzar i estudiada la petició dels 
terminis realitzada per l'interessat a la sol·licitud. Si la llicència no els fixa, el 
termini per a començar les obres és d’un any i el termini per a acabar-les és de 
tres anys. 

b).-  La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa 
referència l’apartat 1, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres. 

c)-.  Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni 
prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació 
urbanística en vigor, llevat dels casos en què s’hagi acordat la suspensió de 
l’atorgament. 

d).-  Els titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant 
del termini de començament com del termini d’acabament de les obres, i 
l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la 
sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords 
regulats pels articles 70 i 71.5 de la LUC 2/02.  

 

Art.  24.- Sol·licitud de llicència i d’informació urbanística. 
 

1. Les sol·licituds de llicència per a l’execució dels actes citats en l’article  23 
d’aquestes Normes hauran de dirigir-se a l’Alcalde de Begur segons el model 
oficial que es proporcionarà per l’Ajuntament. 

2. En la sol·licitud hi hauran de constar les següents dades: 
 

a. Nom, cognoms, domicili i referència del document nacional d’identitat de 
l’interessat, quan es tracti de persones físiques i, en el seu cas, del seu  

b. Representant amb certificació notarial dels poders. En el cas de persones 
jurídiques s’aportaran les dades d’inscripció en el corresponent registre 
públic, raó social, domicili, la identificació fiscal i dades del representant legal 
amb justificació documental dels poders delegats. 

c.  Situació, superfície i pertinença de la parcel·la i índole de l’activitat, operació, 
construcció, edificació, obra o instal·lació per a la que se sol·licita la llicència. 

d.  Els terminis que justificadament entengui el sol·licitant, necessaris per a 
començar i acabar l’obra. 

e.  La resta de circumstàncies que, segons l’objecte de la llicència sol·licitada, 
s’estableixen en els articles següents. aquest Pla, en les ordenances, en la 
Llei urbanística aplicable, o en les disposicions sectorials. 

f.   Lloc, data i signatura. 

3. Conjuntament amb la sol·licitud de llicència, es presentaran tres exemplars del 
projecte tècnic, adequat a l’operació, edificació, obra, construcció o instal·lació, i 
integrat, com a mínim pels següents documents: 

 

a. Plànol de situació a escala 1:1.000. 
 

b. Plànol topogràfic de la parcel·la a què es refereix la sol·licitud, a escala no 
inferior a 1:500, amb indicació de les quotes d’altimetria, de l’edificació i arbrat 
existent i la posició relativa de les finques o construccions veïnes. Indicació 
de coordenades UTM. 

 

c. Plànols a escala i acotats que defineixin inequívocament l’operació, obra o 
instal·lació per a  la que se sol·licita la llicència. 

 

d. Memòria descriptiva de l’operació, edificació, obra, construcció o instal·lació 
amb la precisió i abast suficient per a la seva comprensió. 

 

e. Valoració dels costos necessaris per a la seva execució, amb inclusió dels 
materials, mà d’obra i mitjans suficients intervinents. 

 

f. Certificat d’aprofitament  urbanístic, si es disposés del mateix i fos vigent.  
 

g. La resta de documents que, segons l’índole de l’obra, edificació, construcció, 
instal·lació o operació, s’estableixen en els articles següents, a la legislació 
urbanística vigent, a les ordenances municipals i a la llei sectorial. 
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4.- Abans de sol·licitar la llicència es podrà demanar informació urbanística, 
mitjançant el certificat d’aprofitament urbanístic segons el que determina l’article  
99 de la LUC 2/02. Per tal sol·licitud s’haurà d’acompanyar còpia de plànol de 
situació de la finca a l’escala amb més detall del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (com a mínim 1:1000) i delimitant la finca de forma clara, dins el 
conjunt de l’àrea, sector o unitat on se situí, així com còpia de l’últim rebut de 
l’Impost sobre béns Immobles, si la finca estigués cadastrada en urbana. 

 

5.- Les   informacions  obtingudes verbalment no podran ser invocades en les 
sol·licituds de tramitació de projectes o de plans, no tenint cap efecte vinculant. 
 

6.- En tot cas serà d’aplicació la Llei d’Ordenació de l’Edificació, tant en quant a 
la documentació a presentar com pel que fa a les assegurances. 

SECCIÓ SEGONA. REQUISITS ESPECÍFICS 
 
Art.  25.- Parcel·lació Urbanística i Llicència de parcel·lació 
 

1. S’entén per parcel·lació urbanística les actuacions descrites a l’article 183 de la 
LUC 2/02. 

2.  A més del previst en l’article anterior, en la sol·licitud de llicència de parcel·lació 
s’expressarà: 

 

a. Referència al Pla que estableix les condicions de parcel·lació. 
 

b. Característiques de la parcel·lació pretesa amb expressió de les superfícies 
de les parcel·les i la seva localització. 

 

c. Certificat del domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de 
parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat. Si la finca o finques no 
constessin matriculades, s’indicarà aquesta circumstància, acompanyant el 
títol o títols que acreditin el domini, i s’assenyalarà la seva descripció tècnica 
amb indicació de la naturalesa, situació, extensió i espais contigus. 

3.  El projecte de parcel·lació estarà integrat, com a mínim, pels següents 
documents: 

a. Memòria en la que es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la 
parcel·lació i es descrigui la finca a parcel·lar, i on es justifiqui jurídicament i 
tècnicament l’operació de parcel·lació, i es descriguin les parcel·les 
resultants, amb expressió de la seva superfície i localització. 

b. Plànol de situació a escala no inferior a 1:1.000, o excepcionalment, més 
reduïda si les mesures del dibuix ho exigissin. 

c. Plànol d’informació a escala 1:500, amb indicació dels espais contigus de la 
finca i representació dels elements naturals i edificats existents. 

d. Plànol de parcel·lació a escala 1:500. 

e. Còpia de l’últim rebut de l’Impost de Béns Immobles, si les finques 
estiguessin cadastrades. 

f. Descripció hipotecària de les finques resultants. 
 

4.  En tot cas serà d’aplicació el que disposa el decret autonòmic 303/1997 en el que 
segueixi vigent, el  RD 1093/97 de 4 de juliol, i els articles 183 a 188 ambdós 
inclosos) de la LUC 2/02. 
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Art.  26.- Obres d’urbanització ordinàries complementàries. 
 

1. Les obres d’urbanització que no tenen la consideració de bàsiques, segons 
s’estableix l’article 26 i 29 de la LUC 2/02, han d’ésser objecte d’un projecte 
d’urbanització complementari, que ha d’aprovar l’Ajuntament de Begur, sense 
que sigui preceptiu el tràmit d’informació pública, llevat dels supòsits d’ocupació 
temporal i d’altres de previstos per la legislació d’expropiació forçosa. 

2. Amb la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització complementàries, quan no 
foren incloses en un instrument de Planejament derivat, s’acompanyarà la 
documentació necessària, que ha de comprendre una memòria descriptiva de 
les característiques de les obres, el plànol de situació degudament referenciat i 
els plànols de projecte i de detall, el plec de prescripcions tècniques, els 
mesuraments, els quadres de preus i el pressupost. 

3.   El projecte tècnic estarà integrat, com a mínim, pels següents documents: 
 

a. Memòria descriptiva de les característiques de l’obra o servei, amb detall dels 
càlculs justificatius de les dimensions i dels materials a emprar, la seva 
disposició i condicions. 

b. Plànol de situació de les obres i instal·lacions en relació amb el conjunt urbà i 
amb el del Pla d’Ordenació en el que estiguin incloses. 

c. Plànol topogràfic a escala mínima 1:1.000 amb corbes de nivell i 
equidistància d’un metre, en el que s’indiqui les edificacions i l’arbrat 
existents. 

d. Plànol de perfils dels terrenys. 

e. Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats. 

f. Pressupostos separats de les obres i de les instal·lacions, amb resum 
general. Aquests pressupostos es composaran d’estat d’amidaments, quadre 
de preus desglossats i pressuposts generals de la contrata. 

g. Plec de condicions econòmico-facultatives, que regiran en l’execució de les 
obres i instal·lacions, amb indicació de l’ordre d’execució i dels terminis de les 
diverses etapes i del termini total. per iniciar l’obra i per l’acabament. 

h. Temps que resultarà necessari deixar sense algun subministrament a alguns 
habitatges, en quin cas el sol·licitant signarà document d’obligació de realitzar 
els advertiments amb temps suficient als afectats pel tall, i sense perjudici de 
les responsabilitats de les companyies subministradores, assumirà les 
indemnitzacions que per tal manca de subministrament es puguin generar, 
excloent-hi expressament la responsabilitat de l’Ajuntament de Begur. 

 

Art. 27.-  Moviment de terres 
 

1. Amb la sol·licitud de llicència per a moviment de terres, s’acompanyaran els 
següents documents: 

 

a. Plànol d’emplaçament a escala 1:1.000 

b. Plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a què es refereix la sol·licitud, a 
escala no menor de 1:500, en el que s’indiquin les quotes d’altimetria, 
l’edificació i arbrat existent i la posició, en planta i altura, de les finques o 
construccions veïnes que poguessin ser afectades pel desmunt o terraplè. 

c. Plànol dels perfils que es considerin necessaris per apreciar el volum i 
característiques de l’obra a realitzar, així com els de detalls precisos que 
indiquin les precaucions a adoptar en relació a la pròpia obra, via pública i 
finques o construccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o 
terraplè. 

d. Memòria tècnica complementària referida a la documentació prevista en els 
apartats anteriors explicativa de les característiques, programa i coordinació 
dels treballs a efectuar. 

2. L’Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi geotècnica del terreny i la còpia 
acreditativa en cas d’haver-se efectuat, en el seu cas, l’assenyalament 
d’alineacions i rasants sobre el terreny. 

3. El peticionari assumirà l’obligació que les obres d’excavació, desmunt o altres 
moviments de terres a què es refereixi la llicència s’executaran per una empresa 
competent, i que, al front de les anomenades obres, a més de la direcció 
facultativa, hi hagi un tècnic titulat que assumeixi expressament la funció de tenir 
cura de la correcta execució dels treballs, d’acord amb els documents presentats 
i amb les ordres de la direcció facultativa. 

4. Quan el moviment no sigui en la mateixa finca, es justificarà la bondat del lloc 
d’abocament de les terres o del lloc d’extracció de les mateixes. Així mateix, es 
presentarà el recorregut del transport de les terres, essent el sol·licitant de la 
llicència responsable de mantenir el bon estat de les vies públiques, podent 
l’Ajuntament, sol·licitar per aquesta finalitat les garanties necessàries, que seran 
retornades a la fi del moviment de terres, o executar-les cas de ser necessari pel 
restabliment de la situació de la via pública, o de la incorrecta execució dels 
treballs autoritzats.. 

5. Quan l’adaptació topogràfica del terreny requereixi materials de rebliment, 
aquests només podran obtenir-se de l’excavació del sòl d’acord amb l’article 7 
del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció. En cap cas resulta admissible l’aportació, com a materials de 
rebliment, de runes d’enderroc i residus de la construcció, els quals tenen la 
categoria de residus, i per tant s’han de gestionar sempre en instal·lacions 
autoritzades per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Els 
abocaments de runes constitueixen una infracció tipificada en la Llei 6/1993.  
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Art. 28.-  Edificacions, Construccions, Instal·lacions i Obres de nova planta, 
reforma o ampliació 
 

1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova planta o ampliació o reforma 
d’edificis existents, s’acompanyaran els següents documents: 

a. Certificat d’aprofitament urbanístic si s’hagués sol·licitat i estiguès vigent. Cas 
de no disposar-se es justificarà que la parcel·la te la condició de solar, segons 
el que estableix l’article 29 de la LUC 2/02, o en cas contrari les raons que 
s’entenen hi concorren per atorgar la llicència. 

b. Projecte tècnic, per triplicat. 

2. El projecte tècnic contindrà les dades precises per tal que a partir del seu 
examen pugui comprovar-se si les obres, la llicència de les quals se sol·licita, 
s’ajusta a les determinacions del Pla sobre edificació i usos del sòl i estarà 
integrat, com a mínim, pels següents documents: 

a. Memòria descriptiva, amb indicació de les dades que no puguin representar-
se numèricament i gràficament en els plànols. A més, quan en l’edifici 
s’haguessin d’exercir activitats industrials, haurà de consignar-se la categoria 
i situació d’aquestes activitats. 

b. Plànol d’emplaçament, a escala mínima 1:1.000, en el que s’expressi 
clarament la situació de la finca amb referència a les vies públiques. En 
aquest plànol s’acotaran les distàncies de l’edificació a l’eix de la via pública, 
amb indicació de la seva alçada, i a l’alineació oficial si estigués reculat, i 
s’indicarà l’orientació, alineacions i rasants oficials i la separació a espais 
contigus. 

c. Plànol topogràfic, a la mateixa escala, amb corbes de nivell amb equidistància 
d’un metre, en el que s’indiqui l’edificació i l’arbrat existent. 

d. Plànols de plantes, alçats i seccionats necessaris per a la seva completa 
interpretació, a escala 1:50 o excepcionalment 1:100, acotats i detallats. 
Quan es tracti d’obres de reforma, es representarà en negre el que es 
conservi o romangui; en traçat groc, el que hagi de desaparèixer; i en traçat 
discontinu vermell, l’obra nova. 

e. Avaluació econòmica de les obres en pressupost per partides, amb resum 
general. 

f. Còpia de l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles si estigués cadastrada 
la finca. 

3. En les parcel·les unifamiliars, l'edificació se situarà dins els gàlibs màxims 
d’ocupació, de la manera que perjudiqui menys les vistes de les parcel·les 
veïnes, fent-se el mateix amb els paràmetres màxims de l’alçada. En tot cas serà 
necessari aportar un plànol de situació de l’edifici a construir, que reflectirà la 
situació de les parcel·les contigües, amb indicació precisa de les edificacions 
existents, i de  les vistes resultants.  

L’Ajuntament apreciarà les circumstàncies que es donen en cada cas i farà les 
recomanacions pertinents. En cas que el projecte presentat  no seguís les 
recomanacions d’emplaçament de l’edificació principal o auxiliar, es notificarà la 
concessió de llicència als veïns contigus, o en el seu cas se’ls hi donarà un 
tràmit d’audiència de 10 dies. 
 

4.  En cas de reajustament  d’alineacions i rasants, o concreció volumètrica que 
contingui el projecte, s’estarà a allò que a aquest respecte es disposa a l’article 
23.4) i 23.5) de la present normativa.  

 
Art.  29.- Obres menors Obres i operacions o usos del sòl i subsòl , que no 
precisen de projecte subscrit per tècnic competent ni direcció facultativa, o 
obres que precisant de projecte i/o direcció facultativa són considerades com 
obres menors. 
 

1. Les sol·licituds de llicència d’obres menors aniran acompanyades en tot cas d’un 
document en el que es descriguin, de forma escrita i/o gràfica, les obres que es 
pretenen, amb indicació de la seva extensió i situació. 

2. En els supòsits regulats en aquest article es requerirà, a més, quan així s’indica, 
respectivament amb les lletres P i D, el següent: 

a. Presentació de plànols signats per facultatiu competent i visats pel Col·legi 
Professional respectiu (P). 

b. Direcció facultativa justificada mitjançant fulla d’assumpció de direcció visada 
pel corresponent Col·legi Professional (D). 

3. Tindran la consideració d’obres menors les que amb tal caràcter defineixi 
l’Ajuntament en qualsevol disposició general, fins i tot en Ordenances 
d’exaccions. En el seu defecte, seran obres menors, les següents: 

a. Les realitzades en la via pública, relacionades amb l’edificació contigua, a què 
es refereix el paràgraf 4. 

b. Les obres auxiliars de la construcció enunciades en el paràgraf 5. 

c. Les petites obres de reparació, modificació o arranjament d’edificis a què es 
refereix el paràgraf 6. 

d. Les obres en solars o patis, relacionats amb el paràgraf 7. 

4. S’inclouen en l’apartat a) del paràgraf anterior les següents obres: 

a. Construcció o reparació de guals en les voreres, així com llur supressió. 

b. Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emparada en 
llicència d’obres majors. 

c. Construcció de barracons i quioscos per a l’exposició i venda (P i D). 

d. Col·locació de rètols, banderes i anuncis. 

e. Col·locació de pals. 

f. Col·locació de tendals en les plantes baixes de façanes a la via pública. 
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g. Instal·lació de marquesines per a comerços (P, D). 

5. Els residus i runes procedents d’obres menors  de construcció i de reparació 
domiciliària tenen la consideració a tots els efectes de residus,  essent d’aplicació 
el que disposa l’article 3 i concordants de la Llei 10/1998 de 12 d’abril de residus. 

6. Es considerarn obres auxiliars de la construcció les següents: 

a. Establiment de tanques de precaució d’obres. 

b. Construcció de ponts, bastides i similars (D). 

c. Execució de cates, pous i sondeigs d’exploració quan encara no s’hagi 
atorgat llicència d’obres (D). 

d. Recalçament d’edificis per a construir-ne d’altres que disposin de llicència (P i 
D). 

e. Apuntalament de façanes (D). 

f. Col·locació de grues-torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors per a 
la construcció (P, D). 

g. Realització de treballs d’anivellació que no alterin en més d’un metre les cotes 
naturals del terreny (P i D). 

h. Construcció o instal·lació d’oficines, vestidors o magatzems provisionals 
d’obra. 

7. S’inclouen com a petites obres de reparació, modificació o arranjament d’edificis 
les següents: 

a. Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no 
modifiquin la seva estructura i millorin les condicions higiènico-sanitàries (D). 

b. Reparació de cobertes i terrats (D). 

c. Pintura, estuc i reparació de façanes (D). 

d. Col·locació de portes i persianes en obertures. 

e. Col·locació de reixes. 

f. Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions, 
desguassos i clavegueram. 

g. Construcció de pous i fosses sèptiques (D). 

h. Modificació de balcons, lleixes o elements sortints (D). 

i. Canvi o reparació d’elements estructurals (P i D). 

j. Execució o modificació d’obertures que afectin elements estructurals (P i D). 

k. Execució o modificació d’obertures que no afectin elements estructurals (D). 

l. Formació de banys en locals comercials i magatzems (P i D). 

m. Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses o terrats 
d’edificis que no estiguin emparats per la llicència d’obres (D). 

n. Reposició d’elements alterats per accident o per deteriorament de façanes 
(D). 

o. Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per tabics de superfície inferior 
a 50 m

2
 i l’alçada total dels quals no excedeixi de 5m (P i D). 

p. Demolició de petites edificacions d’una planta. 

8. S’inclouen en l’apartat d) del paràgraf 3 les següents obres: 

a. Establiment de tanques definitives. 

b. Construcció o enderroc de coberts provisionals d’una planta i de menys de 50 
m

2
 de superfície total (D). 

c. Treballs d’anivellació en l’entorn de l’edifici construït, sempre que no es 
produeixin variacions en més d’un metre cinquanta centímetres (1,50m) sobre 
el nivell natural del terreny, i menys de dos metres vint centímetres (2,20m) 
per sota del mateix, en algun punt (D). 

d. Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a 
l’edificació de la parcel·la, que estan exceptuats de llicència. 

9. S’executarà amb les mateixes condicions establertes per a obres menors en 
aquest article, la primera utilització dels edificis i instal·lacions. 

 
Art. 30.-  Edificacions de caràcter històric, artístic, típic o tradicional 
 

1. Quan la sol·licitud de la llicència es refereixi a demolició, reparació, reforma o 
ampliació d’un edifici catalogat com a històric, artístic, típic o tradicional, o d’un 
edifici que formi part d’un conjunt d’aquest caràcter, expressarà, a més de les 
circumstàncies enumerades en l’article 3028 i 29, les següents: 
a. Si l’edifici o el conjunt està inclòs en el Precatàleg contingut en aquest Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal POUM, o resulta afectat per plans, normes 
o disposicions del Departament de Cultura. 

b. Destí de la finca i, en el seu cas, el que es pretén donar a la mateixa, una 
vegada enderrocada, reformada, reparada o ampliada. 

2. Amb la sol·licitud de llicència es presentaran, a més dels documents exigits amb 
caràcter general, els següents: 
a. Memòria descriptiva de l’obra a realitzar i justificativa de la mateixa. 
b. Autorització, en el seu cas, del Departament de Cultura. 
c. Plànols representatius de l’estat actual de l’edificació. 
d. Fotografia o fotografies que mostrin, des de les diferents perspectives 

necessàries, l’estat actual de l’edificació. 

 
Art. 31.-  Llicències de demolició o enderroc 
 

Als efectes de concessió de llicències de demolició d’edificis, els projectes tècnics 
contindran, com a mínim, memòria descriptiva, plec de condicions, pressupost i 
plànols de situació i de l’estat actual de l’edificació, així com fotografies de les 
façanes. Així mateix, si l’enderroc es realitza en edificis adossats, es presentarà el 
projecte de seguretat i estat de les edificacions veïnes, i assegurances de 
responsabilitat civil. En aquests casos, a judici de l’Ajuntament, segons l’apreciació 
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que en faci de les dades presentades, es podrà suspendre la tramitació atorgant un 
termini d’audiència de 10 dies als  propietaris o ocupants de les edificacions veïnes. 

 
Art.   32.- Requisits mínims d’urbanització 
 

1. Per a la concessió de llicència d’edificació, obres, construccions i/o instal·lacions 
serà necessari que la parcel·la reuneixi – a més d’estar en sòl urbà i tenir la 
consideració de solar- els següents elements d’urbanització: 

a. Xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per a permetre la 
connectivitat amb la trama viària bàsica municipal amb la pavimentació de 
calçada i voreres pròpies del sector on se situa la parcel·la. 

b. Les xarxes d’abastament d’aigua i sanejament (aquestes últimes en la 
mesura en què es vagin implantant substituent foses sèptiques, pous morts, 
etc...) 

c. El Subministrament d’energia elèctrica. 

2. No obstant, es podrà atorgar llicència condicionada a la finalització de les obres 
d’urbanització quan concorrin  les circumstàncies següents: 

 

a. Que l’element d’urbanització que falti no sigui l’accés rodat, la xarxa de 
sanejament, la xarxa elèctrica o l’abastament d’aigua. 

 

b. Que s’asseguri l’execució simultània o successiva de la urbanització en un 
termini que no excedeixi de tres mesos de la finalització de les obres 
d’edificació, mitjançant la constitució de caució en metàl·lic o en fons públics, 
dipositats a la Caixa General de Dipòsits o a la del Ajuntament, aval bancari o 
hipoteca. La garantia no serà inferior en quantia a l’import de les obres 
d’urbanització pendents i imputables al sol·licitant. 

3. Mentre la garantia a què es refereix l’epígraf anterior no estigui constituïda i 
acreditada en el procediment municipal, l’eficàcia de la llicència quedarà 
demorada. 

4. L’incompliment de les condicions enumerades es considerarà infracció 
urbanística greu d’acord amb el que disposa l’article 206(b de la LUC 2/02, i 
donarà lloc al corresponent expedient sancionador segons el procediment previst 
a l’article 191 i següents de la LUC 2/02 i disposicions concordants, sense 
perjudici de la realització de la garantia. 

5. Transitòriament, per raons de difícil gestió urbanística, es podran establir  zones 
en les quals s’autoritzi l’edificació assumint el sol·licitant de la llicència la 
instal·lació d’algun servei aïllat, el seu manteniment i conservació fins la 
construcció i posada en marxa definitiva de les obres i instal·lacions 
d’urbanització. 

SECCIÓ TERCERA. PROCEDIMENT I LLICENCIES EN ELS DIFERENTS RÈGIMS 
DE SÒL; SITUACIONS TRANSITÒRIES DE SECTORS URBANÍSTICS; 
EDIFICACIONS I USOS FORA D’ORDENACIÓ I VOLUM DISCONFORME. 
 
Art.  33.- Procediment per a l’atorgament de llicències i tipus llicències en els 
diferents règims de sòl. 
 

a).- Procediment i termini per a l’atorgament de llicències.- 

1. El procediment per a l’atorgament de llicències s’ajustarà a allò previst a l’article 
180 de la LUC 2/02, al reglament d’Activitats, Obres i Serveis dels Ens Locals 
(Decret 179/1995 de 13 de juny)-ROAS-, a la llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment administratiu Comú; a la Llei 3/1998 
d’intervenció integral de l’administració ambiental, i a totes les altres disposicions 
sectorials en els casos específics, i en la legislació de Règim Local. 

2. Si una norma específica no estableix altres terminis, com a regle general i 
d’acord amb el que estableix l’article 75 i 81 del Reglament d’Activitats Obres i 
serveis dels Ens Locals (ROAS) aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, les 
llicències que precisin de projecte subscrit per tècnic competent i de direcció 
facultativa s’atorgaran en el termini de dos mesos, a comptar des de la 
presentació de la sol·licitud. Per a la resta d’operacions, obres o instal·lacions 
que no precisin de projecte tècnic ni direcció facultativa, s’atorgaran en el termini 
d’un mes. Aquests terminis s’adaptaran al que en cada moment disposi la 
legislació sectorial o general aplicable, sense perjudici de què l’Ajuntament pugui 
establir uns terminis més breus o establir el procediment de comunicació prèvia 
regulat a l’article 179.4) de la LUC 2/02 i a l’article 96 i 97  del ROAS.  

3. El còmput dels terminis establerts en l’epígraf anterior quedarà suspès durant el 
període fixat per reparar deficiències del projecte, per completar dades de la 
sol·licitud o per a l’abonament de les taxes corresponents, o sol·licitar informes a 
altres administracions o entitats o per atorgar tràmits d’audiència a altres 
interessats. 

4. En cap cas no s’entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra 
de les prescripcions de la Llei del Sòl  LUC 2/02, i legislació general o sectorial 
aplicable, d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i, dels Plans derivats, 
instruments urbanístics de gestió i o execució i ordenances  que s’aprovin en 
desenvolupament d’aquest. 

5. Les llicències d’obres que comportin determinades activitats, o les d’obertura 
d’establiments a més de tramitar-se per la seva legislació específica, s'atorgaran 
enamb simultaneïtat – i en els terminis fixats a la norma sectorial-, segons la Llei 
3/1998 i el seu reglament, pel que fa a llicència ambiental. 
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b).- Llicències en els diferents règims de sòl. 

1.  L’atorgament de llicència d'edificació en el sòl urbà consolidat, implicarà que la 
parcel·la, a més de complir amb les dimensions mínimes previstes pel 
planejament, o de les operacions d’agrupació, tingui consideració de solar, i en 
conseqüència haurà de reunir els requisits establerts a l'article 29 de la LUC 
2/02. Això no obstant podrà atorgar-se llicència d’edificació condicionada a la 
realització simultània de les obres d’urbanització o de reurbanització quan 
concorrin les circumstàncies  que en cada cas siguin necessàries, següents: 

a) Quan estigui aprovat el planejament derivat corresponent i/o el projecte 
d'urbanització complementari. 

b) Que s'asseguri l'execució simultània o successiva de la urbanització en un 
termini que no excedeixi de tres mesos de l'acabament de l'edificació 
mitjançant la constitució de caució en metàl·lic a la Corporació Municipal, 
aval o hipoteca. La garantia no serà de quantia inferior a l'import calculat de 
les obres d'urbanització pendents perquè la parcel·la tingui consideració de 
solar. 

c) Haurà de ser ferm en via administrativa l’acord d’aprovació de la 
reparcel.lació, si aquesta fos necessària. 

Les condicions que estableixin les llicències municipals, al respecte, es 
poden fer constar al Registre de la Propietat,d’acord amb la legislació 
hipotecària i en concret amb el que estableix el RD 1093/97. 

En qualsevol cas, no es permetrà l'ocupació dels edificis fins que no estigui 
completament acabada l'obra urbanitzadora, llevat de les situacions 
transitòries, o aquelles en què la dificultad de la gestió urbanística 
aconsellin un acabament parcial  dilatat en el temps. 

2.  En el sòl urbà no consolidat, no podran atorgar-se llicències d'edificació, fins que 
aquest hagi obtingut la consideració de consolidat i, en qualsevol cas, un cop 
s'hagin formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes determinades d’acord 
amb el planejament, procedint a la distribució equitativa de beneficis i càrregues 
entre els propietaris del sector i executant o assegurant l'execució simultània o 
successiva de l'obra d'urbanització conforme al planejament aprovat i/o projecte 
d'urbanització complementari, llevat de situacions transitòries, i segons el que 
s’ha esmentat al paràgraf anterior. 

3.  Llicències d'edificació en sòl urbanitzable delimitat 

En el sòl urbanitzable delimitat, només es podran atorgar llicències de 
parcel·lació i d'edificació un cop s'hagi aprovat el corresponent pla parcial 
urbanístic, siguin ferms en via administrativa els instruments de gestió 
necessaris i es compleixin els requisits establerts als articles 44 i 45  de la LUC 
2/02. 

4. Llicències en sòl no urbanitzable 

Qualsevol activitat, instal·lació o edificació en sòl no urbanitzable, s'haurà de 
subjectar a les condicions, documents i procediments establerts en la LUC 2/02 i 
en aquest POUM per a cada cas. Tot això sens perjudici de les autoritzacions de 
les altres Administracions competents per raó de la matèria que es tracti. Per a 
l'obtenció de llicència en el sòl no urbanitzable, a més de les determinacions 
fixades per la legislació urbanística i sectorial vigent en cadascuna de les 
matèries, i les específiques determinades per a cada cas en aquestes Normes, 
s'observaran, amb caràcter general, els requisits i procediments establerts als 
articles 47 a 51 de la  LUC 2/02. 

5. Llicències en els sòls qualificats de sistemes urbanístics 

Independentment de la tramitació i aprovació d'aquells instruments de 
planejament i/o execució que es requereixen per al desenvolupament i 
implantació dels sistemes urbanístics, les construccions, les instal·lacions, les 
edificacions i altres activitats que puguin situar-se d'acord amb aquest POUM en 
els sòls qualificats de sistema i en les zones adjacents de protecció de sistemes 
estaran subjectes, en qualsevol cas, i sens perjudici d'altres autoritzacions i/o 
procediments que es requereixin, a l'obtenció de la corresponent llicència 
municipal. 

L'Ajuntament de Begur tramitarà les sol·licituds als òrgans competents 
prèviament a l'atorgament de la llicència, per l'emissió del preceptiu informe. Els 
informes denegatoris per raons de competència específica, determinaran la 
denegació de la llicència municipal. Les instal·lacions, obres o usos pels quals se 
sol ·licita llicència hauran d'adaptar-se a més dels Plans d'Ordenació i/o Usos, a 
aquelles prescripcions de caràcter constructiu i estètic que fixi l'Ajuntament de 
Begur. 

En el procediment de sol ·licitud de la llicència municipal s'hauran d'incorporar els 
informes i estudis d'impacte ambiental necessaris per conèixer la influència de 
l'activitat sobre el medi avaluar-ne els seus efectes, i en el seu cas, establir les 
mesures correctores necessàries per paliar els possibles efectes negatius. 

La llicència es condicionarà a l'adopció de les mesures que assegurin la qualitat 
ambiental de l'entorn respecte als efectes nocius o deterioradors del medi 
ambient. 

c) Transitorietat  

Als efectes de transitorietat establerts en aquest article i  a l’article 32 .5) i altres del 
present POUM es considera que s’hi troben aquells sectors que provenint d’antics 
plans parcials, unitats, polígons d’actuació o sectors, delimitats amb anterioritat al 
present pla, no han pogut  desenvolupar-se per la seva dificultat de gestió en 
imposar-se cessions, no previstes en anteriors plans. En aquest sentit,  el fet 
d’acumular les cessions en altres sectors,  i deslliurar sectors concrets, segons les 
fitxes del Present POUM, facilitin l’adquisició de patrimoni municipal del sòl,   fet que 
constituirà requisit suficient per poder atorgar llicències d’obres que incloguin o es 
tramitin amb simultaneïtat a projectes d’urbanització  complementaris que  prevegin 
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connexió a la trama urbana dels serveis d’urbanització bàsica, i s’atorguin les 
corresponents garanties, tot això sense perjudici dels procediments d’equidistribució. 

 

d)  Edificacions, construccions i usos preexistents a l’aprovació del present 
POUM 

1. Parcel·les: aquelles parcel·les que no tinguin les dimensions mínimes, i que 
s’haguessin segregat amb anterioritat al present pla, però conformes amb 
anteriors Plans, seran edificables amb reducció de paràmetres de manera 
proporcional a la seva superfície.  El mateix serà aplicable, en aquelles 
parcel·lacions anteriors al present Pla, quina infracció urbanística hagués prescrit 
d’acord amb els terminis de la legislació aplicable en el moment de cometre la 
infracció urbanística. 

2. Queden fora d’ordenació, amb les limitacions assenyalades pels apartats 3 i 4: 

a) Les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l’aprovació del 
planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i 
gratuïta, enderrocament o cessament. 

b) Les construccions, les instal·lacions i els usos disconformes amb el 
planejament urbanístic respecte als quals no sigui possible l’aplicació de les 
mesures de restauració regulades pel capítol II del títol setè de la LUC 2/02. 

3. En les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden 
autoritzar obres de consolidació, d’augment de volum o de modernització, però 
sí, les reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones 
o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions. Les obres que 
s’hi autoritzin no comporten augment del valor d’expropiació. 

4. Els canvis d’ús de les construccions i les instal·lacions que estan fora d’ordenació 
es poden autoritzar en els supòsits i les condicions regulats per l’article 53.5 de la 
LUC 2/02. 

5. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d’edificació 
disconforme amb els paràmetres imperatius d’aquest  planejament urbanístic, 
però que no quedin fora d’ordenació, s’hi autoritzen totes les obres de 
consolidació i rehabilitació i tots els canvis d’ús, sempre d’acord amb les 
condicions bàsiques del nou planejament. 

6. Els usos preexistents a aquest planejament urbanístic es poden mantenir mentre 
no esdevinguin incompatibles amb aquest i sempre que s’adaptin als límits de 
molèstia, de nocivitat, d’insalubritat i de perill que estableixi per a cada zona la 
nova reglamentació. 

1.7. En tot cas serà d’aplicació allò que determini aquest POUM en les seves 
disposicions transitòries generals, o pels sectors que son considerats en situació 
transitòria, segons les fitxes d’aquest Pla. 
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CAPÍTOL 6 
DE L’EXECUCIÓ D’OBRES, EDIFICACIONS, CONSTRUCCIONS I 
INSTAL·LACIONS 

 
Art. 34.-  Règim aplicable a l’execució d’obres i instal·lacions 
 

1. Les obres i instal·lacions hauran d’executar-se d’acord amb el contingut implícit i 
explícit i condicions especials de la llicència atorgada a l’efecte, amb estricta 
subjecció a les disposicions d’aquestes Normes Urbanístiques, i sota la direcció 
de persona legalment autoritzada, de conformitat amb allò previst en les 
disposicions que regulen les facultats i competències professionals. 

2. Durant l’execució de les obres hauran de complir-se les següents prescripcions: 

a. Construir el corresponent gual, conforme al què es disposa en l’ordenança 
corresponent, quan l’obra exigeixi el pas de camions per la vorera. 

b. Mantenir expedita la calçada de materials, llevat d’autorització expressa. 

c. Mantenir en bon estat de conservació la tanca o altres elements de precaució. 

d. Observar les normes establertes sobre horari de càrrega i descàrrega, neteja, 
obertura i reblert de rases, retirada d’enderrocs i materials de la via pública i 
altres disposicions aplicables de policia. 

 
Art. 35.-  Direcció facultativa 
 

1. No es permetrà l'inici d’activitats, objecte d’una llicència concedida, quan sigui 
preceptiva la direcció facultativa, sense que s’acompleixin els següents requisits: 

a. Comunicació a l’Ajuntament del facultatiu designat com a director, de 
l’acceptació efectiva del mandat, en l’imprès oficial corresponent i visat pel 
Col·legi Professional. 

b. En tots els casos en què fora exigible, amb independència de la direcció 
facultativa, l’assistència d’un tècnic titulat, es notificarà a l’Ajuntament, el nom, 
cognoms i titulació professional del referit tècnic, mitjançant el corresponent 
document de designació, en el que consti l’acceptació d’aquell. 

2. Tota obra iniciada sense que s’hagi complimentat allò disposat en el paràgraf 
anterior, es considerarà mancada de direcció facultativa i serà suspesa mentre 
no es compleixi aquest requisit. 

 
Art.  36.- Renúncia i nova designació de tècnics 
 

1. Qualsevol tècnic d’obligada intervenció en una obra o instal·lació, segons allò 
previst en aquestes Normes, que cessés en la seva comesa, ho haurà de posar 
en coneixement de l’Ajuntament, en el termini de setanta-dos, mitjançant un 
escrit en el que s’expressi la causa de la renúncia, degudament visada pel 
Col·legi Professional corresponent. 

 

2. El promotor de les obres, en el cas indicat en l’apartat anterior, per poder 
continuar-les haurà de nomenar a un nou tècnic i notificar-ho a l’Ajuntament, en 
la forma disposada, dins del termini dels sis dies següents a la cessació de 
l’anterior tècnic. En qualsevol altre cas, se suspendran les obres, sense perjudici 
de les responsabilitats i sancions en què s’hagués incorregut. 

3. Quan la renúncia del tècnic es produís durant l’execució de l’estructura, el 
promotor estarà obligat a substituir-lo d’immediat i paralitzar les obres, excepte 
aquelles que siguin necessàries per garantir la seguretat, i no els podrà 
reprendre fins que notifiqui degudament la designació i acceptació del nou tècnic. 

 
Art. 37.- Canvi d’empresa constructora 
 

Si canviés l’empresa encarregada de l’obra, el promotor haurà de posar aquesta 
circumstància en coneixement de l’Ajuntament, en el termini de sis dies, per mitjà 
d’un escrit en el que, juntament amb l’assabentat del facultatiu director, es consignin 
el nom i cognoms, domicili i identificació legal i fiscal del nou constructor. 

 
Art. 38.-  Modificacions del projecte 
 

1. Si durant el transcurs d’una obra fos necessari o convenient introduir variacions 
en el projecte, es distingirà si es tracta de variacions substancials o de variacions 
de detall o derivades de necessitats estructurals o de les condicions mecàniques 
del terreny de fonamentació, sense que amb la seva introducció es desvirtuïn les 
característiques principals de la llicència concedida. 

2. Quan es tractés de modificacions substancials, se sol·licitarà prèviament 
l’oportuna llicència, amb els mateixos requisits exigits amb caràcter general. 

3. Si, a judici de la direcció facultativa, es tractés de variacions de detall, podran 
continuar els treballs sota la responsabilitat del titular de la llicència, el qual haurà 
de presentar els documents gràfics i escrits necessaris per a poder apreciar la 
naturalesa i importància de les variacions, la seva justificació i la seva adequació 
a la normativa urbanística. Els serveis tècnics municipals podran autoritzar 
provisionalment la continuació de les obres i execució de totes o part de les 
modificacions proposades, assenyalant el termini màxim per a l’obtenció de nova 
llicència. Si les variacions projectades, cas d’haver figurat en el projecte inicial, 
no haguessin donat lloc a liquidació superior a l’efectuada en l’expedient 
d’atorgament de llicència, no s’acreditaran noves taxes; en altre cas, es liquidarà 
la diferència de més que en resulti. 

4. Amb la sol·licitud de llicència d’ocupació haurà de presentar-se la documentació 
corresponent a les variacions de detall introduïdes i en atorgar-se la llicència 
s’autoritzaran aquestes variacions, si revestissin l’anomenat caràcter, o es 
resoldrà el procedent sobre la seva legalització, prèvia presentació, en aquest 
cas, d’un expedient de legalització i sense perjudici de  la sanció procedent per 
les responsabilitats en què s’hagués incorregut. 
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5. Qualsevol modificació substancial o de detall realitzada sense haver obtingut la 
llicència o no havent complert allò disposat en aquest article, es considerarà com 
a obra nova o de reforma, segons procedeixi en cada cas, efectuada sense 
llicència, i, sense perjudici de les responsabilitats i sancions a què hagués donat 
lloc, s’acreditaran taxes, amb els recàrrecs que siguin d’aplicació. 

  
Art.  39.- Assenyalament d’alineacions i rasants 
 

1. No podrà iniciar-se la construcció, reconstrucció o reforma de façanes, murs ni 
cap altre tipus de tancaments en cap tram contigu a la via pública, sense que, a 
més de l’oportuna llicència, l’interessat hagi obtingut de l’Ajuntament 
l’assenyalament sobre el terreny de les alineacions i rasants oficials, quan la 
pròpia Administració municipal hagués comunicat la necessitat d’aquesta 
operació abans de l’execució de les obres. 

2. L’incompliment dEl que es disposa en aquest article donarà lloc, en tot cas, i 
sense perjudici d’altres correccions que procedissin, a la suspensió immediata 
dels treballs, que no serà aixecada mentre no es doni compliment a allò prescrit. 

 
Art. 40.-   Inspecció d’Obres 
 

1. Es reconeix la condició d’autoritat al personal al servei de l’Ajuntament de Begur 
al qual s’encomani expressament l’exercici de la inspecció urbanística. En 
l’exercici d’aquesta activitat, el personal de l’Ajuntament de Begur pot 
inspeccionar tota mena d’obres i d’instal·lacions; els fets que constati aquest 
personal tenen valor provatori, d’acord amb el que estableix la legislació de 
procediment administratiu comú. En principi s’encomana l’exercici de la inspecció 
urbanística, al Zelador Municipal, a l’Arquitecte Municipal, als membres de la 
Policia local, i a aquelles, altres persones que designin les autoritats Municipals. 

1.2. Durant l’execució de tota obra o instal·lació subjecta a llicència, la inspecció 
municipal podrà examinar els treballs sempre que ho jutgi convenient o ho ordeni 
l’autoritat competent. El titular de la llicència, per sí mateix o per persona que el 
representi, i el Director facultatiu de l’obra, estan obligats a assistir als actes 
d’inspecció quan siguin citats a l’efecte, així com a franquejar l’entrada en la finca 
als funcionaris personal de la inspecció. 

2.3. En el lloc de l’obra s’haurà de tenir a disposició de la inspecció municipal: 
 

a. El document acreditatiu de la concessió de la llicència, o la seva còpia. 
b. Un exemplar del projecte aprovat, amb el segell de la Corporació, o una còpia 

autenticada amb la signatura del Cap del Servei municipal corresponent. 
c. El document acreditatiu de la comunicació a l’Ajuntament del nomenament de 

la direcció facultativa. 
d. Còpia del document lliurat a l’interessat, en el seu cas, acreditatiu de 

l’assenyalament d’alineacions i rasants. 

3.4. Serà d’aplicació la inspecció urbanística en els termes establerts a l’article 261 
del DL 1/1990. 193 i concordants de la LUC 2/02 i demés normativa d’aplicació. 

4.5. L’acceptació de la llicència implica l’autorització a favor de l’Administració per 
poder entrar en el lloc on es realitzen les obres, sense autorització prèvia. Si  les 
obres es realitzessin en lloc tancat o en domicili, i es negués l’entrada, se 
sol·licitarà l’autorització judicial segons el que determina l’article 8 de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciosa administrativa,  però la negativa a la inspecció, 
comportarà d’immediat l’ordre de suspensió d’obres, i la suspensió dels efectes 
de la llicència per modificació de les circumstàncies en què va ser atorgada. 

 
Art. 41.- Conclusió de les obres 
 

1. Finalitzades les obres o instal·lacions, en el termini màxim de quinze dies, el 
titular de la llicència ho posarà en  coneixement de l’Ajuntament mitjançant l’escrit 
oportú, acompanyant la següent documentació: 

a. Certificat expedit pel facultatiu director de les obres, visat pel Col·legi 
Professional corresponent, en el que s’acrediti, a més de la data del seu 
acabament, que les mateixes s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o 
les seves modificacions posteriors autoritzades i que estan en condicions de 
ser utilitzades. 

b. Plànols acotats, a escala 1:50 o 1:100, de la fonamentació executada, amb 
indicació precisa de les seves característiques, dimensions, cotes de 
recolzament sobre el terreny. També es facilitarà còpia digital de la 
documentació “as built” de les obres d’urbanització realitzada, compatible 

amb les bases cartogràfiques i del planejament vigent i referenciades 
correctament al sistema de coordenades UTM 

2. Dins de les 48 hores següents a la conclusió d’una obra, el promotor haurà de: 
a. Retirar els materials sobrants, bastides, tanques i barreres. 
b. Construir el pis definitiu de les voreres 
c. Reposar o reparar el paviment, arbrat, conduccions i altres elements urbans 

que haguessin resultat afectats per l’obra. 
d. Col·locar el nombre corresponent a la finca conforme el model aprovat. 

3. Comunicada la finalització de les obres o instal·lacions, els serveis tècnics 
realitzaran la inspecció, als efectes de comprovar que l’edificació s’ajusta 
estrictament al projecte aprovat, a les condicions de la llicència i a les 
prescripcions de les normes urbanístiques, ordenances municipals i altres 
disposicions reguladores, i es troben dispostes i a punt de funcionament, en el 
seu cas, les instal·lacions de protecció contra incendis, i proposaran la concessió 
de la llicència d’ocupació o ús, o la posada en servei. Si en cas contrari 
s’observés algun defecte es proposarà a l’autoritat municipal la seva reparació en 
el termini que a l’efecte s’assenyali. 

4. La llicència d’ocupació o ús, o la de posada en servei, s’atorgarà en el termini 
d’un mes des de què hagués estat comunicada en cas d’haver-se reparat els 
defectes observats, en el seu cas. Una vegada concedida la llicència d’ús podran 
connectar-se les instal·lacions d’aigua i electricitat. 
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TÍTOL II. REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

 
 
 
CAPÍTOL 1 
DISPOSICIONS COMUNES 

 
Art.  42.-  Exercici de les facultats dominicals 
 

 En el marc de la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions (llei 
6/1998 de 13 d’Abril –article 2 de la LSV-), l’exercici de les facultats urbanístiques del 
dret de propietat s’ha de subjectar al principi de la funció social d’aquest dret, segons 
que determina l’article 33 de la Constitució, i  dins els límits imposats per la legislació 
i el planejament urbanístic general i derivat i complint els deures fixats per aquests, i 
les ordenances i demès disposicions aplicables, tot això d’acord amb l’article 5.1 de 
la LUC 2/02. 
 
En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats 
urbanístiques que contravinguin la  LSV, la LUC 2/02, o al planejament urbanístic 
general o derivat d’aquest, i els reglaments i ordenances que els desenvolupin.  La 
present disposició és aplicable tant pel que fa als instruments urbanístics com a les 
llicències urbanístiques. 

 
Art. 43.-   Classificació del sòl 
 

1. Tot el territori del municipi de Begur queda classificat en alguna de les classes de 
sòl següents: 

 

 Sòl urbà (SU) 

 Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 

 Sòl no urbanitzable (SNU) 
 

2. La conversió definitiva del sòl urbanitzable  delimitat en sòl urbà s’operarà 
mitjançant l’execució del corresponent Pla Parcial, a mesura que es realitzin tots 
els elements d’urbanització exigits pel mateix. 

3. Dins el sòl urbà s’estableix d’acord amb la LSV i la LUC 2/02 la classificació  de 
sòl urbà consolidat  (SUC) i no consolidat (SUNC), si bé s’hauran de tenir en 

compte les situacions transitòries en determinats sectors, segons les fitxes del 
Pla. 

4. En sòl No urbanitzable s’estableixen les diferents tipologies, en quan a sòl no 
apte per llur transformació, d’especial protecció, etc... d’acord amb la LUC 2/02 i 
la LSV. 

5.-   El règim urbanístic del sòl depèn de la classificació, de la qualificació en zones o 
sistemes i de la inclusió en un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà o en un 
sector de planejament urbanístic derivat. 

Art.  44.-  Plans d’ordenació Figures de Planejament Urbanístic en 
desenvolupament del Present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 

1. Plans parcials urbanístics (PPU) que tenen per objecte, en sòl urbanitzable, el 
desenvolupament del planejament urbanístic general per als sectors de sòl 
urbanitzable delimitat, i contenen totes les determinacions pertinents per a 
l’ordenació urbanística detallada dels sectors que abasten, de conformitat amb el 
règim del sòl urbanitzable. El seu contingut, abast i documentació serà el que 
determina l’article 65  i 66 de la LUC 2/02.  Amb  ocasió de la tramitació d’un pla 
parcial urbanístic, s’han de concretar les característiques del mobiliari urbà, 
l’arbrat, l’enjardinament, el paviment de les voreres, el tipus de vorades i 
d’enllumenat i la senyalització, d’acord amb les prescripcions municipals 
pertinents, a fi de possibilitar-ne la valoració i el costejament ulterior a càrrec dels 
propietaris afectats. 

2. Plans especials urbanístics (PEU) que sens perjudici dels que es puguin aprovar 
en virtut de la legislació sectorial, es poden redactar entre d’altres en  un o varis 
dels  supòsits  regulats a l’article 67 de la LUC 2/02.  Els plans especials 
urbanístics dictats en virtut de l’apartat 1.a  de l’esmentat article 67, que tinguin 
per finalitat la protecció de zones d’un gran valor agrícola, forestal o ramader, de 
zones deltaiques o d’espais rurals o periurbans poden imposar restriccions d’ús 
dels terrenys, per a impedir-ne la desaparició o l’alteració.  L’aprovació dels plans 
especials urbanístics habilita a l’Ajuntament de Begur o l’administració 
competent, per a executar les obres i les instal·lacions corresponents, sens 
perjudici de l’exigibilitat de les llicències i autoritzacions administratives que 
siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la legislació sectorial.  Els 
plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixin el 
planejament territorial o urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies 
de llur naturalesa i llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els 
estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que escaiguin. 

3. Plans de millora urbana (PMU) tenen per objecte entre d’altres: 

En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d’acomplir operacions 
de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació 
d’usos, de reurbanització, d’ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions 
i altres de similars. En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la 
urbanització, en els termes assenyalats per la lletra b de l’article 30 de la LUC 
2/02, i regular la composició volumètrica i de façanes. En tot cas, els hi serà 
d’aplicació allò establert a l’article 68 de la LUC 2/02 i  s’aplica als plans de 
millora urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans parcials 
urbanístics, a excepció del que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 65 , tots ells 
de la LUC 2/02, pel que fa a la reserva de sòl. 

1.4. Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals, segons el que determina 
l’article 69 de la LUC 2/02. 

5. Catàleg de masies i cases rurals, segons el que determina l’article 69 de la LUC 
2/02. 
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Art. 45.-   Estructura urbanística general i model del Territori. Sistemes. 
 

a).- Estructura general i model del territori: 

1. L’estructura general i el model del territori definida en aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, està integrada pels següents elements determinants del 
procés urbà: 

 

a) Sistemes generals de comunicació 
b) Espais lliures destinats a parcs urbans, zona verda i parcs forestals. 
c) Equipaments comunitaris. 
d) Servis tècnics de sanejament, subministrament d’aigua, energia elèctrica i 

altres. 
En tot cas seran d’aplicació les determinacions contingudes als articles 3 i 9 de la 
LUC 2/02. 

2. Els sistemes generals es representen a la sèrie E dels plànols a escala 1:5.000. 

3. L’estructura general i el model de Territori d’aquest POUM, determinada pels 
sistemes generals, es completa mitjançant la divisió en zones del sòl urbà 
consolidat o no consolidat i, del sòl urbanitzable delimitat o no delimitat, i la 
determinació de sòl no urbanitzable, atenent a l’adscripció dels usos detallats o 
globals respectivament i les seves intensitats, la previsió de sòl per operacions 
urbanístiques futures, dintre unes línies generals d’ordenació, coherent amb 
l’ordenació total del conjunt, i la preservació d’àrees protegides per evitar la 
degradació i incorporació al conjunt edificat. 

4. Els sistemes locals complementen l’estructura general del territori a nivell local, 
pels següents elements determinants del procés urbà: 

 

a) Sistema viari local. 
b) Espais lliures, parcs i jardins públics i àrees de lleure i expansió. 
c) Centres culturals i docents 
d) Dotacions comunitàries. 
e) Estacionaments. 
f) Altres. 

b).- Sistemes urbanístics Generals i Locals:  

Les reserves per a sistemes generals i locals, es realitza en virtut d’allò que disposa 
l’article 34 i 35 de la LUC 2/02, en quan als distints tipus, i a la seva inclusió en 
sectors o polígons d’actuació. 

Les superfícies destinades a reserves per a sistemes urbanístics que figurin en el 
Volum 4. Fitxes de polígons d’actuació i sectors de planejament tindran la 

consideració de valors mínims per als destinats a equipaments i espais lliures 
públics, mentre que tindran la consideració d’indicatius per a les reserves de vialitat 
de caràcter local. En qualsevol cas, es compliran les determinacions de l’article 64 
de la LUC 2/02 pel que fa al manteniment global de les superfícies destinades a 
cadascun dels sistemes urbanístics locals. 

 
Art.  46.-    Zones i subzones 
 

S’entén per ‘zona’ l’extensió de sòl, continua o discontinua, sotmesa a règim 

urbanístic uniforme. Quan les característiques tipològiques existents o els objectius 
del planejament ho han exigit, dintre de cada zona, el present  Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal ha  defineixit ‘subzones’, per establir -en el context d’una 

qualificació genèrica- una gradació de l’edificabilitat, distinció d’usos o de tipus 
basats en l’ordenació de l’edificació. 

La precisió dels límits de les zones determinades en la cartografia a escala 1:5.000 
d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, podrà realitzar-se en els Plans 
Derivats corresponents, sense alterar la superfície de la zona delimitada en un 
percentatge superior o inferior al 5 per 100, basant l’ajust de límits per raons 
d’alineació o edificacions existents, límits de propietat, característiques topogràfiques 
o existència d’elements naturals o artificials d’interès que justifiquin la correcció. 

2.En cas de justificar-se la seva necessitat per a una, més àgil gestió, i amb 
compliment dels requisits normatius, es podran delimitar subzones o subunitats no 
definides al   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’acord amb el que estableixen 
els articles 91 de la LUC 2/02 pels subsectors, i seguint els tràmits establerts a 
l’article 113 de l’esmentada llei. 

 
Art.  47.-  Àmbits d’Actuació  Urbanística i  Aprofitament urbanístic.- 

 
1. L’article 20 d’aquestes NNUU estableix la determinació en el POUM de Polígons 

d’Actuació i sectors de Planejament Urbanístic. A  més del que disposa aquell 
article, seran d’aplicació les següents determinacions: 

2. La delimitació de polígons d’actuació urbanística que sigui necessària per a la 
cessió de terrenys per a carrers i vies es pot efectuar d’acord amb el que disposa 
l’article 113 de la LUC 2/02. La cessió es pot fer mitjançant escriptura pública 
atorgada pels propietaris, que l’han de sotmetre a l’acceptació de l’Ajuntament 
corresponent. 

3. Els sectors comprenen aquelles zones o àrees de sòl que precisen d’un 
instrument de planejament derivat per la seva execució. 

4. Els àmbits objecte d’un pla de millora urbana i els sectors de planejament parcial 
poden ésser objecte de desenvolupament per subsectors, sempre que es 
compleixin les condicions següents: 

a) Es justifiquin la conveniència i l’oportunitat de la promoció. 

b) S’acrediti l’equilibri de l’aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues 
entre el subsector i la resta de l’àmbit o, altrament, es garanteixi el 
reequilibrament corresponent mitjançant la cessió de terrenys a l’administració 
actuant, a compte de la reparcel·lació ulterior. 
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5. S’entén per aprofitament urbanístic la resultant de ponderar l’edificabilitat, els 
usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic; també 
integra l’aprofitament urbanístic la densitat de l’ús residencial, expressada en 
nombre d’habitatges per hectàrea. 

6. El present pla assigna l’aprofitament urbanístic i, a més, el distribueix entre les 
diferents zones en el sòl urbà consolidat. 

7. El planejament urbanístic derivat distribueix l’aprofitament urbanístic entre les 
diverses zones del sector. 

8. Als efectes del que estableix l’apartat 1 pel que fa a la determinació de 
l’aprofitament urbanístic, no s’han de ponderar l’edificabilitat i els usos dels 
equipaments públics. 

9. Els propietaris de sòl urbà no consolidat, en els supòsits regulats per l’article 43, 
tenen dret al 90%, com a mínim, de l’aprofitament urbanístic del sector o el 
polígon d’actuació urbanística, referit a llurs finques. 

10. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen dret al 90% de l’aprofitament 
urbanístic del sector, referit a llurs finques. 

11. A l’efecte de la gestió urbanística, la ponderació de l’aprofitament urbanístic en 
un àmbit d’actuació urbanística o de desplegament urbanístic, tant si són sectors 
de planejament urbanístic com polígons d’actuació urbanística, s’ha d’ajustar a la 
regla següent: 

a) Si l’àmbit d’actuació comprèn diverses zones, s’ha d’establir el valor relatiu 
homogeneïtzat de cadascuna. 
b) Els valors homogeneïtzats a què es refereix la lletra a) han d’expressar la 
intensitat dels usos, la rigidesa a la demanda de cadascun dels usos, llur 
localització i la repercussió admissible del valor de la urbanització o, si s’escau, la 
reurbanització 

 
Art. 48.-  Condicions d’edificació de les zones 
 

1. Les condicions d’edificació establertes per a les diferents ‘zones’ regeixen  pels 
edificis, construccions, instal·lacions i en general o obres de nova planta i per la 
seva ampliació o reforma.  

2.  Els paràmetres definits per a cada zona, segons tipus d’ordenació i condicions 
d’ús, volum i habitabilitat establertes, determinen els màxims envolvents de 
l’edificació i les condicions d’utilització que permetin aquestes normes, establint 
uns límits que no poden ultrapassar i que no són obligatoris fins els seus valors 
màxims, amb excepció dels supòsits què una norma específica els imposi. 

3.  A les edificacions fora d’ordenació o amb volum o ús disconforme els hi serà 
d’aplicació el que determina l’article 102 de la LUC 2/02. 
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CAPÍTOL 2 
REGLAMENTACIÓ DELS USOS DEL SÒL 

 
SECCIÓ  PRIMERA.  CLASSIFICACIÓ DELS USOS  

 
Art.  49.- Usos globals 
 

1.- Als efectes d’aquestes Normes Urbanístiques i de les que en desenvolupament 
del present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’incloguinuen en els Plans 
Derivats Especials del sòl urbà i en els Plans Parcials de pel desenvolupament dels 
sectors del sòl urbanitzable delimitat, s’establiran les següents classes d’usos: 
 

 Ús d’habitatge. 

 Ús residencial. 

 Ús docent. 

 Ús cultural. 

 Ús religiós. 

 Ús administratiu. 

 Ús sanitari–assistencial. 

 Ús comercial d’acord amb les definicions de la llei 17/2000 i el PTSEC(Decret 
211/2001). 

 Ús d’oficines. 

 Ús industrial. 

 Ús recreatiu i activitats lúdiques. 

 Ús esportiu. 

 Ús de restauració i similars 

 Comerç a l’engròs. 

 Serveis en subsòl. 
 

2.- Aquells usos que comportin una regulació especial se sotmetran a la mateixa, i 
en especial a la llei 3/1998 i el seu reglament, així com a la llei 10/1990 de 15 de 
juny i la normativa que la desenvolupa  i ordenances Municipals. Per a l’ús 
comercial, s’estarà també a allò que determina la Llei sobre equipaments comercials, 
17/2000 de 29 de desembre, i el Decret 211/2001 de 24 de juliol pel qual s’aprova el 
PTSEC, i demés normatives que siguin d’aplicació a cada ús. Per tant, encara que el 
Pla admeti un ús, s’estarà a la norma superior o específica sobre el mateix, la seva 
classificació, subdivisió, etc... 

Així mateix, el Pla incorpora com a normatiu la ordenança d’usos d’establiments 
públics aprovada per l’Ajuntament en data 28 de març de 2000, (BOP 20 d’abril de 
2000), que regula els admesos a les diferents zones, tal i com es deixa constància a 
la disposició addicional 9a. d’aquest Pla, sense perjudici de les limitacions 
específiques que s’incorporin en aquesta normativa que seran d’aplicació sobre la 
ordenança. 

 
Art. 50.-   Compatibilitat amb les Normes Urbanístiques 
 

1. Atenent a la compatibilitat amb les determinacions de les Normes Urbanístiques 
per a cada classe de sòl, els usos es classifiquen en: 

 

 Usos permesos 

 Usos prohibits 
 

2. Són usos permesos els expressament admesos en la ordenança referida a 
l’article anterior, i en la regulació que fa aquest pla  per les zones o subzones, 
sectors i subsectors i els que, en els seu cas, nos els que no estan compresos en 
algun dels supòsits d’usos prohibits. 

3. Per ser admissibles, determinats usos requereixen certes limitacions o imposen 
la necessitat d’una regulació especial de l’entorn. Aquests usos són els següents: 

 

a) Usos compatibles són els que poden ser simultanis o coexistir. La llicència 
Municipal podrà condicionar-se a fi que s’estableixi les restriccions 
necessàries en la intensitat o en la forma de l’ús, perquè pugin concórrer en 
un mateix sòl, edifici o lloc. 

b) Usos condicionant són aquells que per les seves característiques requereixen 
regulacions específiques de l’entorn. 

c) Usos condicionats són els que precisen de certes limitacions per ser 
admissibles. 

d) Usos temporals són els establerts per termini limitat o per temps indeterminat, 
revocables a voluntat de l’Administració, en funció dels objectius de 
l’ordenació urbanística i del desenvolupament urbanístic sostenible. 

e) Usos provisionals són els que, per no necessitar d’obres o instal·lacions 
permanents i no dificultar l’execució dels Plans, poden autoritzar-se amb 
caràcter provisional, en els termes disposats pels articles 53 i 54 de la LUC 
2/02. 

4. Quan una activitat comprengui diversos usos permesos i sempre que siguin 
compatibles entre si, cadascun ha de complir les condicions que es determinen 
en les normes específiques aplicables. 

5. Els usos prohibits són aquells que impedeixen les Normes Urbanístiques 
d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, les Ordenances dels Plans 
derivats, els Catàlegs, les Ordenances Municipals o les disposicions estatals o 
autonòmiques promulgades en matèria de seguretat, salubritat, o tranquil·litat, 
decor públic, i totes aquelles normes relatives al desenvolupament urbanístic 
sostenibvle i qualitat de vida. També són usos prohibits aquells que, encara no 
estiguin expressament prohibits, resulten incompatibles amb els usos permesos, 
encara que se’ls sotmeti a restriccions en la intensitat o forma de l’ús. 
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6. En qualsevol cas, els usos de discoteques, bars musicals, sales de ball, sales de 
ball amb espectacles, cafè teatre, cafè concert o semblant, que s’entenen com a 
permesos en aquesta normativa seran declarats incompatibles i per tant 
passaran a la categoria de prohibits si tècnicament es comprova que l’ús que es 
demana o que s’exerceix, causa o causarà molèsties insalvables als veïns 
propers, per contaminació acústica, tranquil·litat, etc...  

7. A la Disposició addicional novena, s’estableix la regulació específica de l’activitat 
de bars, bars musicals i restaurants, per sectors i carrers. 

. 
Art.  51.-  Caràcter dels usos 
 

1. Atenent al seu caràcter, els usos es classifiquen en: 
 

 Usos públics. 

 Usos privats. 

2. Són usos públics, a efectes d’aquestes Normes Urbanístiques i de les que 
continguin els Plans que desenvolupen aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, els referents a usos o serveis públics realitzats o presentats per 
l’Administració o per la gestió dels particulars sobre béns de domini públic. 

3. Uso privats són aquells que es realitzen per particulars en béns de propietat 
privada i no estan compresos en l’apartat anterior i següent. 

4. Usos col·lectius són els privats destinats al públic i als que s’accedeix per la 
pertinença a una associació o agrupació, societat, club o organització similar o 
per l’abonament d’una quota, preu o contraprestació anàloga. 

5. Entre els usos públics s’inclouen també els realitzats per l’Administració en béns 
de propietat privada mitjançant arrendament o qualsevol altre títol d’ocupació. 

 
 
 

SECCIÓ SEGONA. USOS DETALLATS DEL SÒL URBÀ 

 
Els usos detallats del sòl urbà, la compatibilitat dels quals o incompatibilitat per a 
cada zona s’estableix en les Normes particulars de zones, són les següents: 

 
Art. 52.-  Usos de l’habitatge 
 

1. L’habitatge és l’edifici o part d’un edifici destinat a allotjament o residència 
familiar. S’estableixen les següents categories: 

 

a) Habitatge unifamiliar. És la situada en parcel·la independent, en edifici aïllat o 
agrupat horitzontalment i amb accés exclusiu. 

b) Habitatge bifamiliar. És aquell situat en parcel·la comú a un altre habitatge, en 
edifici aïllat o agrupat horitzontal o verticalment i amb accés independent. 

c) Habitatge plurifamiliar. És el conjunt constituït per habitatges amb accés i 
elements comuns. 

2. Atenent a les seves característiques d’ocupació temporal, es distingeixen els 
següents tipus: 

 

a) Habitatge permanent. 

b) Habitatge eventual o de segona residència. 

 
Art.  53.- Ús residencial 
 

Es considera en aquesta classificació els següents usos: 
 

1. Residències. 
2. Asils. 
3. Llars de gent gran, de joves, etc. 
4. Hoteler (*)  [MP-14 (m-12)] 

(*) Els usos inclosos compresos en l’apartat 4 d’ús hoteler, es refereixen de manera específica 
als tipus d’establiments determinats a l’article 41 de la Llei  13/2002, de 21 de juny, de turisme 
de Catalunya: 

1. Els establiments hotelers es classifiquen en els grups següents: 
a) Grup d’hotels 
b) Grup d’hostals o pensions 

2. Els establiments del grup d’hotels es classifiquen en les modalitats següents: 
a) Hotels 
b) Hotels apartaments 
c) Balnearis 

3. L’adscripció d’un establiment hoteler al grup i la modalitat que escaiguin és de caràcter 
obligatori. 

4. Els hotels, els hotels apartaments i els balnearis són establiments hotelers que presten el 
servei d’allotjament en règim de lloguer i que, tant si disposen de serveis complementaris com 
si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores del dia. 
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5. Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei d’allotjament en 
habitacions en règim de lloguer i que, per la dimensió, l’estructura o les característiques de 
l’establiment o per la tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels, els hotels 
apartaments i els balnearis. 

6. La classificació dels establiments hotelers regulada per aquest article es pot concretar per 
reglament, que pot adaptar-ne els grups i les modalitats a l’evolució del sector turístic i, si cal, 
incrementar-los. 

Modificació puntual MP-14 (m-12) 

expedient: 2007 / 027199 / G  

aprovació: CTUG 30/01/2008 

publicació: DOGC 5087  10/03/2008 

 
Art.  54.-  Ús docent 
 

En aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es considera els següents usos 
detallats: 
 

1. Centres d’Ensenyança Secundària Obligatòria. 
2. Centres d’Ensenyament Infantil i Primària 
3. Centres d’Ensenyament Preescolar. 

 
Art.  55.-  Ús cultural 
 

Compren els següents usos: 
 

1. Museus. 
2. Biblioteques. 
3. Sales de conferències. 
4. Sales d’art. 
5. Teatres / Cinemes 
6. Altres anàlegs 

7.Els usos culturals podran coincidir amb els docents i /o religiosos 

 
Art. 56.-  Ús religiós 
 

Es consideren els següents usos: 
 

1. Esglésies. 
2. Capelles. 
3. Convents. 
4. Centres parroquials. 
5. Ermites. 
6. Altres llocs destinats per plegaries o reunions religioses. 

 

Art.  57.-   Ús administratiu 
 

Compren els usos i serveis públics realitzats o prestats per l’Administració o per 
gestió d’Entitats o particulars sobre béns de domini públic. 
 

1. Ajuntament. 
2. Organismes de l’Administració 
3. Entitats Públiques o de Dret Públic. 
4. Oficines de Societats administradores de Serveis Públics. 

 
Art.  58.-  Ús sanitari i assistencial 
 

Compren els següents: 
 

1. Hospitals. 
2. Ambulatoris. 
3. Clíniques. 
4. Dispensaris. 
5. Guarderies. 
6. Consultoris. 
7. Clíniques veterinàries. 

 
Art. 59.-   Ús comercial i ús de Restauració i similars: 
 

a) Ús comercial: 

Són establiments comercials tots els locals i les instal·lacions, cobertes o sense 
cobrir, oberts al públic que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix 
regularment la venda al detall. En resten esclosos els establiments dedicats 
exclusivament a la venda a l’engrós. Els establiments poden ser de caràcter 
individual o col·lectiu.  

Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments 
individuals situats en un o diversos edificis, en els quals, amb indepèndencia que les 
activitats respectives puguin exercir-se d’una manera empresarialment independent, 
concorren tots o alguns dels elements següents: Accés comú des de la via pública, 
d’ús exclusiu i preferent dels establiments o de llurs clients, aparcaments privats 
compartits o serveis comuns per als clients.  

En virtut del que determina el vigent Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 
pel municipi de Begur, s’ha de tenir en compte que:  

- S’entén per grans establiments comercials, individuals i col·lectius aquells que 
tenen una superficie de venda igual o superior als 800 m

2
. 

- 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 quan tenen una superfície de venda superior als 
2.500 m

2
. Si es dona el supòsit que constitueixen un col·lectiu sense superar 
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individualment els 2.500 m
2
 de superficie de venda, el conjunt és un gran 

establiment comercial si ultrapassa els 5.000 m
2
 de superfície de venda. 

- Establiments comercials mitjans, individuals o col·lectius són aquells que tenen 
una superficie de venda igual o superior als 400 m

2
. 

 

Pel cas de què la normativa sectorial admetés la implantació al Municipi de Begur 
d’altres especificitats dins del Comercial, tant en sector alimentari, com Grans 
Establiments comercials, la implantació, en el seu cas, es faria mitjançant un Pla 
Especial Urbanístic, sense modificació del Pla General, donat que aquests usos no 
es recullen en virtut del vigent Pla  territorial sectorial d’equipaments comercials. 
 

En tot cas el creixement de l'oferta comercial al detall, en format de mitjà i gran 
establiment comercial estarà subjecte a allò que determina la normativa del Pla 
territorial sectorial d’equipaments comercials 2001-2004, incloses les excepcions 
previstes, en especial les dels criteris d’ubicació de noves implantacions de l’apartat 
8.1 de l’esmentat Pla. 
 

Les previsions d’aparcament en les noves sol·licituds d’establiments, s’adaptaran a 
l’Ordre de 26 de setembre de 1997, establint-se com a regle general la previsió de 
dues places per cada 100 m

2
 construïts, llevat al centre històric. 

 

Per a aquest ús en els seus diversos apartats, li serà d’aplicació en cada cas, la Llei 
7/2000 de 29 de desembre d’equipaments comercials i el Decret 211/2001 de 24 de 
juliol pel que s’aprova el Pla Territorial Sectorial d’equipaments Comercials (PTSEC), 
i la normativa que aquest respecte sigui vigent en cada moment, segons les 
variacions del Pla Territorial esmentat. 

En la zona d’equipaments privats en sòl urbà, els establiments comercials mitjans no 
alimentaris no podran tenir una superfície de venda superior a 799 m

2
. 

En sòl no urbanitzable no s’autoritzen implantacions comercials subjectes al Pla 
territorial sectorial d’equipaments comercials 2001-2004, és a dir mitjans i grans 
establiments comercials. 

b) Ús de restauració i similars:  

Compren: 

- Restaurants 
- Bars i Cafès sense música mecànica ni en viu. 
- Bars I Cafès amb música mecànica 
- Bars o establiments similars amb música en viu. 
- Sales de Ball i discoteques 
- Altres similars 

 
Art.  60.-   Ús d’oficines 
 

S’inclouen en aquest ús les activitats administratives o burocràtiques de caràcter 
privat. 

1. Bancs i Caixes d’Estalvi. 

2. Companyies d’Assegurances. 
3. Administració d’Empreses. 
4. Despatxos professionals. 
5. Altres anàlegs. 
 
Art.  61.-   Ús recreatiu i activitats lúdiques. 
 

És el referent a les manifestacions comunitàries de l’oci i del temps lliure, tals com: 

1. Centres socials i recreatius. 
2. Camps de fires i revetlles. 
3. Sales d’espectacles, excepte discoteques. 
4. Cinemes i altres anàlegs. 

 
Art.  62.-   Ús esportiu 
 

S’inclouen en aquest ús els espais, locals o edificis condicionats per la pràctica i 
ensenyament dels exercicis de cultura física i els esports. 

1. Clubs esportius. 
2. Camps esportius a l’aire lliure. 
3. Poliesportius coberts. 
4. Gimnasos. 
 
Art.  63.-  Ús industrial i comerç a l’engròs: 
 

a) Ús industrial: 

Es comprenen en aquesta classificació els següents: 
 

1. Indústries d’obtenció, transformació i transport. 
2. Magatzems destinats a la conservació, guarda i distribució de productes. 
3. Tallers de reparació. 
4. Estacions de servei i garatges. 
5. Activitats molestes i perilloses. 
6. Activitats compreses a la llei 3 /1998 d’I.I.A.M, el seu Reglament i annex. 
 

Els usos extractius (explotació de mines o pedreres), agrícoles, pecuaris i forestals 
es regulen en el capítol relatiu al règim del sòl no urbanitzable d’aquestes Normes 
Urbanístiques i en la legislació específica sobre aquestes matèries. 
 

b) Comerç a l’engròs: 

Magatzems i altres recintes coberts o sense cobrir, a on només es realitza la venda 
a professionals del comerç al detall i no son oberts al públic en general, i són 
exclosos de la Llei 17/2000 de 29 de desembre. 
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SECCIÓ TERCERA.  DISPOSICIONS SOBRE L’ÚS INDUSTRIAL 

 
Art.   64.- Classificació 
 

1. A efectes de l’admissió de l’ús industrial, es classifiquen les indústries i similars, 
atenent a les incomoditats, efectes nocius per la salubritat, danys que pugin 
ocasionar i alteracions que pugin produir sobre el medi ambient, i per l’entorn en 
què estan situades. 

2. Pel primer concepte es classifiquen en sis categories i pel segon criteri 
s’estableixen sis situacions. 

 
Art.  65.-   Categories industrials 
 

1. La classificació és la següent: 
 

1a. Categoria: Activitat admesa en promiscuïtat amb l’habitatge 

2a. Categoria: Activitat compatible amb l’habitatge 

3a. Categoria: Activitat no admesa contigua a l’habitatge, excepte en sectors 
especialment reglamentats. 

4a. Categoria: Activitat no admesa contigua a l’habitatge, però si contigua a altres 

usos de la indústria. 

5a. Categoria: Activitat no admesa en edificis contigus a altres usos. 

6a. Categoria: Activitats perilloses que deuen trobar-se apartades de tota altra 

activitat o habitatge 
 

2. Les determinacions de categories s’estableix d’acord amb els criteris següents: 
 

a) La primera categoria compren aquelles activitats no molestes pels habitatges 
i es refereix a les de caràcter individual o familiar que utilitzin màquines o 
aparells moguts a ma o motors de potència inferior a 1Kw cadascun. 

b) Les activitats de segona categoria han de ser compatibles amb els habitatges 
i comprenen els tallers o petites indústries que per les seves característiques 
no produeixen molèsties per despresa de gasos, pols, olors o donen lloc a 
soroll i vibracions que poden ser causa de molèstia pel veïnat. S’inclouen les 
indústries o tallers quan tinguin menys de 8 llocs de treball i motors de 
potència inferior a 3 Kw cadascun. 

c) Les activitats de tercera categoria comprenen aquelles que, encara que amb 
l’adopció de mesures correctores poden originar molèsties pels habitatges, 
pel que en general no s’admetran contigües als habitatges, excepte en 
sectors especialment reglamentats. 

d) Les activitats de quarta categoria són les incomodes no admeses contigües 
als habitatges, però si contigües a altres usos industrials. Comprenen la 
mitjana i gran indústria en general, amb exclusió de les que la seva 
insalubritat no pot ser reduïda a límits compatibles amb la proximitat a altres 
activitats. 

e) La categoria cinquena compren aquelles activitats de caràcter perillós i que 
les seves particulars mesures de condicionament poden autoritzar-se en 
zones industrials distanciades de tota activitat aliena a elles. 

f) La categoria sisena compren aquelles activitats que per les seves especials 
característiques de nocivitat o perillositat deuen instal·lar-se en zones 
especials destinades aquest tipus d’indústries. 

 
3. S’entén per activitat de serveis les que deuen prestar-se a una comunitat 

d’habitatges o residents. Sense que la seva enumeració sigui exhaustiva, 
compren bugaderies, túnels de rentat de vehicles, instal·lacions de climatització, 
de petita manutenció, d’aparells elevadors i anàlogues. 

 

Aquestes activitats no es classificaran, en general, en categories industrials, 
només si la seva envergadura o les molèsties o perillositat que puguin produir 
corresponen a les que originaria una activitat de determinada categoria. 

 

a) S’entén per instal·lació auxiliar d’una indústria els dipòsits pel combustible 
destinats a calefacció, elements de transport intern i manutenció, així com les 
instal·lacions de climatització, depuració i anàlogues, al servei de l’activitat 
pròpia. 
 

Aquestes instal·lacions vindran regulades per la seva pròpia reglamentació, 
tant estatal com municipal. 

b) Tant les activitats de serveis com les instal·lacions auxiliars anteriorment 
definides, no es classifiquen en categories industrials, excepte que per les 
seves dimensions i naturalesa, o per les molèsties que produeixin, els 
correspondrà la seva inclusió com activitat de determinada categoria. 

c) Els garatges privats per vehicles de turisme i motocicletes es consideraran de 
primera categoria, i de segona els garatges o estacionaments públics per 
aquells vehicles, excepte que per les seves presumibles molèsties o 
característiques especials s'hagin de considerar de categoria superior. En tot 
cas, quan l’ús del garatge o estacionament públic, amb o sense estació de 
serveis, es desenvolupi en un edifici destinat exclusivament a aquesta 
activitat serà qualificat de segona categoria. 

d) Els tallers de reparació, en especial d’automòbils, considerats de 2ª categoria, 
seran objecte d’una norma específica complementaria, en funció del seu 
caràcter mixt de servei i activitat industrial. 

e) Els magatzems es classifiquen, en general, com de segona categoria, 
excepte que per les seves molèsties o característiques especials hagin de 
considerar-se de categoria superior. 

f) Les estacions de servei en local exclusiu d’aquesta activitat o conjuntament 
amb garatge o aparcament públic, es consideren de segona categoria. 
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Els locals en situació 3a, podran destinar-se a l'ús de garatge públic o 
estacionament, amb o sense estació de servei quan no tinguin dipòsits de 
carburants. 

 
Art.  66.-   Situació dels locals industrials segons la seva ubicació 

 
1. A efectes de l’ús industrial, s’entendrà per planta pis la que correspon a una cota 

superior a la de qualsevol de les vies públiques a la que l’edificació tingui a la 
façana; per planta baixa la planta immediatament inferior a les plantes pis, i per 
plantes soterrani les inferiors a la planta baixa. 

 

2. S’entendrà per edifici industrial, en zones on s’admet la construcció d’habitatges, 
aquella en què les seves parets de separació amb els predis adjacents a partir 
dels fonaments, deixin un espai lliure mig de 15 centímetres, sense que cap punt 
pugui ser inferior a 5 centímetres, no tenint contacte amb els edificis veïns, 
excepte la façana on es disposarà l’aïllament per juntes de dilatació i en la part 
superior en la que disposarà un tancament o protecció amb material elàstic, per 
evitar la introducció de runes i aigua de pluja en l’espai intermedi. La construcció i 
conservació de les juntes de dilatació de façanes i la protecció superior estaran a 
càrrec del propietari de l’edifici industrial. 

 

3. Els edificis industrials hauran de complir les següents condicions: 
 

a) L’accés haurà de ser independent del corresponent a l’habitatge, a excepció 
de la del porter o vigilant. 

b) L’accés de mercaderies serà exclusiu i independent del de persona fins la 
línia de façana. 

c) L’edifici haurà de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de 
mercaderies, a la qual tinguin accés tots els locals destinats a magatzem o 
indústria i amb capacitat suficient per una plaça per planta i un accés que 
permeti l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobra per la via pública. 

 

4. Per tenir en compte totes les ubicacions possibles en relació al seu entorn, les 
situacions es classifiquen en: 

Situació 1a. 

a) En la planta pis en edifici d’habitatges, i en plantes inferiors de les mateixes 
amb accés a través d’espais comuns. 

b) En la planta pis d’edifici no classificat com industrial i/o sense habitatge. 

Situació 2a. 

a) En plantes baixes o inferiors, fins la profunditat edificable d’edifici amb 
habitatges, i amb un accés exclusiu i independent. 

b) En planta baixa o inferior d’edifici no industrial, no destinada a ús d’habitatge i 
amb accés exclusiu directe immediat des de la via pública. 

c) En planta baixa o inferior d’edifici no industrial no immediat a la via pública no 
inclòs en els casos a) i b) i amb accés independent des de la via pública. 

Situació 3a. 

Edificis o locals classificats com industrials en interior de façana. 
 

Situació 4a. 

a) En edificis qualificats com industrials amb façana al carrer, no exclusiu per la 
mateixa activitat. 

b) En edificis qualificats com industrial, amb façana al carrer i exclusiu per una 
única activitat. 

 

Situació 5a. 

a) En edificis situats en zones industrials i aïllats per espais lliures. 

b) En edificis exclusius situats en zones industrials, dedicats a una única activitat 
i separats dels altres veïns per espais lliures d’amplada superior a 7 metres. 

 

Situació 6a. 

En edificis aïllats en zones allunyades del sòl urbà. 
 
Art.  67.-  Límits màxims 
 

1. Els límits màxims en cada categoria i per a cada una de les possibles situacions, 
es refereixen als següents elements: 

a) Relació de potència per metre quadrat de superfície destinada a l’ús 
industrial. 

b) Potència mecànica, i 

c) Grau de molèstia, insalubritat, nocivitat o perillositat. 

2. La determinació de categories s’establirà en funció de les molèsties, nocivitat, 
insalubritat i perillositat. Dintre d’elles es consideren els següents efectes: 

a) Molèsties 

Soroll (en l’exterior del local propi i veí més afectat). 
Fums, gasos, bafs i olors. 
Pols. 
Aigües residuals. 
Residus industrials. 
Transports, càrrega i descàrrega. 
Instal·lacions visibles. 
Aglomeració de personal. 
Calor. 
Vibracions. 

b) Nocivitat i insalubritat 
Gasos i elements contaminants. 
Aigües residuals. 
Materials i manipulació. 
Radiacions. 
Abocaments i deixalles. 
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c) Perillositat 

Manipulació i classificació de materials combustibles i inflamables. 
Processos de producció i recipients a pressió perillosa. 
Materials explosius. 
Vessaments  i abocaments d’agressius químics. 
Condicionants i aptitud del local. 
Condicionants i aptitud dels accessos. 

 

3. Les indústries de categoria superior a la 2a. no seran tolerades a menys de 
catorze (14) metres d’altres edificis d’ús religiós, cultural, d’espectacle públic i 
sanitari. Recíprocament tampoc podran autoritzar-se els usos assenyalats 
respecte tota la indústria legalment establerta de categoria superior a 2a., a 
menor distancia de la indicada. 

 

4. Els límits màxims de cada categoria per a cadascuna de les possibles actuacions 
expressades en Kw/m

2
 i Kw totals de potència mecànica, són els consignats en 

el quadre adjunt. L’Administració concretarà els nivells de molèstia, nocivitat, 
insalubritat o perillositat per arribar a l’objectiu ‘aquestes Normes de protecció del 
medi ambient i de la tranquil·litat, salubritat i seguretat ciutadana. 

5. Els límits sonors es mesuraran en decibels A i la seva determinació s’efectuarà 
en l’exterior de l'edifici propi i en l’interior de l’edifici veí més afectat per les 
molèsties de la indústria i en les condicions menys favorables, establint-se un 
límit màxim de 3 dB sobre el nivell de fons. 

La comprovació d’ambdós termes s’efectuarà amb la indústria totalment parada i 
amb la mateixa en ple funcionament de tots els seus elements. 

6. S’entendrà com soroll de fons l’ambiental sense els valors punta accidentals. 

7. Els límits de potència fixats en el quadre anterior tant pel total de la instal·lació 
com per la potència individual de cada motor, podran ser reservats en aquells 
casos en què, a judici dels Serveis Tècnics municipals i amb la conformitat de la 
Comissió Delegada de Sanejament, el grau de molèstia, nocivitat o perillositat no 
superi la categoria autoritzada en l’emplaçament proposat. 

Per la posada en marxa precisarà una certificació del tècnic responsable de la 
instal·lació, acreditativa de què aquesta s’ha realitzat completament ajustada al 
projecte autoritzat. 

8. Per l’aplicació d’aquests límits es tindrà en compte les següents regles: 

a) La potència computada no inclourà la necessària per accionar el 
muntacàrregues, ascensors, condicionadors d’aire, calefacció i altres pel 
condicionament del local i la manutenció. 

b) La superfície computada no inclourà més que la destinada a la indústria, amb 
exclusió de la utilitzable per despatxos, oficines, i altres dependències 
auxiliars no industrials. 

c) Quan una mateixa activitat industrial ocupi varies situacions en un mateix 
edifici, la potència a instal·lar en cadascuna d’elles, estarà d’acord amb el 
quadre adjunt. 

d) Els límits de potència a què es refereix el quadre citat en el paràgraf 1 
d’aquest article es reduiran un 50 per 100 per a totes aquelles indústries en 
les quals la transmissió de potència es realitzi mitjançant enfangats. 

e) Els límits màxims segons els que corresponen a la màxima categoria 
autoritzable en el seu emplaçament. 

 
Art.  68.-  Classificació d’activitats i  llicències ambientals. 
 

Per la  La  qualificació d’activitats, la seva classificació i regulació s’estarà a allò que 
disposa la Llei 3/1998 i reglament i annex que la desenvolupa, i en el seu cas, , allò 
previst per les Ordenances Municipals actuals o les que es promulguin en endavant.  
1.Les Ordenances actualment vigents o les que es promulguin en endavant respecte 
l’ús industrial i règim dels elements industrials o sobre la protecció del medi ambient i 
en contra de l’emissió de sorolls, vibracions, fums, olors o qualsevol forma de 
contaminació es consideren part integrant del conjunt normatiu de l’ús industrial i són 
d’obligació i directe compliment sense necessitat d’acte previ o requeriment de 
subjecció individual. 

 
Art.   69.-  Mesures correctores 
 

1. Quan pels mitjans tècnics correctors utilitzables i de reconeguda eficàcia 
s’eliminin o redueixin les causes justificatives de la inclusió d’una activitat 
industrial en una categoria determinada. L’Administració podrà considerar a 
aquesta activitat –a tots els efectes- com de categoria immediata inferior. 

 

2. Si les mesures tècniques correctores no aconsegueixen l’efecte justificatiu de la 
inclusió en la categoria inferior i en el termini que s’atorgui a l’industrial per a la 
correcció de les deficiències o l’adopció d’altres mesures (que no podrà ser 
superior, en cap cas, a dos mesos), no es garantís l’eficaç funcionament, 
l’Administració acordarà el cessament o clausura de l’activitat no permesa 
segons les normes generals. 

 
Art.  70.-  Modificació de categoria 
 

1. Per a que una indústria de 3a. categoria pugui ser considerada de 2a. es 
consideraran indispensables les següents condicions: 

a) Que no s’utilitzin operacions o procediments en els que es precisi de 
materials, o be processos electrònics o que es puguin desprendre olors, 
vapors, fums o boira. 

b) Que tampoc utilitzi dissolvents inflamables per la neteja de les màquines o 
qualsevol altra operació. 

c) Que les primeres matèries estiguin exemptes de matèries volàtils inflamables 
i/o tòxiques o molestes i que els bafs que puguin desprendre’s siguin recollits 
i expulsats a l’exterior per la xemeneia de característiques reglamentàries. 
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d) Que la instal·lació de la maquinària segui tal que ni en els locals de treball ni 
en cap altre s’originin vibracions o es transmetin a l’exterior. 

e) Que la insonorització dels locals de treball sigui tal que, fora d’aquest i en el 
lloc més afectat pel soroll original de l’activitat, el nivell sonor no s’incrementi i 
més de 3 dBA. 

f) Que quan la superfície industrial sigui superior a dos-cents (200) metres 
quadrats disposi d’una zona exclusiva per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies amb capacitat mínima d’un camió, fins cinc-cents (500) metres 
quadrats de superfície industrial i de dos camions per superfícies majors. 

g) Que des de les 21 hores fins les 8 hores només es permeti la càrrega i la 
descàrrega de furgonetes (càrrega màxima inferior a 3.500 Kg.) i sempre 
dintre del local tancat destinat aquesta finalitat. 

h) Que a més de les precaucions contra incendis preceptives en tot local en què 
existeixin matèries combustibles (com retalls de paper o cartró o plàstic o 
encenalls de fusta, cartró o plàstics combustibles) s’instal·lin sistemes 
d’alarma per fums o de ruixadors automàtics. 

 

2. Només s’autoritza el canvi de categoria de l’activitat en locals no situats sota 
habitatges. 

 

3. En cap cas podrà reduir-se a primera categoria una activitat de categoria 
superior. 

 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol III  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 46 

CAPÍTOL 3 
TIPUS D’ORDENACIÓ 

 
Art.   71.-  Tipus d’ordenació de l’edificació 

 
1. Edificació segons alineació de vial 
 

Correspon a una edificació entre mitgeres, al llarg dels carrers o vials, regida 
bàsicament per l’alçada màxima i mínima, i per la profunditat edificable, que 
s’estableix bàsicament per l’amplada del carrer o per unes situacions 
històricament consolidades i de gran valor tradicional i, en el seu cas, per 
l’ocupació de la parcel·la i l’índex d’edificabilitat. 
 

2. Edificació aïllada 
 

Establerta en atenció a la forma i superfície de parcel·la i regulada bàsicament 
atenent als següents factors: Alçada màxima i mínima, índex d’intensitat de 
l’edificació, percentatge màxim d’ocupació de parcel·la i distàncies mínimes als 
límits de parcel·la. 
 

3. Composició de volums o edificació volumètrica específica 
 

L’edificació es determina mitjançant un coeficient d’edificabilitat bruta o neta. La 
concreció per a cada unitat de l’edificació es precisa en el Pla  derivat, o en el 
projecte de sol·licitud de llicènciaParcial, Pla Especial o, en el seu cas, en l’Estudi 
de Detall, a través de la composició de volums. 

 
Art.  72.-  Conceptes sobre edificabilitat 

 
Els conceptes sobre edificabilitat expressats sota els noms d’índex d’edficabilitat 
bruta’, ‘superfície de sostre edificable’ i ‘índex d’edificabilitat neta’, utilitzats en 

aquestes Normes, són els definits a continuació: 
 

1. S’entén per índex d’edficabilitat bruta el límit màxim d’edificabilitat, expressat en 

m
2 
st / m

2 
s. (metres quadrats de sostre edificable/ metre quadrat de sòl) de l’àrea 

a ordenar a través de Pla Especial o Pla Parcial, és a dir, abans de segregar les 
superfícies de cessió obligatòria. 

 

2. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, 

corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació, 
tinguin la consideració de baixos i pisos. 

 

Es computaran també pel càlcul d’aquesta superfície, les corresponents als 
cossos volats tancats o semitancats, les de les edificacions auxiliars i les de les 
edificacions existents que es conserven. 
 

No es computaran les superfícies d’accessos públics sota pòrtics i els porxos 
oberts, i les superfícies de sostre per dotacions públiques. 

 

3. L’índex d’edificabilitat neta és la relació existent entre la superfície de sostre 

edificable i la màxima superfície de sòl per usos privats, un cop deduïts els sòls 
de cessió obligatòria en cada zona. 

 
Art.  73.-  Tipus d’ordenació aplicable a cada zona 
 

El tipus d’ordenació aplicables en cada zona són els establerts en les Normes 
específiques que regulen les zones o subzones. Les Normes genèriques aplicables 
a cadascun dels tipus d’ordenació es detallen en el Capítol, Seccions 6a, 7a i 8a del 
Títol IV d’aquestes Normes Urbanístiques. 
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CAPÍTOL 4 
RÈGIM DEL SUBSÒL  

 
 
Art. 74.-  Aprofitament del subsòl 
 

1. El subsòl és regulat pel present Pla i resta sotmès a les servituds administratives 
necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic, sempre que 
aquestes servituds siguin compatibles amb l’ús de l’immoble privat servent 
d’acord amb l’aprofitament urbanístic atribuït. Altrament, s’ha de procedir a 
l’expropiació corresponent. 

2. L’ús de l’aprofitament urbanístic i la implantació d’infraestructures en el subsòl 
estan condicionats en qualsevol cas a la preservació de riscos, i també a la 
protecció de les restes arqueològiques d’interès declarat i dels aqüífers 
classificats, d’acord amb la legislació sectorial respectiva.  

3. Cas de no estar  regulat determinat subsòl en aquest Pla, es podrà  tramitar un 
instrument de Planejament urbanístic derivat, si bé en els articles següents es 
determinen alguns sòls que per aplicació directa d’aquest Pla, es podran destinar 
a aparcaments sense ser necessari cap tramitació de planejament derivat. 

4. Quan en aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o instrument de 
desenvolupament del mateix, no es precisi el subsòl que correspon a un 
aprofitament urbanístic, es podrà entendre que es presumeix públic. 

 
Art.  75.- Sòls de titularitat privada           
 

L’aprofitament urbanístic dels subsòls de parcel·les, solars i finques de titularitat 
privada, s'entén sempre d’aprofitament privat, llevat les disposicions sectorials i/o 
especials, tal com les d’ sobreaigües, etc... 

 
Art.  76.- Regulació urbanística             
 

El subsòl d’aprofitament privat, en quant a usos, edificacions, reculades, etc..  es 
regirà per la normativa urbanística de cada sector, sense perjudici de les normes 
aplicables de Dret Civil, i altres legislacions sectorials. 

 
Art.  77.- Xarxa viària i espais lliures                
 

1. L’aprofitament urbanístic del subsòl de la xarxa viària – bàsica o local – així com 
dels espais lliures públics, locals o generals, i el dels equipaments públics 
s’entendrà sempre, que correspon a l’Ajuntament de Begur. 

2.  L’ús general d’aquests espais, a més de les canonades de serveis urbanístics, 
serà el d’aparcament. 

 

Art.  78.- Aparcaments                      
 

Tots aquells espais del subsòl definits a l’article anterior i a l’article.81, que per les 
seves dimensions, per sí, sols o agrupats amb altres espais de subsòls privats, 
puguin ser objecte de materialitzar el seu aprofitament urbanístic en la construcció 
d’aparcaments, seran considerats béns patrimonials de l’Administració local, sense 
necessitat de desafecció. 

 
Art  79.- Desafeccions     
 

Acreditat mitjançant estudis corresponents la viabilitat de la construcció 
d’aparcament, l’esmentat subsòl s’entendrà automàticament desafectat de l’ús públic 
en virtut de les presents disposicions, que com a regle general estableixen el 
caràcter de béns patrimonials d’aquests subsòls. 

 
Art. 80.- Béns de domini públic              
 

Segons l’article 106 del Decret 336/1998 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens Locals, la superfície o vol d’aquests subsòls 
s'entén afecte a l’ús públic com a béns de domini públic, constituint parcs i jardins, 
places i vials urbans, vials no urbans, equipaments públics en superfície, etc... 

 
Art. 81.- Explotació del subsòl                

 

L’aprofitament d’aquests subsòls, així com la seva gestió i explotació, arrendament, 
alienació, gravamen o altres actes de disposició es regirà per les disposicions de 
Règim Local, i per l’art. 187 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i en el que sigui aplicable per les normes de dret privat, en especial 
pel que fa a la divisió horitzontal i comunitat de propietaris, si es dóna el cas. 

 
Art.  82.-  Dret de reversió          
 

L’adquisició de sòls destinats a vialitat en general, places, parcs, jardins, 
equipaments, i altres superfícies destinades a constituir béns de domini públic, 
mitjançant expropiació, cessió, permuta, adquisició onerosa o lucrativa, portarà 
incorporat l’adquisició de l’aprofitament urbanístic del subsòl, i en tant es donin les 
condicions esmentades a l’article.  79  es considerarà que el subsòl s’ha adquirit com 
a bé patrimonial; i en conseqüència quedarà exclòs del dret de reversió fent-se 
constar aquesta peculiaritat del subsòl en el títol d’adquisició. 

 
Art.  83.-  Alienació de places d’aparcament         
 

En cas d'alienació de places d'aparcament d'aquests subsòls, es donarà preferència 
per la seva adquisició, els residents de Begur amb domicili o negoci més proper a 
l'emplaçament de l'aparcament. 
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CAPÍTOL 5 
RÈGIM DEL SÒL URBÀ 

 
Art.   84.- Sòl urbà (SU) 
 

1. Constitueixen el sòl urbà: 

a) Els terrenys que, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, 
compten amb tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees 
consolidades per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície 
edificable. Son serveis urbanístics bàsics, els establerts a l’article  26 de la LUC 
2/02. 

b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau 
d’urbanització que aquest determina. 

2. Constitueixen el sòl urbà consolidat (SUC): 

a) Els terrenys que tenen la condició de solar, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article següent. 

b) Els terrenys als quals només manca, per a assolir la condició de solar, 
completar o acabar la urbanització en els termes assenyalats a l’apartat a) de 
l’article següent, tant si han estat inclosos amb aquesta finalitat en un polígon 
d’actuació urbanística o en un pla de millora urbana com si no ho han estat. 

3. Constitueixen sòl urbà no consolidat aquell que no és consolidat. 

4. Aquest Pla, determina uns àmbits com a sòl urbà de manera transitòria, donada 
la seva procedència, d’acord amb l’establert a l’article 32.5) i  43.3) d’aquest Pla  
d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 
Art.  85.-   Solars 
 

1. Tenen la consideració de solar, als efectes d’aquest Pla, els terrenys classificats 
com a sòl urbà que siguin aptes per a l’edificació, segons llur qualificació 
urbanística, i que compleixin els requisits següents: 

a) Que estiguin urbanitzats d’acord amb les determinacions establertes pel 
planejament urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin 
dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l’article 26.1 de la LUC 2/02 i 
afrontin amb una via que compti amb enllumenat públic i estigui íntegrament 
pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants. Aquest precepte no s’aplica al 
sòl classificat pel planejament urbanístic general com a urbanitzable o com no 
urbanitzable que confronti amb carreteres i vies de connexió interlocal i amb vials 
que delimitin el sòl urbà. 

b) Que tinguin assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic 
les defineix. 

c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos 
en un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de 
desenvolupament. 

d) Que, per a edificar-los, no s’hagin de cedir altres terrenys per a destinar-los a 
carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària. 

2. El Pla estableix unes zones de sòl urbà, per raons de transitorietat, en les que 
l’obra urbanitzadora  es podrà simultanejar amb la de l’edificació. 

 
Art.  86.- Dret a Edificar i cessions obligatòries i gratuïtes 
 

1. El sòl urbà  pot ésser edificat, d’acord amb les determinacions del present 
planejament urbanístic, i mitjançant l’atorgament de la llicència d’edificació 
corresponent, si assoleix la condició de solar, o la parcel·la s’inclou en una àrea 
transitòria. Nogensmenys, s’admet que les obres d’edificació siguin simultànies a 
les d’urbanització o de reurbanització, si prèviament es presta la garantia i 
s’executen els elements d’urbanització que siguin determinats per reglament. 

2. Si per a l’edificació de sòl urbà és necessària la reparcel·lació del sòl, aquesta ha 
d’haver estat aprovada per acord que hagi guanyat fermesa en via administrativa. 

3. Les condicions d’edificació que estableixin les llicències municipals es poden fer 
constar, d’acord amb la legislació hipotecària, en el Registre de la Propietat. Si es 
transmeten finques en curs d’edificació, els compradors han d’assumir el 
compliment d’aquestes condicions; igualment, en les escriptures d’obra nova en 
construcció, els propietaris han d'explicitar l’assumpció de les dites condicions o 
bé acreditar que les han complertes en declarar l’obra conclosa. En tots dos 
casos, s’ha d’incorporar a les escriptures corresponents el testimoniatge de les 
llicències d’obres i, si s’escau, de la parcel·lació urbanística, o bé el 
pronunciament municipal que la declari innecessària. 

4.  Els propietaris de sòl urbà tenen dret i deure a acabar les obres d’urbanització per 
tal que els terrenys assoleixin la condició de solar. 

5.  La cessió de les superfícies en sòl urbà que s’hagin de fer, perquè la parcel·la 
tingui la consideració de solar, seran obligatòries i gratuïtes per l’Ajuntament de 
Begur. Així mateix, els propietaris del sòl urbà deuran cedir gratuïtament a 
l’Ajuntament, en ple domini i lliures de càrregues, els terrenys destinats pel 
d’Ordenació Urbanística Municipal a parcs i jardins públics i centres docents i 
assistèncials al servei de la unitat d’actuació, en les que pugui realitzar-se la justa 
distribució de les càrregues urbanístiques.També deuran cedir gratuïtament, en 
ple domini i lliures de càrregues, els terrenys destinats a vials públics, fins i tot 
quan afectin a solars o edificis i puguin compensar-se per les condicions 
d’edificació diferencials establertes pel Pla. 
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Art.  87.-  Altres obligacions 

 
a) En sòl urbà consolidat: 

A més de les cessions obligatòries, els propietaris del sòl urbà hauran de: 

resten subjectes al compliment de les normes sobre rehabilitació urbana establertes 
pel present pla d’ordenació urbanística municipal, el planejament derivat o les 
ordenances, i en tot cas a conservar els predis, les edificacions, construccions i 
instal·lacions d’acord amb les determinacions de l’article 189 de la LUC 2/02. 

Així mateix els propietaris de sòl urbà consolidat han d’acabar o completar a llur 
càrrec la urbanització necessària perquè els terrenys assoleixin la condició de solar, 
sota el principi del repartiment equitatiu de les càrregues i els beneficis urbanístics, i 
han d’edificar els solars resultants en els terminis i d’acord amb les determinacions 
que hagi fixat el planejament urbanístic. 
 
b) En sòl urbà no consolidat:  

1. Els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir a l’Ajuntament, 
gratuïtament, el sòl corresponent als percentatges següents sobre l’aprofitament 
urbanístic dels àmbits de desenvolupament inclosos en plans de millora urbana o 
en polígons d’actuació urbanística: 

a) El 10% de l’aprofitament corresponent als nous usos que el pla d’ordenació 
urbanística municipal possibiliti, si l’ordenació genera plusvàlues immobiliàries. 

b) El 10% de l’aprofitament corresponent a l’edificabilitat addicional permesa pel 
pla d’ordenació urbanística municipal, tant la referida als mateixos usos com a 
nous usos. 

2. Els percentatges que determina l’apartat 1 són acumulatius i tenen com a límit el 
10% de l’aprofitament total de l’àmbit d’actuació urbanística. Tant la novetat dels 
usos com l’edificabilitat addicional s’han d’entendre amb relació al planejament 
urbanístic immediatament anterior. 

3. El present Pla,  determina uns àmbits de sòl urbà transitori, en el que les 
cessions esmentades es materialitzaran en l’aportació de mitjans per augmentar 
el patrimoni municipal del sòl, per raó de la seva procedència, atesa que la 
present adaptació a la LUC 2/02 es realitza quan ja s’havia aprovat inicialment la 
revisió del Pla en base a l’anterior legislació urbanística. 

4. A més els propietaris de sòl urbà no consolidat tenen les següents obligacions: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament 
urbanístic. 

b) Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals al servei de l’àmbit de 
desenvolupament en què siguin compresos els terrenys, amb l’especificitat de 
què  l’àmbit d’actuació és el del polígon d’actuació urbanística o el sector del pla 
de millora urbana, que, d’acord amb el que estableixen els articles 34.2 i 35.3 de 
la LUC 2/02, poden ésser físicament discontinus. 

c) Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic 
general inclogui dins l’àmbit d’actuació en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a 
rescabalar-se de les despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua i 
de subministrament d’energia elèctrica, amb càrrec a les empreses 
subministradores, en la part que, segons la reglamentació específica d’aquests 
serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts. 

f) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de 
conservació, en els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta 
obligació o bé ho imposi el present pla o el planejament derivat. 

5. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació 
urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera prèvia 
a l’edificació, únicament els terrenys destinats a carrers o qualsevol tipus de via 
de sistema de comunicació que siguin necessaris perquè aquest sòl adquireixi la 
condició de solar. 

6. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació 
urbanística estan també obligats a cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera 
prèvia a l’edificació, els terrenys destinats a ampliar vials, si la cessió és 
compensada per les condicions d’edificació diferencials establertes pels plans. 

 
c) Reserves per habitatge de protecció pública. 

Tan en sòl urbà consolidat com no consolidat en quan a la reserva respecte del nou 
sostre residencial, d’un 20% per destinar-lo a la construcció d’habitatges de 
protecció pública, s’estarà a allò que estableix la disposició addicional Novena 
d’aquestes NNUU, i d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 57 de la LUC 
2/02. 

 
Art.  88.-  Conservació de les urbanitzacions, i dels Polígons  d’Actuació i 
sectors. 
 

1. Aquest POUM estableix que l’Administració actuant, assumeix en gran part la 
conservació i manteniment dels serveis i instal·lacions urbanístiques de diferents 
Polígons d’Actuació de nova creació o provinents d’antics plans parcials. Per 
això desapareix la norma general de creació d’Entitats o Juntes de Conservació 
Urbanística,  llevat que les fitxes indiquin el contrari, o que hi hagi serveis o 
instal·lacions concretes i especials per determinats PA, sectors o urbanitzacions, 
que puguin crear un desequilibri financer per l’Administració local; en aquest cas 
es podrà imposar als propietaris del sector, la obligació de constituir la junta de 
conservació, per un termini de deu anys, i per la conservació i manteniment de 
l’esmentat servei o instal·lació excepcional.  
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2. Els polígons d’actuació o sectors que provenen d’anteriors Unitats d’Actuació 
amb Entitats o Juntes de Conservació constituïda, seguiran mantenint i 
conservant els serveis i instal·lacions de la urbanització pel termini fixat, i a 
manca d’aquest per un termini mínim de cinc anys. No es podrà procedir a la 
seva dissolució i liquidació, fins que l’Administració actuant accepti la recepció 
de la urbanització, el que serà obligatori per l’Administració en el termini de tres 
mesos des de que es faci l’oferiment, sempre i quant hagi transcorregut el 
termini de duració de la junta de conservació, i la urbanització es trobi en un 
estat favorable de manteniment i conservació. Ën el seu cas es podrà fer 
recepció parcial d’algunes instal·lacions. 

3. Durant l’execució de les obres d’urbanització i fins l’entrega dels serveis i 
instal·lacions de la mateixa la Junta de Conservació, o en el seu cas a la 
recepció per part de l’Administració, serà per compte del promotor i propietaris la 
conservació i manteniment de les instal·lacions, serveis i obres que es vagin 
executant a la urbanització. 

4. Els propietaris d’una urbanització, o d’un Polígon d’Actuació podran constituir-se 
en Entitat de Conservació Urbanística voluntària. 

5. Serà d’aplicació el que disposa l’article 44.1.f) i 117 de la LUC 2/02 i 
disposicions concordants, per la seva constitució, funcionament i dissolució. 

 
Art.   89.-        Vials de límit amb el Sòl No Urbanitzable 

 

1. Serà a càrrec dels propietaris de les parcel·les classificades en sòl urbà 
consolidat o no con solidat que limitin amb un vial que delimiti amb Sòl No 
Urbanitzable, les despeses de la urbanització complerta de l’esmentat vial. Els 
serveis en la seva majoria i de forma general passaran al més a prop possible 
tècnicament de les façanes de les parcel·les amb sòl urbà. 

2. En els casos en què el vial afronti amb Sòl No Urbanitzable,  l’amplada de la 
voravia en el límit del SNU, es podrà reduir fins a un mínim de.75 centímetres, 
donat que a la mateixa no s'instal·larà elements de mobiliari urbà tal com 
enllumenat públic, arbres, etc. 

3. Els terrenys situats en Sòl No Urbanitzable, encara que afrontin amb un vial que 
tingui tots els serveis urbanístics, no es consideraran sòl urbà ni solar en tant 
que la confrontació amb un vial no determina la classificació en règim de sòl 
urbà per si mateixa, ni de solar.. 

4. En els terrenys als que es refereix l'apartat anterior, s'estableix una franja de 
protecció contra incendis que sumada amb l'amplada del vial limítrof  sigui igual 
a 25 metres; dintre de la qual només es podran instal·lar hidrats contra incendis. 

 

Art.  90.-   Distribució de beneficis i càrregues 
 

El repartiment equitatiu dels beneficis i càrregues derivats del planejament i de la 
urbanització s’efectuarà a través de la reparcel·lació, en les seves modalitats de 
cooperació o compensació bàsica o per concertació o de la reparcel·lació física, on 
sigui possible degut a l’escàs percentatge de consolidació per l’edificació, i de la 
reparcel·lació simplement econòmica en els demés casos. Pel repartiment de 
beneficis i càrregues, es donarà preferència als projectes d’equidistribució voluntària 
de tots els afectats, atorgada en escriptura pública. 

 
Art.   91.-   Unitats d’actuació Polígons d’actuació i sectors en sòl urbà 
 

1. Per a la consecució dels objectius del Pla en el sòl urbà es defineixen Polígons 
d’actuació, coincidents per regla general amb els àmbits territorials dels Plans 
Parcials aprovats amb anterioritat. En el seu àmbit es farà efectiu el repartiment 
de càrregues i beneficis generats pel Pla, segons el destí dels sòls i les 
actuacions urbanístiques previstes. 

 

2. Dintre dels seus àmbits queden delimitades subpolígonsunitats d’actuació per a 
la consecució d’objectius específics, a més dels generals d’unitat del polígon 
d’actuació, definits en la memòria i demés documentació d’aquest Pla.Memòria i 
en el Programa d’Actuació del Pla. 

La classificació en àrees de planejament i/o gestió, segons les previsions del 
Pla, defineix els objectius de sectors i de les unitats i subunitatsdels polígons i 
subpolígons d’actuació, així com de les actuacions aïllades, amb subordinació al 
règim aplicat per raó del seu caràcter. 

El pla fixa en els casos previstos les diferents actuacions aportar a terme, en les 
fitxes corresponents. 

3. Les finalitats de les àrees classificades no són excloents entre si, sinó que es 
complementen, pel que resulta factible la superposició entre àrees de 
planejament específic i d’execució i gestió. 

 

4. Per motius de facilitar la gestió, el projecte d’equidistribució podrà ajustar els 
límits de la unitat o zona, fins a un màxim del 5% de l’àmbit. En aquests casos, 
els paràmetres s’entendran sobre la totalitat del terreny real, sigui augmentat o 
disminuït. S’haurà de justificar acuradament la necessitat d’aquest ajust de 
l’àmbit. 

 

5. Els sectors i els Polígons d’actuació es podran subdividir en subunitats 
d’actuació, sense modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’acord 
amb el que estableixen els articles 46.2), 91 i 113 de la LUC 2/02 sempre que 
les noves subunitats reuneixin els requisits de poder  complir la justa distribució 
de beneficis i càrregues i siguin rendibles. 
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Art.  92.-   Àrees de remodelació urbana i/o reurbanització en sòl urbà no 
consolidat:  
 

1. Les àrees subjectes a remodelació urbana, rehabilitació, reforma interior, 
transformació d’usos, reurbanització, ordenació del subsòl, sanejament i altres 
similars no podran ser urbanitzades ni edificades fins l’efectiva aprovació dels 
Plans derivats determinats pel POUM per a la consecució de les finalitats 
establertes en cada una de les fitxes de cada sector, o d’una o varies de les 
següents finalitats abans esmentades.: Els hi serà d’aplicació allò que disposa 
l’article 68 de la LUC 2/02 pel que es refereix al sòl urbà no consolidat. Així  
mateix en quan a aprofitament urbanístic privatiu serà el 90%, segons les 
determinacions que estableix l’article 43 de l’esmentada llei, sense perjudici dels 
àmbits subjectes al llarg d’aquestes NNUU a situacions transitòries.  

2. La gestió urbanística i l’execució de la urbanització es realitzarà pel sistema 
d’actuació que determini per cada cas aquest Pla, o en cas de no determinar-ho, 
en el que fixi el Pla de Millora Urbana.  

3.  En cas de modificar-se el sistema d’actuació després de l’aprovació d’aquest Pla 
o del Planejament derivat, no serà necessari modificar el present POUM, 
entenent-se que les referències del Pla, són generals  de preferència del sistema, 
i per  tant el canvi de sistema podrà operar mitjançant els tràmits de l’article 113 
de la LUC 2/02.38 del Reglament de Gestió Urbanística. 

 
Art.  93.-   Àrees de  finalització de la  urbanització en sòl urbà  consolidat: 
 

1. Són aquells àmbits de sòl urbà consolidat, que precisen de completar o acabar la 
urbanització en els termes assenyalats a l’article 30 apartat b) de la LUC 2/02, i 
regular la composició volumètrica i de façanes, i que s’han inclòs en sectors a 
desenvolupar per un Pla de Millora Urbana. Els hi serà d’aplicació allò que 
disposa l’article 68 de la LUC 2/02 referit al sòl urbà consolidat. 

2. Quan els propietaris afectats es posin d’acord amb la cessió a l’administració 
dels terrenys afectats per vialitat, per venir definides al pla les alineacions, i els 
elements que manquen d’urbanització estant clarament definits per la seva 
connexió amb els existents, no serà precís la redacció d’un PMU, sempre que 
s’atorguin les garanties escaients, i la cessió i la finalització de la urbanització es 
faci simultàniament, tot i que no se sol·liciti llicència d’obres, per alguns dels 
afectats. 

 
Art.  94.-   Actuacions aïllades en sòl urbà: 
 

1. En tots els supòsits en què no calgui o no sigui possible la delimitació d’un 
polígon per al repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de 
l’ordenació urbanística, o no sigui necessari l’establiment d’un sector, se’n pot fer 
l’execució de manera puntual o aïllada. 

2. En concret en aquells casos de parcel·les en sòl urbà que no son solars, i es 
troben en el supòsit de l’article anterior, en quin cas serà suficient la cessió de sòl 
i la finalització d’urbanització simultàniament a la llicència, sense perjudici de les 
garanties que siguin escaients. 

3.  Per a la consecució d’objectius urbanístics concrets que comportin l’adquisició de 
sòl destinat a sistemes, on no resulta factible o convenient la delimitació de 
sector o polígons d’unitats o subunitats d’actuació, el Pla delimita actuacions 
aïllades amb les següents finalitats: 

 

a) La incorporació al sòl urbà, d’espais que reuneixin els requisits de sòl urbà 
mitjançant conveni per a la cessió de superfícies que incrementin els 
sistemes locals o generals i qualificació urbanística de la superfície restant, 
d’acord amb la zonificació de l’àrea urbana on s’integri. 

b) L’establiment de sistemes generals o locals, amb adquisició de sòl a través 
de l’expropiació forçosa o de convenis amb pagament del justipreu amb sòl o 
sostre edificable.al mateix sector. 

4.  El cost de les expropiacions podrà repercutir-se entre els propietaris que resultin 
especialment beneficiats per l’actuació, mitjançant la imposició de contribucions 
especials si s’apliqués aquest sistema. En tot cas serà preferible la reparcel·lació 
per cooperació si fos possible el repartiment dels beneficis i càrregues.  
 

En cas de què l’apreuament se satisfés amb sostre o sòl, l’afectat podrà cedir 
anticipadament el sòl afectat, reservant la preferència durant tres quatre anys, 
d’accedir a sòls provinents d’altres sectors excedents d’aprofitament, o d’aquells 
que siguin cedits a l’administració. Transcorreguts tres  quatre anys, l’afectat 
podrà optar per prorrogar aquest termini, o sol·licitar el pagament del justipreu en 
metàl·lic.  

Independentment del que aquí es regula, podrà aplicar-se el que determina 
l’article 150 de la LUC 2/02 en quant a ocupació directa. 

5.  En aquestes àrees no s’admetran altres obres que les de conservació i, en el 
supòsit de no haver-se programat encara l’adquisició dels immobles afectats, les 
de millora. L’edificació en virtut del conveni, quedarà diferida fins l’efectiva cessió 
dels terrenys destinats a sistemes. 

 
Art.  95.-   Àrees de gestió 
 

1. Comprenen el sòl urbà generat per Plans Parcials aprovats definitivament, on el 
Pla imposa l’obligació de conservar la urbanització, a través de les Entitats de 
Conservació que es constitueixen amb aquest objecte. La finalització d’obres 
d’urbanització i implantació de serveis, en el seu cas, es realitzarà mitjançant el 
corresponent projecte d’equidistribució. 
  



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol III  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 52 

2.  Per l’atorgament de llicències d’obres, s’estarà allò que disposa l’article 102 de la 
LUC 2/02. 

3.  En aquestes àrees es consideren inclosos els terrenys compresos en l’àmbit de 
Plans Parcials aprovats definitivament, classificats com urbans per aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal i que es trobin en curs d’execució. Així 
mateix, es consideren incloses totes les parcel·les enfront a la zona de domini 
públic maritim-terrestre que no contin amb el camí de ronda executat, de forma 
que la seva execució serà condició prèvia per la concessió de qualsevol 
llicencia.  

4. En les àrees que sigui necessari la distribució   de beneficis i càrregues serà 
necessari la redacció del projecte d’equidistribució, essent preferible el sistema 
de reparcel·lació per la modalitat  de compensació al de cooperació. Serà 
innecessària la reparcel·lació quan els propietaris dels sòls objecte de cessió 
gratuïta a favor del Municipi, l’efectuïn i renunciïn expressament a la 
reparcel·lació. Si en aquests casos fos necessària la regularització de les 
parcel·les en l’àmbit de l’àrea, es procedirà a l’oportuna normalització de les 
finques. En qualsevol cas, la no necessarietat de la reparcel·lació deurà 
declarar-se per l’Ajuntament. Mentre no sigui ferma en via administrativa la 
reparcel·laci, o, en el seu cas, la declaració de la seva innecessarietat, 
l’edificació d’aquestes àrees estarà subjecta  a les determinacions de l’article 
102 de la LUC 2/02. 
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CAPÍTOL 6 
RÈGIM DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT DELIMITAT 

 
SECCIÓ  PRIMERA. RÈGIM GENERAL  

 
Art.  96.-   Classificació del sòl urbanitzable delimitat (SUD). 
 
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal inclou en aquesta classificació els 

terrenys que per raons de les seves condicions  entre d’altres les geogràfiques ,i 
físiques – que no mereixen la seva protecció- i per considerar-se necessaris i 
adeqüats per a garantir el creixement de la població i/o de l’activitat econòmica i 
de demanda social, es consideren aptes per a la urbanització i complementació 
de l’estructura urbana, i aquells sectors on, a recer d’una situació expectant per 
la seva anterior classificació de sòl urbà o de sòl urbanitzable delimitat en 
instruments urbanístics aprovats definitivament, poden establir-se hipòtesis 
raonables sobre desenvolupament urbanístic sostenible i congruent amb la 
preservació dels espais naturals adjacents. 

2. En raó de les previsions del desenvolupament urbanístic d’aquest Pla, la 
demanda formalitzada en el procés d’informació pública per la iniciativa privada, i 
dels objectius de la política urbanística sobre dotacions de sòl per satisfer les 
necessitats col·lectives d’habitatge permanent i equipaments, el Pla classifica 
com sòl urbanitzable delimitat els sectors que la seva previsió de 
desenvolupament s’estableix pels propers vuit anys. 

3. En sòl urbanitzable delimitat, en quan a la reserva respecte del nou sostre        
residencial, d’un 20% per destinar-lo a la construcció d’habitatges de protecció 
pública, s’estarà a allò que estableix la Disposició addicional novena d’aquestes 
NNUU, i d’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 57 de la LUC 2/02. 

 
Art.  97.-   Desenvolupament dels sectors de sòl urbanitzable delimitat 
 

1. Els sectors de sòl urbanitzable delimitat, estaran subjectes pel seu 
desenvolupament i urbanització a les determinacions temporals  i econòmiques 
establertes en la documentació d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Begur. 

2.  Es procedirà a la seva ordenació urbanística detallada, a través dels Plans 
Parcials, que especificaran les característiques i el traçat de les obres d’ 
urbanització bàsiques, avaluant-ne el cost, i en el seu cas dividint les obres per 
etapes, tot d’acord amb l’article 65 de la LUC 2/02, a través dels Plans Parcials, 
quan es compleixin els terminis establerts en el present Pla, o abans dels 
mateixos quan existeixi una demanda social que ho justifiqui, o quan l’Ajuntament 
ho decideixi per raons d’oportunitat i conveniència a tenor de la política 
urbanística. 

 

Art. 98.-   Limitacions a l’exercici de les facultats dominicals 

 
1. Els propietaris de sòl urbanitzable delimitat tenen els deures comuns següents: 

a) Repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats del planejament 
urbanístic. 

b) Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals al servei de l’àmbit de 
desenvolupament en què siguin compresos els terrenys, tot tenint en compte que 
l’àmbit d’actuació és el sector del pla parcial corresponent. 

c) Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a 
l’execució dels sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic 
general inclogui dins l’àmbit d’actuació en què siguin compresos els terrenys. 

d) Costejar i, si s’escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a 
rescabalar-se de les despeses d’instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua i 
de subministrament d’energia elèctrica, amb càrrec a les empreses 
subministradores, en la part que, segons la reglamentació específica d’aquests 
serveis, no hagi d’anar a càrrec dels usuaris. 

e) Edificar els solars en els terminis establerts pel planejament urbanístic. 

f) Conservar les obres d’urbanització, agrupats legalment com a junta de 
conservació, en els supòsits en què s’hagi assumit voluntàriament aquesta 
obligació o bé ho estableixi aquest Pla o el Pla Parcial, vinculant-la objectivament 
a la manca de consolidació del sòl o a la insuficiència de la urbanització. 

g) Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable 
en què siguin compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 

h) Costejar i, si escau, executar les infraestructures de connexió amb els 
sistemes urbanístics generals exteriors a l’actuació urbanística,- fins i tot 
l’adquisició de terrenys necessaris per la seva execució -, i també les obres per a 
l’ampliació o el reforçament d’aquests sistemes que siguin necessàries com a 
conseqüència de la magnitud de la dita actuació. 

2. L’emplaçament del sòl que s’hagi de cedir en virtut del que estableix l’apartat g),  
s’ha de concretar en el procés de reparcel·lació, o bé, si aquesta és innecessària, 
per acord entre l’administració actuant i els propietaris afectats. 

3. La cessió de sòl a què es refereix l’apartat g), pot ésser substituïda pel seu 
equivalent en altres terrenys fora del sector en el supòsit que la promoció 
urbanística hagi de donar lloc a un únic establiment industrial, comercial o 
hoteler, o també en el supòsit que es tracti de millorar la política d’habitatge, en 
els quals casos aquest equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el 
patrimoni públic de sòl. En tots dos casos, el planejament urbanístic derivat ha 
d’expressar, amb caràcter indicatiu, la posició i el valor dels terrenys substitutoris, 
que caldrà precisar en el procés de reparcel·lació. 
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4. Excepcionalment, es podrà autoritzar donar al sòl els usos provisionals i de fer-hi 
les obres provisionals d’acord amb el que estableix l’article 53 i 54 de la LUC 
2/02 

5.  Serà d’aplicació per aquests sòls el que disposa l’article 18 de la Llei 6/1998 
sobre règim del sòl. 

 
Art.  99.-   Desenvolupament dels sectors urbanístics en subsectors. 
 

1.   Els sectors de planejament parcial poden ésser objecte de desenvolupament per 
subsectors, sempre que es compleixin les condicions següents: 

a) Es justifiquin la conveniència i l’oportunitat de la promoció. 

b) S’acrediti l’equilibri de l’aprofitament urbanístic i de les cessions i càrregues 
entre el subsector i la resta de l’àmbit o, altrament, es garanteixi el 
reequilibrament corresponent mitjançant la cessió de terrenys a 
l’administració actuant, a compte de la reparcel·lació ulterior. 

2.  Els sectors delimitats en el present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal podran 
ser objecte de desenvolupament parcial per subsectors quan es compleixin les 
condicions següents: 

a) Que el Pla Parcial   inclogui un Avenç del Pla referit a la totalitat del sector 
que justifiqui la conveniència i oportunitat de la promoció, la coherència de la 
xarxa viària i de serveis i la seva connexió amb les xarxes generals existents, 
així com de l’emplaçament relatiu a parcs i jardins públics, equipaments i 
serveis d’interès públic i social en el conjunt de tot el sector. El Pla Parcial 
inclourà, en aquest cas, un annex específic justificatiu de la conveniència i 
viabilitat tècnica, jurídica i econòmica de l’actuació, referit al contingut dels 
apartats següents. 

b) Que l’edificabilitat proposada no superi la que correspon per a l’aprofitament 
mitjà del sector que és objecte de l’actuació i es garanteixi la distribució 
equitativa de les càrregues i beneficis derivats del planejament. 

c) Que es disposi de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta en la proporció 
exigida pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació amb la superfície 
de cada subsector i del seu aprofitament urbanístic. Quan per causa de les 
previsions de l’Avenç, no puguin fer-se efectives aquestes cessions de sòl, 
podran substituir-se per la cessió de terrenys edificables, a compte de la 
posterior reparcel·lació, amb l’obligació de la seva incorporació, per aquesta 
finalitat concreta, al Patrimoni Municipal del Sòl.  

Aquestes cessions es faran efectives immediatament després de l’aprovació 
definitiva del Pla Parcial, quedant subjecte a la publicació de l’edicte sobre 
l’aprovació a l’acreditació fefaent a l’Ajuntament de l’efectiva adscripció al 
Patrimoni Municipal del Sòl dels béns cedits per aquest fi. 

 

 Art.  100.-   Execució per polígons 
 

1. Amb l’objectiu de facilitar la gestió i execució de la urbanització, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal  no delimita els polígons en què poden 
subdividir-se els sectors a els efectes de la seva gestió urbanística. 

 

2. La delimitació de polígons podrà contenir-se en el Pla Parcial o tramitar-se com 
projecte independent un cop aprovat aquest, i prèviament a la gestió i 
urbanització de cadascun dels subsectors o polígons en què es divideixi el 
sector. 

 
Art. 101.-   Cessions obligatòries i gratuïtes i determinacions dels Plans 
parcials 
 

Els propietaris del sòl urbanitzable delimitat hauran de cedir obligatòriament i gratuïta 
a favor de Municipi, lliure de càrregues i urbanitzats, els terrenys  en la proporció 
fixada per aquest Pla, els Plans parcials establiran les determinacions establertes a 
l’article 65 de la LUC 2/02, i en especial hauran de preveure les reserves, en els 
sectors d’us residencial mixt o principal, de sòl per a zones verdes i espais lliures 
públics en la proporció de 5 m

2
 de sòl per cada 25 m

2
 de sostre edificable, amb un 

mínim del 10% de la superfície de l’àmbit d’actuació, així com reservar per a 
equipaments de titularitat pública la mateixa proporció indicada abans, però amb un 
mínim del 5%; pels sectors d’us industrial i comercial, la reserva d’espais de zona 
verda serà d’un 10% i per equipaments d’un 5% de la superfície de l’àmbit.: 

 
Art. 102.-  Règim d’us provisional del sòl urbanitzable 
 

1. Es pot autoritzar de donar al sòl els usos provisionals i de fer-hi les obres de 
caràcter provisional que no siguin expressament prohibits per la legislació 
urbanística o sectorial ni pel planejament territorial, urbanístic o sectorial i que no 
hagin de dificultar l’execució d’aquests planejaments,  en sòl urbanitzable 
delimitat sense pla parcial aprovat. 

2.  L’autorització a què es refereix l’apartat 1 no dóna dret en cap cas a percebre 
indemnització. 

3. Només poden ésser admesos com a usos provisionals, als efectes del que 
estableix l’apartat 1, l’emmagatzematge o el dipòsit simple i purs de mercaderies 
o de béns mobles, la prestació de serveis particulars als ciutadans, les activitats 
del sector primari, les activitats comercials relacionades amb el sector esmentat i 
les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals. No s’admeten com a 
usos provisionals els usos residencials ni els usos industrials. 
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4. Les obres executades amb vista als usos provisionals esmentats per l’apartat 3 
han d’ésser les mínimes que siguin imprescindibles per a permetre unes 
instal·lacions fàcilment desmuntables, però no han d’ometre cap de les garanties 
de seguretat establertes per la legislació sectorial, que s’han d’acreditar en la 
memòria justificativa que cal presentar a aquests efectes. 

5. Els terrenys destinats a sistemes urbanístics generals o locals ja adquirits per 
l’Administració pública poden ésser utilitzats de manera temporal i esporàdica, 
per a instal·lar-hi mercats ambulants o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, 
esportives, recreatives, culturals i similars. L’autorització d’aquests usos no 
comporta l’incompliment de l’obligació de destinar els terrenys a les finalitats 
determinades pel planejament urbanístic. 

6.   La tramitació se subjectarà a allò que disposa l’article 54 de la LUC 2/02. 

7.  En tot cas la referència a activitats convencionals se subjectarà a allò que 
estableix l’art. 59 d’aquesta normativa, i a la llei 17/2000 i la normativa que la 
desenvolupa. 

 
 
 

SECCIÓ SEGONA.  RESERVES PER EQUIPAMENTS I  
DOTACIONS COMUNITÀRIES 

 
Art. 103.-   Previsions mínimes per equipaments i dotacions 
 

Pel desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal mitjançant Plans 
Parcials, en els sectors de sòl urbanitzable delimitatprogramat, les reserves de sòl 
per dotacions seran aquelles prefixades per  la legislació urbanística, i en especial 
l’article 65.3) de la LUC 2/02. 
 

Es preveuran, per tant, en els Plans Parcials les dotacions d’equipament comunitari 
que s’assenyalen expressament en aquesta Secció, segons els usos globals 
determinats per a cada sector pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, d’acord 
amb la següent classificació: 

 Dotacions per l’ús d’habitatge 

 Dotacions per l’ús industrial 

 Dotacions per sòl destinat a usos terciaris 
 

Els tipus de dotacions previstos estaran en funció del destí del sòl 
 
1. En el sòl destinat a habitatge es preveurà: 

 Sistemes d’espais lliures de domini i ús públic. 

 Centres culturals i docents. 

 Serveis d’interès públic i social. 

 Estacionament. 

 Xarxa d’itineraris per a vianants. 

 Reserva, en el seu cas, per habitatges  protegits, segons el que estableix la 
Disposició addicional 9a. 

 
2. En el sòl industrial: 

 Sistemes d’espais lliures de domini i ús públic. 

 Serveis d’interès públic i social. 

 Estacionament. 
 
3. En el sòl destinat a usos terciaris, es consideraran dos casos, segons el sector 

comprengui només usos terciaris o aquest, conjuntament amb altres usos 
d’habitatge. En el primer cas es preveu: 

 Sistemes d’espais lliures de domini i ús públic. 

 Serveis d’interès públic i social. 

 Estacionament. 

 Xarxa d’itineraris per a vianants. 
 
En la segona actuació, aquest tipus d’actuació s’incrementaran amb els 
corresponents a centres docents. 
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Art. 104.-  Condicions mínimes que deuen reunir les diferents reserves 
 

1. Els jardins, àrees de joc i esbarjo per nens i àrees de vianants, com elements 
que pertanyen al sistema d’espais lliures d’ús públic, deuran respectar les 
següents condicions: 

a) Jardins. Es computaran com a tals les superfícies destinades a tal finalitat 
que compleixin amb els paràmetres mínims següents: 

 Àrea de superfície igual o superior a 1.000 m
2
, en la que pugui inscriure’s 

una circumferència mínima de 30 metres de diàmetre. 

 Terreny que posseeixi les condicions necessàries per la plantació 
d’espècies vegetals. 

 Que per la seva situació queda garantit l’assolellament. 

b) Àrees d’esbarjo i jocs infantils 

 No podran tenir una superfície inferior a 200 m
2
 i es podrà inscriure en 

elles una circumferència de, almenys, 12 metres de diàmetre. 

 Deuran equipar-se amb els aparells i elements de jocs necessaris per la 
seva funció. 

c) Àrees per a vianants 

 Deuran tenir una superfície superior a 1.000 m
2
, en la que es pugui 

inscriure una circumferència de 30 metres de diàmetre. 
 

2. Les reserves per a centres docents es realitzaran tenint en compte que aquestes 

constitueixen unitats escolars completes, destinant-se una superfície mínima de 
1.000 m

2
 de sòl per educació preescolar i guarderia, i de 5.000 m

2
 per centre d’ 

Educació Primària (EPO) 
 

3. Les reserves per serveis d’interès públic i social a preveure en els Plans Derivats 
Especials se subdividiran en: 

 Parcs esportius. 

 Equipament social. 

4. Les reserves per aparcament deuran, així mateix, complir les condicions que a 
continuació s’especifiquen: 

 Les places d’aparcament tindran una superfície rectangular mínima de 2,20 
per 4,50 metres. 

 La superfície d’aparcament mínima per plaça, incloent la part proporcional 
d’accessos, no serà inferior a 20 m

2
. 

 Del total de número de places, un 2 per 100 d’aquestes es reservarà per 
usuaris minusvàlids. Aquestes places tindran unes dimensions mínimes de 
3,30 per 4,50 metres. 

 S’admetran a l’aire lliure, annexes a la xarxa viària, un màxim del 50 per 100 
del total de places previstes. 

 

5. La xarxa d’itineraris per a vianants, establerta en els Plans Parcials haurà de tenir 
les característiques i entitat suficient per garantir les comunicacions no 
motoritzades dintre del perímetre ordenat, en continuïtat amb els sistemes per a 
vianants de les àrees adjacents i facilitat l’accés als equipaments comunitaris. 

 
Art.  105.- Mòduls mínims 
 

1. L’aplicació dels mòduls de reserves es realitzarà tenint en compte el nombre 
d’habitatges fixades en el Pla Parcial i en el seu defecte per a cada 100 m

2
 de 

superfície construïda. 
 

Els mòduls mínims, per a les zones residencials d’ús mixt o no, són els següents: 
 
Sistema local d’espais lliures 18 m

2
/habitatge 

Jardins públics 15 m
2
/habitatge 

Àrees d’esbarjo i jocs infantils   3 m
2
/habitatge 

 

La reserva per espais lliures no serà inferior al 10 per 100 de la superfície total 
del sector i a 5 m

2
 de sòl per cada 25 m

2
 de sostre edificable. 

 
Centres culturals i docents 10 m

2
/habitatge 

 

L’ús específic es determinarà en el Pla Parcial en funció del número d’habitatges 
i les necessitats funcionals del tipus d’assentament. En tot cas, la cessió serà, 
com a mínim, la que correspon a unitats escolars completes. 

 
Serveis d’interès públic i social 6 m

2
/habitatge 

 

La reserva de sòl per a equipaments de titularitat pública no serà inferior al –4 5 
per 100 de la superfície total del sector a 5 m

2
 de sòl per cada 25 m

2
 de sostre. , i 

en el Pla Parcial es determinarà els usos concrets entre: 
Per a sectors d’ús industrial o comercial, els mòduls mínims seran el del 10% per 
zona verda i el 5% per a equipaments, així com les reserves per àrees de 
protecció de sistemes amb finalitats de separació d’usos, a més del sòl destinat a 
serveis tècnics si s’escau. 
 

Aparcament en zona residencial 1 plaça/habitatge 
 

En sòl industrial i comercial, la reserva per l’aparcament es computarà a raó de 
dues placesd’una plaça per cada 100 m

2
 construïts.  

 

De la reserva total, només s’admetran annexes als vials un 50 per 100 de les 
places. Pel restant 50 per 100 haurà de destinar-se una reserva de sòl de 
superfície no inferior al còmput de 20 m

2
 per plaça. 
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2. Si s’hagués inclòs en el sector sistemes generals de cessió obligatòria i gratuïta 
als que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal atorgues l’aprofitament 
sectorial, i fossin coincidents amb alguns dels usos previstos en el punt 1 
d’aquest article, la seva superfície computarà a efectes de reserves previstes per 
l’ús coincident. 

 

3. Totes les reserves de sòl expressades en el punt anterior seran d’ús públic i de 
cessió obligatòria i gratuïta a favor del Municipi, sense perjudici de què 
l’Ajuntament pugui realitzar concessions administratives per a la construcció o 
explotació d’un servei determinat, d’acord amb el que estableix aquestes 
Normes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓ TERCERA. ZONA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, INTENSITAT I 

 
Art. 106.-  Definició 
 

1. Es comprenen en aquesta ‘zona’ els sectors de sòl urbanitzable delimitat, amb ús 
predominant d’habitatge de caràcter permanent, que per les seves 
característiques físiques i de localització, responen a la més plena integració en 
el conjunt urbà. 

 

2. Es defineixen en aquesta zona el Sector determinat en els plànols com a S-1. 

 
Art. 107.-  Objectius 
 

1. El desenvolupament de les determinacions del POUM de Begur en aquesta zona 
es realitzarà mitjançant Plans Parcials Urbanístics que, ajustant-se a les 
previsions d’aquestes Normes Urbanístiques, aconsegueixin els següents 
objectius: 

a) La comptabilitat dels desenvolupaments urbans de residència permanent amb 
les necessitats col·lectives respecte la qualitat ambiental i estàndards 
d’urbanització. 

b) El guany d’una composició unitària, als seus efectes no s’estableix en el 
present POUM una ordenació prefixada detallada, sinó, tan sols, unes 
condicions relatives a l’aprofitament màxim, a les relacions entre àrees 
edificables i sistemes, així com l’assignació d’usos globals i els seus nivells 
d’intensitat. 

2. La promoció i desenvolupament urbanístic en aquesta zona correspon 
preferentment a la iniciativa privada. 

3. Les determinacions mínimes a respectar en l’ordenació d’aquesta zona, com 
previsió de superfície per sistemes, equipaments i dotacions corresponen als 
següents percentatges sobre la superfície total del sector: 

a) Vials públics   16,00 per 100 

b) Estacionaments públic  s/nombre d’habitatges 

c) Jardins públics i àrees d’esbarjo 10,00 per 100 

d) Centres culturals i docents  s/nombre d’ habitatges 

e) Equipaments socials i esportius 4,00 per 100 
 

La suma del conjunt de reserves de sòl destinat a centres culturals i docents amb el 
destinat a equipaments socials i esportius no serà inferior al 5,00 per 100. 
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Art. 108.-  Usos globals 

 
Les condicions d’ús en aquesta zona són les següents: 
 

1. Habitatge. S’admet unifamiliar i plurifamiliar. 

2. Residencial. S’admet. 

3. Docent. S’admet. 

4. Cultural. S’admet. 

5. Religiós. S’admet. 

6. Administratiu. S’admet. 

7. Sanitari-assistencial. S’admet. 

8. Comercial individual. S’admet en planta baixa o en edifici exclusiu amb un 
màxim de 400m

2
. En tot cas serà d’aplicació el que estableix la llei 17/2000 i la 

normativa que la desenvolupi. 

9. Oficines. S’admet en locals que no superin una superfície de 400 m
2
. 

10. Industrial. S’admeten indústries de categoria 1a en situació 1a i 2a, i categoria 
2a en situació 1a i 2a. 

11. Recreatiu i d’activitats lúdiques. S’admeten sales amb una capacitat màxima de 
100 places. 

12. Esportiu. S’admet. 

13. Restauració, Bars i Cafès, sense música: S’admeten, si bé s’ha de tenir en 
compte als efectes oportuns el que es disposa a la Disposició addicional 
novena. 

 
Art. 109.-  Tipus d’ordenació 
 

La distribució de volums es realitzarà en el Pla Parcial amb subjecció a un dels tipus 
de desenvolupament de l’edificació definits en aquest Pla: 
 

1. Edificació, segons composició de volums o segons volumetria específica. 

2. Edificació aïllada. 

 
Art. 110.-   Edificabilitat 
 

Els aprofitaments globals d’aquesta zona no podran ultrapassar en els Plans 
Parcials els següents índexs d’edificabilitat. 
 

1. Índex d’edificabilitat bruta:  0,30 m
2 
st /m

2
s.  

(zero trenta cinc metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl, sobre la 
superfície total del sector, incloses les superfícies destinades a sistemes 
generals). 

2. Índex d’edificabilitat neta:  0,80 m
2 
st/ m

2
s.  

(zero coma vuitanta metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl, sobre 
parcel·la neta, un cop deduïdes les cessions obligatòries). 

 
Art. 111.- Condicions de l’edificació 
 

1. Alçada màxima: L’alçada màxima de l’edificació serà de 7 m corresponents a 
dues plantes (PB+1P), en tots els tipus d’ordenació admesos per aquestes 
Normes Urbanístiques. 

 

2. Parcel·la mínima. 
 

a) La parcel·la mínima edificable per a cada actuació homogènia d’edificació per 
habitatges unifamiliars agrupades es fixa en 750 m

2
, corresponent a 

l’assignació d’una superfície mínima de 125 m
2
 per cada habitatge unifamiliar. 

b) Per l’ús de l’habitatge plurifamiliar o unifamiliar en el tipus d’ordenació 
d’edificació aïllada la superfície mínima de la parcel·la es fixa en 400 m

2
. 

 

3. Ocupació: L’ocupació màxima permesa de la superfície neta de la parcel·la serà 

del 50 per 100, no superant-se el límit del 40 per 100 per l’edificació principal i del 
10 per 100 per l’edificació auxiliar. 

 
Art. 112.-   Densitat d’habitatges 
 

En l’ordenació urbanística del sector no se superarà la densitat de 20 habitatges per 
hectàrea, calculada sobre la superfície total del sector, inclosa la superfície 
destinada a sistemes generals. 

 
Art. 113.-   Sistemes d’actuació 
 

Integrat en aquesta ‘zona’ el Sector S-1 s’aplicarà el sistema de reparcel·lació, 

modalitat compensació per concertació o bàsica. El canvi de modalitat de sistema no 
requereix modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, ja que s’indica com 
a sistema preferent. 
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SECCIÓ QUARTA. ZONA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, INTENSITAT II 

 
Art. 114.-   Definició 
 

1. Integren aquesta ‘zona’ els sectors de sòl urbanitzable delimitat, amb ús 

predominant d’habitatge, que per la seva situació relativa en àrees contigües a 
assentaments de primera residència, o per la seva anterior qualificació com sòl 
urbà, requereix l’assignació d’uns paràmetres d’intensitat suficient per aconseguir 
una ordenació congruent amb el seu entorn, i adequada a les condicions 
paisatgístiques. 

 

2. Es defineixen en aquesta zona els Sectors determinats en els plànols per les 
referències S-4, S-5, S-5b, S-20, S-24, S-25, S-26 i S-28. 

 
Art. 115.-  Objectius 
 

1. El desenvolupament de les determinacions del present Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en aquesta zona es realitzarà mitjançant Plans Parcials 
Urbanístics que, ajustant-se a les previsions d’aquestes Normes Urbanístiques, 
aconsegueixin els següents objectius: 

a) El desenvolupament urbà per residència permanent o temporal, en 
congruència amb l’entorn edificat i respecte a les condicions paisatgístiques. 

b) Reprendre un procés urbanitzador col·lapsat que permeti la distribució d’un 
aprofitament urbanístic suficient per satisfer les expectatives generades per la 
seva anterior qualificació, en proporció de preexistències de parcel·lació o de 
transmissions patrimonials. 

2. La promoció i desenvolupament urbanístic en aquesta zona correspon 
preferentment a la iniciativa privada 

3. Les determinacions mínimes a respectar en l’ordenació d’aquesta zona, com 
previsió de superfície per sistemes, equipaments i dotacions seran les següents: 

a) Vials públics   10,00 per 100 

b) Aparcament públic  s/nombre d’habitatges 

c) Jardins públics i àrees d’esbarjo 10,00 per 100 

d) Centres culturals i docents  s/nombre d’habitatges 

e) Equipaments socials i esportius 4,00 per 100 

La suma del conjunt de reserves de sòl destinat a centres culturals i docents amb el 
destinat a equipaments socials i esportius no serà inferior al 5,00 per 100. 
 
Art. 116.-  Usos globals 
 

Les condicions d’ús en aquesta zona són les següents: 
 

1. Habitatge. S’admet unifamiliar. 

2. Residencial. S’admeten hotels i residències. 

3. Docent. S’admet. 

4. Cultural. S’admet. 

5. Comercial. S’admet en planta baixa o en edifici exclusiu amb un màxim de 250 
m

2  
o en edifici exclusiu, essent d’aplicació en tot cas la llei 17/2000. 

6. Oficines. S’admeten despatxos professionals. 

7. Recreatiu i activitats lúdiques. S’admet. 

8. Esportiu. S’admet. 

9. Restauració, Bars i Cafès sense música en viu: s’admeten, sense perjudici del 
que disposa a la Disposició addicional novena d’aquesta normativa. 

 
Art. 117.-  Tipus d’ordenació 
 

La distribució de volums es realitzarà en el Pla Parcial amb subjecció a un dels tipus 
de desenvolupament de l’edificació definits en aquest Pla: 

1. Edificació segons composició de volums o segons volumetría específica. 

2. Edificació aïllada. 

 
Art. 118.-   Edificabilitat 
 

Els aprofitaments globals d’aquesta zona no superaran els següents índexs 
d’edificabilitat. 
 

1. Índex d’edificabilitat bruta màxima: 0,15 m
2 

st /m
2
s. (zero quinze metres quadrats 

de sostre per metre quadrat de sòl, sobre la superfície total del sector, incloses 
les superfícies destinades a sistemes generals). 

2. Índex d’edificabilitat neta: 0,30 m
2 

st/m
2
s. (zero coma trenta metres quadrats de 

sostre per metre quadrat de sòl, sobre parcel·la neta, un cop deduïdes les 
cessions obligatòries). 

 
Art. 119.-  Condicions de l’edificació 
 

1. Alçada màxima. L’alçada màxima de les edificacions no superarà els 7 m i dues 

plantes (PB+1P), en tots els tipus d’ordenació admesos per aquestes Normes 
Urbanístiques. 

2. Parcel·la mínima: La superfície mínima de parcel·la edificable es fixa en 600 m
2
. 

S’admetrà l’agrupació de parcel·les per aconseguir una composició unitària que 
permeti una major adaptació de l’edificació a les condicions tipològiques i 
paisatgístiques. 

 

3. Ocupació: L’ocupació màxima permesa de la superfície neta de la parcel·la serà 

del 20 per 100, admetent-se un percentatge addicional del 8 per 100 per les 
edificacions o instal·lacions auxiliars. 
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Art. 120.-   Densitat d’habitatges 
 

En l’ordenació urbanística del sector no se superarà la densitat de 8 habitatges per 
hectàrea, calculada sobre la superfície total del sector, inclosa la superfície 
destinada a sistemes generals. 

 
Art. 121.-   Sistemes d’actuació 
 

El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació 
bàsica o per concertació. El canvi de sistema no requereix modificació del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, ja que s’indica com a sistema preferent. 
 
 
 

SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, INTENSITAT III 

 
Art. 122.-   Definició 
 
1. Integren aquesta ‘zona’ els sectors de sòl urbanitzable delimitat, amb ús 

predominant d’habitatge, en la seva major part delimitats per àrees anteriorment 
classificades com sòl urbanitzable no programat, que per la seva situació relativa 
han generat una intensa demanda social per l’establiment d’habitatge de segona 
residència que, endegada en un procés d’ordenació urbanística de baixa 
densitat, resultai compatible en la salvaguarda dels seus intrínsecs valors 
paisatgístics i ambientals. 

2. Es defineixen en aquesta zona els Sectors determinats en els plànols per les 
referències S-6.a, S-6.b, S-8, S-10, S-20, S-21, S-22, S-23, S-27.a i S-27.b. 

 
Art. 123.-   Objectius 
 

1. L’ordenació d’aquesta zona es realitzarà a través de Plans Parcials que 
desenvolupin els sectors definits en el present  Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal o, en el seu cas, els subsectors delimitats segons el que estableixen  
aquestes Normes Urbanístiques, per a la consecució dels següents objectius: 

a) Una ordenació urbanística de baixa densitat d’habitatge i reduïda intensitat 
d’ús, amb el predomini de l’edificació aïllada i dispersa, amb espais ajardinats 
annexes, en compatibilitat amb adequats nivells de qualitat ambiental i de 
protecció paisatgística. 

b) Adquisició gratuïta pel Municipi del sòl necessari per l’establiment de grans 
sistemes d’espai lliures destinats a parcs forestals, amb la finalitat de garantir 
la perdurabilitat de les seves condicions paisatgístiques i mediambientals. 

2. El desenvolupament i execució de l’ordenació urbanística en aquesta zona 
correspon a la iniciativa privada 

3. Les determinacions mínimes a respectar en els Plans Parcials de 
desenvolupament dels sectors per l’establiment sistemes locals i dotacions són 
els següents: 

a) Vials públics   6,00 per 100 

b) Aparcament públic  s/nombre d’habitatges 

c) Jardins públics i àrees d’esbarjo 10,00 per 100 

d) Centres culturals i docents  s/nombre d’habitatges 

e) Equipaments socials i esportius 4,00 per 100 
 
La suma del conjunt de reserves de sòl destinat a centres culturals i docents amb el 
destinat a equipaments socials i esportius no serà inferior al 5,00 per 100. 
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Als efectes de minimitzar els impactes sobre el territori i el paisatge, els Plans 
Parcials determinaran models d’ordenació amb l’establiment dels vials 
indispensables per l’accessibilitat de les zones. De no assolir-se el percentatge 
mínim determinat per aquesta finalitat, la superfície diferencial es destinarà a 
sistemes d’espais lliures, computant aquest efecte els sistemes generals adscrits al 
sector que tinguin un ús coincident. 

 
Art. 124.-  Classificació de sectors 
 

Atenent a les específiques condicions de situació, fragilitat paisatgística i relleu, el 
Pla determina una classificació dels sectors amb una gradació en la densitat 
d’habitatge i densitat de l’edificació. 
 

Sectors Ed. sectorial Densitat màx.. 

Grau 1 0,08 3 habitatges/Ha 
Grau 2 0,05 2 habitatges/Ha 
Grau 3 0,05 1 habitatges/Ha 

 
Art. 125.-   Usos globals 

 
1. Els usos admesos en aquesta zona són els següents: 
 

a) Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar en els graus 1 i 3 i el plurifamiliar en 
el grau 2. 

b) Comercial. Limitat a establiments en edifici exclusiu, respectan en tot cas el 
que estableix la llei 17/200 i la normativa que la desenvolupa. 

c) Oficines. Despatxos professionals. 

d) Recreatiu i activitats lúdiques. S’admet. 

e) Esportiu. S’admeten instal·lacions descobertes sense superar l’ocupació 
permesa. 

f) Restauració: s’admet, si bé prevaldrà el que s’estableix a la disposició 
addicional novena d’aquesta normativa. 

 

2. Es prohibeixen els usos no especificats. 

 
Art. 126.-   Tipus d’ordenació 
 

El desenvolupament d’aquesta zona s’ajustarà al tipus d’ordenació d’edificació 
aïllada. 

 

Art. 127.-  Edificabilitat 

 
En l’ordenació dels sectors i zones no se superaran els següents índexs 
d’edificabilitat: 
 

Índex d’edificabilitat bruta:  

Grau 1  0,08 m
2
st/m

2
s 

Grau 2  0,05 m
2
st/m

2
s 

Grau 3  0,05 m
2
st/m

2
s 

 

(zero coma zero vuit o zero coma zero cinc metres quadrats de sostre per metre 
quadrat de sòl brut, incloses les superfícies destinades a sistemes generals). 

 
Índex d’edificabilitat neta:  

Grau 1  0,20 m
2
st/m

2
s 

Grau 2  0,15 m
2
st/m

2
s 

Grau 3  0,15 m
2
st/m

2
s 

 

(zero coma vint o zero coma quinze metres quadrats de sostre per metre quadrat 
de sòl de parcel·la neta, un cop deduïdes les superfícies destinades a sistemes i 
dotacions). 

 
Art. 128.-  Condicions de l’edificació 
 

1. Parcel·lació. Les condicions de la parcel·la mínima, segons els graus establerts, 

s’ajustaran als següents paràmetres: 
 

Grau  Sup. mín. F. mín S. vial S. límits 

Grau 1 1.200 m
2
 20 m 5 m 5 m 

Grau 2 2.000 m
2
 20 m 8 m 5 m 

Grau 3 2.000 m
2
 20 m 8 m 5 m 

 
2. Ocupació màxima. La màxima permesa de la superfície de la parcel·la serà: 
 

Grau 1  15 per 100 
Grau 2  10 per 100 
Grau 3  10 per 100 

 

S’admetrà una ocupació addicional del 6 per 100 per instal·lacions i edificacions 
auxiliars. 

 

3. Alçada màxima. Les edificacions no superaran l’alçada màxima de 7 m i dues 

plantes (PB+1P), mesurats sobre la rasant natural del terreny, ni l’alçada de 
l’arbrat existent. En el tràmit de concessió de llicència l’Ajuntament podrà establir 
condicions específiques sobre la situació o alçada de l’edificació, amb la finalitat 
de garantir la protecció paisatgística. 
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Art. 129.-   Densitat d’habitatges 
 

Els Plans Parcials Urbanístics no podran establir densitats d’habitatge, referides a la 
superfície total del sector, superiors a 3 habitatges per hectàrea en els sectors de 
grau 1, dos habitatges per hectàrea en els de grau 2 i un habitatge per hectàrea en 
els de grau tres. 

 
Art. 130.-  Sistemes d’actuació 
 

A efectes de la gestió urbanística s’aplicarà, en tots els casos el sistema d’actuació 
de reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica o per concertació.  El 
canvi de sistema no requereix modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 
ja que s’indica com a sistema preferent. 

 
 

SECCIÓ SISENA. ZONA DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL 

 
Art. 131.-   Definició 
 

1. Comprenen aquesta zona els terrenys classificats pel present Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal com sòl urbanitzable delimitat i destinat a usos industrials i 
d’emmagatzematge , que per les característiques de l’activitat, o dels materials i 
productes que tractin, o dels elements tècnics emprats, no generin situacions de 
risc per la salubritat o la seguretat, ni degradació de les condicions 
mediambientals. 

2. Es defineixen en aquesta zona els Sectors determinats en els plànols per les 
referències S-18 i S-19. 

3. Es defineix en aquesta zona el Sector determinat en els plànols per la referència 
S-19.   

4. En el sector determinat amb la referència S-18, en congruència amb el seu 
caràcter de zona de desenvolupament mixt, a més dels usos globals pels 
establiments industrials definits en l’article 132 d’aquestes normes urbanístics, es 
permetrà l’ús d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar, comercial, residencial 
comunitari i hoteler. [MP-25] 

Modificació puntual MP-25 

expedient: 2010 / 042801 / G  

aprovació: CTUG 22/12/2010 

publicació: DOGC 5835  11/03/2011 

 
Art. 132.-   Usos globals 
 

1. Amb la prioritat i obligatorietat d’establiment de l’ús industrial o de magatzem en 
totes les parcel·les de titularitat privada, seran admissibles aquests usos: 

 

a) Industrial: Categories 1a, 2a, 3a, 4a i 5a i magatzems industrials. 
b) Habitatge. Es permeten exclusivament les necessàries pel personal de 

serveis i custodia de les instal·lacions. 
c) Comercial. S’admeten els locals d’exposició i venda directament relacionats 

amb el procés industrial amb compliment del que disposa l’article  59 
d’aquestes NNUU. 

S’admeten els locals amb format de petit establiment comercial, de manera 
que els locals de venda no superin els 400 m2 de superfície. 

D’acord amb allò assenyalat en l’article 9.5 en relació a l’article 8.2.a del Pla 
Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials, també s’admetran en el 
format de grans establiments comercials, aquells dedicats essencialment a la 
venta d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, materials de la 
construcció i articles de sanejament, i d’articles de ferreteria i jardineria. En tot 
cas, aquests estaliments precisaran de l’autorització del Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme per a l’obtenció de la corresponent llicència 
d’activitat. 
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S’admet també l’ús d’hostaleria i restauració pel personal del sector. [MP-7] 

Modificació puntual MP-7 (*) 

expedient: 2006 / 022030 / G  

aprovació: CTUG 16/03/2006 

publicació: DOGC 4663  27/06/2006 

(*) Sempre d’acord amb la normativa vigent de caràcter sectorial 

 
d) Oficines. S’admeten les oficines vinculades a l’administració i gestió del 

procés industrial. 
e) Recreatiu. S’admet exclusivament en zones determinades pel Pla Parcial 

corresponent. 
f) Esportiu. S’admet pels sistemes fixats. 
g) Comerç a l’engròs compatible amb les industries pròximes. 
 

2. Es prohibeixen tots els usos no especificats 

 
Art. 133.-   Condicions de l’edificació 
 

1. La magnitud màxima de l’edificabilitat en les actuacions mitjançant Plans Parcials 
Urbanístics serà la corresponent a un índex d’edificabilitat bruta de 0,50 m

2 

st/m
2
s, computat sobre la superfície total dels sector. 

2. Mantenint-se invariable l’índex d’edificabilitat sectorial, els Plans Parcials podran 
establir una gradació en els índexs d’edificabilitat neta en virtut de la zonificació 
procedent per raó de les tipologies industrials previstes. Així mateix, 
determinaran els paràmetres relatius a parcel·la mínima, ocupació, reculades i 
separació a contigus, alçada de l’edificació i número de plantes admissibles que, 
en cap cas, superarà vuit metres mesurats fins l'arrancada de coberta. 

3. Per al sector S-18 de desenvolupament mixt, atenent els usos admesos a les 
zones d’edificació privada, l’alçada màxima permesa no ultrapassarà els 10,00 
metres, equivalents a planta baixa i dues plantes pis. La regulació de l’alçada de 
les edificacions pels sistemes d’equipaments públics es determinarà en el 
planejament derivat del sector o mitjançant la redacció d’un pla especial de 
regulació d’usos. 

4. Els Plans Parcials determinaran unes distàncies suficients de les edificacions 
respecte de les carreteres i vials, per l’establiment de zones ajardinades i 
arbrades amb l’objecte d’atenuar l’impacte visual. [MP-25] 

Modificació puntual MP-25 

expedient: 2010 / 042801 / G  

aprovació: CTUG 22/12/2010 

publicació: DOGC 5835  11/03/2011 

 

 

Art. 134.-  Exigències mínimes 
 

Les actuacions en aquesta zona deuran respectar les exigències mínimes següents: 

1. Vials públics    16,00 per 100 

2. Espais lliures i zones verdes   10,00 per 100 

3. Dotacions i serveis        5,00 per 100 

 
Art. 135.-   Tipus d’ordenació 
 

1. En l’àmbit dels sectors d’ús industrial, seran admissibles els següents tipus 
d’ordenació: 

a) Edificacions, segons volumetria específica 

b) Edificacions aïllades 

2. L’elecció d’un o altre tipus d’ordenació es realitzarà per àrees homogènies en el 
Pla Parcial Urbanístic corresponent. 

 
Art. 136.-   Usos industrials 
 

El planejament que desenvolupi aquesta zona contindrà les determinacions precises 
sobre els usos industrials detallats, admissibles, categories i situacions d’acord amb 
l’establert en els articles 63 al 70 d’aquestes Normes Urbanístiques. 

 
Art. 137.-   Aparcaments 
 

Amb independència dels aparcaments exigits per aquestes Normes pels usos 
terciaris que pugin establir-se en compatibilitat amb els industrials, s’exigirà per 
aquest, una dotació d’aparcaments públics per vehicles pesats, a raó d’una plaça per 
cada, dues parcel·les o 2.000 m

2
 d’edificació industrial, i d’una plaça d’aparcament 

de vehicles lleugers per cada 100 m
2
 d’edificació. Si es tractes d'establiments 

comercials, la reserva mínima seria la de  dues places per cada 100 m
2
 edificats. 

 
Art. 138.-   Llicències per a ús provisional 
 

D’acord amb el que s'estableix a l’article 102 d’aquesta normativa, en el sòl 
urbanitzable delimitat no s’admet com a ús provisional ni el residencial  ni l’industrial, 
d’acord amb el que estableix l’article 53 de la LUC 2/02 i 17 de la llei 6/1998. No 
obstant una vegada aprovat el planejament derivat i el projecte de reparcel·lació 
s’admet que les obres d’edificació siguin simultànies a les d’Urbanització  si 
prèviament es presta la garantia i s’executen els elements d’urbanització de les 
xarxes bàsiques i els demés que fixes la legislació urbanística. 
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SECCIÓ SETENA.  SISTEMA URBANÍSTIC COSTANER SUD [MP-13]  

 
Article 1.1. Definició del sistema urbanístic costaner UD 

El Pla director urbanístic dels àmbits del Sistema Costaner integrats per sectors de 
sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat, constitueixen aquest sistema, 
anomenat amb les sigles PDUSC-2. 
 
Article 1.2. Àmbit territorial 

L’àmbit territorial del PDUSC-2 està integrat pels sectors de sòl urbanitzable delimitat 
sense pla parcial aprovat que es relacionen en l’apartat 3 de l’article 4 de la 
normativa del PDUSC-2 i que correspon als sectors compresos total o parcialment 
dintre d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra 
endis, des de l’atermenament del domini públic marítim-terrestre, en tot el litoral de 
Catalunya. 

En el cas del terme municipal de Begur, el PDUSC-2 inclou, amb el número d’ordre 
12, el sector S-8 Sa Riera, que el POUM de Begur delimita com sòl urbanitzable. 
 
Article 1.3. Determinacions d’aplicació 

D’acord amb el PDUSC-2 aprovat definitivament en data 16-2-2005, les 
determinacions d’aplicació al sector SUD-12 / S-8 Sa Riera, seran les contingudes 
en l’article 5.2 de la normativa del PDUSC-2 . 
 
Article 1.4. Règim del sòl del sistema urbanístic costaner SUD 

El règim del sòl aplicable a aquest sector serà el de sòl urbanitzable delimitat d’acord 
amb les determinacions contingudes a l’article 33 del DL 1/2005 pel qual s’aprova el 
texte refós de la Llei d’urbanisme i subjecte a les limitacions assenyalades pel 
PDUSC-2 aprovat definitivament. 
 
Article 1.5. Regulació del sòl urbanitzable delimitat 

1. La regulació específica d’aquest sector SUD-12 / S-8 Sa Riera complirà amb les 
determinacions de l’article 10 de la normativa del PDUSC-2, relatius a les 
condicions específiques per al desenvolupament dels sectors relacionats a 
l’article  5.2 de la mateixa normativa del PDUSC-2. 

2. De manera específica s’haurà de respectar les determinacions específiques 
recollides en la fitxa normativa corresponent a aquest sector SUD-12 / S-8 Sa 
Riera. 

3. A més, amb caràcter general, el pla parcial urbanístic que desenvolupi el sector 
haurà de complir amb les condicions següents: 

a) Caldrà garantir, mitjançant l’oportú etsudi paisatgístic, que les edificacions 
admissibles, destinades a qualsevol ús, s’ajustin a una tipologia adequada al 
paisatge natural i urbà on s’insereixin i evitin la formació de pantalles 
arquitectòniques i acumulació de volums. 

b)  L’ordenació del sector haurà de preveure reserves suficients de terrenys per 
garantir l’accés al mar i per aparcaments. 

c)  D’acord amb el que prescriuen els articles 24 i 25 de la Llei de Costes i 
l’article 48 del Reglament que la desplega, a la zona de servitud  de protecció 
no s’hi admet cap nova edificació, llevat de les instal·lacions i activitats que 
per la seva naturalesa, no puguin tenircap altra ubicació o bé prestin serveis 
necessaris o convenients per a l’ús del domini públic marítim. 

  Els únics permesos seran espai lliure públic i/o privat així com les 
instal·lacions esportives descobertes, sense perjudici del que estableix 
l’article 47 del reglament esmentat 

 
Article 1.6. Fitxa urbanística sector UD-12 / S-8 Sa Riera 

La fitxa urbanística del sector SUD-12 / S-8 Sa Riera adjunta substitueix la fitxa 
continguda al Volum 4. Fitxes de polígons d’actuació, actuacions aïllades i sectors 
del POUM de Begur i incorpora les condicions de proposta contingudes a la 
corresponent fitxa del PDUSC-2 aprovat definitivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificació puntual MP-13 
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CAPÍTOL 7 
RÈGIM DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 
SECCIÓ  PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Art. 139.-  Classificació del sòl no urbanitzable 
 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal inclou en aquesta classificació els 
terrenys que per la seva vocació agrícola, forestal o per les seves 
característiques de localització relativa, o per simple limitació del 
desenvolupament urbà, deuen preservar-se del procés d’urbanització, així com 
aquells altres que pels seus valors paisatgístics, ecològics o d’altra naturalesa, 
deuen ser objecte d’especial protecció de tot procés d’urbanització i d’edificació, 
d’acord amb el que disposen els articles 32 de la LUC 2/02, i  9 de la LSV  6/98. 

2. Constitueix el sòl no urbanitzable tot el territori del municipi de Begur no 
classificat com sòl urbà o com sòl urbanitzable. 

3. Integren el sòl no urbanitzable protegit els terrenys que aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal qualifica de protecció agrícola, de protecció forestal, de 
protecció per hàbitat, de protecció paisatgística i de protecció del domini públic 
marítim-terrestre, definits en els plànols de classificació del sòl. 

 
Art. 140.-  Limitacions a l’exercici de les facultats dominicals 
 

1. L’exercici del dret de propietat en el sòl no urbanitzable estarà subjecta a les 
prescripcions de l’article 47 de la LUC 2/02 i article 20 de la Llei 6/1998 sobre 
règim del sòl, i les limitacions establertes en el present capítol. 

2. Les transferències de propietat, divisions i segregacions de finques rústegues 
s’ajustaran al que disposa la legislació agrària, prohibint-se les segregacions que 
donin lloc a parcel·la de superfície inferior a la unitat mínima de conreu, que pel 
municipi de Begur es limita a 1,50 hectàrees en terreny classificat de regadiu i 
4,50 hectàrees en terreny de secà, d’acord amb el Decret 169/1983, de 12 de 
juliol. Per sota de la unitat mínima de conreu i en sòl rústic, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, és l’organisme competent per autoritzar 
segregacions, d’acord amb el Decret 169/1983 de 12 d’abril. 

3. No es podran realitzar altres construccions que les destinades a explotacions 
agrícoles que guarden relació amb la naturalesa i el destí de la finca i s’ajusten, 
en el seu cas, als Plans i Normes del Departament de Medi Ambient i 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya; així com les 
construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, manteniment i servei de les 
obres públiques. 

4. Seguint el procediment establert en l’article  127(2 del DL 1/1990 48 de la LUC 
2/02 o el que estableixi en cada moment la legislació urbanística, previ informe 
favorable de la Comissió d’Urbanisme podran aprovar-se actuacions 
específiques per a destinar-les a les activitats o equipaments d’interès públic que 
s’hagin d’emplaçar em medi rural. Son considerats d’interès públic aquelles 
actuacions definides a l’article 47.4) de la LUC 2/02. 

5. Per a l’aprovació de projectes de nova construcció destinades a activitats pròpies 
del medi rural i els habitatges unifamiliars annexes a aquestes activitats, i en 
general totes les  noves construccions a les que es refereix l’article 47.6 de la 
LUC 2/02, se seguirà el procediment previst a l’article 49 de la mateixa llei 
esmentada o el que en cada moment fixi la legislació urbanística aplicable.  

6. Les àrees qualificades d’especial protecció per aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal no podran dedicar-se a utilitzacions que impliquin una 
transformació del seu destí o naturalesa o lesionin els seus valors intrínsecs. Els 
drets dominicals se subjecten, a més de les limitacions generals establertes en 
aquest article per raó de la seva classificació, a les restriccions específiques que 
es regulen en la Secció 3a. d’aquest Capítol. 

7. En tot cas les unitats mínimes s’ajustaran als mínims establerts per les lleis 
sectorials, cas que fossin superiors a les determinades en aquestes Normes. 

8. Les unitats mínimes en sòl no urbanitzable no seran d’aplicació en aquelles 
zones d’equipaments o espais lliures, podent-se practicar la segregació, encara 
que la resta de finca sigui inferior a la unitat mínima. Tampoc serà d’aplicació la 
superfície fixada per unitat mínima en els casos de les actuacions puntuals 
previstes o derivades de les determinacions del present Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 

9. En virtut del Decret 35/1990 de 23 de gener, que estableix la unitat mínima en sòl 
no urbanitzable forestal en 25 Ha, implica que les finques forestals d’extensió 
igual o inferior a aquesta unitat són indivisibles. Serà d’aplicació el que estableix 
l’article 186  i 188.1.e), i 2) i 3) de la LUC 2/02. 
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SECCIÓ SEGONA. NUCLIS DE POBLACIÓ 

 
Art. 141.-  Definició de nucli de població 

 
1. S’entenen per nuclis de població, als efectes d’aquest Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal,  una concentració isolada de població, amb usos urbans, 
dins un municipi, que requereixen l’existència de serveis urbanístics i 
assistencials. 

2.  A  més del criteri establert anteriorment, es  Es consideren condicions objectives 
que donen lloc a la formació d’un nucli de població, en funció de les 
característiques del municipi de Begur, les següents:els assentaments  humans 
estables que requereixin serveis urbanístics i assistencials. 

 

a) Quan en una àrea de vint-i-cinc mil metres quadrats (25.000 m
2
), on s’ubiquin 

quatre o més edificis, es pretengui la construcció d’un nou edifici destinat a 
habitatge. 

b) Quan en una àrea de vint-i-cinc mil metres quadrats (25.000 m
2
), on s’ubiquin 

menys de quatre edificis construïts o projectats, les edificacions estiguin 
situades a una distància inferior a cent cinquanta metres (150 m) d’un edifici 
també projectat o construït en la mateixa àrea contigua. 

 
3.  En conseqüència, i per evitar la formació incontrolada o encoberta de suposats 

(que no reals) nuclis de població, s’estableixen les oportunes limitacions en l’ús 
del sòl no urbanitzable,  que es desenvolupa en els articles següents i, amb 
caràcter general, no es permetrà l’edificació d’habitatge quan la superfície de la 
parcel·la sigui inferior a trenta mil metres quadrats (30.000m

2
), s’asseguri la seva 

condició aïllada per mantenir una distància mínima de 10 metres a contigus i una 
ocupació màxima del 1,00 per 100 de la superfície de la parcel·la, amb una 
edificabilitat de 0,02 m

2
 st/m

2
 s, distribuïda com a màxim en dues plantes, amb 

una alçada total per l’edificació de 7 m. En qualsevol cas, les contribucions 
hauran d’harmonitzar amb l’entorn rural, prohibint-se les edificacions 
característiques de les àrees urbanes.  

L’edificabilitat màxima permesa, -quan es tracti de sòl forestal -només podrà 
esgotar-se quan resulti acreditada la seva necessitat i a la vegada no causi 
impacte ecològic, en altre cas es reduirà l’edificabilitat a allò estrictament 
indispensable, així com l’alçada. 

 
 

SECCIÓ TERCERA. ÀREES D’ESPECIAL PROTECCIÓ 

 
Art. 142.-  Classificació d’àrees protegides 
 

1.   Els espais que per les seves característiques hagin de ser objecte d’especial 
protecció, no podran ser dedicats a utilitzacions que impliquin transformació del 
seu destí o naturalesa o lesionin el valor específic que es pretén protegir I 
d’acord amb l’article 9 de la llei 6/1998 i no són aptes per llur transformació 
d’acord amb el que disposa l’article 32 de la LUC 2/02. 

 

2. En aquest Pla es defineixen com àrees d’especial protecció amb l’objectiu de 
garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida, d’acord amb el 
desenvolupament urbanístic sostenible definit a l’article 3 de la LUC 2/02, les 
destinades a usos agrícoles i forestals, així com aquelles que per les seves 
condicions d’entorn deuen preservar-se. Les qualificacions concretes de les 
àrees protegides són les següents: 

 

a) Àrees de protecció forestal, nivell I 

b) Àrees de protecció forestal, nivell II. De conservació i repoblació. 

c) Àrees de protecció per hàbitat. 

d) Àrees de protecció agrícola. 

e) Àrees de protecció paisatgística. 

f) Zona de domini públic marítim-terrestre. 

 
Art. 143.-  Àrees de protecció forestal 
 

1. Les àrees qualificades de protecció forestal no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria. Amb caràcter 
general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i instal·lacions, excepte les 
vinculades a la protecció o explotació forestal, segons la legislació sectorial 
aplicable i el Pla Especial Urbanístic de Protecció que s’aprovi. Transitòriament, 
la seva regulació es concreta en les següents determinacions: 

 

a) Per les noves construccions s’aplicarà el que disposa l’article 22.5 de la Llei 
6/1988 en tant que l’edificació s’haurà de fer en una parcel·la coincident com 
a mínim amb la unitat mínima de producció forestal (UMF) que s’estableix en 
250.000 m

2
, d’acord amb el Decret 35/1990. Així mateix s’haurà d’acreditar 

que no es produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres 
d’infraestructura complementària. 

b) En qualsevol cas, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 
específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

 

2. L’edificabilitat màxima es fixa en 350 m
2 

st. i l’alçada màxima permesa serà de 
3,5 m corresponent a una planta. 
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3. Els aprofitaments forestals es realitzaran dintre dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb el que preveu la 
legislació sectorial. 

4. No es permetrà l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per 
l’aprofitament dels productes forestals, ja siguin camins rurals o pistes forestals, 
existents o previstes en aquest POUM o en el Pla Especial Urbanístic que el 
desenvolupi. En cas de ser necessari realitzar una nova pista o camí forestal pels 
treballs d’explotació, se sol·licitarà l’oportuna autorització i/o informe al 
departament de Medi Ambient. Els camins rurals es mantindran en l’actual traçat, 
no podent-se edificar a una distància inferior a 10 m. del seu eix. 

5. Per l’obertura i formació de tallafocs, s’estarà a les disposicions vigents sobre la 
matèria, i per la concessió de la corresponent llicència, serà necessari comptar 
amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient. 

6. Els propietaris dels boscos existents o de les àrees forestals de repoblació 
podran instar a l’Ajuntament la permuta dels seus terrenys per parcel·les 
urbanitzades del Patrimoni Municipal del Sòl.  

 
Art. 144.-  Àrees de protecció per hàbitat 
 

1. Les àrees qualificades de protecció per hàbitat no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de l’ecosistema que constitueix l’hàbitat 
protegit, amb especial menció a les activitats extractives, tant d’àrids com de 
materials petris. Amb caràcter general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i 
instal·lacions, excepte les vinculades a la protecció o explotació forestal, segons 
la legislació sectorial aplicable i el Pla Especial Urbanístic de Protecció que 
s’aprovi. Transitòriament, la seva regulació es concreta en les següents 
determinacions: 

a) En les àrees de protecció per hàbitat, es permetrà l’edificació d’un 
habitatge unifamiliar en parcel·la de superfície no inferior a 60.000 m

2
. 

b) Ambdós casos, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 
específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

2. L’edificabilitat màxima serà de 0,005 m
2 

st. /m
2 

s. i l’ocupació admissible del 0,5 
per 100 de la superfície de la parcel·la. L’alçada màxima permesa serà de 3,5 m 
corresponent a una planta. 

3. Quan es tracti de zones forestals serà d’aplicació el que disposa els apartats 1 i 2 
de l’article 143 d’aquestes NNUU. 

Art. 145.-  Àrees de protecció agrícola 
 

1. Aquestes àrees comprenen els sòls no urbanitzables que deuran ser objecte 
d’especial protecció per assegurar la perdurabilitat dels seus valors agrològics. 

 

2. Només s’admetran els usos següents: 
 

a) Habitatge rural, unifamiliar o bifamiliar, vinculat a l’explotació. 

b) Magatzems agrícoles. 

c) Granges. 

d) Vivers, hivernacles. 

e) Cambres frigorífiques 

f) Sitges i graners. 

g) Estables. 

h) Usos agropecuaris en general. 

i) Tallers de reparació de maquinària agrícola. 
 

3. Tots els usos relacionats es regularan per les normes específiques i  per la llei 
3/1998 i el seu reglament i annex i normativa sectorial,  tal com  les disposicions 
del Departament de Medi Ambient i/o  del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, així com per aquestes Normes 
urbanístiques que, aquests efectes, estableixen les definicions i limitacions que 
s’expressa en els apartats següents: 

 

a) Habitatge rural. Es considera l’habitatge familiar vinculat funcional i 
estructuralment a una explotació agropecuària, en edifici aïllat amb la 
possibilitat d’agrupar-se amb altres edificacions o instal·lacions 
complementàries destinades a l’explotació agrícola i pecuària. Les condicions 
per l’edificació de l’habitatge rural són les següents: 

 

Parcel·la mínima 30.000 m
2
 

Ocupació màxima 1 per 100 
Edificabilitat 0,02 m

2
t/m

2
s 

Alçada màxima 7 metres 
Nº màxim de plantes 2 (PB+1P) 
Separació mínima a tots els contigus 10 metres 

 

b) Magatzems agrícoles. Són les edificacions o instal·lacions cobertes 
destinades a l'emmagatzematge dels atuells i utensilis de pagesia o dels 
productes agrícoles. 

c) Sitges i graners. Edificacions que permeten l’emmagatzematge de productes 
a l’engròs. 
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d) Granges. Sota aquesta denominació s’inclouen les edificacions o 
instal·lacions destinades a la ramaderia o avicultura intensiva. 
Les granges de bestiar porcí, de les que s’admetran exclusivament les 
conegudes com de cicle tancat, hauran de situar-se a una distància mínima 
de 1.000 metres de sòl qualificat com urbà i urbanitzable en aquest Pla, amb 
excepció dels nuclis rurals, segons la qualificació urbanística establerta. 
Les granges de bestiar boví o de llana, d’aus i conills, hauran de situar-se a 
una distància superior a 200 metres del sòl qualificat com urbà i urbanitzable. 

La distància entre granges, destinades a bestiar porcí, i aquestes 
d’escorxadors o altres explotacions que pugin ser focus de contagi, no serà 
inferior a 1.000 metres. Tampoc es permetrà la seva instal·lació a una 
distància menor de 25 metres de qualsevol via pública. 

e) Els usos agrícoles, hortícoles i de floricultura i, en general tots els usos 
derivats del conreu de la terra, així com les instal·lacions vinculades als 
mateixos, tals com vivers, hivernacles i cambres frigorífiques, s’ajustaran al 
que estableix per les disposicions de la legislació especial, les normes 
ministerials i les demandes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 

4. Per construccions o instal·lacions relatives als usos enumerats i admesos com 
vinculats a l’habitatge rural, es concedeix una edificabilitat addicional de 0,02 m

2
 

st /m
2 
s, essent aplicable a les altres limitacions establertes en l’apartat anterior. 

5. Els tipus de construccions i instal·lacions hauran de ser adequades a les 
condicions del paisatge rural, no admetent-se edificacions característiques de les 
zones urbanes. 

6. Es permet la modificació del relleu del terreny sempre i quan no es modifiqui el 
sistema d’escorrentius de la finca respecte del seu entorn, ni la cota natural del 
terreny en més o menys d’un metre. 

7. Pels casos d’edificacions destinades a activitats agropecuàries que pretenguin 
assentar-se sobre parcel·les de superfície inferior a l’establerta en l’apartat 3 a), 
o que comportin edificacions complementàries destinades a habitatge, sense 
verificar el requisit citat d’un habitatge per cada 30.000 m

2
, es precisarà, per 

procedir a la seva autorització, informe previ i favorable del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el que es raoni la conveniència i idoneïtat de 
la proposta. 

8. Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, i en general explotació de 
recursos naturals:  En sòl no urbanitzable, els projectes de reconstrucció o 
rehabilitació de masies i cases rurals i els projectes d’activitats d’explotació de 
recursos naturals han  de seguir el tràmit establert a l’article 50 de la LUC 2/02. 

El Present POUM, estableix aquelles masies i cases rurals susceptibles de 
reconstrucció o de rehabilitació i es justifica les raons arquitectòniques, 
històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació, 
d’acord amb el que estableix l’article  47.3 de la LUC 2/02.  

En tot cas la reconstrucció i la 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 horitzontal amb un màxim de 2 habitatges i 
d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

9. En tots els casos  els materials, els sistemes constructius i la tipologia aparent de 
les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial 
on siguin emplaçats.  Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no 
urbanitzable han de fixar les condicions especials que s’han d’adoptar, a càrrec 
dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment 
dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, 
salubritat i no-contaminació. En tot cas, s’aplica a aquestes condicions 
d’edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà l’article 41.3 de la 
LUC 2/02. 

10. Seran d’obligat compliment en els casos corresponents, les disposicions 
contingudes al Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació d’explotacions 
ramaderes, i l’Ordre de 7 d’abril, per la qual es fixen normes d’ordenació de les 
explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines, i el RD 324/2000, de 3 de 
març que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines 
(BOE 58 de 8 de març de 2000), modificat parcialment pel RD 3483/2000, de 29 
de desembre (BOE 11 de 12 de gener de 2001), i el decret 220/2001 en quant a 
la gestió de dejeccions ramaderes. 

 
Art. 146.-  Activitats extractives 
 

1. S’inclouen dintre d’aquesta denominació l’extracció de minerals, terres, àrids per 
l’aprofitament industrial i l’explotació de pedreres. 

2.   Aquestes activitats tindran sempre un caràcter temporal i provisional i no podran 
establir-se, en cap cas, a una distància més petita de 1.000 metres del sòl 
classificat com urbà i urbanitzable. No podran iniciar-se sense comptar amb les 
autoritzacions i concessions administratives que per la seva naturalesa 
requereixin, la corresponent llicència ambiental, segons assenyala la llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental. L’exercici 
de l’activitat queda sotmesa a la concessió de la llicència esmentada, en el seu 
cas, d’acord amb el que estableix en l’article 53 de la LUC 2/02, si en aquest Pla, 
hi hagués àrees que admetessin l’ús. 91.2 del DL 1/1990  

3.  Per la concessió de la llicència ambiental serà necessària l’aportació d’un 
projecte tècnic, havent-se de tramitar la documentació prevista a l’article 64 del 
Decret 136/1999. 

 

4.  Així mateix, serà condició per a la concessió de la llicència ambiental la prestació 
de la fiança fixada en el corresponent informe ambiental que vindrà incorporat a 
l’autorització a emetre per l’administració minera. La fiança es constituirà en 
qualsevol de les formes admeses en el Dret, a efectes de garantir la reposició del 
sòl, un cop finalitzada l’explotació. La fiança tindrà una quantia equivalent al cost 
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total pressupostat per les operacions de reposició, i es revisarà amb caràcter 
forçós cada cinc anys, ajustant-la al valor actualitzat de dites operacions. Quan el 
titular de l’explotació sigui, també, el propietari dels terrenys, podrà oferir, en 
substitució de les formules de garantia, la cessió gratuïta del sòl al Patrimoni 
Municipal en finalitzar l’explotació. 

5.  Les disposicions contingudes en aquest article seran efectives sense perjudici de 
la potestat administrativa de la revocació de l’autorització per l’explotació per 
l’adscripció del sòl destinat a una finalitat legitimadora de la transferència 
coactiva. 

Els titulars de les explotacions extractives legals vigents, se sotmetran a un 
procediment d’adequació, d’acord amb la disposició addicional 1a. del decret 
136/1999, de 18 de maig,  pel qual s’aprova el Reglament general de 
desplegament de la llei 3/1998. Es realitzarà mitjançant presentació  de sol·licitud 
per part del titular de l’activitat acompanyada d’una avaluació ambiental 
efectuada per una entitat acreditada que se sotmetrà als tràmits fixats per a la 
revisió periòdica de la llicència ambiental, que es fixen en els articles 71 . 72 del 
decret 136/1999 esmentat.  

6.  Els usos extractius compatibles són tots aquells assenyalats a la Llei autonòmica 
12/1981, de 24 de desembre i el Decret 343/ 1983, de 15 de juliol i demés 
disposicions aplicables. Es prohibeixen de manera expressa  les activitats 
extractives dintre dels àmbits següents: 

 Els sòls inclosos en l’espai natural protegit per l’EIN Muntanyes de Begur. 

 Els hàbitats naturals d’interès comunitari descrits en la Directiva europea 
92/43/CEE del Consell, de 21 de maig, inclosos en la zona de protecció per 
hàbitats dintre el sòl no urbanitzable 

 Lleres de torrents i rierols 

 El front litoral 
 
Art.  147.-  Àrees de protecció paisatgística 
 

1. Són àrees de sòl no urbanitzable que per la seva posició relativa respecte 
determinats elements o conjunts de valor paisatgístic, historic-artístic, típic o 
tradicional, o per les seves pròpies condicions intrínseques no incloses en altres 
qualificacions proteccionistes, o per l’amenitat del seu paisatge, hauran de 
preservar-se en les seves condicions naturals no essent aptes per llur 
transformació. 

2. Podran dedicar-se a usos agropecuaris de conreu i pastura, però es prohibeix en 
elles tot tipus d’edificació. Es respectaran les edificacions existents, permetent-se 
la seva rehabilitació, segons al que s’ha establert a l’article 154.8 i .9 d’aquestes 
NNUU i el que disposa l’article 102 de la LUC 2/02. 

Art. 148.-   Zona de domini públic maritim-terrestre 
 

1. Compren els penya-segats, platges, illots i, en general, el sòl de domini i ús 
públic compresos en la ribera del mar, entre aquest i la línia de destriament de la 
zona maritim-terrestre. 

2. El seu règim urbanístic respon a la classificació de sòl no urbanitzable 
especialment protegit i la seva regulació detallada se subjecta a les disposicions 
de la vigent Llei de Costes. Aquesta especial protecció, ve donada a més, per la 
situació paisatgística d’aquestes zones. 

3. La utilització d’aquesta zona serà lliure, pública i gratuïta pels usos comuns tals 
com estar, passejar, banyar-se, embarcar i desembarcar, encallar, pescar, 
pescar marisc i altres actes similars ajustant-se a la Llei i que no requereixin 
obres o instal·lacions si no es troba emparat en l’existència de reserva, 
adscripció, autorització o concessió de l’Administració competent, amb subjecció 
al que preveu la Llei de Costes. 

4. Les instal·lacions que es pugin autoritzar en les platges seran de lliure accés al 
públic, i no ocuparan en el seu conjunt, incloses les corresponents a serveis de 
temporada, més de la meitat de la superfície en plenamar. Es prohibeix en totes 
les platges l’estacionament i la circulació de vehicles, excepte els serveis públics 
de neteja, policia, atenció sanitària o els relatius a subministraments 
expressament autoritzats. La instal·lació de quiosc i altres serveis de temporada 
es regularan mitjançant un pla d’ordenació i utilització de les platges. Queden 
expressament prohibits els usos d’acampada. 

5. En la zona de domini públic maritim-terrestre queda prohibida qualsevol classe 
de publicitat mitjançant la disposició de cartells, tanques, o utilització de mitjans 
acústics o audiovisuals llevat els d’interès general amb les autoritzacions 
corresponents. 

6. Les peticions per a la utilització de terrenys compresos en el domini públic 
maritim-terrestre es formalitzarà mitjançant projecte que descrigui les 
característiques de les obres o instal·lacions preteses i l’extensió a ocupar per les 
mateixes, i se sotmetrà obligatòriament a informació pública. Si les obres o 
instal·lacions projectades fossin susceptibles de causar una alteració important 
de la zona, es precisarà també la presentació d’un estudi d’impacte ambiental. 
Quan el projecte prevegi actuacions en el mar o en la zona maritim-terrestre, 
s’exigirà un estudi bàsic de la dinàmica litoral, referit a la unitat fisiográfica 
costanera corresponent. En tots els casos es tramitarà la petició, a les 
administracions amb competències concurrents. 

7. No es permetrà la instal·lació de col·lectors paral·lels a la costa dintre de la ribera 
de mar ni en la franja dels primers 20 metres de servitud comptats a partir del 
destriament de la zona marítim-terrestre. Les instal·lacions pel tractament 
d’aigües residuals no podran emplaçar-se en la zona descrita. Els abocaments al 
mar se subjectaran a allò disposat als articles 56 al 62 de la vigent Llei de 
Costes. 
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8. Les reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions sobre el domini públic 
maritim-terrestre estaran subjectes a les disposicions contingudes en els articles 
47 al 81 de la Llei de Costes. 

9. La protecció del domini públic maritim-terrestre, en quant a les limitacions dels 
drets dominicals en les zones afectades per les servituds legals, es regula 
detalladament en el Títol III, Normes de Protecció i Règim dels Sistemes d’aquest 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. En els plànols de la sèrie E, a escala 
1:5.000 queden determinades les franges relatives a la servitud de protecció del 
domini públic maritim-terrestre i la zona d’influència; en els plànols de la sèrie H, 
a escala 1:1.000, es detalla, a més, la zona de trànsit. 

 

El règim d’usos de les zones de servitud de trànsit, servitud d’accessos al mar, 
servitud de protecció i zona d’influència serà, segons la classificació del sòl, 
l’establert pels articles 23 al 30 i les disposicions transitòries, addicionals i finals 
de la vigent Llei 22/1988 de Costes, de 28 de juliol. 

 
Art. 149.-  Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i interès social 
 

1. Podran autoritzar-se, seguint el procediment previst en l’article 48 de la LUC  
2/02 o el que en cada moment estableixi la legislació urbanística i sectorial, 
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública i d’interès social, essent exigible, en 
tot cas, justificar la necessitat d’emplaçar tals edificacions o instal·lacions en el 
sòl no urbanitzable. 

2. A aquests efectes, es consideraran susceptibles d’autorització, els següents usos 
genèrics: 

 

a) 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 de què es tracti. 

b) Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

c) Les infraestructures d’accessibilitat. 

d) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les 
telecomunicacions, la infraestructura hidràulica general, les xarxes de 
subministrament d’energia elèctrica, d’abastament i subministrament d’aigua 
i de sanejament, el tractament de residus, la producció d’energia a partir de 
fonts renovables i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic. 

 
 

SECCIÓ QUARTA. DOTACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

 
Art. 150.-  Dotacions per acampada (DA) 
 

1. Definició 

Aquesta zona comprèn un àmbit actualment existent d’acampada reglada 
(“càmping”) i una reserva de possible ampliació, situada front a la carretera de 

Palafrugell a Begur, per Esclanyà GIP-6351, i que limita amb el sòl urbà de la 
urbanització Residencial Begur.  

2. Condicions d’ús 

Pel seu propi caràcter, els usos admesos per a aquesta clau queden limitats a: 

a. Acampada. S’admet en la modalitat de tendes de campanya, caravanning, 
“bungalows”  i autocaravanes no estables. 

b. Comercial. S’admeten establiments  comercials no col·lectius, que no 

estiguin subjectes al PTSEC 2001-2004, art. 9.4 de la seva normativa. 

c. Esportiu. S’admeten piscines i pistes esportives. 

d. Restaurants i bars. Exclosos els musicals. 

e. Serveis tècnics. S’admet la instal·lació d’estació estanca de bombeig o de 

depuració d’aigües residuals. 

3. Condicions de volum 

a. Índex d’edificació màxim. Es fixa en 0,025 m
2
 st/ m

2
s. sobre tot l’àmbit de la 

zona qualificada amb aquesta clau de dotacions. El sostre resultant inclou 
l’edificació existent que deurà de restar-se per al càlcul de la superfície 
màxima d’ampliació. 

 Simultàniament al projecte d’obres, deurà formular-se Pla especial 
urbanístic de regulació de l’ús d’acampada  o instrument urbanístic de 
desenvolupament equivalent en cas d’obres d’ampliació. 

 En qualsevol cas, les edificacions autoritzades tindran la consideració de 
provisionals i s’estaran a les determinacions de l’art. 51 de la LUC 2/02. 

b. Ocupació màxima.  Les edificacions amb caràcter fix no ultrapassaran el 

2,5% del sòl qualificat. 

c. Alçada màxima de la nova edificació.  No ultrapassarà els 4 metres (PB). 

d. Unitats d’acampada.  Es considerarà una superfície mitjana mínima de 165 
m

2
/unitat d’acampada per a l’establiment de càmping actualment en 

funcionament i un mínim de 180 m
2
/unitat d’acampada per a futures 

ampliacions. A efectes de determinar l’ocupació màxima permesa es 
considerarà una relació de 2,5 places de campista per unitat d’acampada. 
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e. Edificació existent. S’admeten les obres de consolidació, reparació i 

manteniment de l’edificació existent, respectant la seva configuració 
arquitectònica. Aquestes edificacions, en tot allò que incompleixin els 
paràmetres regulats en aquestes Normes Urbanístiques, quedaran en 
règim de volum disconforme, d’acord amb les determinacions de l’article 
112 de la LUC 2/02. En qualsevol cas, les edificacions previstes per a 
aquests usos s’adequaran a les previsions de l’article 22.5 de la llei 6/1988, 
de 30 de març, forestal de Catalunya. 

4. Cessament de l’activitat 

Aquesta qualificació de dotacions per acampada en sòl no urbanitzable s’atorga en 
quant a la continuitat d’aquesta activitat reglamentada. En cas de cessament 
d’aquesta activitat, aquest àmbit s’inclourà dintre d’alguna de les claus de protecció 
de sòl no urbanitzable dels sòls veïns, més adequada a les característiques físiques 

 
Art. 151.-  Dotacions per al lleure (DL) [eliminat] 
 
Art. 151.-  Dotacions per aparcament (DAp)  [modificat MP-32]  

1.  Definició 

Aquesta zona comprèn un àmbit actualment existent destinada a aparcament de 
vehicles d’unes antigues instal·lacions per al lleure, situada front a la carretera de 
Regencós a Begur, i que límita amb el sector anomenat Bosc Major. 

2.  Condicions d’ús 

Pel seu propi caràcter, els usos admesos per a aquesta clau queden limitats a: 

 Estacionament de vehicles. 

 Serveis tècnics. S’admet la instal·lació d’una estació estanca de separació de 
greixos i/o restes d’hidrocarburs i bombeig de la xarxa de drenatge del pàrking . 

3.  Condicions de volum 

a. Índex d’edificació màxim. Es fixa en 0,005 m
2
 st/ m

2
s. sobre tot l’àmbit de la zona 

qualificada amb aquesta clau de dotacions. En qualsevol cas, les edificacions 
autoritzades s’estaran a les determinacions que sobre el règim d’ús del sòl no 
urbanitzable i el procediment de projectes en aquest tipus de sòl es contenen en els 
articles 47 a 49 del text refós de la llei d’urbanisme. 

b. Ocupació màxima. Les edificacions amb caràcter fix no ultrapassaran el 0,5% del 

sòl qualificat. 

c. Alçada màxima de la nova edificació. No ultrapassarà els 4 metres (PB+1). 

d. Actuacions d’adequació. Les actuacions d’adequació de la zona d’aparcament 

s’haurà de conservar la vegetació que la separa de la carretera i l’arbrat dispers a 
l’interior com a elements d’integració en el paisatge. S’hauran d’adoptar les mesures 
que estableix la normativa vigent en matèria de protecció d’incendis forestals i de 
protecció Natura 2000.  

El projecte d’aparcament que desenvolupi la modificació justificarà expressament la 
seva adequació a les mesures d’integració ambiental i de prevenció d’incendis abans 
referides. En el seu procediment de tramitació es sol·licitarà informe a l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i al Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals. 

e. Enllumenats exteriors. Els enllumenats exteriors s’hauran d’adequar a les 
determinacions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i al Reial decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07. 
 

Modificació puntual MP-32 

expedient: 2012 / 048949 / G  

aprovació: CTUG 20/12/2012 

publicació: DOGC 6357  17/04/2013 
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SECCIÓ CINQUENA. SISTEMA URBANÍSTIC COSTANER   [MP-13] 

 
Subsecció 1. Sistema urbanístic costaner CPEIN 
 
Article 1.1.   Definició del sistema urbanístic costaner CPEIN 

Aquesta clau està reservada per als àmbits de inclosos dintre de l’àmbit territorial del 
Pla director urbanístic del sistema costaner, aprovat definitivament  en maig de 2005. 

Més especificament, es tracta de tots aquells sòls del terme municipal de Begur 
inclosos dintre de la unitat territorial de regulació del sòl costaner UTR-C 051 que 
correspon a l’espai PEIN Muntanyes de Begur. 
 
Article 1.2. Claus urbanístiques de les subzones 

Per a la regulació específica es delimiten les subzones següents: 
 

NU-CPEIN / PMT  Protecció marítimo terrestre 
NU-CPEIN / PF-I   Protecció forestal. Nivell I 
NU-CPEIN / PF-II  Protecció forestal. Nivell II 
NU-CPEIN / PH  Protecció per hàbitat 
NU-CPEIN / PA  Protecció agrícola 
 

 
Article 1.3. Actuacions  

D’acord amb la total inclusió del sòls que comprenen aquest Sistema costaner, les 
determinacions contingudes en aquestes Normes urbanístiques es completaran amb 
les determinacions d’un futur Pla especial de protecció del PEIN Muntanyes de 
Begur. 
 
Article 1.4. Usos i activitats compatibles per a totes les zones 

S’admeten per a cada zona els usos i les activitats relacionats en la seva regulació 
específica. De tota manera, qualsevol activitat que signifiqui un risc per a la 
conservació de les espècies i els sistemes naturals dels espais protegits, ha de 
comptar, en qualsevol cas, amb el dictàmen favorable del Departament de Medi 
Ambient i, en tots els casos que regula la legislació vigent, cal l’aplicació del 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental i la corresponent declaració d’impacte 
favorable. 
 
Article 1.5. Usos i activitats incompatibles per a totes les zones 

S’entenen com a incompatibles i no admesos en l’àmbit de les zones qualificades 
com a espais naturals protegits els usos, activitats o actuacions següents: 

a) Activitats industrials i comercials, a excepció del serveis de temporada de platges 
actualment existents i els usos i activitats agrícoles i ramaders tradicionals, tot ell 
d’acord amb les condicions a desenvolupar pel futur Pla especial de protecció del 

PEIN Muntanyes de Begur. 

b) Activitats extractives. 

c) Activitats d’abocament o emmagatzematge de residus o deixalles diferents del 
resultants de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals autoritzades . 

d) Tractament o eliminació de qualsevol tipus de residu o deixalla. S’entén exclosa 
d’aquesta prohibició la utilització de fems, purins, restes vegetals agrícoles o 
forestals o altres restes orgàniques en les activitats agràries, les quals es regulen 
d’acord amb la legislació sectorial aplicable. S’entenen també excloses d’aquesta 
prohibició les instal·lacions degudament legalitzades de tractament de les aigües 
residuals. 

e) Usos esportius o de lleure susceptibles de provocar alteracions significatives en 
els sistemes naturals i la biodiversitat, nivells sonors elevats, erosió de sòl o 
perturbacions a la fauna protegida.. 

f) Complexos hotelers, recreatius i esportius. 

g) Estacions de servei de combustibles i parcs eòlics. 

h) Establiment d’àrees de caça amb reglamentació especial, d’acord amb el que 
preveu la normativa vigent per als espais del PEIN. 

i) Plantació d’espècies silvetres vegetals o alliberaments d’espècies silvestres 
animals que no siguin pròpies del medi natural de la zona. 

j) Encesa de foc fora dels indrets i dels períodes assenyalats per la normativa vigent. 

k) Activitats d’acampada. 
 
Article 1.6. Zona de domini públic maritim-terrestre (clau NU-CPEIN / PMT) 

1. Compren els penya-segats, platges, illots i, en general, el sòl de domini i ús 
públic compresos en la ribera del mar, entre aquest i la línia de destriament de la 
zona maritim-terrestre. 

2. El seu règim urbanístic respon a la classificació de sòl no urbanitzable 
especialment protegit i la seva regulació detallada se subjecta a les disposicions 
de la vigent Llei de Costes. Aquesta especial protecció, ve donada a més, per la 
situació paisatgística d’aquestes zones. 

3. La utilització d’aquesta zona serà lliure, pública i gratuïta pels usos comuns tals 
com estar, passejar, banyar-se, embarcar i desembarcar, encallar, pescar, 
pescar marisc i altres actes similars ajustant-se a la Llei i que no requereixin 
obres o instal·lacions si no es troba emparat en l’existència de reserva, 
adscripció, autorització o concessió de l’Administració competent, amb subjecció 
al que preveu la Llei de Costes. 

4. Les instal·lacions que es pugin autoritzar en les platges seran de lliure accés al 
públic, i no ocuparan en el seu conjunt, incloses les corresponents a serveis de 
temporada, més de la meitat de la superfície en plenamar. Es prohibeix en totes 
les platges l’estacionament i la circulació de vehicles, excepte els serveis públics 
de neteja, policia, atenció sanitària o els relatius a subministraments 
expressament autoritzats. La instal·lació de quiosc i altres serveis de temporada 
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es regularan mitjançant un pla d’ordenació i utilització de les platges. Queden 
expressament prohibits els usos d’acampada. 

5. En la zona de domini públic maritim-terrestre queda prohibida qualsevol classe 
de publicitat mitjançant la disposició de cartells, tanques, o utilització de mitjans 
acústics o audiovisuals llevat els d’interès general amb les autoritzacions 
corresponents. 

6. Les peticions per a la utilització de terrenys compresos en el domini públic 
maritim-terrestre es formalitzarà mitjançant projecte que descrigui les 
característiques de les obres o instal·lacions preteses i l’extensió a ocupar per les 
mateixes, i se sotmetrà obligatòriament a informació pública. Si les obres o 
instal·lacions projectades fossin susceptibles de causar una alteració important 
de la zona, es precisarà també la presentació d’un estudi d’impacte ambiental. 
Quan el projecte prevegi actuacions en el mar o en la zona maritim-terrestre, 
s’exigirà un estudi bàsic de la dinàmica litoral, referit a la unitat fisiográfica 
costanera corresponent. En tots els casos es tramitarà la petició, a les 
administracions amb competències concurrents. 

7. No es permetrà la instal·lació de col·lectors paral·lels a la costa dintre de la ribera 
de mar ni en la franja dels primers 20 metres de servitud comptats a partir del 
destriament de la zona marítim-terrestre. Les instal·lacions pel tractament 
d’aigües residuals no podran emplaçar-se en la zona descrita. Els abocaments al 
mar se subjectaran a allò disposat als articles 56 al 62 de la vigent Llei de 
Costes. 

8. Les reserves, adscripcions, autoritzacions i concessions sobre el domini públic 
maritim-terrestre estaran subjectes a les disposicions contingudes en els articles 
47 al 81 de la Llei de Costes. 

9. La protecció del domini públic maritim-terrestre, en quant a les limitacions dels 
drets dominicals en les zones afectades per les servituds legals, es regula 
detalladament en el Títol III, Normes de Protecció i Règim dels Sistemes del 
POUM. En els plànols de la sèrie E, a escala 1:5.000 queden determinades les 
franges relatives a la servitud de protecció del domini públic maritim-terrestre i la 
zona d’influència; en els plànols de la sèrie H, a escala 1:1.000, es detalla, a 
més, la zona de trànsit. 

 

El règim d’usos de les zones de servitud de trànsit, servitud d’accessos al mar, servitud 
de protecció i zona d’influència serà, segons la classificació del sòl, l’establert pels 
articles 23 al 30 i les disposicions transitòries, addicionals i finals de la vigent Llei 
22/1988 de Costes, de 28 de juliol. 
 
Article 1.7. Àrees de protecció forestal. Nivell I (clau NU-CPEIN / PF-I) 

1. Aquetses àrees comprenen els sòls no urbanitzables, situats dintre de l’àmbit de 
delimitació del sòl costaner CPEIN, que per les seves condicions naturals han de 
ser objecte d’especial protecció, impedint les actuacions que puguin perjudicar els 
seus valors forestals, paisatgístics i naturals. 

2. L’objectiu d’aquesta zona és la preservació de la massa de bosc existent i la 
potenciació dels usos forestals que li siguin propis 

3. Les àrees qualificades de protecció forestal no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria. Amb caràcter 
general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i instal·lacions, excepte les 
vinculades a la protecció o explotació forestal, segons la legislació sectorial 
aplicable i el Pla especial urbanístic de protecció que s’aprovi. Transitòriament, la 
seva regulació es concreta en les següents determinacions: 

 

a)   Per les noves construccions s’aplicarà el que disposa l’article 22.5 de la Llei 
6/1988 en tant que l’edificació s’haurà de fer en una parcel·la coincident com 
a mínim amb la unitat mínima de producció forestal (UMF) que s’estableix en 
250.000 m

2
, d’acord amb el Decret 35/1990. Així mateix s’haurà d’acreditar 

que no es produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres 
d’infraestructura complementària. 

b) En qualsevol cas, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 
específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

4. L’edificabilitat màxima es fixa en 350 m
2
 st. i l’alçada màxima permesa serà de 

3,5 m corresponent a una planta. 

5. Els aprofitaments forestals es realitzaran dintre dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb el que preveu la 
legislació sectorial. 

6. No es permetrà l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per 
l’aprofitament dels productes forestals, ja siguin camins rurals o pistes forestals, 
existents o previstes pel POUM o en el Pla especial urbanístic que el 
desenvolupi. En cas de ser necessari realitzar una nova pista o camí forestal pels 
treballs d’explotació, s’estarà al procediment assenyalat als articles 48 i 49 del DL 
1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). Els camins 
rurals es mantindran en l’actual traçat, no podent-se edificar a una distància 
inferior a 10 m. del seu eix. 

7. Per l’obertura i formació de tallafocs, s’estarà a les disposicions vigents sobre la 
matèria, i per la concessió de la corresponent llicència, serà necessari comptar 
amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient.d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 

8. Els propietaris dels boscos existents o de les àrees forestals de repoblació 
podran instar a l’Ajuntament la permuta dels seus terrenys per parcel·les 
urbanitzades del Patrimoni municipal del sòl.  

 
Article 1.8. Àrees de protecció forestal. Nivell II (clau NU-CPEIN / PF-II) 

1. Aquestes àrees comprenen els sòls no urbanitzables, situats dintre de l’àmbit de 
delimitació del sòl costaner CPEIN, que per les seves condicions naturals i per la 
seva proximitat als espais actualment boscats han de ser objecte d’especial 
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protecció, perquè puguin recuperar els seus valors forestals, paisatgístics i 
naturals. 

2. L’objectiu d’aquesta clau és la reforestació dels sòls adscrits, per tal d’aconseguir 
la continuïtat amb els terrenys contigus que corresponen a zones de bosc. 

3. Les àrees qualificades de protecció forestal, Nivell II corresponen a de 
conservació i/o repoblació i es regularan per les determinacions aplicables a les 
àrees amb Nivell I, contingudes a l’article anterior.  

 
Article 1.9.  Àrees de protecció per hàbitat (clau NU-CPEIN / PH) 

1. Les àrees qualificades de protecció per hàbitat no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de l’ecosistema que constitueix l’hàbitat 
protegit, amb especial menció a les activitats extractives, tant d’àrids com de 
materials petris. Amb caràcter general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i 
instal·lacions, excepte les vinculades a la protecció o explotació forestal, segons 
la legislació sectorial aplicable i el Pla especial de protecció que s’aprovi. 
Transitòriament, la seva regulació es concreta en les següents determinacions: 

a) En les àrees de protecció per hàbitat, es permetrà l’edificació d’un 
habitatge unifamiliar en parcel·la de superfície no inferior a 60.000 m

2
. 

b) Ambdós casos, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 
específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

2. L’edificabilitat màxima serà de 0,005 m
2 

st. /m
2 

s. i l’ocupació admissible del 0,5 
per 100 de la superfície de la parcel·la. L’alçada màxima permesa serà de 3,5 m 
corresponent a una planta. 

3. Quan es tracti de zones forestals serà d’aplicació el que disposa els apartats 3 i 4 
de l’article 1.7. d’aquest annex normatiu. 

 
Article 1.10. Àrees de protecció agrícola (clau NU-CPEIN / PA) 

1. Aquestes àrees comprenen els sòls, situats dintre de l’àmbit de delimitació del sòl 
costaner CPEIN, amb potencial agrícola de protecció preventiva que el 
planejament, amb l’objecte de garantir l’ús racional del territori, decideix de 
mantenir lliures i no incorporar-los en els processos urbans. 

2. L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels elements naturals i culturals 
característics de cada sector, amb especial atenció a la protecció del seu 
paisatge, de manera compatible amb l’aprofitament tradicional dels seus 
recursos. 

3. Només s’admetran els usos següents: 
 

a)  Habitatge rural, unifamiliar o bifamiliar, vinculat a l’explotació. 

b)  Magatzems agrícoles. 

c)  Granges. 

d)  Vivers, hivernacles. 

e)  Cambres frigorífiques 

f)   Sitges i graners. 

g)  Estables. 

h)  Usos agropecuaris en general. 

i)  Tallers de reparació de maquinària agrícola. 

4. Tots els usos relacionats es regularan per les normes específiques i  per la llei 
3/1998 i el seu reglament i annex i normativa sectorial,  tal com  les disposicions 
del Departament de Medi Ambient i/o  del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, així com per les determinacions de les 
normes urbanístiques del POUM que, aquests efectes, estableixen les definicions 
i limitacions que s’expressa en els apartats següents: 

 

a)  Habitatge rural. Es considera l’habitatge familiar vinculat funcional i 
estructuralment a una explotació agropecuària, en edifici aïllat amb la 
possibilitat d’agrupar-se amb altres edificacions o instal·lacions 
complementàries destinades a l’explotació agrícola i pecuària. Les condicions 
per l’edificació de l’habitatge rural són les següents: 

 

Parcel·la mínima 30.000 m
2
 

Ocupació màxima 1 per 100 
Edificabilitat 0,02 m

2
t/m

2
s 

Alçada màxima 7 metres 
Nº màxim de plantes 2 (PB+1P) 
Separació mínima a tots els contigus 10 metres 

b)  Magatzems agrícoles. Són les edificacions o instal·lacions cobertes 
destinades a l'emmagatzematge dels atuells i utensilis de pagesia o dels 
productes agrícoles. 

c)  Sitges i graners. Edificacions que permeten l’emmagatzematge de productes 
a l’engròs. 

d)  Granges. Sota aquesta denominació s’inclouen les edificacions o 
instal·lacions destinades a la ramaderia o avicultura intensiva. 
Les granges de bestiar porcí, de les que s’admetran exclusivament les 
conegudes com de cicle tancat, hauran de situar-se a una distància mínima 
de 1.000 metres de sòl qualificat com urbà i urbanitzable en aquest Pla, amb 
excepció dels nuclis rurals, segons la qualificació urbanística establerta. 
Les granges de bestiar boví o de llana, d’aus i conills, hauran de situar-se a 
una distància superior a 200 metres del sòl qualificat com urbà i urbanitzable. 
La distància entre granges, destinades a bestiar porcí, i aquestes 
d’escorxadors o altres explotacions que pugin ser focus de contagi, no serà 
inferior a 1.000 metres. Tampoc es permetrà la seva instal·lació a una 
distància menor de 25 metres de qualsevol via pública. 

e)  Els usos agrícoles, hortícoles i de floricultura i, en general tots els usos 
derivats del conreu de la terra, així com les instal·lacions vinculades als 
mateixos, tals com vivers, hivernacles i cambres frigorífiques, s’ajustaran al 
que estableix per les disposicions de la legislació especial, les normes 
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ministerials i les demandes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 

5. Per construccions o instal·lacions relatives als usos enumerats i admesos com 
vinculats a l’habitatge rural, es concedeix una edificabilitat addicional de 0,02 m

2
 

st /m
2
 s, essent aplicable a les altres limitacions establertes en l’apartat anterior. 

6. Els tipus de construccions i instal·lacions hauran de ser adequades a les 
condicions del paisatge rural, no admetent-se edificacions característiques de les 
zones urbanes. 

7. Es permet la modificació del relleu del terreny sempre i quan no es modifiqui el 
sistema d’escorrentius de la finca respecte del seu entorn, ni la cota natural del 
terreny en més o menys d’un metre. 

8. Pels casos d’edificacions destinades a activitats agropecuàries que pretenguin 
assentar-se sobre parcel·les de superfície inferior a l’establerta en l’apartat 3 a), 
o que comportin edificacions complementàries destinades a habitatge, sense 
verificar el requisit citat d’un habitatge per cada 30.000 m

2
, es precisarà, per 

procedir a la seva autorització, informe previ i favorable del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el que es raoni la conveniència i idoneïtat de 
la proposta. 

9. Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, i en general explotació de 
recursos naturals:  En sòl no urbanitzable, els projectes de reconstrucció o 
rehabilitació de masies i cases rurals i els projectes d’activitats d’explotació de 
recursos naturals han  de seguir el tràmit establert a l’article 50 del DL 1/2005. 

El POUM, estableix aquelles masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció 
o de rehabilitació i es justifica les raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el 
que estableix l’article  47.3 del DL 1/2005.  

En tot cas la reconstrucció i la 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 horitzontal amb un màxim de 2 habitatges i 
d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

10. En tots els casos  els materials, els sistemes constructius i la tipologia aparent de 
les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial 
on siguin emplaçats.  Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no 
urbanitzable han de fixar les condicions especials que s’han d’adoptar, a càrrec 
dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment 
dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, 
salubritat i no-contaminació. En tot cas, s’aplica a aquestes condicions 
d’edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà l’article 41.3 del DL 
1/2005. 

11. Seran d’obligat compliment en els casos corresponents, les disposicions 
contingudes al Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació d’explotacions 
ramaderes, i l’Ordre de 7 d’abril, per la qual es fixen normes d’ordenació de les 

explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines, i el RD 324/2000, de 3 de 
març que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines 
(BOE 58 de 8 de març de 2000), modificat parcialment pel RD 3483/2000, de 29 
de desembre (BOE 11 de 12 de gener de 2001), i el decret 220/2001 en quant a 
la gestió de dejeccions ramaderes. 
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Subsecció 2. Sistema urbanístic costaner C1 
 
Article 2.1. Definició del sistema urbanístic costaner C1 

El sòl no urbanitzable costaner C1 es caracteritza significativament, pel fet de tractar-
se del sòl  no urbanitzable, així com pel seu valor intrínsec i per la seva capacitat de 
connector entre els àmbits més pròpiament de litoral i els interiors, terra endins, o per 
la concurrència d'altres valors dignes de protecció en coherència amb els objectius del 
Pla director del Sistema Costaner. 

Més específicament, es tracta de tots aquells sòls del terme municipal de Begur 
inclosos dintre de les unitats territorials de regulació del sòl costaner UTR-C 
següents: 052 Puig Rodó; 053 La Borna Nord; 054 Es Quinze; 055 La Borna Sud; La 
Platja Fonda; Puig de Son Ric i 058 Mas Llort. 
 
Article 2.2. Claus urbanístiques 

Per a la regulació específica es delimiten les subzones següents: 
 

NU-C1 / PF-I  Protecció forestal. Nivell I 
NU-C1 / PF-II  Protecció forestal. Nivell II 
NU-C1 / PH  Protecció per hàbitat 
NU-C1 / PA  Protecció agrícola  
NU-C1 / PP  Protecció paisatgística 

 

 
Article 2.3. Règim d'ús del sòl no urbanitzable costaner C1 

El sòl no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1) se subjecta al següent 
règim d’ús (tal com especifica el Pla Director en l'apartat  2 de l'article 14): 

1. S’admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, 
és a dir, els usos i les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com 
aquelles construccions, edificacions i instal·lacions de nova implantació 
directament vinculades a les esmentades activitats pròpies del sòl no 
urbanitzable, inclòs l’habitatge familiar que estigui directament i justificadament 
associat a aquestes. 

Així mateix s’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que 
estiguin incloses pel planejament urbanístic en el Catàleg previst a l’article 50.2 
del DL 1/2005 per a destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme 
rural en les modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme 
rural vigents a Catalunya, a activitats d’educació en el lleure i a establiments 
hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament. 

2. S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament 
s’hagin d’emplaçar en el medi rural previstos a l’apartat 4 de l’article 47 del DL 
1/2005 i es demostri que no és possible una ubicació alternativa en altres sòls 
no urbanitzables de menor nivell de protecció, considerant les condicions i els 
paràmetres definits a la Secció 2 de les normes del PDUSC.  

En el cas que les activitats previstes a les lletres a) i b) de l’esmentat article, és 
a dir, - les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 
lleure i l’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, i els equipaments i serveis 
comunitaris no compatibles amb els usos urbans -, es vulguin ubicar dins de la 
franja de 500 metres de sòl NU-C1, solament seran admeses aquelles que 
s’hagin d’implantar necessàriament a la zona costanera per raó de la seva 
vinculació directa i funcional al mar o a la costa. 

En qualsevol cas, els projectes per a la implantació d’aquests usos i activitats 
s’han de tramitar i, si s’escau, autoritzar sota els criteris legals restrictius de 
preservació d’aquest sòl front al procés de desenvolupament urbà, i de màxima 
integració ambiental de les construccions i de les activitats. L’aplicació dels dits 
criteris restrictius en aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable costaner 1, 
comporta la desestimació d’aquells projectes que lesionin o impedeixin la 
preservació dels valors i l’assoliment de les finalitats que l’article 1r. de les 
normes del PDUSC persegueix, respectivament, d’acord amb allò establert pels 
apartats 7 i 9 de l’article 47 del DL 1/2005. 

3. Per a l’autorització de les construccions i edificacions de nova planta, inclosos 
els hivernacles, a que es refereixen els apartats a) i b) del present article, caldrà 
elaborar un estudi paisatgístic que haurà d’ésser degudament informat per 
l’òrgan competent en matèria de paisatge. 

4. Pel que fa a l’explotació de recursos naturals mitjançant noves activitats 
extractives, solament s’admeten en els sòls d’aquesta subcategoria que estan 
fora de la franja de 500 metres definida a l’article 4 d’aquestes Normes, i 
sotmeses a la legislació sobre mesures addicionals de protecció dels espais 
naturals afectats per activitats extractives. 

5. No es permet la instal·lació de cartells de propaganda i d’altres elements 
similars llevat dels que serveixen exclusivament per a l’orientació, els quals, 
seran establerts de manera que no afectin a l’harmonia del paisatge. 

6. En coherència amb el règim d’usos establert per al sòl no urbanitzable costaner 
C1, no s’admetran els Plans especials urbanístics previstos als apartats b) i c) 
de l’article 67.1 del DL 1/2005, excepció feta, en aquest últim supòsit, d’aquells 
que requereixin la implantació de turisme rural o d’establiments hotelers en 
edificacions preexistents que regula l’apartat a) d’aquest article. 

7. Per a l’autorització dels projectes d’usos, obres, instal·lacions i construccions 
admesos en aquesta subcategoria, es requerirà, en tots els casos formular un 
estudi paisatgístic que haurà d’ésser degudament informat per l’òrgan 
competent en la matèria. 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol III  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 77 

8. No s‘admeten altres usos, obres, instal·lacions o construccions distints dels 
específicament admesos dintre d’aquesta subcategoria de sòl no urbanitzable 
costaner, tant si són de primera implantació com si es tracta d’ampliació dels 
preexistents, sens perjudici del que s’estableix a les Disposicions transitòries de 
les normes del PDUSC, pel que fa al manteniment dels usos preexistents. 

 
Article 2.4. Àrees de protecció forestal. Nivell I (clau NU-C1 / PF-I) 

1. Aquetses àrees comprenen els sòls no urbanitzables, situats dintre de l’àmbit de 
delimitació del sòl costaner C1, que per les seves condicions naturals han de ser 
objecte d’especial protecció, impedint les actuacions que puguin perjudicar els 
seus valors forestals, paisatgístics i naturals. 

2. L’objectiu d’aquesta zona és la preservació de la massa de bosc existent i la 
potenciació dels usos forestals que li siguin propis 

3. Les àrees qualificades de protecció forestal no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria. Amb caràcter 
general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i instal·lacions, excepte les 
vinculades a la protecció o explotació forestal, segons la legislació sectorial 
aplicable i el Pla especial urbanístic de protecció que s’aprovi. Transitòriament, la 
seva regulació es concreta en les següents determinacions: 

a)  Per les noves construccions s’aplicarà el que disposa l’article 22.5 de la Llei 
6/1988 en tant que l’edificació s’haurà de fer en una parcel·la coincident com 
a mínim amb la unitat mínima de producció forestal (UMF) que s’estableix en 
250.000 m

2
, d’acord amb el Decret 35/1990. Així mateix s’haurà d’acreditar 

que no es produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres 
d’infraestructura complementària. 

b) En qualsevol cas, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 
específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

4. L’edificabilitat màxima es fixa en 350 m
2
 st. i l’alçada màxima permesa serà de 

3,5 m corresponent a una planta. 

5. Els aprofitaments forestals es realitzaran dintre dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb el que preveu la 
legislació sectorial. 

6. No es permetrà l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per 
l’aprofitament dels productes forestals, ja siguin camins rurals o pistes forestals, 
existents o previstes pel POUM o en el Pla especial urbanístic que el 
desenvolupi.  

En cas de ser necessari realitzar una nova pista o camí forestal pels treballs 
d’explotació, s’estarà al procediment assenyalat als articles 48 i 49 del DL 1/2005 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU). Els camins rurals es 
mantindran en l’actual traçat, no podent-se edificar a una distància inferior a 10 
m. del seu eix. 

7. Per l’obertura i formació de tallafocs, s’estarà a les disposicions vigents sobre la 
matèria, i per la concessió de la corresponent llicència, serà necessari comptar 
amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient. 

8. Els propietaris dels boscos existents o de les àrees forestals de repoblació 
podran instar a l’Ajuntament la permuta dels seus terrenys per parcel·les 
urbanitzades del Patrimoni municipal del sòl.  

 
Article 2.5. Àrees de protecció forestal. Nivell II (clau NU-C1 / PF-II) 

1. Aquestes àress comprene els sòls no urbanitzables, situats dintre de l’àmbit de 
delimitació del sòl costaner C1, que per les seves condicions naturals i per la 
seva proximitat als espais actualment boscats han de ser objecte d’especial 
protecció, perquè puguin recuperar els seus valors forestals, paisatgístics i 
naturals. 

2. L’objectiu d’aquesta clau és la reforestació dels sòls adscrits, per tal d’aconseguir 
la continuïtat amb els terrenys contigus que corresponen a zones de bosc. 

3. Les àrees qualificades de protecció forestal, Nivell II corresponen a de 
conservació i/o repoblació i es regularan per les determinacions aplicables a les 
àrees amb Nivell I, contingudes a l’article anterior.  

 
Article 2.6.  Àrees de protecció per hàbitat (clau NU-C1 / PH) 

1. Les àrees qualificades de protecció per hàbitat no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de l’ecosistema que constitueix l’hàbitat 
protegit, amb especial menció a les activitats extractives, tant d’àrids com de 
materials petris. Amb caràcter general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i 
instal·lacions, excepte les vinculades a la protecció o explotació forestal, segons 
la legislació sectorial aplicable i el Pla especial urbanístic de protecció que 
s’aprovi. Transitòriament, la seva regulació es concreta en les següents 
determinacions: 
a) En les àrees de protecció per hàbitat, es permetrà l’edificació d’un habitatge 

unifamiliar en parcel·la de superfície no inferior a 60.000 m2. 
b) Ambdós casos, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 

específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

2. L’edificabilitat màxima serà de 0,005 m
2 

st. /m
2 

s. i l’ocupació admissible del 0,5 
per 100 de la superfície de la parcel·la. L’alçada màxima permesa serà de 3,5 m 
corresponent a una planta. 

3. Quan es tracti de zones forestals serà d’aplicació el que disposa els apartats 3 i 4 
de l’article 2.4. del present Annex normatiu. 
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Article 2.7. Àrees de protecció agrícola (clau NU-C1 / PA) 

1. Aquestes àrees comprenen els sòls, situats dintre de l’àmbit de delimitació del sòl 
costaner C1, amb potencial agrícola de protecció preventiva que el planejament, 
amb l’objecte de garantir l’ús racional del territori, decideix de mantenir lliures i no 
incorporar-los en els processos urbans. 

2. L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels elements naturals i culturals 
característics de cada sector, amb especial atenció a la protecció del seu 
paisatge, de manera compatible amb l’aprofitament tradicional dels seus 
recursos. 

3. Només s’admetran els usos següents: 
 

a) Habitatge rural, unifamiliar o bifamiliar, vinculat a l’explotació. 

b) Magatzems agrícoles. 

c) Granges. 

d) Vivers, hivernacles. 

e) Cambres frigorífiques 

f) Sitges i graners. 

g) Estables. 

h) Usos agropecuaris en general. 

i) Tallers de reparació de maquinària agrícola. 

4. Tots els usos relacionats es regularan per les normes específiques i  per la llei 
3/1998 i el seu reglament i annex i normativa sectorial,  tal com  les disposicions 
del Departament de Medi Ambient i/o  del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, així com per aquestes Normes 
urbanístiques que, aquests efectes, estableixen les definicions i limitacions que 
s’expressa en els apartats següents: 

a) Habitatge rural. Es considera l’habitatge familiar vinculat funcional i 
estructuralment a una explotació agropecuària, en edifici aïllat amb la 
possibilitat d’agrupar-se amb altres edificacions o instal·lacions 
complementàries destinades a l’explotació agrícola i pecuària. Les condicions 
per l’edificació de l’habitatge rural són les següents: 

 

Parcel·la mínima 30.000 m
2
 

Ocupació màxima 1 per 100 
Edificabilitat 0,02 m

2
t/m

2
s 

Alçada màxima 7 metres 
Nº màxim de plantes 2 (PB+1P) 
Separació mínima a tots els contigus 10 metres 

b)  Magatzems agrícoles. Són les edificacions o instal·lacions cobertes 
destinades a l'emmagatzematge dels atuells i utensilis de pagesia o dels 
productes agrícoles. 

c)  Sitges i graners. Edificacions que permeten l’emmagatzematge de productes 
a l’engròs. 

d) Granges. Sota aquesta denominació s’inclouen les edificacions o 
instal·lacions destinades a la ramaderia o avicultura intensiva. 
Les granges de bestiar porcí, de les que s’admetran exclusivament les 
conegudes com de cicle tancat, hauran de situar-se a una distància mínima 
de 1.000 metres de sòl qualificat com urbà i urbanitzable en aquest Pla, amb 
excepció dels nuclis rurals, segons la qualificació urbanística establerta. 
Les granges de bestiar boví o de llana, d’aus i conills, hauran de situar-se a 
una distància superior a 200 metres del sòl qualificat com urbà i urbanitzable. 
La distància entre granges, destinades a bestiar porcí, i aquestes 
d’escorxadors o altres explotacions que pugin ser focus de contagi, no serà 
inferior a 1.000 metres. Tampoc es permetrà la seva instal·lació a una 
distància menor de 25 metres de qualsevol via pública. 

e) Els usos agrícoles, hortícoles i de floricultura i, en general tots els usos 
derivats del conreu de la terra, així com les instal·lacions vinculades als 
mateixos, tals com vivers, hivernacles i cambres frigorífiques, s’ajustaran al 
que estableix per les disposicions de la legislació especial, les normes 
ministerials i les demandes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca. 

5. Per construccions o instal·lacions relatives als usos enumerats i admesos com 
vinculats a l’habitatge rural, es concedeix una edificabilitat addicional de 0,02 m

2
 

st /m
2
 s, essent aplicable a les altres limitacions establertes en l’apartat anterior. 

6. Els tipus de construccions i instal·lacions hauran de ser adequades a les 
condicions del paisatge rural, no admetent-se edificacions característiques de les 
zones urbanes. 

7. Es permet la modificació del relleu del terreny sempre i quan no es modifiqui el 
sistema d’escorrentius de la finca respecte del seu entorn, ni la cota natural del 
terreny en més o menys d’un metre. 

8. Pels casos d’edificacions destinades a activitats agropecuàries que pretenguin 
assentar-se sobre parcel·les de superfície inferior a l’establerta en l’apartat 3 a), 
o que comportin edificacions complementàries destinades a habitatge, sense 
verificar el requisit citat d’un habitatge per cada 30.000 m

2
, es precisarà, per 

procedir a la seva autorització, informe previ i favorable del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el que es raoni la conveniència i idoneïtat de 
la proposta. 

9. Reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, i en general explotació de 
recursos naturals:  En sòl no urbanitzable, els projectes de reconstrucció o 
rehabilitació de masies i cases rurals i els projectes d’activitats d’explotació de 
recursos naturals han  de seguir el tràmit establert a l’article 50 del DL 1/2005. 

El POUM, estableix aquelles masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció 
o de rehabilitació i es justifica les raons arquitectòniques, històriques o 
paisatgístiques que en determinen la preservació i la recuperació, d’acord amb el 
que estableix l’article  47.3 del DL 1/2005.  
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En tot cas la reconstrucció i la 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 horitzontal amb un màxim de 2 habitatges i 
d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives d’habitabilitat. 

10. En tots els casos  els materials, els sistemes constructius i la tipologia aparent de 
les edificacions en sòl no urbanitzable han d’ésser els propis de l’àmbit territorial 
on siguin emplaçats.  Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no 
urbanitzable han de fixar les condicions especials que s’han d’adoptar, a càrrec 
dels interessats, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i l’assoliment 
dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, 
salubritat i no-contaminació. En tot cas, s’aplica a aquestes condicions 
d’edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà l’article 41.3 del DL 
1/2005. 

11. Seran d’obligat compliment en els casos corresponents, les disposicions 
contingudes al Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulació d’explotacions 
ramaderes, i l’Ordre de 7 d’abril, per la qual es fixen normes d’ordenació de les 
explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines, i el RD 324/2000, de 3 de 
març que estableix les normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines 
(BOE 58 de 8 de març de 2000), modificat parcialment pel RD 3483/2000, de 29 
de desembre (BOE 11 de 12 de gener de 2001), i el decret 220/2001 en quant a 
la gestió de dejeccions ramaderes. 

 
Article  2.8.  Àrees de protecció paisatgística (clau NU-C1 / PP) 

1. Són àrees de sòl no urbanitzable que per la seva posició relativa respecte 
determinats elements o conjunts de valor paisatgístic, historic-artístic, típic o 
tradicional, o per les seves pròpies condicions intrínseques no incloses en altres 
qualificacions proteccionistes, o per l’amenitat del seu paisatge, hauran de 
preservar-se en les seves condicions naturals no essent aptes per llur 
transformació. 

2. Podran dedicar-se a usos agropecuaris de conreu i pastura, però es prohibeix en 
elles tot tipus d’edificació. Es respectaran les edificacions existents, permetent-se 
la seva rehabilitació, segons al que s’ha establert a l’article 154.8 i .9 de les 
normes urbanístiques del POUM i el que disposa l’article 102 del DL 1/2005. 

Subsecció 3.  Sistema urbanístic costaner C3 
 
Article 3.1. Definició del sistema urbanístic costaner C3 

El sòl no urbanitzable costaner 3 (clau NU-C3 i codi gràfic C3) es caracteritza 
significativament pel fet de tractar-se del sòl no urbanitzable o urbanitzable no 
delimitat sense Programa d’actuació urbanística o Pla parcial de delimitació vigent, 
situat fora de la franja de 500 metres, però dins de l’àmbit d’influència de l’espai 
costaner, la protecció del qual resulta necessària per l’acompliment dels objectius del 
pla en el conjunt dels espais preservats.  

Més específicament, es tracta de tots aquells sòls del terme municipal de Begur 
inclosos dintre de la unitat territorial de regulació del sòl costaner UTR-C 057 Puig de 
Son Ric. 
 
Article 3.2. Claus urbanístiques de les subzones 

Per a la regulació específica es delimiten les subzones següents: 
 

NU-C3 / PF-I  Protecció agrícola. Nivell I 
NU-C3 / PF-II  Protecció agrícola. Nivell II 
 

 
Article 3.3. Règim d'ús del sòl no urbanitzable costaner C3 

El sòl no urbanitzable costaner C3, li correspon el règim d’ús del sòl no urbanitzable 
regulat pel TRLU, DL 1/2005 i pel corresponent planejament urbanístic general 
municipal.  
 
Article 3.4. Àrees de protecció forestal. Nivell I (clau NU-C3 / PF-I) 

1. Aquestes àrees comprenen els sòls no urbanitzables, situats dintre de l’àmbit de 
delimitació del sòl costaner C3, que per les seves condicions naturals han de ser 
objecte d’especial protecció, impedint les actuacions que puguin perjudicar els 
seus valors forestals, paisatgístics i naturals. 

2. L’objectiu d’aquesta zona és la preservació de la massa de bosc existent i la 
potenciació dels usos forestals que li siguin propis 

3. Les àrees qualificades de protecció forestal no podran destinar-se a usos o 
activitats que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria. Amb caràcter 
general, es prohibeix tot tipus d’edificacions i instal·lacions, excepte les 
vinculades a la protecció o explotació forestal, segons la legislació sectorial 
aplicable i el Pla especial urbanístic de protecció que s’aprovi. Transitòriament, la 
seva regulació es concreta en les següents determinacions: 
a)  Per les noves construccions s’aplicarà el que disposa l’article 22.5 de la Llei 

6/1988 en tant que l’edificació s’haurà de fer en una parcel·la coincident com 
a mínim amb la unitat mínima de producció forestal (UMF) que s’estableix en 
250.000 m

2
, d’acord amb el Decret 35/1990. Així mateix s’haurà d’acreditar 

que no es produeixi un impacte ecològic en la construcció ni en les obres 
d’infraestructura complementària. 
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b) En qualsevol cas, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions 
específiques de límit que determini l’Ajuntament. 

4. L’edificabilitat màxima es fixa en 350 m
2
 st. i l’alçada màxima permesa serà de 

3,5 m corresponent a una planta. 

5. Els aprofitaments forestals es realitzaran dintre dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb el que preveu la 
legislació sectorial. 

6. No es permetrà l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per 
l’aprofitament dels productes forestals, ja siguin camins rurals o pistes forestals, 
existents o previstes pel POUM o en el Pla especial urbanístic que el 
desenvolupi. En cas de ser necessari realitzar una nova pista o camí forestal pels 
treballs d’explotació, s’estarà al procediment assenyalat als articles 48 i 49 del DL 
1/2005. Els camins rurals es mantindran en l’actual traçat, no podent-se edificar a 
una distància inferior a 10 m. del seu eix. 

7. Per l’obertura i formació de tallafocs, s’estarà a les disposicions vigents sobre la 
matèria, i per la concessió de la corresponent llicència, serà necessari comptar 
amb l’informe favorable del Departament de Medi Ambient.d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 

8. Els propietaris dels boscos existents o de les àrees forestals de repoblació 
podran instar a l’Ajuntament la permuta dels seus terrenys per parcel·les 
urbanitzades del Patrimoni municipal del sòl. Aquests efectes, com valor de 
permuta del sòl no urbanitzable protegit, es considera un valor inicial dels 
terrenys, determinat pel rendiment brut que li correspongui en l’explotació rústega 
efectiva o del que fos naturalment susceptible, segons estableixen els articles 139 
a 143 del Reglament de Gestió Urbanística. 

 
Article 3.5. Àrees de protecció forestal. Nivell II (clau NU-C3 / PF-II) 

1. Aquestes àress comprene els sòls no urbanitzables, situats dintre de l’àmbit de 
delimitació del sòl costaner C3, que per les seves condicions naturals i per la 
seva proximitat als espais actualment boscats han de ser objecte d’especial 
protecció, perquè puguin recuperar els seus valors forestals, paisatgístics i 
naturals. 

2. L’objectiu d’aquesta clau és la reforestació dels sòls adscrits, per tal d’aconseguir 
la continuïtat amb els terrenys contigus que corresponen a zones de bosc. 

3. Les àrees qualificades de protecció forestal, Nivell II corresponen a de 
conservació i/o repoblació i es regularan per les determinacions aplicables a les 
àrees amb Nivell I, contingudes a l’article anterior.  
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TÍTOL III. NORMES DE PROTECCIÓ I RÈGIM DELS SISTEMES 

 
 
CAPÍTOL 1 

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 
SECCIÓ PRIMERA.  NORMES GENERALS 

 
Art. 152.-  Disposicions generals 
 

1. La protecció del medi ambient natural i urbà, la conservació de la natura i la 
protecció del paisatge, es realitzarà mitjançant la preservació del sòl de tot el 
procés de degradació o de transformació del seu destí, a través de les mesures 
limitatives o prohibitives desenvolupades en el present Títol. 

2. En desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i sense perjudici 
de la seva directa aplicació, podran redactar-se Plans Especials Urbanístics amb 
finalitat  de Protecció i amb els següents objectius: 

a) La protecció, ús, gestió i explotació dels boscos existents i de les àrees 
forestals de repoblació. 

b) La millora del medi rural i la protecció dels cultius. 
c) La protecció del patrimoni historic-artístic, típic i tradicional, del paisatge i dels 

béns naturals i culturals. 
d) La protecció i adequació de les vies i camins rurals. 
e) L’ordenació del litoral per a la protecció del domini públic maritim-terrestre i 

les determinacions per a l’establiment dels usos i instal·lacions en aquesta 
zona i l’execució dels camins de ronda. 

Els Plans Especials de qualsevol classe que persegueixin objectius diferents dels 
enunciats i incideixin en el territori classificat com a sòl no urbanitzable, hauran 
de justificar expressament l’observació de les determinacions d’aquest POUM i 
podran desenvolupar, en el seu cas, alguna de les seves previsions. 

3. L’Administració municipal denegarà les peticions de llicència que habilitin per a 
l’edificació, instal·lació o ús, quan per les característiques de l’activitat a 
desenvolupar, o per la disposició de l’edificació i de les seves instal·lacions, o 
pels efectes sobre l’entorn, es poguessin generar situacions que malmetin el 
medi ambient, d’acord amb els articles següents. 

4. Les activitats que es pretenguin desenvolupar en el sòl no urbanitzable i que, per 
les seves especials circumstàncies, siguin susceptibles de produir alteracions 
importants del paisatge, dels sistemes ecològics o del medi ambient, requeriran 
un estudi d’impacte ambiental que justifiqui la seva implantació i avaluï les 
conseqüències sobre l’entorn, expressant els compromisos de restitució del 
paisatge o de les condicions ambientals alterades una vegada finalitzada la seva 
explotació. 

SECCIÓ SEGONA.  PROTECCIÓ DE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC. 
INDÚSTRIES CONTAMINANTS 

 
Art. 153.-  Nivells d’emissió 
 

1. Els titulars de focus emissors de contaminants a l’atmosfera, qualsevol que fos la 
seva naturalesa, i especialment de les instal·lacions industrials i generadores de 
calor, estaran obligats a respectar els nivells d’emissió establerts amb caràcter 
general, entenent-se per tal la quantia de cada contaminant abocada a 
l’atmosfera sistemàticament en un període determinat. Acompliran amb la 
normativa d’aquest pla, la sectorial i les directives europees, en tot allò que 
comporti un desenvolupament urbanístic sostenible, i una millor qualitat de vida. 

2. No es podran instal·lar, ampliar o modificar activitats qualificades com a 
potencialment contaminadores quan l’increment de contaminació de l’atmosfera, 
previst en raó de l’emissió que impliqui el seu funcionament, ultrapassi els nivells 
d’immisció establerts. En la resta dels casos serà aplicable el règim general 
d’instal·lació, ampliació i trasllat d’indústries. 

3. En el projecte d’instal·lació, ampliació o modificació d’indústries s’adoptaran els 
procediments de dispersió més adients -alçada de xemeneies o temperatura i 
velocitat de sortida dels efluents- per tal que els contaminants abocats a 
l’atmosfera, respectant-se sempre els nivells d’emissió exigits, es dispersin de 
forma que no s’ultrapassi a l’ambient exterior de la instal·lació els nivells de 
qualitat de l’aire exigits, per la qual cosa s’haurà de tenir present en els càlculs el 
nivell de contaminació de fons de les zones en què pugui tenir incidència 
l’emissió. 

4. Els règims de prevenció i control  de la contaminació atmosfèrica als quals 
estaran sotmeses les activitats a implantar seran, segons escaigui, en aquells 
que es preveuen en la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, i en els seu cas, per allò que determini la normativa 
sectorial en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric. 

5. En quant a la contaminació acústica s’estarà a allò que disposa la Llei 16/2002 
de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica. 

6. En quant a contaminació de l’enllumenat, aquest POUM, fa referència directa i 
serà d’aplicació allò que disposa la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental per a la 
protecció del medi nocturn. 

 
Art. 154.-  Requisits per a  la instal·lació 
 

1. No s’autoritza la posada en funcionament total o parcial de cap activitat que 
aboqui fums, pols, gasos i vapors contaminants a l’atmosfera, de les compreses 
en el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera de la 
legislació sectorial vigent, si prèviament no s’han provat i instal·lat els elements 
necessaris per a la correcta depuració -fins als límits legals vigents o, en el seu 
cas, els condicionants imposats específicament en l’autorització administrativa- i 
comprovat posteriorment l’eficàcia i correcte funcionament d’aquests. 
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2. Durant el període previst per a l’explotació de les canteres existents en el 
municipi, s’adoptaran les mesures adients per tal d’evitar l’emissió de pols. 

3. En els parcs d’emmagatzematge a l’aire lliure de materials a l’engròs es prendran 
les mesures adients per evitar que l’acció del vent pugui aixecar pols. Amb 
aquest objectiu, s’aplicaran les mesures correctores oportunes, com ara mantenir 
el material constantment humit, cobrir-lo amb fundes de lona, plàstic o de 
qualsevol altre tipus, o garantir-ne la protecció mitjançant la col·locació de 
pantalles tallavents. 

SECCIÓ TERCERA.  ACTIVITATS i USOS SOTEMESOS A LLICÈNCIA       

 
Art. 155.-   Àmbit i regulació. 
 

Els Establiments d’usos o activitats susceptibles d’afectar al medi ambient, la 
seguretat i la salut de les persones així com en general les activitats que per la seva 
contaminació, molèstia, perillositat, nocivitat, i demès circumstàncies  que hi 
concorren precisin de control de l’administració, queden subjectes al règim establert 
a la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental, el reglament i 
demés disposicions que la desenvolupin, a més d'en cada cas la normativa 
especifica de l’activitat, i de les ordenances o reglaments municipals. Així  mateix 
quan a l’activitat hi concorrin circumstàncies en què la mateixa sigui recreativa, 
espectacles o establiments públics, li serà d’aplicació  la llei 10/1990 de 15 de juny 
sobre policia d’espectacles, activitats recreatives i els establiments públics, i el 
Decret 239/1999 de 31 de juny, i demés normativa que la desenvolupi i les 
ordenances municipals. 

 
Art. 156.-  Classes. 
 

1. Activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental. 

2. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental i que requereixen d’informe 
preceptiu emès per l’òrgan ambiental competent de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

3. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental. 

4. Activitats sotmeses al règim de comunicació. 
 
Les diferents subclassificacions, són les que consten  Decret 136/1999 de 18 de 
maig pel que s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de 
27 de febrer de la Intervenció integral de l’administració ambiental. Sense perjudici 
de les que es determinin en els Reglaments i Ordenances Municipals. 
 
Art. 157.-  Documentació i procediment. 
 

1. En cada cas es presentarà la documentació fixada per la normativa al tipus 
d’activitat, i que sigui necessària i suficient, sense perjudici d’aquella altra 
documentació que estableixin les ordenances o reglaments municipals. En tot 
cas s’haurà d’aportar la documentació fixada a l’article 24 i següents d’aquestes 
normes, en quan no sigui contradictòria o inútil, amb l'especifica per cada 
activitat. 

2. El procediment serà l’establert al cos normatiu que estableix l’article  163. 
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Art. 158.-  Protecció contra incendis 
 

Totes les edificacions i instal·lacions que es construeixin, qualsevol que fóra el seu 
ús, hauran de complir les disposicions de la Norma Bàsica de Protecció contra 
Incendis i el Decret 64/1995 de 7 de març d’incendis forestals.. 

 
Art. 159.-  Riscos mecànics 
 

1. La protecció contra els riscos de la construcció es regirà per les normes 
específiques de seguretat de les estructures de formigó, estructures d’acer, 
forjades, prefabricades, trams metàl·lics i sobrecarregats, elevadors, etc., a més 
de les disposicions contingudes en aquestes Normes Urbanístiques. 

 

2. Sense perjudici de la competència i responsabilitat de la direcció facultativa, 
l’Ajuntament podrà comprovar les condicions de solidesa de les construccions i 
adoptar en el seu cas les mesures necessàries per a la seva efectivitat, sense 
que impliqui cap obligació ni responsabilitat per a l’Administració. 

 
Art. 160.-  Situació de determinades activitats. 
 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal determina els  usos a que cada sector 
es pot destinar. 

2. A  manca de determinació especifica es tindran en consideració les següents 
regles: 

a) No s’autoritzaran activitats que impliquin riscos per a les persones, adossades 
a les edificacions destinades a habitatges, tals com benzineres, estacions de 
servei, industries químiques, magatzems de materials inflamables o 
contaminants. 

b) No s’autoritzaran industries ni activitats  en què la seva producció o 
funcionament impliqui un nivell sonor per sobre de 30 Db(a) a l’interior de les 
finques pròximes, tan si el nivell sonor prové de l’interior de l’edificació, com 
de l’exterior com a conseqüència d’aquella activitat. 

3. L’administració podrà fer les inspeccions periòdiques i aixecar les actes de les 
mateixes, procedint en cas d’incompliment de la normativa, a les actuacions 
sancionadores corresponents. 

4. A mes de les condicions pròpies imposades a les llicències ambientals o 
d’activitats s’aplicarà el mateix règim de caducitat previst a l’article 181 de la LUC 
2/02. 

5. En els canvis de titularitat, ampliació activitat, o circumstàncies dels usos, així 
com en els traspassos de les llicencies ambientals, serà preceptiu adequar les 
instal·lacions tècniques a allò que disposi en cada moment la normativa 
aplicable, i a la corresponent tramitació  administrativa. 
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CAPÍTOL 2 

PROTECCIÓ DE LES AIGÜES CONTINENTALS I LITORALS 

 
 
Art. 161.-  Regulació de les actuacions en lleres públiques. 
 

1. Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, RD 849/1986 d’11 d’abril i la llei 3/1988, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental, l’atorgament de les 
autoritzacions i/o concessions administratives per l'ús de l’aigua, l’autorització i/o 
informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals. 

2. En actuacions sobre terrenys adjacents amb els marges de lleres públiques, 
entenent per tals les rieres de règim discontinu existents en el municipi, i en tant 
no es realitzin els corresponents partions, es reservarà lliure d’edificació una 
franja de terreny de 5 metres d’amplada a partir del marge, segons es defineix en 
la vigent Llei d’Aigües, o des de la línia de cornisa natural del terreny en els 
marges escarpats. Aquesta zona tindrà la consideració d’espai lliure d’ús públic. 

3. La protecció del sistema hídric relativa a la prohibició de construir en la franja 
corresponent a la zona de servitud del domini públic hidràulic es completarà amb 
la inclusió de l’àmbit de la franja de policia que determina la vigent Llei d’Aigües, 
de 100 metres a cada costat de les lleres públiques. 

4. Les propostes d’ordenació, zonificació i rasants dels diversos polígons en sòl 
urbà, sectors de sòl urbanitzable i les limitacions d’ús del sòl no urbanitzable 
s’establirà a partir del resultat dels estudis de simulació hidràulica per períodes 
de retorn de 100 i 500 anys i l’aplicació dels criteris tècnics aprovats pel Consell 
de l’ACA de 28 de juny de 2001. 

5. Els polígons d’actuació en sòl urbà i sector en sòl urbanitzable que es realcionen 
tot seguit i que es troben ubicats a l’entorn de diferents cursos d’aigua, queden 
explicitament sotmesos a les condicions assenyalades a l’apartat anterior: 

 Riera de Begur: P-8.1 Mas Mató; P-67 Mas Mató-2; P-11.a Van de Walle 
(hoteler);  P-11.b Van de Walle (residencial) 

 Riera d’Aiguafreda: P-14 Aiguafreda; P-14.4 Platja d’Aiguafreda 

 Riera de Sa Tuna: P-64 Pins Mar; AA-21 Connexió La Borna-Mas Prats; 
S-10 Rec de Sa Tuna 

 Riera d’Esclanyà: P-59 La Rajoleria; S-19 Riera d’Esclanyà 

Els documents de planejament derivat que desenvolupin els diferents polígons i 
sectors de planejament especificats en aquests apartat recolliran les 
prescripcions anteriors. 

6. El desenvolupament dels polígons d’actuació en sòl urbà es condiciona, en tant 
que limitin amb el sistema hídric, a què es defineixi prèviament el perímetre de la 
làmina d’aigua pels cabals Q100 i Q500. 

7. Els terrenys guanyats a tot tipus de lleres públiques, tant si provenen de 
fenòmens naturals com de l’acció antròpica sobre els elements, estaran 
subjectes a les servituds legals i altres disposicions de la Llei d’Aigües 

 
Art. 162.-  Protecció de lleres públiques i abocament d’aigües residuals al 
clavegueram. 
 

1. S’estableix la protecció d’unes zones d’especial valor associades als cursos 
d’aigua que travessen el T.M. Aquesta franja s’estableix per garantir la protecció 
a les diferents unitats de vegetació que es troben en els marges d’aquests 
torrents i per reforçar el seu paper com a eixos connectors del territori. Els 
torrents i rieres que queden protegits són els següents: 

 Riera del Mas Batllia. 
 Riera d'Aiguablava. 
 Riera de Sa Tuna.  
 Rec d'Aigua. 
 Riera d’Aiguafreda. 
 Torrent d’Es Quinze. 
 Riera de Sa Riera. 
 Riera d’Esclanyà. 
 Riera de Saltseseugues. 
 Riera de Rostell. 
 Tots els afluents i aports intermitents dels cursos anteriors. 

2. No podrà expedir-se cap llicència en terrenys contigus a les lleres sense el 
corresponent partió o informe per l’Organisme competent. 

3. D’altra banda, s’establirà la servitud de pas públic per a aquelles vies que, a 
través de predis particulars, es considerin necessàries per enllaçar la zona d’ús 
públic amb carreteres o camins públics propers, essent obligatori que, en el 
planejament dels sectors situats entre les lleres públiques i les carreteres o 
camins públics, es disposi, com a mínim, una via d’enllaç cada 300 metres. 

4. S’estableix un conjunt d’entorns propers a les fonts existents dins el T.M, en un 
radi de 25 m, que gaudiran del mateix grau de protecció que els cursos pluvials: 

 Font d’Es Deglots. 
 Font de Ses Felguerines. 
 Font d’Aiguafreda. 
 Font de Sa Riera. 
 Font d’Esclanyà. 
 Font de Sa Nau Perduda. 
 Font Toixona. 
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5. No obstant el que s’ha disposat en els apartats anteriors i el que es dirà als 
articles, següents, donat que el Municipi de Begur te terrenys  dins l’anomenat 
“aqüifer de la Fossa de Palafrugell”, serà d’aplicació el que disposa el Decret 

328/1988 d’11 d’octubre sobre normes de protecció i addicionals en matèria de 
procediment en relació amb diversos aqüífers. 

6. Per l’abocament de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram s’haurà de 
disposar si resulta necessari, d’un sistema de pretractament i depuració en 
origen que haurà de permetre d’assolir els paràmetres d’abocament a la xarxa de 
clavegueram (vectors de contaminació i cabals) que resultin de les normes de 
gestió de l’estació depuradora corresponent i siguin fixats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua, per ordenança municipal o per l’organisme al càrrec d’aquesta gestió. 

7. Amb caràcter general per a tot l’àmbit del Municipi, quan no sigui possible la 
connexió amb la xarxa general de clavegueram, s’haurà de comptar amb 
sistemes de tractament autònom per oxidació total prolongada a baixa càrrega 
(92 al 95%), de manera que acompleixi amb les condicions de la taula número 3 
de paràmetres caràcterístics que regula els abocaments al domini públic 
hidràulic. per als quals serà necessària l’autorització de l’ACA quant als seus 
abocaments a llera pública. 

 
Art. 163.-  Captació d’aigües subterrànies 
 

Les perforacions per a captació d’aigües subterrànies no podran iniciar-se sense 
llicència municipal, a més de les corresponents autoritzacions dels Organismes 
competents. Per a l’ús dels cabals així obtinguts es requerirà, així mateix, la 
corresponent autorització municipal. Serà d’aplicació el Decret 328/1988 d’11 
d’octubre en quant a aqüífers.  

 
Art. 164.-  Abocaments industrials 
  
1. Les activitats que pretenguin emplaçar-se en l’entorn de rieres i abocar en les 

seves lleres aigües residuals potencialment susceptibles d’alterar la capacitat 
biogènica del medi -entre les que figuren les indústries de paper, cel·lulosa, 
sucreres, pells, coles, potàssiques, tallers de flotació per al benefici i 
concentració de minerals, fàbriques de gas i productes secundaris de la indústria 
del coc, de soses, tèxtils i annexes-  i en quant siguin autoritzades i no siguin 
contràries al model de territori fixat per aquest POUM- hauran d’estar dotades de 
dispositius de depuració mecànics, químics o físico-químics, per eliminar de les 
seves aigües residuals els elements nocius que puguin ser perjudicials per a la 
riquesa piscícola, pecuària, agrícola o forestal, tal i com s’ha fixat a l’article 168.6) 
d’aquestes NNUU. 

2. Queda prohibit als establiments industrials que produeixin aigües residuals, 
capaces, per la seva toxicitat o per la seva composició química i bacteriològica, 
de contaminar les aigües profundes o superficials, l’establiment de pous, rases, 
galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l’absorció de les anomenades 
aigües pel terreny, així com el seu abocament en les rieres sense prèvia 
depuració. 

 
Art. 165.-  Protecció de les aigües del litoral en relació amb els abocaments 
 

1. Es prohibeix l’abocament de qualsevol classe de residus sòlids i enderrocs al mar 
i la seva ribera, incloent en aquesta prohibició la zona de servitud de protecció. 
Tampoc no podran abocar-se substàncies contaminants ni introduir formes 
d’energia que puguin comportar un risc per a la salut pública i el medi natural. 

2. No es permetrà cap abocament al mar o la seva ribera i zona de servitud de 
protecció d’aigües residuals sense prèvia depuració. Les estacions depuradores 
hauran d’instal·lar-se fora de la zona de servitud de protecció, on tampoc no 
s’admetrà la disposició de col·lectors paral·lels a la costa.  

3. Aquesta prohibició es fa extensa a l’abocament de qualsevol residu al terme 
Municipal de Begur, segons el que determina la Llei 6/1993 de 15 de juliol 
regulador dels residus. 
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CAPÍTOL 3 

PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES I EL PAISATGE 

 
Art. 166.-  Disposicions generals 
 

1. L’Administració Municipal i Organismes competents denegaran la llicència o 
aprovació, en el seu cas, a tot Pla, Projecte o acte que pugui contribuir a la 
destrucció, deteriorament o desfiguració del paisatge o la seva contaminació 

2. Tota actuació que es prevegi que pugui alterar l’equilibri ecològic, el paisatge 
natural o introdueixi canvis importants en la geomorfologia, tals com el traçat 
d’infraestructures territorials, explotacions mineres, grans indústries, etc., 
necessitarà presentar un estudi d’impacte ambiental com a requisit previ a la 
concessió de llicència. 

3. S’acomplirà la Directiva 92/43 CEE sobre protecció de la Flora i Fauna 
autòctona, així com pel que fa a residus agraris i ramaders s’aplicarà el decret 
220/01 d’1 d’agost, la Directiva 91/676/CEE de 12 de desembre i el RD 261/1996 
de 12 de febrer, i el Decret 148/2001 de 29 de maig d’ordenació ambiental de les 
instal·lacions de telefonia mòbil, així com la legislació estatal que en el seu cas 
fos d’aplicació en aquesta matèria. 

 
Art. 167.-  Protecció del paisatge urbà 
 

1. En tota actuació urbanística, edificatòria o d’implantació de serveis que es realitzi 
en els nuclis urbans de Begur, Esclanyà, Sa Riera, Sa Tuna, i Fornells-
Aiguablava, es procurarà no alterar el caràcter particular de la seva arquitectura i 
de la trama urbana, evitant fomentar el fals tipisme i homogeneització d’allò 
folklòric en el paisatge urbà, i es tendirà a aconseguir la promoció de valors 
estètics autònoms, en compatibilitat amb la millora de la qualitat de l’hàbitat 
residencial i urbà. 

2. L’Ajuntament, en el tràmit de la concessió de llicència, vetllarà eficaçment per tal 
que es compleixin els criteris i normes per a la conservació del paisatge urbà, 
exigint l’acompliment de les condicions estètiques contingudes en el Pla segons 
les zones, i aplicant, amb caràcter complementari o independent, en el seu cas, 
les determinacions de l’article 98 del Reglament de Planejament. 

 
Art. 168.-   Protecció del Precatàleg 
 

Com ja s’assenyala en l’article 14 d’aquestes Normes, i a l’espera de l’elaboració 
d’un Catàleg dels edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, típic o 
tradicional, el Precatàleg que s’inclou entre la documentació d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal assenyala els dos graus de protecció següents: 
 

1. Protecció integral d’una sèrie d’edificis que s’especifiquen de manera individual, 
atenent a les seves característiques intrínseques, tant en el nuclis de sòl urbà 
com en construccions aïllades en sòl no urbanitzable. 

 

2. Protecció ambiental, referida al teixit urbà de determinats carrers dels nuclis 
històrics de Begur i d’Esclanyà.  Es fa referència a les condicions estètiques 
específiques en l’article 273 d’aquestes Normes. 

 
Art. 169.-  Protecció de l’arbrat en l’execució d’obres 
 

1. En l’execució d’obres sobre terrenys arbrats, i prèviament a l’inici dels treballs, es 
procedirà a la protecció de l’arbrat mitjançant la disposició de taulons subjectes al 
tronc fins a una alçada no inferior a 3 m. 

2. Quan es realitzin obertures de rasa en zones d’arbrat, l’excavació haurà de 
distanciar-se de l’arbrat cinc vegades el diàmetre del tronc i, com a mínim, mig 
metre. Si, a conseqüència de l’excavació, resultessin abastades arrels de gruix 
superior a 5cm, hauran de tallar-se aquestes deixant talls nets i llisos que es 
cobriran amb qualsevol cicatritzant. Quan resultin afectades les arrels de l’arbrat, 
el retapat es realitzarà en un termini no superior a tres dies, procedint al seu reg. 

En general, es procurarà que aquestes excavacions susceptibles de malmetre 
les arrels de l’arbrat coincideixin amb l’època de repòs vegetal. 

3. Es prohibeix dipositar qualsevol tipus de materials d’obra en els sots de l’arbrat 
dels carrers, així com abocar-hi àcids, sabons o qualsevol substància nociva per 
a l’arbrat. Queda, així mateix prohibit, utilitzar l’arbrat per clavar cartells, subjectar 
cables o qualsevol altra finalitat anàloga que pugui ocasionar un perjudici a 
l’arbrat. 

 
Art. 170.-  Sitges i dipòsits d’aigua 
 

1. No s’autoritzarà la construcció de sitges i dipòsits d’aigua les dimensions dels 
quals no siguin proporcionades amb l’escala arquitectònica del nucli urbà. 

2. Les solucions arquitectòniques es basaran en formes geomètriques pures, 
prohibint-se caracteritzacions mimètiques amb edificacions corresponents a 
altres usos. 

 
Art. 171.- Serveis de carreteres 
 

Les edificacions per al servei de carreteres que es construeixin en les seves zones 
de protecció o d’influència, hauran de projectar-se amb criteris d’adequació i 
respecte al paisatge de la zona on s’ubiquin, amb l’objectiu que formi un conjunt 
harmònic. Estaran dotades dels aparcaments necessaris, totalment independents de 
la carretera, de manera que no interfereixin el trànsit. 
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Art. 172.-  Anuncis i cartells 
 

1. No s’admetrà publicitat de cap tipus en les calçades, vorals, tanques, senyals i 
altres elements de les carreteres, o en aquells punts en què, per la proximitat de 
corbes o interseccions, pugui resultar un perill o molèstia per a la circulació. 

 

2. Es prohibeix la instal·lació de cartells o anuncis quan puguin perjudicar l’estètica 
del paisatge o la contemplació des de la carretera de belleses naturals o 
elements d’interès ambiental.  Serà d’aplicació la normativa sectorial, i les 
ordenances Municipals que s’aprovin. 

 
Art.  173.-  Noves carreteres 
 

1. S’evitarà la desaparició de la capa vegetal en les zones contigües a les 
carreteres i camins de nou traçat, reposant-se aquelles franges que per causes 
constructives hagin resultat malmeses o deteriorades. 

2. En aquells llocs en què per causes de la topografia del terreny i traçat viari fóra 
necessària la creació de talussos o de terraplens, s’enjardinaran de manera que 
no alterin el paisatge. 

3. En aquells trams de carreteres o camins que per alteració en el seu traçat 
quedessin sense ús, s’aixecarà el paviment i es reposarà la seva capa vegetal i 
la flora natural de la zona. 

 
Art. 174.-   Pedreres i explotacions mineres a cel obert 
 

1.  Com a norma general queden prohibides al terme municipal, noves explotacions 
mineres i de pedreres. No obstant, les existents, o aquelles que s’haguessin 
d’instal·lar per interès públic, o per així disposar-ho una norma compliran les 
següents regles: 

2. Prèviament a la concessió de llicència per a l’explotació a cel obert de recursos 
naturals del subsòl, es compararan els beneficis econòmics i socials de les 
instal·lacions, amb els perjudicis paisatgístics, exigint el pertinent estudi sobre les 
variacions que es produeixin en l’ecologia de la zona. 

3. Es prohibeix abocar a les rieres pedres i roques, o extreure-les de les seves 
lleres en quantitat susceptible de perjudicar la capacitat biogènica del medi. 

4. Els concessionaris de canteres i instal·lacions mineres que cessin en les seves 
explotacions estaran obligats a restituir el paisatge, suprimint talussos i terraplens 
i reposant la capa vegetal i la flora. 

 
Art. 175.-  Abocadors 
 

Es localitzaran en llocs que no afectin al paisatge ni alterin l’equilibri natural, evitant-
se el seu despreniment per vessant. En tot cas, es faran estudis que demostrin la no 
alteració de les escorrenties naturals dels terrenys, de la geomorfologia de la zona i 

del microclima. Qualsevol indret on es prevegi dur a terme una disposició de residus 
sobre el sòl haurà de complir les determinacions del Decret 1/1997 de 7 de gener 
sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. Això no obstant, 
sempre que es tracti de terres netes, no contaminades per runes o altres fraccions 
de residus, no resulta necessari gestionar aquests materials mitjançant un gestor 
autoritzat de residus.  

 
Art. 176.-  Estesa de línies elèctriques, telegràfiques i telefòniques 
 

Es realitzaran estudis previs de la seva ubicació a fi de no alterar el caràcter del 
paisatge. 

 
Art. 177.-  Paisatges naturals 
 

1. En els paratges que per la seva situació, formes naturals, particularitats de 
vegetació espontània i especials característiques de la seva forma o capacitat 
per a acollir-la, mereixin ser objecte d’especial distribució i protecció, es prohibeix 
tot tipus d’edificació, excepte les que condicionen la zona per a usos purament 
recreatius. 

 

2. No es procedirà a la tala d’arbrat sense un estudi previ sotmès a aprovació i 
tenint en compte les garanties necessàries per a la seva reposició, en el cas que 
fos necessària. 

 
Art. 178 .-  Singularitats paisatgístiques 
 

1. Es protegiran els elements o particularitats del paisatge que siguin peculiars o 
d’extraordinària bellesa o raresa, com ara penyals, arbres gegants o d’edat 
extraordinària, etc. 

 

2. S’establirà una zona de respecte o de defensa que serà fixada per l’Ajuntament, 
d’acord amb les característiques de l’element a protegir i de radi d’influència no 
menor de 50 metres. Els vèrtexs geogràfics assenyalats en els plànols de la sèrie 
E, a escala 1:5.000, estaran protegits en una àrea circular concèntrica amb el 
vèrtex de 30 metres de radi. 

 

3. En aquesta zona de protecció es prohibeix qualsevol tipus d’edificació. Les 
limitacions singulars que poguessin afectar a parcel·les edificables donaran lloc a 
la reparcel·lació, als efectes de les quals es delimitarà la corresponent unitat 
d’actuació. 

 
Art.  179.-  Zones de protecció de vistes panoràmiques 
 

1. Els miradors, espais lliures i zones d’accés públic, i les àrees adjacents a les 
carreteres des de les que puguin contemplar-se panoràmiques d’interès, es 
protegiran impedint que la situació, massa, alçada dels edificis, murs o 
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tancaments, o la instal·lació d’altres elements, limiti el camp visual per a 
contemplar les belleses naturals, trencar l’harmonia del paisatge o desfigurar-ne 
la perspectiva pròpia. 

2. Els edificis contigus a les carreteres i altres vials de la xarxa bàsica, que se situïn 
en la zona de terraplè o pendent avall, a més de respectar les servituds legals i 
altres condicions imposades pel Pla, quedaran limitades en la seva alçada de 
manera que aquesta no ultrapassi la rasant de la carretera o vial. 

3. Queda prohibit, en aquestes zones, qualsevol destí del sòl que atempti contra les 
finalitats d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Únicament 
s’autoritzaran plantacions o instal·lacions esportives descobertes. Les parcel·les 
no podran tancar-se amb mur massís d’alçada superior a 60 centímetres. 

 
Art. 180.-  Edificis d’interès per al paisatge 
 

1. Es protegiran els edificis existents, de tot tipus i ús, que per les seves 
característiques formin part integrant del paisatge, com ara masies, etc., 
mitjançant la seva inclusió en el Catàleg i transitòriament en el Precatàleg. 

2. Es permetrà la rehabilitació i modificació de l’ús, conservant la seva estructura i 
composició general. Les noves edificacions que s’ubiquin en el seu entorn  
hauran d’adaptar-se bàsicament a l’ambient on estiguin situades, amb harmonia 
amb les edificacions de caràcter artístic, històric, tradicional o típic que les 
envoltin o hi siguin pròximes, o amb el model típic o tradicional del municipi en 
cada àrea. 

3. Qualsevol projecte de moviment de terres, tala o plantació d’arbres, o destí dels 
terrenys, necessitarà autorització, que s’atorgarà a la vista de les garanties 
ofertes pel sol·licitant, en relació amb la conservació de l’edifici o del paisatge. 

 
Art. 181.-  Zones rurals de jaciments arqueològics 
 

1. En els sectors en què els jaciments es trobin al descobert o la seva presència 
sigui segura, es prohibeix tota operació de desenvolupament, incloent l’edificació 
i la urbanització. 

2. En els sectors de desenvolupament condicionat a la prospecció prèvia i on no es 
trobin jaciments descoberts, però hi hagi raons que permetin suposar l’existència 
de restes enterrades o ocultes, les operacions de desenvolupament estaran 
condicionades a la investigació prèvia d’aquestes restes amb resultat negatiu. 

3. S’inclou la carta arqueològica que resulta de l’Inventari del patrimoni arqueològic 
de Catalunya. La localització dels jaciments es detalla en el Volum 5 de la 
documentació escrita d’aquest POUM i la seva ubicació està dibuixada dintre els 
plànols de la sèrie F. Classificació del sòl, a escala 1/5.000 

 
Art. 182.-  Protecció de paisatges pintorescos 
 

1. En tant el Departament de Cultura no delimiti la zona de protecció a què es 
refereix el Decret sobre declaració de paratges pintorescos de la Costa Brava, el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal determina una franja de 100m, paral·lela a 
la ribera del mar i mesurada des del partió de la zona marítim-terrestre on, 
independentment de la classificació del sòl, qualsevol llicència d’edificació estarà 
subjecte a l’informe previ de la Comissió Tècnica del Patrimoni Artístic i Cultural. 

2. En aquests paratges no s’autoritzarà cap obra o construcció que no harmonitzi 
amb la morfologia del paisatge, en color o textura, tenint cura que les tanques es 
construeixin, segons el costum del lloc. 

3. No es permetrà més tala d’arbrat que l’estrictament necessària per a la ubicació 
dels edificis i instal·lacions auxiliars, segons els percentatges de l’ocupació 
permesa per la qualificació urbanística, ni la plantació d’aquelles espècies 
arbòries que no harmonitzin amb les que constitueixen la flora típica de la zona. 

4. Es vetllarà per l’ornat de la zona, prohibint-se la col·locació d’avisos o anuncis de 
tot tipus, i les inscripcions en l’arbrat, en els edificis o en les roques, amb 
excepció d’aquells rètols o indicadors que serveixin d’orientació o guia als 
visitants i hagin estat prèviament autoritzats per l’Ajuntament. L’estesa de línies 
aèries de qualsevol tipus es realitzarà de forma que no perjudiqui el paisatge, 
mitjançant estudi previ i corresponent autorització. 

5. S’aplicarà la normativa general i sectorial corresponent, i en especial la que es 
detalla a l’article 173.3) d’aquestes NNUU. 
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CAPÍTOL 4 

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTORIC-ARTÍSTIC 

 
Art. 183.-  Protecció dels Monuments declarats 
 

Els monuments declarats Béns d’Interès Cultural, així com els que en endavant es 
puguin declarar, estan sota la tutela i protecció de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Estat, d’acord amb la Legislació vigent  del Patrimoni HistòricEspanyol, i dins de les 
respectives àrees de competència fixades per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 

D’acord amb el Decret 15/1990, de 9 de gener, sobre les comissions del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura i l’acord de la Comissió Territorial de Girona de 
data 4 de febrer de 2003, s’inclou la relació dels béns d’interès nacional BCIN 
declarats en el terme municipal: 

 Castell de Begur i perímetre de protecció, segons Resolució de 30/05/1995, 
DOGC de data 8/06/1995. 

 Murs i Torres de la Vila 
 Torre rodona del Mas d’en Pinc. 
 Castell d’Esclanyà 
 

Totes aquests edificacions estan incloses dintre de la Relació de béns a protegir, 
que es recullen en el Volum 5 de la documentació d’aquest POUM. 

 
Art. 184.-  Efectes de la incoació d’expedient per a la declaració de monument 

historic-artístic 
 

1. Una vegada incoat l’expedient per a la declaració d’un edifici com a Bé d’Interès 
Cultural, no podrà abatre’s, realitzar-s’hi cap obra, ni prosseguir les obres 
començades. En cas d’imminent runa, els Serveis Territorials de la Direcció 
General del Patrimoni Artístic i Cultural atendran la urgència, donant immediat 
avís al Departament de Cultura. 

2. La incoació d’expedient determinarà la definició d’una àrea d’influència del 
monument, en la que tota edificació estarà sotmesa a la tutela de la Comissió 
Tècnica del Patrimoni. 

3. En el cas d’una declaració de ruïna legal que afecti un edifici catalogat, objecte 
d’un procediment de catalogació o declarat bé cultural, correspon a 
l’administració competent la determinació dels efectes de la declaració de ruïna 
(rehabilitació o enderroc), sens perjudici de l’obligació dels propietaris d’adoptar 
les mesures urgents i imprescindibles per a mantenir-lo en condicions de 
seguretat. 

 
Art. 185.- Prohibició de reconstrucció 
 

1. Es prohibeix tot intent de reconstrucció dels monuments procurant, per tots els 
medis de la tècnica, la seva conservació i consolidació, limitant la restauració al 

que fos absolutament indispensable i deixant sempre reconoscibles les 
addicions. 

2. Qualsevol obra de restauració requerirà, amb caràcter previ a la redacció del 
corresponent projecte, un estudi d’investigació històrica de l’edifici, que justifiqui 
les actuacions objecte del projecte de restauració. 

 
Art. 186.-  Requisits per a la realització d’obres 
 

1. Els propietaris, posseïdors i usuaris de monuments historicoartístics no podran 
realitzar-hi cap obra sense que el projecte sigui aprovat per la Comissió Tècnica 
del Patrimoni, estant obligats a realitzar les obres de consolidació i conservació 
necessàries que aquesta Comissió determini. 

2. Així mateix, estaran obligats a la seva conservació, acomplint les ordres 
d’execució emanades de l’Ajuntament que, en cas d’inobservança, podrà 
escometre les obres necessàries de conservació amb càrrec als propietaris. 

 
Art. 187.-  Protecció dels conjunts, carrers i places de caràcter historic-artístic, 

típic i tradicional 
 

1. Els conjunts urbans, places i carrers que, sense haver estat declarats Béns 
d’Interès Cultural pel Departament de Cultura o estar incoat l’expedient per a la 
seva declaració, posseeixin en la seva totalitat o parcialment un aspecte típic, 
pintoresc o de marcat valor ambiental, seran objecte de conservació i tutela, com 
a part integrant del patrimoni cultural. 

2. L’Ajuntament de Begur, en col·laboració amb el Departament de Cultura 
elaborarà un inventari: 

 

a. Dels monuments, objectes d’art i edificis de la localitat que tinguin més de 
cent anys d’antiguitat i interès historic-artístic. 

b. Dels edificis de caràcter típic o tradicional. 
c. Dels carrers o places amb un marcat valor ambiental. 
d. De les perspectives del municipi i dels nuclis urbans que resultin més 

pintorescos. 
e. Dels edificis i conjunts que sense arribar a l’antiguitat de cent anys posseeixin 

un valor intrínsec. 

3. Es procurarà no alterar el caràcter peculiar d’aquests conjunts o zones, als 
efectes dels quals s’hauran d’acomplir determinades condicions d’ús, volum, 
estil, així com determinades prescripcions en relació amb les construccions de 
tipus industrial i ús públic, obres d’urbanització i protecció de l’aspecte, d’acord 
amb l’establert per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a cada 
zona. 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol III  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 90 

CAPÍTOL 5 

PROTECCIÓ DE LA RIBERA DEL MAR 

 
Art. 188.-   Zona de domini públic marítim-terrestre 
 

1. La protecció del domini públic marítim-terrestre comprendrà la defensa de la seva 
integritat i dels usos públics a què està destinat, la preservació de les seves 
característiques i elements naturals, i la prevenció de les perjudicials 
conseqüències d’altres usos, obres o instal·lacions. 

2. La seva classificació correspon a sòl no urbanitzable especialment protegit  

3. Els terrenys contigus al domini públic marítim-terrestre estaran subjectes a les 
limitacions i servituds determinades en la Llei de Costes i en les Normes d’aquest 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

Tota utilització del domini públic marítim-terrestre que requereixi l’execució 
d’obres o instal·lacions de qualsevol tipus, estarà subjecte a llicència municipal i 
a la corresponent autorització o concessió per l’Administració de l’Estat, als 
efectes de la qual es presentarà i tramitarà el corresponent projecte.  

Les activitats que, encara que no requereixin obres o instal·lacions, ocupin el 
domini públic marítim-terrestre, estaran subjectes a prèvia autorització.  

4. Les edificacions o instal·lacions ja existents en la zona de domini públic seran 
enderrocades, quan no procedeixi la seva legalització per raons d’interès públic. 
Si comptessin amb autorització o concessió atorgada a l’emparament de la Llei 
de Costes, el seu enderroc quedarà ajornat fins l’extinció de la concessió. 

 
Art. 189.-  Servitud de protecció 
 

1. La servitud de protecció recaurà sobre una zona de 100 metres en sòl 
urbanitzable i no urbanitzable, i de 20 metres en sòl urbà, mesurada terra endins 
des de la partió de la zona maritim-terrestre. 

2. En sòl urbà, aquests terrenys tindran la qualificació de zona verda privada i 
només s’hi permetran plantacions, conreus i instal·lacions esportives 
descobertes, respectant l’ocupació permesa per les Normes i l’efectivitat de la 
servitud, sense causar perjudicis a la zona de domini públic, i quan la seva 
ubicació no exigeixi la tala d’arbrat existent o impliqui un perjudici pel paisatge. 

3. Quedaran prohibides en aquesta zona: 

a. Les edificacions destinades a habitatge o residència. 

b. L’execució o modificació de vies interurbanes. 

c. Les activitats que impliquin destrucció de jaciments d’àrids. 

d. L’estesa aèria de línies elèctriques d’alta tensió, la instal·lació d’antenes de 
tot tipus.. 

e. L’abocament de residus sòlids, enderrocs i aigües residuals sense depuració. 

f. La publicitat a través de cartells o tanques o per mitjans acústics o 
audiovisuals. 

 

4. Les edificacions i instal·lacions existents a la zona de servitud de protecció 
quedaran en situació de fora d’ordenació. Podran realitzar-se, prèvia llicència 
municipal i autorització per l’Administració de l’Estat, obres de reparació i millora, 
sempre que no suposin un augment de volum, i sense que el valor que aquelles 
comporten pugui ser tingut en compte a efectes expropiatoris. En cas d’enderroc 
total o parcial, les noves construccions hauran d’ajustar-se al què es disposa en 
aquest article. 

 
Art. 190.-  Servitud de trànsit i d’accés al mar 
 

1. La zona de servitud de trànsit recaurà sobre una franja de 6 metres, mesurats 
terra endins des de la partió del domini públic maritim-terrestre, i inclosa dins de 
la zona de servitud de protecció. Aquesta zona quedarà permanentment expedita 
per al pas públic. 

 

2. En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus d’edificació o instal·lació, i no es 
permetrà més ocupació que, excepcionalment, la necessària per obres a realitzar 
en el domini públic maritim-terrestre, que comptin amb la corresponent 
autorització o concessió, quan quedi garantida la servitud per una altra zona de 
trànsit alternativa. 

 

3. Les servituds d’accés al mar recauran sobre els terrenys necessaris per a 
l’establiment dels vials i itineraris per a vianants que assegurin l’accés públic a la 
ribera del mar, en els termes de l’article 28 de la Llei de Costes. No es permetran 
obres i instal·lacions que interrompin l’accés al mar pels camins existents o 
previstos, llevat que es proposi pels interessats, i s’accepti per l’Administració, 
una solució alternativa que garanteixi l’efectivitat de la servitud. 

 

4. Les edificacions o instal·lacions existents a la zona de trànsit estaran sotmeses al 
règim de volum i ús disconforme o en el seu cas de fora d’ordenació de l’article 
93102 de la LUC 2/02 del DL 1/1990. No es permetran obres de consolidació, 
augment de volum, modernització i, en general, totes aquelles que suposin un 
increment del seu valor d’expropiació, però sí les petites reparacions que exigeixi 
la higiene, l’ornat i la conservació, prèvia autorització de l’Administració de l’Estat 
i sempre que es garanteixi l’efectivitat de la servitud. 
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CAPÍTOL 6 

PROTECCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 

 
Art. 191.-   Línies elèctriques d’alta tensió 
 

1. La servitud de pas de línies d’energia elèctrica no impedirà al propietari del predi 
servent tancar-lo, plantar o edificar en ell, deixant deslliurat l’anomenada servitud. 

 

2. En tot cas, queda prohibida la plantació d’arbres i la construcció d’edificis i 
instal·lacions en la projecció i proximitats de les línies elèctriques a menor 
distància de l’establerta en el Reglament de Línies d’Alta Tensió, i normativa 
específica aplicable. 

 

3. Per al còmput de les distàncies establertes en el punt 2 es considerarà la situació 
més desfavorable que puguin abastar les parts en tensió de la línia i l’arbrat, 
edificis o instal·lacions. 

 
Art.  192.-  Instal·lacions radioelèctriques aeronàutiques 
 

1. En l’entorn del radiofar situat a Puig Son Rich, es determina una zona de 
seguretat de 300 m. de radi, d’acord amb les servituds aeronàutiques que en 
cada moment específiques la normativa sectorial. 

 

2. Tota obra o instal·lació que pretengui realitzar-se en aquesta zona requerirà, amb 
caràcter previ a la concessió de llicència, municipal i les autoritzacions i llicències 
de les administracions amb competències concurrents. 

 
Art. 193.- Protecció d’altres infraestructures i instal·lacions 
 

1. Les obres subterrànies en sòl urbà per a les conduccions d’abastament d’aigua 
es regiran per  la normativa d’aquest Pla i les normes sectorials de la Unió 
Europea respecte els projectes d’obres i urbanització, i demés normativa 
aplicable. 

 

2. Les servituds de pas de línies, cablejat i feixos hertzians per als serveis de 
telecomunicacions i radiodifusió, es regiran per les disposicions tècniques de 
competència estatal i autonòmiques, així com per les directrius de la Unió 
Europea  i en especial pel que es refereix a la instal·lació d’estacions i antenes 
de telefonia i radio i televisió. 

 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol III  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 92 

CAPÍTOL 7 

SISTEMES 

 
SECCIÓ PRIMERA.  DISPOSICIONS GENERALS 

 
Art.  194.-  Definició i modificació: 
 

1.- La definició de sistemes urbanístics generals i locals ve recollit a l'article 16 de les 
presents NNUU. Els sistemes generals estaran constituïts pels elements 
determinants que configuren l’estructura general i orgànica del territori. 

 

2.- Els sistemes generals es regiran pel que es disposa en la legislació específica en 
la matèria, i a més, en l’ordre urbanístic, per allò previst en aquestes Normes 
Urbanístiques. 

 

3.- La modificació dels sistemes establerts, sigui de qualsevol dels elements o de la 
seva totalitat, comportarà la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en ordre a mantenir la necessària proporció entre aquests i la població 
prevista en raó a la superfície afectada per les diferents qualificacions 
urbanístiques del sòl. No obstant, els petits ajustos per límits de propietat, 
amidaments a escala detallada, facilitar la gestió, seran permesos dins la 
tramitació del planejament derivat o mitjançant la delimitació exacta d’unitats o de 
poligons, o del sistema, sempre que no superi un 8% de la superficie del sector, 
o de la superfície del sistema, si aquest es considera aïllat. 

 
Art. 195.-  Classificació dels sistemes 
 

Els sistemes determinants de l’estructura urbanística del municipi són els següents: 
 

a. Sistema general de comunicacions, integrat per la xarxa viària bàsica, que 
comprèn els següents elements: 

- Carreteres comarcals i locals 
- Artèries de comunicació municipal 
- Camins i itineraris per a vianants d’interès municipal 
- Sistema portuari. Dins d’aquesta classificació de sistemes s’inclouen, també, 

les comunicacions marítimes. 
 

b. Sistema general d’espais lliures, constituït pels següents elements: 

- Parcs públics i zones verdes 
- Parcs forestals 

 

c. Sistema general d’equipaments comunitaris, que integra els següents: 

- Equipaments docents 
- Equipaments esportius 
- Equipaments culturals 

- Equipaments administratius 
- Equipaments religiosos 
- Equipaments sanitaris i assistencials 
- Cementiris municipals 
- Mercat municipal 
- Serveis de seguretat i protecció ciutadana 
- Aparcaments públics 

 

d. Sistema general de serveis tècnics, integrat per les infraestructures de: 

- Abastament i tractament d’aigües 
- Energia elèctrica 
- Comunicacions 
- Altres serveis tècnics 

 
Art. 196.-  Titularitat i afectació del sòl 
 

1. El sòl que el Pla afecta a sistemes generals queda vinculat a aquest destí. La 
titularitat i afectació pública a l’ús general o al servei públic i, per aquesta 
titularitat i destí, l’aplicació del règim jurídic propi del domini públic, s’opera una 
vegada adquirit el sòl per l’Administració a través de qualsevol dels títols amb 
eficàcia traslativa, inclosa l’expropiació forçosa o cessió gratuïta en els casos que 
prescrigui la Llei. En tant no s’efectuï aquesta adquisició, els terrenys mantindran 
la seva titularitat privada, però estaran vinculats al destí determinat pel Pla. 

2. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió del domini 
públic, respecte d’aquells sistemes generals en què aquesta gestió sigui 
compatible amb la seva naturalesa i amb els objectius del Pla, fins i tot per la 
seva adquisició 

3. Sense perjudici de l’establert per la legislació sectorial, el Pla admet la titularitat 
privada i el destí a sistemes generals, en aquells casos en què és compatible 
aquesta titularitat i destí, i resulten de situacions consolidades amb anterioritat a 
l’aprovació d’aquest Pla. El canvi de destí a sistemes generals requerirà la revisió 
o modificació del Pla. 

4. Allò que disposa l’apartat anterior no impedirà l’exercici de la potestat 
administrativa de revocació, de l’autorització d’explotació i de l’expropiació per a 
l’adquisició del sòl destinat a una finalitat legitimadora de la transferència 
coactiva. 

 
Art. 197.-   Valoració  
 

1. Als efectes de la valoració dels sistemes generals, s’estarà a allò  determinat a la 
llei  estatal 6/1998 de 13 d’abril sobre règim del sòl i valoracions, a excepció del 
que determina l’article 38, declarat inconstitucional. 
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2. Quan el Pla adscrigui un sistema general al sector, unitat o polígon d’actuació, 
que no sigui desproporcionat amb el mateix i no afecti a un rendiment econòmic 
mitjà admès  en el sector,  la superfície computarà com a sòl aportat amb dret a 
l'aprofitament mitjà del sector al que està adscrit, amb un màxim del 90%, i per 
tant serà de cessió obligatòria i gratuïta tota la superfície, d’acord amb el que 
disposa l’article 35 de la LUC 2/02, i aquestes NNUU.  

3. En aquests casos en què no sigui aplicable l’institut de l’expropiació, els 
propietaris del sector costejaran i executaran les infraestructures generals 
necessàries de connexió fins a altres sistemes generals, i també hauran de 
costejar els costos de reforçament d’aquests sistemes generals si això es degués 
a la implantació del nou sector. 

 

SECCIÓ SEGONA.  SISTEMES GENERALS DE COMUNICACIÓ 

 
Art. 198.-  Xarxa viària bàsica 
 

1. La xarxa viària bàsica comprèn els espais i infraestructures destinats al sistema 
viari, per tal de mantenir els adients nivells de mobilitat i accessibilitat entre els 
diferents sectors del territori municipal. Es distingeix entre carreteres comarcals i 
locals, la xarxa comarcal de carreteres de Catalunya, dependents de la 
Generalitat, i la xarxa provincial de carreteres de la Diputació, vies i travessies 
urbanes constitutives de la xarxa arterial, i camins i itineraris per a vianants 
d’interès municipal, sense perjudici de les que siguin de competència Estatal. 

2. Tenen la consideració de distribuïdors bàsics les carreteres comarcals següents: 

- Carretera C-31, de Santa Cristina d’Aro a Figueres 
- Carretera GI-653, de Begur a Regencós 
- Carretera GIP-6531, de Begur a Palafrugell per Esclanyà (*) 

3. Tenen la consideració de distribuïdors bàsics les carreteres locals següents: 

- Carretera GIP-6532, de Begur a la platja d’Aiguablava (*) 
- Carretera GIP-6533, ramal a Fornells des de la GIP-6532 (*) 
- Carretera GIV-6534, de punta de la Sal a la GIV-6535 (*) 
- Carretera GIV-6535, de Begur a Sa Tuna (*) 
- Carretera GIV-6537, circumval·lació de Begur (*) 

La titularitat de les carreteres assenyalades amb un asterisc (*)  correspon a la 
Generalitat de Catalunya, però la conservació i explotació són competència de la 
Diputació de Girona. 

3. La xarxa arterial està constituïda per la resta de les vies de la xarxa bàsica de 
comunicacions viàries i senyalitzades com a tals en els plànols de l’estructura 
general i de model del territori. Són travessies urbanes els elements de la xarxa 
bàsica compresos dins la delimitació del sòl urbà determinat per aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal i que hagin concretat el seu traspàs a la 
competència municipal, formulat mitjançant conveni amb l’administració 
competent. 

4. Es consideren camins i itineraris per a vianants d’interès municipal el camí de 
comunicació entre el nucli de Begur i la cala d’Aiguafreda, i el camí de ronda que 
voreja la costa i el sender de gran recorregut GR-92. 

5. Els traçats que figuren en els plànols de les sèries E, F, G, Q i X, a escala 
1:5.000 i en la sèrie H, a escala 1:1.000, són esquemes orientatius de la 
disposició dels enllaços i calçades, a fi de reservar espai suficient per a 
l’execució dels projectes que s’elaboren i aproven posteriorment.  

 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol III  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 94 

Art. 199.-  Règim de les vies públiques i el seu entorn 
 
1. En la projecció, construcció, conservació, finançació, ús i explotació de les 

carreteres s’observarà el que es disposa en la Llei reguladora de Carreteres de 
Catalunya 7/1993 de 20 de setembre i disposicions que la desenvolupin, així 
també, amb el que sigui d’aplicació les lleis estatals.   

2. No tindran la consideració de carreteres, sense perjudici de la seva possible 
inclusió en la xarxa bàsica: 

a. Les vies de la xarxa arterial que composen la xarxa interior de comunicacions 
municipals. 

b. Els camins de servei de què siguin titulars l’Estat, les seves Entitats 
Autònomes, les Entitats Locals i altres Persones de Dret Públic. 

c. Els camins construïts per persones privades amb finalitat anàloga als camins 
de servei. 

3. Les condicions que regulen l’entorn de les vies determinen les limitacions del dret 
de propietat que es detallen en els articles següents. 

 
Art. 200.-  Protecció de les vies 
 

1. Serà d’aplicació els articles 24 a 31 de la Llei 7/1993 reguladora de carreteres de 
Catalunya, respecte de zones de domini públic, servitud, afectació i línies 
d’edificació, en quan al sòl urbà que confronti amb carreteres que no tinguin 
encara la categoria de travessia urbana, al sòl urbà pendent de desplegament 
urbanístic i al sòl urbanitzable. S’entenen com a polígons de sòl urbà pendents 
de desplegament urbanístic aquells que hagin de redactar un Pla de millora 
urbana o un Pla especial urbanístic, mentre que per al sòl urbanitzable delimitat 
ens referim al corresponent Pla parcial urbanístic. 

2. El planjemanet derivat, doncs, delimitarà la linia d’edificació d’acord amb la Llei  
autonòmica 7/93. En qualsevol cas, abans de la redacció d’aquests instruments, 
o aprovats aquests, en les zones afectades, la concessió de llicència municipal 
per a edificacions, instal·lacions o usos que es pretenguin realitzar en les zones 
de protecció de les carreteres, estarà subjecte a l’informe favorable de l’Òrgan 
administratiu competent, no autoritzant-se com a regla general l’atorgament de 
llicències en aquestes àrees. 

3. En tots els altres casos, dintre les travessies urbanes, on no sigui necessari cap 
desplegament de planejament derivat, seran  d’aplicació els paràmetres 
d’alineacions i reculades de les diferents claus urbanístiques, segons 
correspongui en cada cas. Queden sense efecte les franges de protecció 
incloses en el planejament derivat aprovat en desenvolupament del PGMO de 
1989 fins ara vigent. 

4. En les zones que el futur planejament derivat assenyali com a franges de 
protecció no es permetrà situar l’edificació principal, tolerant la construcció de 
tanques de parcel·la i de garatges que poguessin integrar-s’hi, i respectant, en el 
cas de les carreteres locals, la zona de domini i ús públic. En la resta de les vies, 
la construcció de tanques i de garatges integrats a l’edificació, podran situar-se 
en les alineacions oficials establertes. 

5. Amb caràcter general, es prohibeix la col·locació de cartells de publicitat en les 
zones de servitud i afecció establertes per a totes les vies. 

 
Art. 201.-  Sistema portuari 
 
1. El sistema portuari integra el port esportiu de Fornells, i els que en el futur es 

poguessin establir mitjançant una modificació o revisió del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. El seu règim és l’establert en la Llei   5/1998 de Ports de 
Catalunya, i aquelles normes que la desenvolupin i les Estatals d’aplicació plena 
o bàsica. 

 

2. L’atorgament de concessions administratives per a l’execució, instal·lació, 
explotació i manteniment dels ports esportius i dels seus elements funcionals, no 
eximirà de l’obligació d’obtenir la preceptiva llicència municipal, en els supòsits i 
amb les formalitats establertes en aquestes Normes. 

 

3. En el seu cas es redactaran els instruments urbanístics derivats i sectorials, que 
determini la legislació específica. 
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SECCIÓ TERCERA.  SISTEMA GENERAL D’ESPAIS LLIURES 

 
Art. 202.-  Classificació 
 

1. Els espais lliures que integren l’estructura general i orgànica del t el model del 
territori són: 

a. Parcs urbans i zones verdes. 

b. Parcs forestals. 
 

2. Les característiques dels parcs urbans s’assimilen, en la seva ordenació 
urbanística, als jardins urbans que constitueixen els sistemes locals, distingint-se 
d’aquests pel seu caràcter de servei general al municipi. Els parcs forestals 
conservaran les característiques naturals de les àrees de protecció forestal, però 
la seva titularitat serà pública i el règim urbanístic coincident amb el dels parcs 
urbans. 

 
Art.  203.-  Règim dels parcs urbans  

 

1. Constitueixen parcs urbans els espais lliures destinats a zones verdes, espais 
d’oci sense construccions, espais sobrers de cruïlles, localitzats en sòl urbà o en 
sòls no urbanitzables limítrofes amb el sòl urbà. 

 

2. L’aprofitament urbanístic del subsòl d’aquests espais s'entén sempre públic.. 
 

3. En cas que per les seves dimensions, el subsòl pugui materialitzar l’aprofitament 
urbanístic, en la construcció d’un aparcament, s’estarà a allò que disposen els 
articles 74 a 83 d’aquestes Normes Urbanístiques 

 

4. Les superfícies esmentades a l’apartat 1 anterior, seran destinades a usos 
comunitaris de caràcter públic i d’oci, sense perjudici d’aquelles instal·lacions en 
superfície per l'interès general, tal com indicadors, rètols, etc.. En tot cas les 
edificacions o instal·lacions destinades a complementar les finalitats esmentades, 
no superaran en ocupació, el 5% de la superfície de cada zona i amb una alçada 
màxima de 4 metres. 

 

5. El subsòl d’aquests espais que no reuneixen les condicions esmentades a 
l'anterior apartat tercer, es podran destinar en un 5% de la seva dimensió, a 
instal·lacions tècniques soterrades, sense perjudici de tots aquells serveis 
urbanístics que puguin instal·lar-s'hi soterrats. 

 

6. Els parcs urbans podran ser ocupats i utilitzats provisionalment amb 
instal·lacions no fixes, per finalitats recreatives, mostres comercials, instal·lacions 
informatives, instal·lacions complementaries d’obra pública. En aquests supòsits, 
a la retirada de les instal·lacions o de l'ocupació es restituirà l’estat anterior, i es 
respectarà sempre les parts enjardinades; tot això a càrrec de la persona o 
entitat autoritzada per l’ocupació. 

 

7. D’acord amb l’article 13 del decret 328/1992 de 14 de desembre pel qual 
s’aprova el Pla d’Espais d’interès Natural (PEIN), els espais inclosos en  
l’esmentat Pla, que aquest POUM  qualifiqui com a sistemes d’ espais lliures, 
zones verdes o similars, en cap cas no podran ser objecte d’usos o 
transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d’espai 
natural. 

8. Àmbit del Parc urbà de l’Arbreda. Paràmetres reguladors de la modificació 
puntual [MP-2]: 

a. Les edificacions o instal·lacions destinades a dotacions pròpies del Parc, no 
superaran en ocupació, el 5% de la superfície total de l’espai lliure públic. 

b. L’alçada màxima de les edificacions tancades no ultrapassarà l’alçada de 
4,00 metres, contada des de la cara superior del seu paviment acabat i la 
cara superior del forjat de coberta. No s’admetran cobertes amb una 
inclinació superior al 20%. 

c. La cota de referència per al paviment acabat de les edificacions permeses 
no es trobarà a una alçada superior a més/menys 0,60 metres de la rasant 
del terreny modificat resultant en cas de disposar-se directament sobre el 
terreny. En el cas de què aprofitant l’esglaonament de la topografia 
modificada, es tracti d’edificacions palafítiques sobre pilastres o murs de 
contenció de terres, es permetrà la seva edificació sobre porxada amb una 
alçada màxima per aquesta, mesurada entre el paviment de la planta del 
terra i del paviment de l’edificació tancada, de 5,25 metres. 

Modificació puntual MP-2 

expedient: 2004 / 013261 / G  

aprovació: CTUG 30/06/2004 

publicació: DOGC 4194  11/08/2004 

 
Art. 204.-  Règim dels parcs forestals 

 

1. Constitueixen parcs forestals aquells espais lliures d’edificació i d'instal·lacions, i 
que es preserven per les seves condicions naturals, tant de flora i fauna com 
paisatgístiques, i que se situen per regla general en sòl no urbanitzable, o en 
altre cas, allunyat d’importants nuclis urbans. 

2. Es permetran edificacions o instal·lacions indispensables per l’ús d’oci al que es 
destinen, i sempre que aquelles siguin curoses i s’adaptin en el medi. En cap cas 
superaran els paràmetres fixats a l’apartat quart de l’article anterior. 

3. En quant a l’aprofitament urbanístic del subsòl d’aquestes superfícies, s'entén 
sempre públic, i queda sotmès al mateix règim de l’article anterior. 

4. Els parcs forestals estaran sotmesos al Règim general de sistemes d’espais 
lliures i zones verdes establerts en aquesta normativa i a la legislació específica i 
sectorial pròpia. 

5. En tot cas serà d’aplicació el que disposa l’apartat 7 de l’article 143 d’aquestes 
NNUU i la Llei 6/1988  pel que fa a construccions en aquests àmbits. 
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SECCIÓ QUARTA.  SISTEMES GENERALS D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 

 
Art.  205.-  Classificació dels equipaments comunitaris 
 

1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris, amb les edificacions, instal·lacions 
i altres accessions o serveis sobre els mateixos, es classificaran en els següents 
tipus: 

a. Equipaments docents: centres docents, públics o privats, i annexos esportius. 

b. Equipaments esportius i recreatius: edificis i instal·lacions esportives; 

campaments; centres d’esbarjo o expansió; balnearis i establiments de banys 
i altres turístics no residencials, d’interès públic, social o comunitaris; i 
annexos de serveis. 

c. Equipaments culturals: centres i instal·lacions per a museus, exposicions, 

sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari; i annexos esportius i 
recreatius. 

d. Equipaments religiosos: temples, centres religiosos,  parroquials, capelles, de 

titularitat privada i ús públic.  

e. Equipaments administratius: centres o edificis per a serveis de l’Administració 

Pública. 

f. Equipaments sanitari-assistencials: centres sanitari-assistencials i geriàtrics, 

públics o privats, d’interès públic, social o comunitari, tanatoris i similars 

2. Amb el mateix règim, s’inclouen en aquesta classificació els sistemes generals 
de serveis tècnics i altres serveis públics, que es relacionen a continuació: 

a. Abastament i tractament d’aigües: comprèn els espais i infraestructures que 

integren la xarxa bàsica de subministrament d’aigua potable i depuració 
d’aigües residuals, estacions de bombeig, dipòsits reguladores. Depuradores i 
emissaris. 

b. Subministrament d’energia elèctrica: integra la xarxa i instal·lacions 

destinades a aquesta finalitat, línies de transport i distribució d’alta i mitjana 
tensió i estacions transformadores. 

c. Comunicacions: comprèn les infraestructures generals de  telefonia, telègrafs, 
TV, radio i les instal·lacions destinades a les comunicacions marítimes i 
aeronàutiques, així com altres instal·lacions o infraestructures destinades a 
finalitats anàlogues. 

d. Serveis públics: de seguretat i protecció ciutadana, guàrdia civil, mossos 
d’esquadra, bombers i altres; d’abastament, mercat; cementiris de Begur  i 
Esclanyà; i altres. 

3. En el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal s’assigna l’ús específic del sistema 
d’equipaments, de serveis tècnics o d’altres serveis públics, o bé s’indica l’ús 
genèric que l’Administració actuant especificarà durant el desenvolupament 
d’aquest Pla. 

Art.  206.-  Condicions d’edificació 
 

1. L’edificació de les àrees d’equipaments comunitaris s’ajustarà a les necessitats 
funcionals dels diferents usos, amb respecte al paisatge i a les condicions 
ambientals, i a la integració en el sector en què s’ubiquin, requerint la seva 
adaptació tipològica a les condicions del mateix. 

 

2. Segons la classificació del sòl on s’ubiquin, compliran les següents 
determinacions: 
a. En el sòl urbà: es regiran per les condicions de l’edificació i tipus d’ordenació 

fixades per aquestes Normes per a les zones contigües. Quan el sòl destinat 
als equipaments sigui contigu a zones d’ordenació diferent i pugui dubtar-se 
de la seva pertinença, sota criteris de morfologia urbana, a una o altra zona, 
l’edificació no ultrapassarà els valors màxims, ni incomplirà les condicions 
mínimes establertes per aquestes Normes per a les zones contigües. 
 

Quan l’ordenació de la zona a la que s’adscriu l’equipament no sigui adient 
per al desenvolupament de l’edificació a causa de les seves exigències 
funcionals, el projecte contindrà un estudi acurat en què podrà realitzar-se un 
estudi de detall, que respectant els criteris exposats en aquest apartat, 
proposi l’ordenació adient als objectius pretesos. 

 

b. En sòl urbanitzable, l’edificació es desenvoluparà d’acord amb les normes 
que, en cada cas, determini el Pla Parcial Urbanístic corresponent. Quan 
l’àrea d’equipaments no estigui  encara cedida en els sòls urbanitzables 
requerirà per la seva execució abans de l’aprovació del Pla Parcial 
corresponent, un Pla Especial Urbanístic, els paràmetres del qual no 
ultrapassaran les següents condicions: 

 

- Tipus d’ordenació   Edificació aïllada 
- Índex d’edificabilitat neta  1 m

2 
st/m

2
s 

- Ocupació màxima de parcel·la  60% 
- Alçada màxima: quan es trobin inclosos en un sector per al que el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal ha fixat la seva alçada màxima, les 
edificacions destinades a equipament s’hi ajustaran. En la resta de casos, 
l’alçada màxima serà de  10 metres. 

 

c. L’edificabilitat, quan l’equipament sigui de titularitat pública, no disminuirà 
l’edificabilitat neta atribuïble al sector,  per aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, entent-se aquesta edificabilitat de l’equipament com a 
complementària a la fixada com a neta. 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla  d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol IV  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 97 

TÍTOL IV. REGLAMENTACIÓ DETALLADA DEL SÒL URBÀ 
 ORDENANCES DE L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 
 
 
 

CAPÍTOL 1 

DISPOSICIONS COMUNES A TOTES LES ZONES 

 
SECCIÓ PRIMERA.  ÀMBIT DE LES ORDENANCES 

 
Art.  207.- Àmbit d’aplicació 
 

1. Les condicions a les que haurà d’ajustar-se l’edificació en l’àmbit territorial del sòl 
urbà del municipi de Begur seran les especificades en les Ordenances de 
l’Edificació i Ús del Sòl, que es desenvolupen en el present Títol, i aquelles, altres 
ordenances municipals que s’aprovin en desenvolupament del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 

 

2. Així mateix, les disposicions contingudes en aquest Títol s’aplicaran o tindran 
caràcter subsidiari respecte de les Ordenances que continguin els Plans Parcials 
que desenvolupen els sectors del sòl urbanitzable delimitat. 

 
Art.  208.- Parcel·la mínima edificable 
 

1. Es considera com a parcel·la mínima edificable aquell terreny, que reunint les 
condicions de solar definides a l’article  29 de la LUC 2/02, compleixi a més les 
següents condicions: 

a. Línia de façana coincident amb l’alineació oficial en una longitud igual o 
superior a l’establerta per a cadascuna de les ordenances particulars de 
zones, i en cap cas inferior a 4,80 metres. 

b. Fondària mitjana segons perpendicular referida a l’alineació oficial, superior a 
sis metres (6m). 

c. Superfície mínima superior als límits establerts per a la parcel·la mínima en 
cadascuna de les ordenances particulars de zones i, en cap cas, inferior a 
60m

2
. 

 

2. Per a resoldre situacions en què la parcel·la no reuneixi les condicions exigides 
en l’apartat anterior, els propietaris dels solars adjacents amb la parcel·la no 
edificable podran acudir a qualsevol dels mitjans previstos en la legislació 
urbanística. Si els propietaris de les parcel·les afectades per incompliment de les 
condicions mínimes no adoptessin solució en el termini que fixés l’Ajuntament, 
aquest podrà iniciar l’expedient d’expropiació forçosa per raons d’urbanisme, tant 
de la parcel·la no edificable com de la superfície necessària de les adjacents, per 
tal de regularitzar la situació d’acord amb les determinacions d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 
Art.  209.-  Edificacions  en volum o ús disconforme 
 

1. Les edificacions existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal que no haguessin de donar lloc a la situació de fora 
d’ordenació segons el que estableix l’article 102 de la LUC 2/02 9, i que  no 
compleixien les condicions d’edificabilitat establertes en aquestes Normes, 
referents a l’alçada, alineacions interiors i ocupació de parcel·la, podran ser 
objecte d’obres de consolidació, reparació, modernització o millora de les seves 
condicions higiènico-sanitàries i estètiques, així com de modificació d’ús, però no 
d’augment de volum, d’acord amb les determinacions bàsiques del  present Pla. 

 

2.  Quan es procedeixi a l’enderroc, l’aprofitament del sòl haurà de fer-se amb 
subjecció a les condicions d’edificabilitat establertes en aquestes Normes. 

 

3. S’exceptuen del que es disposa en l’apartat 1 anterior: 
 

a. Les edificacions fora d’ordenació per estar afectades per sistemes generals o 
locals. 

b. Les edificacions existents en sòl destinat en el Pla a equipaments 
comunitaris. 

c. Les edificacions situades en el sòl subjecte a operacions de reforma interior, 
que requereixin el seu enderroc. 

d. Les activitats industrials incompatibles amb els usos de cada zona, a 
excepció de les instal·lacions ordenades per l’Administració com a mesures 
correctores de l’activitat. 

 

4.  Per a les edificacions compreses en l’apartat anterior, s’aplicarà el que es 
disposa en l’article  102.(1(2(3 de la LUC 2/02. 
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SECCIÓ SEGONA.  DEFINICIONS GENERALS 

 
Art. 210.-  Definició de termes i conceptes 
 

Als efectes d’aquestes Normes Urbanístiques, quan s’utilitzin els termes que a 
continuació s’indiquen, tindran el significat que s’expressa en els apartats següents: 

1. Alineacions i rasants oficials. Són les determinades en els plànols d’alineacions i 

rasants d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Poden ser: 

a. Alineacions exteriors. Són les que determinen el límit de la parcel·la edificable 
amb els espais lliures exteriors, vies, carrers o places. 

b. Alineacions interiors. Són les que resulten per aplicació de la profunditat 

edificable. 

c. Rasants: Línia del carrer o vial considerada en la seva inclinació o paral·lelisme 
amb el Pla Horitzontal. 

2. Alçada de l’edificació. És la distància vertical des de la rasant del vial, sobre la 

vorera, o del terreny en el seu cas, en contacte amb l’edificació, a la cara inferior 
del forjat que forma el sostre de l’última planta, mesurada en el punt mig de la 
façana. 

3. Alçada de pisos. És la distància entre les cares inferiors de dos forjats 

consecutius. 

4. Alçada lliure de pisos. És la distància des del paviment d’un pis fins el sostre 
corresponent. 

5. Amplada vial. És la distància entre les dues alineacions corresponents a 

ambdues bandes del carrer. 

6. Cossos sortints. Són els que sobresurten de l’alineació de façana o línia de 
façana de l’alineació interior, o de l’espai lliure interior de l’illa o parcel·la, i tenen 
el caràcter d’habitables o ocupables, ja siguin tancats, semitancats o oberts. 

7. Edificis i instal·lacions, i usos, fora d’ordenació i en volum disconforme. Són els 

existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal i que resultessin disconformes amb les seves determinacions, d’acord 
amb El que es disposa en l’article 102 de la LUC 2/02. 

8. Elements sortints. Són part integrant de l’edificació o elements constructius no 

habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobresurten de l’alineació o línia de 
façana o de l’alineació interior o de la línia d’edificació. 

9. Elements tècnics de les instal·lacions. Són parts integrants dels serveis de l’edifici 
de caràcter comú en els edificis plurifamiliars, i al servei de l’edificació principal i 
accessoris en les edificacions unifamiliars, tals com els següents: filtres d’aire; dipòsits 
de reserva d’aigua de refrigeració o acumuladors; conductes de ventilació o de fums; 
claraboies, antenes de telecomunicació, ràdio i televisió; maquinària d’ascensors, en 
el seu cas, cossos d’escala d’accés al pla de terrat o coberta; elements de suport per 
a l’estesa i assecat de roba i altres. També s’inclouen en aquest apartat les 
instal·lacions de plaques solars per generar aigua sanitària i calefacció i les plaques 

fotovoltaiques; la instal·lació d’aquestes plaques s’haurà de disposar preferentment 
sobre coberta plana o terrat de les edificacions principals a les quals donin servei, 
amb una ocupació no superior al 40% de la superfície en planta de l’edificació i 
disposant-se amb una adequada protecció a les vistes. En el cas de cobertes de 
teula, només s’admetran les plaques que quedin integrades en el pla de coberta. En 
les zones industrials i en els edificis i/o equipaments de titularitat pública, l’ocupació 
podrà exhaurir el 100% de la superfície en planta de l’edificació. 

La present enumeració no és limitativa i s’han d’entendre també incloses en la 
mateixa instal·lacions tals com les bombes per piscines, depuradores d’aigües brutes 

de l’edificació per al seu reciclatge, accessoris de les instal·lacions, etc... altres.  

[MP-28] 

9. Espai lliure interior d’illa. És l’espai lliure d’edificació, o només edificable en 
planta baixa i/o soterrani en el seu cas, o entre l’alineació interior i el fons de 
parcel·la per aplicació de les profunditats edificables. 

10. Façana. És el parament exterior de l’edifici que dóna front a una via de 

comunicació o espai lliure públic, tingui o no accés rodat des de lluny. 

11. Fons de parcel·la. És la menor distància entre el front de parcel·la i el contigu 

posterior a aquesta. 

12. Front de parcel·la. És la línia que limita la parcel·la amb una via d’accés rodat o 

amb un espai lliure públic. 

13. Línia d’edificació. És la que delimita la superfície ocupada per l’edificació. 

14. Línia d’edificació en planta baixa. És la que delimita la superfície ocupada en 

planta baixa. 

15. Illa. És la superfície de sòl delimitat per les alineacions oficials exteriors. 

16. Mitgera. És la paret lateral que essent límit entre dues edificacions o parcel·les 

s’eleva des dels fonaments fins la coberta, encara que la seva continuïtat 
s’interrompi per patis de llums o de ventilació, de caràcter mancomunat. 

17. Nombre màxim de plantes. És el nombre màxim de plantes permeses fins 
l’alçada màxima. S’han de respectar conjuntament aquestes dues constants: 
alçada i nombre de plantes. 

18. Parcel·la edificable. És la porció de sòl urbà edificable que reuneix la condició de 
solar en els termes establerts a l’article  29 de la LUC 2/02. 

19.  Espai lliure interior d’illes o pati d’illa. És l’espai que resulta de l’aplicació de les 

profunditats edificables, configurant els patis posteriors de les parcel·les o les 
zones verdes privades definides en aquest Pla. Els límits de l’espai lliure interior 
d’illa tindran la consideració d’alineacions. 

20. Patis de parcel·la. Poden ser de llums o de ventilació, segons les definicions 

següents: 

a. Pati de llums. És la porció de superfície lliure situada dins del volum 
d’edificació i destinat a obtenir il·luminació i ventilació. 
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b. Pati de ventilació. Amb aquest nom es designen els espais no edificats, amb 

el mateix significat que els patis de llums, però destinats a il·luminar o ventilar 
escales o dependències diferents de dormitoris o estances. 

22. Peça habitable. És aquella que es dedica a una permanència continuada de les 

persones i, per tant, tots aquells espais interiors de l’habitatge que no siguin 
àrees de pas, emmagatzemament o estiguin destinats a acollir instal·lacions. 

23. Planta baixa. És la planta inferior de l’edifici, el paviment de la qual, està a nivell 

del sòl o perfil natural del terreny o dins dels límits que, en referència a la rasant, 
assenyalen les Normes. 

24. Planta semisoterrani. No queda contemplada com a tal en aquestes Normes; o 
és una planta pis, perquè té com a mínim una façana sobre el perfil natural del 
terreny o sobre la rasant del carrer, o és una planta soterrani perquè no compleix 
l’establert en l’article 220 d’aquestes Normes. 

25. Planta soterrani. És la situada per sota de la planta baixa, i queda encastada per 
sota del nivell natural del terreny o de la rasant del carrer. 

26. Planta pis. És tota la planta de l’edificació que estigui situada per sobre de la 

planta baixa. 

27. Planta àtic. És aquella situada sobre l’última planta pis de l’edifici i reculada tres 
metres com a mínim de la línia de façana. 

28. Portal. És el local que es desenvolupa entre la porta d’entrada de l’edifici i les 

escales o distribuïdors comuns del mateix. 

29. Profunditat edificable. És la distància normal a la línia de façana que limita 
l’edificació per la part posterior. 

30. Rasants oficials. Són els perfils longitudinals de les vies, carrers o places 

existents, o les que resulten del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, o dels 
Plans que el desenvolupen. 

31. Reculades. És l’espai resultant del retrocés de l’edificació respecte de les 

alineacions o de les mitgeres. Pot ser d’edificació o de plantes. 

32. Solar. És la superfície de sòl apte per a l’edificació i que compleix les condicions 

de l’article 29 de la LUC 2/02 i a més les següents: 

a. Tenir dimensions i superfície igual o superiors a les establertes per a la 
parcel·la mínima edificable que fixen les presents Ordenances. 

b. Disposar d’accés rodat a través de carrer pavimentat amb encintat de vorera, 
abastament d’aigua potable en un cabal mínim de 150 litres per habitant i dia, 
evacuació d’aigües residuals i subministrament d’energia elèctrica amb una 
potència mínima de 2,2kw. 

33. Superfície edificada. És la compresa entre els límits exteriors de la construcció 

en cada planta. 

34. Superfície lliure d’edificació. És la superfície corresponent a la porció de 

parcel·la, exclosa la superfície ocupada. 

35. Edificació principal. És aquella destinada a l’ús o usos principals permesos per a cada 
clau urbanística (habitatge, residencial, hoteler, comercial, oficines, industrial, etc...) 
segons els paràmetres d’alineació, percentatge d’ocupació i gàlibs de separació que 
s’assenyalen a la regulació de cada zona, tant per a les edificacions permanents com 
si tenen el caràcter de provisionals. En el terme d’edificació principal també s’entenen 
compreses aquelles instal·lacions que constitueixen l’únic volum existent a la parcel·la 
i que es puguin autoritzar en base a la normativa, tal com hivernacles, magatzems, 
etc... [MP-28] 

36. Edificacions auxiliars. Són aquelles edificacions o cossos edificats, tancats i coberts, o 
semi tancats o semi coberts, de caràcter auxiliar al servei de les edificacions i/o dels 
usos principals i que no tinguin la consideració d’habitables. Comprenen els usos com 
porteria o caseta de guarda, garatge particular, local per dipòsit d’eines i material de 
jardineria, piscines cobertes, vestidors i similars (sales de bany, saunes, jacuzzis, 
etc...), rentadors i bugaderies, hivernacles o instal·lacions similars, llevat que siguin el 
volum de l’ús principal. També s’inclou la instal·lació de casetes prefabricades i 
instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, qualsevol que sigui el 
material utilitzat (obra de fàbrica, fusta, elements metàl·lics o plàstics, etc..) i siguin 
desmuntables o fixes, ancorades al sòl amb plataformes d'obra o sobreposades. Per a 
les instal·lacions fixades o ancorades regirà el règim de llicència i per a la resta el 
règim de comunicació amb aportació de certificació de solidesa o resistència, i en cas 
de poder muntar-les sense coneixements tècnics, s'haurà d'adjuntar la certificació 
d'homologació europea. [MP-28] 

37. Construccions i instal·lacions auxiliars. Són aquelles construccions i/o instal·lacions, 
sense cobrir, de caràcter auxiliar al servei de les edificacions principals. Comprenen 
els usos com piscines i similars, pistes esportives, llars de foc i barbacoes, o altres 
anàlogues. També es contemplen en aquest apartat les instal·lacions i actuacions que 
afectin el subsòl com els dipòsits soterrats i pous, així com els elements 
d’instal·lacions de reg i l’enllumenat de jardins, els quadres de comandament i 
pericons de registre d’instal·lacions de subministrament o altres anàlogues.  

Les piscines descobertes computaran a partir dels 30 m2 d’ocupació en planta, però 
hauran de respectar els gàlibs de separació de cada zona, qualsevol que sigui la seva 
superfície d’ocupació. [MP-28] 

Modificació puntual MP-28 

expedient: 2011 / 045254 / G  

aprovació: CTUG 06/10/2011 

publicació: DOGC 6023  13/12/2011 
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SECCIÓ TERCERA.  CONDICIONS DE VOLUM 

 
Art. 211.-  Disposicions genèriques sobre les condicions de volum 
 

1. Aquestes condicions estableixen les limitacions a què han de subjectar-se les 
dimensions de qualsevol edificació, així com la forma de mesurar i aplicar 
aquestes limitacions. 

2. Les construccions només podran sobresortir de l’alineació de façana amb els 
sortints i vols que es determinen en aquestes Normes. 

 
Art.  212.- Intensitat de l’edificació 
 

1. L’índex d’intensitat neta de l’edificació és el resultat de dividir l’edificabilitat 
màxima permesa en cada parcel·la per la seva superfície. L’edificabilitat màxima 
permesa és el resultat de la distribució -que comporta l’ordenació de volums- 
entre totes les parcel·les de l’edificabilitat neta de cada  Sector, Unitat o Polígon 
d’actuació. En el còmput de l’edificabilitat s’inclouran les superfícies de totes les 
plantes situades per sobre de la planta soterrani. Es computaran també en 
l’edificabilitat els cossos sortints tancats o semitancats.  

 

2. L’edificabilitat neta computada segons l’apartat anterior no superarà, en les 
parcel·les amb pendent, la que resulti de l’edificació en terreny pla horitzontal. 

 
Art.  213.- Planta baixa 
 

1. La planta baixa és la primera planta per sobre de la planta soterrani, real o 
possible. No obstant, en el tipus d’ordenació, segons alineacions de vial, la planta 
baixa per a cada parcel·la és aquella en què el paviment es troba situat entre 
0,60 m per sobre i 0,60 m per sota de la rasant del vial, en els punts de cota més 
gran i més petita, respectivament, que corresponen a la parcel·la. 

En els casos que, a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se 
situï dins dels límits establerts en el paràgraf anterior, s’entendrà per planta baixa 
per a cada tram frontal de parcel·la la de posició inferior. 

Per a aquest mateix tipus d’ordenació, en els casos de parcel·les amb front a dos 
vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a cada front, com si es tractés de 
diferents parcel·les, la profunditat de les quals, abasti el punt mitjà de l’illa. 

2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent: 
 

Tipus d’ordenació Alçada 

Edificació, segons alineacions de vial 2,80 
Edificació aïllada 2,50 
Altres tipus d’ordenació 2,50 

L’alçada mínima del sostre de la planta sobre la cota de referència de l’alçada 
reguladora en el tipus d’edificació segons alineacions de vial serà de 3,60 
metres. 

3. No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes, segons la 
modalitat de semisoterrani i entresòl. 

4. Els altells es permeten en planta baixa quan formin part del local ubicat en 
aquesta planta i no tinguin accés independent des de l’exterior. També es 
permeten els destinats a dependències de la porteria o consergeria quan no 
siguin utilitzables com a habitatge i hauran de complir les següents condicions: 

a. Se separaran un mínim de tres (3) metres de la façana que contingui l’accés 
principal de l’edifici. 

b. La seva alçada lliure mínima, per sota i per sobre, serà de 2,50 metres. Si la 
part superior es destina a dipòsit de materials, no serà necessari que 
compleixi aquesta condició. Tampoc no serà exigible per a la part inferior 
quan aquesta es destini a garatge. En aquests dos supòsits, l’alçada lliure 
podrà reduir-se a 2,00 metres. 

 
Art.  214.-  Planta soterrani 
 

1. Les plantes soterrani en el tipus d’ordenació, segons alineacions de vial, són les 
situades per sota de la planta baixa, tinguin o no obertures, per causa de 
desnivells, en qualsevol dels fronts de l’edificació. 

2. Les plantes soterrani, en els altres tipus d’ordenació, són tota planta soterrada o 
semisoterrada, sempre que el seu sostre estigui 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. 

3. En els soterranis no es permet l’ús d’habitatge ni la ubicació d’habitacions per a 
l’ús residencial i sanitari. Els soterranis, per sota del primer, només podran 
destinar-se a aparcaments, instal·lacions tècniques de l’edifici, cambres 
cuirassades i similars. No obstant, podran autoritzar-se altres usos, diferents del 
d’habitatge i del residencial, si es dota al local de mesures tècniques segures que 
cobreixin els riscos d’incendi, explosió i altres, i el desallotjament, amb seguretat, 
de les persones en aquests casos, així com la salubritat i higiene del local. 

4. Les rampes de sortida d’aparcaments, en el tram dels últims 5,00 metres de 
sortida al carrer, no ultrapassaran el pendent del 4%, que deurà d’acordar-se 
amb la rasant del vial al qual confrontin. 

 
Art.  215.- Alçada de les plantes de pis 
 

L’alçada lliure de les plantes pis no serà inferior a 2,50 m, sense perjudici del que 
estableixen les ordenances particulars per a cada zona. 
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Art.  216.- Cossos sortints 
 

1. Els cossos sortints habitables o ocupables, tancats, semitancats o oberts, que 
sobresurtin de la línia de façana o de l’alineació de l’espai lliure interior de l’illa o 
de l’alineació de l’edifici, compliran amb el que es disposa en aquest article. 

2. Són cossos sortints tancats els miradors, tribunes i altres similars, amb 
tancaments no desmuntables en tots els seus costats. Són cossos sortints 
semitancats els cossos volats que tinguin tancat totalment algun dels seus 
contorns laterals amb tancaments no desmuntables i opacs, com són galeries i 
similars que reuneixin aquestes característiques. Són cossos volats oberts les 
terrasses, els balcons i altres similars. 

3. Per al còmput de les superfícies relatives als cossos sortints se seguiran les 
següents regles: 

a. La superfície en planta dels cossos sortints tancats es computarà als efectes 
de l’índex d’edificabilitat neta i de la superfície edificable. 

b. Als cossos sortints semitancats se’ls aplicarà la mateixa regla, però als 
efectes del càlcul de la superfície edificable no es computarà la part que 
estigui oberta per tots els costats a partir d’un plànol o superfície paral·lela a 
la línia de façana. 

c. Els cossos sortints oberts no computaran als efectes del càlcul de la 
superfície edificable. Es computaran als efectes de l’ocupació màxima i en el 
tipus d’ordenació d’edificació aïllada, també als efectes de separacions als 
límits de parcel·la. 

4. En qualsevol tipus d’ordenació es prohibeixen els cossos sortints en planta baixa. 

5. S’admeten, amb les excepcions o restriccions establertes en les Ordenances 
aplicables a cada zona, els cossos sortints a partir de la primera planta. 

6. S’entén per pla límit lateral de vol el pla normal a la façana que limita el vol de tot 
tipus de cossos sortints en planta pis. Aquest pla límit de vol se situa a un metre 
de la paret mitgera. 

 
Art.  217.- Vol màxim dels cossos sortints 
 

El vol màxim dels cossos sortints, tancats, semitancats o oberts és el que s’estableix 
en aquest article per als diferents tipus d’ordenació: 

I. Tipus d’ordenació de l’edificació, segons alineacions de vial 

En totes les zones on correspongui aquest tipus d’ordenació, excepte en el centre 
històric que té una normativa específica per consideracions especials, regiran les 
següents prescripcions:  

1. El vol màxim, mesurat perpendicularment al pla de façana en qualsevol punt, no 
podrà excedir de la desena part de l’amplada de vial, amb un límit màxim de 1,50 
m. Si l’edificació té façanes a vies o trams de vies de diferent amplada, per a 
cadascun dels cossos sortints s’aplicarà la regla d’amplada corresponent a la via 
o tram de via a la que dóna, amb el límit màxim de 1,50 m. 

2. El vol màxim dels cossos sortints oberts a un espai lliure interior de l’illa no podrà 
excedir de la vigèsima part del diàmetre de la circumferència inscrita en l’espai 
interior de l’illa, amb un vol màxim, en tot cas, de 1,50 metres. 

En l’espai interior de l’illa no es permeten cossos sortints tancats o semitancats 
que superin la profunditat edificable. 

3. Els cossos sortints oberts ocuparan totalment la longitud de la façana; els cossos 
sortints tancats i semitancats no podran ocupar més d’un terç d’aquesta mateixa 
longitud. En ambdós casos, els cossos sortints estaran limitats en la seva 
distància en la mitgera segons un pla límit lateral del vol, que se situa a un metre 
de la paret mitgera. 

 

II. Tipus d’ordenació d’edificació aïllada 

1. En aquest tipus d’ordenació el vol dels cossos sortints, tancats o semitancats, ve 
limitat per la superfície edificable de la parcel·la. En els percentatges d’ocupació 
màxima i en les separacions als límits de la parcel·la es tindran en compte els 
cossos sortints tancats, els semitancats i els oberts. 

 

III. Tipus d’ordenació volumètrica específica 

1. Els cossos sortints, tancats, semitancats o oberts es limitaran a un vol màxim 
d’una dècima part de la distància entre alineacions d’edificació. Quan per 
aplicació d’aquesta regla, resulti un vol superior a 1,80 m, es reduirà el vol a 
aquesta dimensió màxima. 

2. En aquest tipus d’ordenació s’aplicarà l’establert per al tipus d’ordenació, segons 
alineacions de vial en el seu apartat 3. 

 
Art.  218 Elements sortints 
 

1. Els elements sortints, com són els sòcols, pilars, volades, gàrgoles, marquesines, 
para-sols i altres similars fixes, es limitaran en tant al seu vol, al què es disposa 
per als cossos sortints, amb les particularitats següents, aplicables a tots els tipus 
d’ordenació: 

a. S’admeten els elements sortints en planta baixa, en edificació que doni en 
front al carrer de més de 6 metres d’amplada, i sempre que no sobresurtin 
més de 7cm de l’alineació. 

b. S’admeten els elements sortints que se situen de forma que cap dels seus 
punts es trobi a una alçada inferior als 2,50 metres per sobre de la rasant de 
la vorera i el seu vol no sigui superior en cap punt a 40cm. 

c. Els ràfecs podran volar del pla de façana fins un màxim de 0,45 m en els 
carrers de menys de 10 metres d’amplada, i fins un màxim de 0,90 m en 
carrers d’amplada igual o superior a 10 metres. 

2. Els elements sortints no permanents, com són els tendals, persianes, rètols, 
anuncis i similars, no s’inclouen en el concepte d’elements sortints regulats en 
aquestes Normes. Regiran respecte aquests, l’establert en les Normes 
particulars de zones i en les Ordenances Municipals. 
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SECCIÓ QUARTA.  CONDICIONS HIGIÈNICO-SANITÀRIES 
 
Art.  219.-  Condicions dels habitatges 
 

1. Les condicions higiènico-sanitàries i d’habitabilitat dels habitatges s’ajustaran a 
les determinacions d’aquestes Normes Urbanístiques, i a les disposicions del 
Decret 28/1999, de 9 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, sobre requisits 
mínims en els edificis d’habitatges. 

2. S’entén per habitatge tot local tancat, continu o discontinu destinat a l’ús de 
residència humana. Tots els habitatges de nova creació o per la reconversió 
d’antigues edificacions, hauran de tenir, com a mínim, el nivell B d’habitabilitat 
objectiva definit en l’Annex del Decret sobre el nivell d’habitabilitat objectiva exigit 
als habitatges. 

3. Tot habitatge tindrà la condició d’exterior, havent de complir com a mínim una de 
les següents condicions: 

a. Que doni davant un carrer o plaça. 

b. Que recaigui a un espai lliure unit a carrer o plaça o espai tancat en què pugui 
inscriure’s un cercle de radi diàmetre mínim equivalent a 6 metres. 

4. Tot habitatge es composarà com a mínim d’una sala que integri la funció de 
cuina-menjador, un dormitori de dos llits i un bany amb dutxa. 

Les superfícies i dimensions mínimes d’amplada de les diferents dependències o 
recintes de l’habitatge, referides al programa funcional mínim, seran les 
següents: 
 

 

Dependència o recinte Superfície Amplada 
Dormitori doble o conjugal 10,00 m

2
 2,60 m 

Dormitori doble 8,00 m
2
 2,40 m 

Dormitori individual 6,00 m
2
 1,80 m 

Sala d’estar-menjador 12,00 m
2 
+ 

2,00 m
2
 / 

dormitori 

2,70 m 

Cuina 5,00 m
2
 1,40 m 

Bany 1,50 m
2
 1,00 m 

Cuina-menjador 16,00 m
2
 2,70 m 

Distribuïdor -- 0,90 m 

En el còmput superficial dels dormitoris s’inclourà la superfície ocupada pels 
armaris de roba. 

5. L’alçada lliure mínima dels dormitoris, estances, menjador i cuina no serà inferior 
a 2,50 metres. En la resta de les dependències podrà reduir-se l’alçada lliure fins 
2,10 metres, mantenint, en tot cas, l’alçada mínima entre forjats prevista en 
aquestes Normes Urbanístiques. 

6. Tot habitatge posseirà, com a mínim, una habitació de bany, amb dutxa, lavabo i 
inodor, l’accés de la qual ha de tenir lloc sense passar per dormitoris ni cuines. Si 
l’accés s’hagués d’efectuar a través del menjador o de la cuina-menjador, haurà 
de quedar separat d’aquestes peces per un local amb doble porta. En els 
habitatges d’un sol dormitori es podrà accedir al bany a través d’aquest dormitori. 
Tots els lavabos estaran dotats de sifó hidràulic o altre tancament inodor i 
descàrrega d’aigua. La ventilació de l’habitació de bany podrà efectuar-se, bé 
directament a l’exterior, a través de pati de ventilació o de llums, bé mitjançant 
qualsevol sistema de ventilació dels previstos en l’article 229 d’aquestes Normes. 

7. L’habitatge disposarà, com a mínim, d’un espai d’ús comú, que no podrà ser la 
cuina si és independent, amb obertura sobre l’espai exterior definit per les 
façanes de l’edifici. 

8. L’habitatge reunirà les condicions de ventilació i il·luminació que es 
desenvolupen en els articles següents i disposarà d’un conducte d’extracció de 
fums a la cuina, amb sortida al cobert o part superior de l’edifici. 

 
Art. 220.-  Superfície útil 
 

1. Es defineix per superfície útil la superfície de sòl compresa dins del perímetre 
definit per la cara interna dels tancaments de cada espai. 

2. Els habitatges tindran com a mínim una superfície útil o habitable tal que a cada 
persona inclosa en el programa funcional li corresponguin divuit metres quadrats 
(18m

2
), en el cas del programa mínim de dues persones, i deu metres quadrats 

(10m
2
) a cada persona que excedeixi d’aquest nombre en programes més 

amplis, segons el següent quadre: 
 

Nº persones 2 3 4 5 6 7 8 n 

S. útil (m
2
) 36 46 56 66 76 86 96 16+10n 

 
Art.  221.- Programa funcional mínim 
 

Els programes funcionals mínims, així com les superfícies útils parcials mínimes de 
les zones en les que puguin agrupar-se els espais de diferent ús de l’habitatge es 
detallen en el següent quadre: 
 

Espais agrupats  Nombre de persones del programa 
 

Per zones 2 3 4 5 6 7 8 

 
Espais d’ús comú 
Estança E E E E E E E 
Menjador M M M M M M M 
Cuina C C C C C C C 
S mín. Zona (m

2
) 18 20 24 26 28 30 32 
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Espais d’ús privat 
Dorm. Doble 
conjugal 

D2c D2c D2c D2c D2c D2c D2c 

Dorm. Doble -- D1 D2
* 

D2
*
 D1

*
 D2

*
 D1

*
 

Dorm. Individual -- -- -- D1 D2
*
 D2

*
 D2

*
 

Hab. Bany B B B B B B B 
Hab. bany 
addicional 

-- -- -- -- (Am) Am A 

S mín. zona (m
2
) 15 21 25 31 (37) 43 47 

 
Espais complementaris 
Vestíbul V V V V V V V 
Distribuidor D (D) D D D D D 
Armaris R R R R R R R 
S mín. zona (m

2
) (3) 4,5 6 7,5 9 10,5 12 

 
Espais exteriors 
Estenedors (T) (T) T T T T T 
Terrasses (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) (Tz) 

 
( ) Opcional. 
(37) Superfície mínima en cas d’incloure els espais opcionals. 
Pot substituir-se per dues D1 

 
Art.  222.-  Ventilació i il·luminació 
 

1. Les condicions d’il·luminació i ventilació d’habitatges i locals s’ajustaran al què es 
disposa en els apartats següents: 

 

a. En els edificis d’habitatges, els dormitoris i estances interiors no podran 
autoritzar-se si no reben ventilació i il·luminació a través, com a mínim, de 
patis de llums. La ventilació i il·luminació d’altres dependències diferents de 
les destinades a dormitoris o estances, i les de les escales i peces auxiliars 
interiors, podran fer-se mitjançant patis de ventilació. La superfície dels buits 
de ventilació serà, al menys, igual a un vuitè (1/8) de la superfície en planta 
dels recintes corresponents i, en cap cas, inferior a les següents: 

 

Cuina 1,00 m
2
 

Dormitoris 1,00 m
2
 

Menjador i sala d’estar 1,25 m
2
 

Habitació de bany 0,40 m
2
 

Habitació de bany addicional 0,25 m
2
 

 
b. La ventilació i il·luminació per mitjans tècnics, prescindint de patis de llums o 

de ventilació, s’admetrà per a dependències i peces auxiliars dels habitatges, 
no destinades a dormitoris i estances, quan s’assegurin les condicions 
higièniques i estigui autoritzat per les normes estatals, autonòmiques o 
municipals sobre condicions sanitàries i higièniques dels habitatges. En 
particular, s’admetran els següents sistemes: 

- Ventilacions per conducte d’acord amb les normes tècniques 
“d’Instal·lacions de salubritat: ventilació”, aprovades per Ordre de 2 de juliol 
de 1975. 

- Sistemes de ventilació forçada per mitjans mecànics, que garanteixin un 
cabal mínim d’extracció de 30m

3
/hora i tinguin concedit document 

d’idoneïtat tècnica expedit per l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i 
el Ciment. 

- Ventilació per patis de ventilació de superfície no inferior a un metre quadrat 
(1m

2
), en els quals pugui inscriure’s un cercle de diàmetre no inferior a 

setanta centímetres (0,70m) i que tinguin entrada d’aire de l’exterior per la 
seva part inferior. 

 

c. La ventilació i il·luminació dels locals de treball i estança destinats a ús 
comercial i d’oficines podrà realitzar-se mitjançant patis de llums o de 
ventilació. Es permetrà la ventilació o il·luminació mitjançant elements o 
dispositius tècnics de provada eficàcia, que garanteixin les adequades 
condicions higièniques. 

 

2. El que es disposa en aquest article sobre patis i el que s’estableix en els articles 
següents sobre patis de llums i de ventilació és aplicable també a les obres 
d’ampliació, per a addició de noves plantes. 

 
Art.  223.- Patis de llums i de ventilació 
 

1. Els patis de llums poden ser interiors o mixts. Són interiors els patis de llums que 
no s’obren a altres espais lliures o a vials i són mixts els oberts a aquests espais. 

 

2. La superfície i dimensions mínimes obligatòries dels patis de llums interiors 
depenen de la seva alçada. La dimensió del pati interior haurà de permetre 
inscriure en el seu interior un cercle de diàmetre igual a un sisè de la seva 
alçada, amb un mínim de tres metres (3m), que no produeixi en cap punt de la 
seva planta escanyaments de menys de dos metres (2m) i que la seva superfície 
mínima sigui la que correspongui en la taula següent: 

 

Alçada del pati Superfície mínima patis 
 

Nº plantes servides De llums De ventilació 

1 planta 9 m
2 

5 m
2
 

2 plantes 9 m
2
 5 m

2
 

3 plantes 12 m
2
 7 m

2
 

 
3. Els patis de llums mixts, que són aquells oberts en algun o alguns dels seus 

costats o espais lliures o vials, hauran de respectar les distàncies mínimes entre 
paràmetres fixades pel diàmetre del cercle inscrit que s’exposa en l’apartat 
anterior d’aquest article. Les parets dels patis de llums mixts tindran la 
consideració de façanes a tots els efectes. 
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4. El pati de llums serà mancomunat quan pertanyi al volum edificable de dues o 
més finques contigües. Serà indispensable, als efectes d’aquestes Normes, que 
aquesta mancomunitat de pati s’estableixi per escriptura pública, inscrita en el 
Registre de la Propietat. Els patis mancomunats es regiran, en la forma i 
dimensions, pel que es disposa per als patis interiors i els mixts. 

 
5. Als efectes del que es disposa en aquest article sobre patis de llums interiors, es 

tindran en compte, a més, les següents regles: 
 

a. Les llums mínimes entre murs del pati no podran reduir-se amb sortints o 
altres elements o serveis, com són els rentadors. 

 

b. L’alçada del pati, als efectes de determinació de superfície, es mesurarà, 
segons el nombre de plantes, des de la més baixa que ho necessiti, servida 
pel pati fins la més elevada. 
 

c. El paviment del pati estarà, com a màxim, un metre per sobre del nivell del sòl 
de la dependència a il·luminar o ventilar. 

 

d. Els patis podran cobrir-se amb claraboies sempre que es deixi un espai 
perifèric lliure sense tancament de cap tipus, entre les parets del pati i la 
claraboia, amb una superfície de ventilació mínima del 20% superior a la del 
pati. 

 
Art. 224.-  Escales 
 

1. Els diferents trams de les escales d’ús comú a diversos habitatges o locals no 
deuran salvar un desnivell de més de 3,20 metres. 

 

2. Els graons de les escales d’ús comú a diversos habitatges o locals tindran, com a 
mínim, vint-i-vuit centímetres (0,28 m) de pla horitzontal del graó i, com a màxim, 
divuit centímetres i mig (0,185 m) de contra pla horitzontal del graó. No es 
permetrà la disposició de replanells partits. L’alçada mínima de les baranes serà 
de noranta-cinc centímetres (0,95 m. La separació entre els elements verticals de 
la barana no excedirà de dotze centímetres (0,12 m). 

 

3. L’amplada mínima de les escales i passadissos d’accés als habitatges o locals 
serà de noranta centímetres (0,90 m). 

 
4. Per als nuclis d’escales d’accés en edificis plurifamiliars serà obligatòria la 

disposició d’un sistema d’enllumenat d’emergència. 
 

5. Les escales tindran il·luminació lateral directa en l’espai de cada planta, a través 
de patis de ventilació o de llums, o per façana, mitjançant obertures d’un metre 
vint-i-cinc centímetres quadrats (1,25 m

2
) de superfície mínima. També s’admetrà 

la il·luminació i ventilació zenital amb una obertura de 1,25 m
2
 de superfície 

mínima. En aquest cas, la superfície mínima del buit de l’escala serà de seixanta 
centímetres quadrats (0,60m

2
). 

6. Les escales tindran, com a mínim, ventilació permanent en la part superior. 
També disposaran d’entrada d’aire en la part baixa, que podrà ser a través de la 
porta del vestíbul si no hi ha doble porta, o a través del pati en la primera planta 
servida per aquest. 

 
Art.  225.-  Locals i recintes per a usos diferents a habitatge, denominats 
comunament, locals comercials 
 

Els locals denominats comunament comercials, a més de les condicions comunes 
sobre ventilació, i il·luminació, característiques dels patis i escales, desenvolupades 
en els articles  220 i 221 d’aquestes Normes, compliran les següents condicions 
higiènico-sanitàries i d’habitabilitat: 

1. La zona destinada a venda al públic tindrà una superfície de deu metres quadrats 
(10 m

2
) i no podrà servir de pas ni tenir comunicació directa amb cap habitatge a 

excepció de la del titular. 

2. L’alçada mínima lliure dels locals serà de dos metres cinquanta centímetres (2,50 
m), que podrà reduir-se a dos metres deu centímetres (2,10 m) en les zones de 
magatzem i serveis sanitaris. 

3. Disposaran, com a mínim, d’un bany per al públic, amb lavabo i inodor, 
admetent-se per a la seva ventilació els sistemes assenyalats en l’article 220 
d’aquestes Normes. 

4. Depenent del nombre de treballadors, disposaran de dos metres quadrats (2 m
2
) 

de vestidor i sanitaris per persona, amb separació per sexes, i, en tot cas, dels 
serveis d’higiene que fixa la vigent legislació de Seguretat i Higiene en el Treball. 

5. Els locals podran disposar de ventilació natural o artificial. En el primer cas 
hauran de disposar de buits de ventilació de superfície total no inferior a un vuitè 
(1/8) de la superfície en planta de cada dependència, exceptuant aquelles 
destinades a magatzems, traster i passadissos. Per a la seva ventilació artificial 
s’exigirà la presentació d’un projecte detallat de la instal·lació, que serà sotmesa 
a revisió periòdica per part de l’autoritat municipal. 

6. Només s’admetran locals comercials en un primer soterrani, quan constitueixin 
una unitat amb el local de la planta immediata superior i disposin dels elements 
de ventilació assenyalats en l’apartat 5, excepte quan l’accés pugui realitzar-se 
independentment per raó del desnivell dels carrers. 

 
Art.   226.-  Oficines 
 

Tots els locals destinats a oficina hauran d’observar les següents condicions: 
 

1. Tindran una superfície mínima de deu metres quadrats (10 m
2
). Les 

dependències que s’utilitzen permanentment per personal comptaran, al menys, 
amb sis metres quadrats (6 m

2
). 
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2. L’alçada mínima dels locals serà de dos metres cinquanta centímetres (2,50 m), 
que podrà reduir-se a 2,10 m en les zones de magatzem, serveis sanitaris i en 
les zones no utilitzades permanentment pel personal. 

3. Només s’admetran oficines en el primer soterrani, que haurà de constituir una 
unitat amb el local de la planta immediata superior i disposarà obligatòriament de 
ventilació artificial i de condicions adequades d’aïllament tèrmic i de protecció 
antihumitat. 

4. Els serveis d’higiene seran els que es determinen per als locals comercials en 
l’article anterior, permetent-se l’agrupació de serveis per a diversos locals. 

5. La ventilació natural s’ajustarà al què es disposa en l’article 220 d’aquestes 
Normes. 

 
Art.  227.-  Indústries 
 

1. Tot local industrial tindrà una superfície mínima de deu metres quadrats (10 m
2
). 

2. Les indústries, excepte la de 1a. categoria, autoritzades en edifici de nova planta 
amb ús d’oficines o d’habitatges, hauran de disposar d’accessos independents i 
no tenir comunicació amb els locals destinats a altres usos. 

3. Només s’admetran locals industrials en el primer soterrani, que haurà de 
constituir una unitat amb el local de la planta immediatament superior i disposarà 
obligatòriament de ventilació artificial i de condicions adequades d’aïllament 
tèrmic i protecció antihumitat. 

4. L’alçada mínima lliure dels locals serà de dos metres cinquanta centímetres 
(2,50m) que podrà reduir-se a dos metres deu centímetres (2,10 m) en les zones 
de magatzem i dependències no utilitzades permanentment per persones. 

5. Els serveis d’higiene seran aquells que preveu per als locals comercials en 
l’article 223 d’aquestes Normes, podent agrupar-se els serveis de diversos locals 
que formin un conjunt. 

6. La ventilació natural i artificial en el seu cas s’ajustarà al que es disposa en el 
mateix article 220. Per a l’evacuació de gasos, vapors, fums i pols que es 
produeixi en l’interior del local, es dotarà d’instal·lacions adequades i eficaces 
d’acord amb el Reglament sobre la matèria. 

7. Si les aigües residuals no reunissin, a judici dels Serveis Tècnics Municipals, les 
degudes condicions per al seu abocament a la xarxa general de sanejament, 
hauran de sotmetre’s a depuració per procediments adequats a fi de complir les 
condicions  de les lleis ambientals, en especial la Llei 3/1998 i el seu reglament, i 
altres disposicions vigents en la matèria. 

8. Si els residus produïts per la indústria, per les seves característiques, no poden 
ser recollits pel Servei de Neteges domiciliari, hauran de traslladar-se 
directament a l’abocador per compte del titular de l’activitat. 

Art.  228.-  Edificis i locals destinats a altres usos 
 

1. Les condicions higiènico-sanitàries i d’habitabilitat dels establiments hotelers i 
d’allotjament turístic s’ajustaran a les disposicions vigents sobre la matèria. 

2. Els edificis destinats a centres docents, instal·lacions esportives, sales 
recreatives i d’espectacles i altres usos no especificats en aquestes Normes, es 
regiran per les disposicions especials que regulen la seva construcció i, 
supletòriament, per les condicions generals higiènico-sanitàries i d’habitabilitat 
dels habitatges i altres usos més afins, definits en els articles precedents. 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla  d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol IV  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 106 

SECCIÓ CINQUENA.  CONDICIONS ESTÈTIQUES 

 
Art.  229.-  Condicions generals 
 

1. Entenent el municipi de Begur com un territori de singulars característiques on 
existeix una clara interrelació entre les edificacions i el paisatge natural, no és 
possible considerar les actuacions edificatòries, qualsevol que sigui la seva 
escala o naturalesa, com a fets aïllats sense més antecedents o conseqüències 
que la seva pròpia realitat física. En conseqüència, l’Ajuntament vetllarà 
eficaçment per tal que es compleixin no només les condicions estètiques que 
regulen la composició dels edificis, sinó també la seva adequació al paisatge 
natural o urbà, d’acord amb les Normes de Protecció d’aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal i les Normes d’aplicació directa de la legislació urbanística 
vigent. 

2. Quan la magnitud o singularitat d’una actuació o del seu emplaçament ho faci 
aconsellable, l’Ajuntament podrà recaptar totes les dades i estudis 
complementaris que siguin necessaris, a més de la definició del projecte, amb 
l’objectiu de poder formar una idea precisa de la seva influència en el paisatge 
natural o urbà, així com de les seves repercussions directes en l’entorn més 
proper. 

Aquestes condicions de singularitat de l’emplaçament es refereixen, a més de la 
seva pròpia identitat geogràfica, als valors agregats perceptibles -vegetació, 
elements naturals o artificials d’interès-, com a aquells ocults -material 
arqueològic, històric o d’anàloga naturalesa-. Si l’execució de les obres 
comprometés la seva conservació, serà immediatament suspesa, amb els 
efectes de modificació o fins i tot cancel·lació de la llicència.  

3. Les condicions i limitacions que s’estableixen en els articles següents són de 
caràcter general i aplicables en tot el sòl urbà, sense perjudici de les majors 
restriccions i condicionaments que per a les àrees i elements protegits imposen 
la legislació vigent i aquestes Normes, o les que es determinen, en el seu cas, en 
les Normes particulars de zones. 

4. Sense perjudici de les determinacions expressades en aquestes Normes, 
l’Ajuntament podrà desenvolupar aquestes condicions generals mitjançant plans, 
ordenances i altres instruments urbanístics. 

 
Art.  230.-  Façanes 
 

1. Als efectes d’aquestes Normes es defineixen com a façanes tots els paraments 
exteriors d’un edifici visibles des de la via pública. Les façanes interiors i parets 
mitgeres visibles des d’espais públics, en visió propera o llunyana, tindran els 
mateixos requeriments de tot ordre que siguin aplicables a les façanes principals. 
En particular, quan es tracti d’edificis contigus, la diferència d’alçades màximes 
permeses dels quals sigui igual o superior a una planta, serà obligatori tractar 
com a façana el parament que per aquesta causa resultés vist, el qual haurà de 

retirar-se de la línia mitgera per disposar d’obertures, si fos necessari per 
aconseguir una composició adequada, tret que s’estableixi en forma adequada la 
corresponent servitud. 

2. En zones consolidades en les que predominen de forma 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). 

3. Tret en les zones subjectes a condicions estètiques específiques per les normes 
particulars de zones, la composició de les façanes serà lliure, dins dels límits 
assenyalats en el punt anterior. No obstant, es procurarà incorporar en el disseny 
les invariants arquitectòniques, materials i solucions constructives de la rica 
tradició empordanesa, evitant, tant les solucions mimètiques i el fals tipisme, com 
la utilització de formes peculiars i elements arquitectònics forans.  

4. Per a les zones o àmbits de protecció ambiental assenyalades al Precatàleg o les 
que posteriorment es poguessin incloure en el Catàleg, en el cas d’obres de 
substitució de l’edificació, quan s’agrupin dos o més parcel·les existents, la 
composició de les façanes es remetrà a l’estructura parcel·lària anteriorment 
existent.  El tractament de la façana haurà de ser anàleg al de les edificacions 
substituïdes o al de les edificacions contigües. 

5. En edificis de nova planta, la planta baixa la utilització de la qual resti demorada 
fins la seva adaptació per a usos no determinats, es projectarà amb unes pautes 
de disseny que estableixin unes relacions mínimes amb la resta de l’edifici, 
someres o esquemàtiques, però suficients per tal de garantir la percepció de la 
unitat compositiva de tota la façana, quedant prohibit deixar el tancament de les 
plantes baixes exclusivament n'estructura i tancaments provisionals una vegada 
conclòs l’edifici. 

6. En les obres de reforma, rehabilitació o millora dels edificis existents o 
d’adaptació de locals, les modificacions de façanes s’efectuaran d’acord amb un 
projecte de caràcter unitari per a tota la façana. 

7. En paràmetres de qualsevol tipus -façanes, tàpies, mitgeres, etc.- que tinguin una 
especial rellevància en l’escenari urbà o que, essent visibles des d’espais 
públics, comportin fons visuals negatius, i no sigui previsible la seva ocultació o 
desaparició en un termini raonable, l’Ajuntament afavorirà o promourà actuacions 
que puguin arreglar, decorar o emmascarar aquests elements, amb les solucions 
i tècniques adequades per a cada cas, establint els mitjans de gestió i 
participació que resultin més eficaços. 
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8. En els supòsits d’enderroc que exigís el tractament de les parets mitgeres al 
descobert, els costos d’aquesta operació seran assumits pel sol·licitant. En el cas 
que la nova edificació deixi mitgeres vistes, el seu tractament com a façanes 
correrà a càrrec, igualment, del sol·licitant. 

 
Art.  231.-  Elements superposats a les façanes 
 

1. Qualsevol element superposat a les façanes, capaç d’alterar la seva composició 
o volumetria, ha de contemplar-se en el seu projecte d’execució, bé d’obra nova 
o bé de reforma, segons els casos, quan la seva magnitud i incidència sigui 
considerable. 

2. Els elements que, no complint les presents Normes, es trobin degudament 
autoritzats, podran romandre en les seves actuals condicions, tret en casos de 
renovació, modificació substancial, canvi de titularitat o situació de qualsevol 
índole que pugui requerir una nova llicència. En aquest darrer cas s’hauran 
d’adaptar a aquestes normes. 

3. En les façanes exteriors situades en l’alineació del vial es prohibeix la disposició 
d’elements corresponents a instal·lacions que se superposin o sobresurtin del 
paràmetre exterior, tals com aparells d’aire condicionat, xemeneies, conduccions, 
etc. En cap cas es permetrà que l’emissió o descàrrega d’aquests elements 
pugui embrutar la façana o la via pública o causar un perjudici o molèstia als 
vianants. 

 
Art.  232.-  Esteses aèries 
 

1. Es prohibeix la instal·lació, amb caràcter permanent, d’esteses aèries 
d’electricitat i telefonia que utilitzin, regular i sistemàticament, els edificis com a 
part essencial del suport físic de la seva xarxa de distribució. Excepcionalment, 
quan existeixin raons tècniques, degudament justificades per les companyies, o 
quan es compti amb la conformitat fefaent dels propietaris afectats, l’Ajuntament 
podrà  permetre la instal·lació de noves esteses aèries que restaran en tant no 
s’adoptin solucions alternatives de soterrament de les línies en tot el tram del 
carrer. 

 

2. Els plans i projectes que tinguin per objecte l’ordenació detallada o la 
urbanització de carrers, contindran entre les seves finalitats o objectius el 
soterrament de les línies existents, i inclouran en la seva documentació 
l’execució d’aquests treballs i el repartiment de les càrregues que, en el seu cas, 
pogués establir-se entre companyies subministradores, Ajuntament i usuaris. 

 
Art.  233.-  Cartells publicitaris 
 

1. Qualsevol cartell o reclam perceptible des d’espais públics haurà d’adequar-se a 
les condicions generals d’ornat i composició que s’estableixen en aquestes 
Normes. 

 

2. Els anuncis o cartells, a més de les condicions constructives de seguretat front 
de trencaments o despreniments, així com la seva innocuïtat per al propi edifici, 
hauran de realitzar-se amb materials i previsió de medis de manteniment que 
garanteixin la seva neteja i decòrum. 
 

3. En cap cas els cartells podran interceptar o desfigurar, total o parcialment, 
superfícies d’il·luminació ni elements significatius de la composició de les 
façanes, ni pertorbaran les normals vistes laterals dels usuaris dels locals 
contigus. 
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SECCIÓ SISENA. NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ  
 DE L’EDIFICACIÓ, SEGONS ALINEACIONS DE VIAL 
 
Art.  234.- Paràmetres específics 
 

1. En el tipus d’ordenació de l’edificació, segons alineacions de vial, els paràmetres 
específics que determinen les característiques de l’edificació són: 

 

a. Alineació de vial 

b. Línia de façana 

c. Amplada del carrer o vial 

d. Alçada màxima 

e. Nombre màxim de plantes 

f. Mitgeres 

g. Illa 

h. Profunditat edificable 

i. Espai lliure interior d’illa 

j. Reculada de l’edificació 

 
Art.  235.-  Alineació de vial 
 

1. En el tipus d’ordenació regulat en aquesta secció, l’alineació de l’edificació 
coincideix amb la del carrer o vial, tret en els casos de reculada permesa. 

2. Les reculades permeses són les que disposen les Normes del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal en regular el règim de les diferents zones. Quan les 
Normes permetin reculades se subjectaran al què es disposa en el corresponent 
article. 

3. Als efectes de determinar l’amplada del vial, s’observaran les següents regles: 
a. Si les alineacions de vialitat estan constituïdes per rectes i corbes 

paral·leles tals que la seva distància sigui constant en tot un tram de vial 
entre dues transversals, s’adoptarà aquesta distància com a ample de vial. 

b. Si les alineacions de vialitat no són paral·leles o presenten eixamplaments, 
estrenyiments o altra irregularitat, s’adoptarà com ample de vial, per a cada 
costat d’un tram de carrer comprès entre dues transversals, el mínim ample 
vial puntual en el costat i tram de què es tracti. 

c. S’entendrà per ample puntual de vial per a un punt d’una alineació de 
vialitat, la menor de les distàncies entre aquest punt i els punts de 
l’alineació oposada del mateix vial. 

d. Quan per aplicació de la regla anterior resultin amples de vial diferents per a 
fronts oposats i trams propers d’un mateix vial, i en sòl d’igual zonificació, 
s’adoptarà com a ample de vial l’ample mitjà que asseguri un nombre 
màxim de plantes uniforme. 

 

4. L’ample de vial és el que resulta de la real afectació a l’ús públic. Quan es tracti 
de parcel·les amb front a vials de nova obertura, l’ample de vial serà el que en 
virtut del pla i del projecte d’urbanització s’afecti realment a l’ús públic i, a 
aquests efectes, se cedeix i urbanitzi amb subjecció a les normes sobre 
execució. 

Només els vials efectivament urbanitzables, o aquells per als quals s’asseguri la 
urbanització simultània a l’edificació, serviran de paràmetre regulador de les 
alçades dels edificis o dels vols permesos. 

 
Art.  236.- Alçada 
 

1. L’alçada de l’edificació i el nombre màxim de plantes és l’establert en les normes 
aplicables a cada zona. 

2. L’alçada es mesurarà verticalment en el pla exterior de la façana, fins la 
intersecció amb el pla horitzontal que conté la línia de partida d’arrancada de la 
coberta, o amb el pla superior dels elements resistents en el cas de terrat o 
coberta plana. 

3. Per sobre de l’alçada reguladora màxima, només es permetran: 
a. La coberta d’acabament de l’edifici, de pendent inferior al trenta cinc per cent i 

les arrancades de la qual siguin línies horitzontals paral·leles als paràmetres 
exteriors de les façanes, a una alçada no superior a la reguladora màxima i 
vol determinat pel sortint dels ràfecs. Les golfes resultants no seran 
habitables. 

b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta 
plana, amb alçada total màxima de seixanta centímetres (60cm). 

c. Les baranes de façana anterior i posterior i les dels patis interiors, que s’alcin 
directament sobre l’alçada reguladora màxima. L’alçada d’aquestes baranes 
no podrà excedir de 1,30 metres. 

d. Els elements de separació entre terrasses, situats directament sobre l’alçada 
reguladora màxima. L’alçada màxima d’aquests elements no podrà excedir de 
1,80 m si són opacs i de 2,50 m si són transparents, reixes i similars. 

e. Els elements tècnics de les instal·lacions. 

f. Els elements decoratius de les façanes. 
 
Art.  237.-  Determinació d’alçades 
 

L’alçada es mesura d’acord amb El que es disposa en l’apartat 2 de l’article anterior. 
La determinació del punt de referència o punt d’origen per a la mesura de l’alçada és 
diferent per a cada un dels supòsits següents: 
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1. Edificis amb front a una sola via 

a. Si la rasant del carrer, presa en la línia de façana és tal que la diferència de 
nivells entre l’extrem de la façana de major cota i el centre d’aquesta, és 
menor de 0,60m, l’alçada reguladora màxima es mesurarà en el centre de la 
façana, a partir de la rasant de la vorera en aquest punt. 

b. Si la diferència de nivells és major de 0,60 m, l’alçada reguladora màxima es 
mesurarà a partir d’un nivell situat a 0,60 m per sota de la cota de l’extrem de 
la línia de façana de major cota. 

c. Quan l’aplicació d’aquesta regla doni lloc al que, en determinats punts de la 
façana, la rasant de la vorera se situï a més de 3 m per sota d’aquell punt 
d’aplicació de l’alçada reguladora, la façana es dividirà en els trams 
necessaris per tal que això ocorri. En cadascun dels trams, l’alçada 
reguladora es mesurarà d’acord amb les regles anteriors, com si cada tram 
fos façana independent. 

2. Edificis amb façanes a dues o més vies, formant cantonada o xamfrà 

a. Si l’alçada fos la mateixa en cada front de vial, s’aplicarà El que es disposa en 
l’apartat anterior, però operant amb el conjunt de les façanes desenvolupades 
com si en fóra una de sola. 

b. Si les alçades reguladores fossin diferents, la major d’elles podrà corre's pels 
carrers adjacents més estrets, fins una longitud màxima, comptada a partir de 
la cantonada o última flexió del xamfrà o del punt d’encreuament amb les 
alineacions dels vials, que amb un límit màxim de trenta metres (30m) sigui la 
major dels següents: una vegada i mitja l’ample del carrer adjacent o la 
determinada per la intersecció sobre l’alineació del vial de menor amplada de 
la perllongació de la línia límit de profunditat edificable corresponent al carrer 
de major amplada. A partir del punt determinat per la longitud màxima a què 
es refereix l’apartat anterior, s’aplicarà a la resta de la façana l’alçada 
pertinent a l’ample de vial a què correspon, com si la resta constituís unitat 
independent. 

3. Edificació amb front a dues o més vies que no formen cantonada o xamfrà 

Els edificis en solars amb façana a dues o més vies que no formen cantonada ni 
xamfrà, i el volum dels quals en cada front estigui separat de l’altre per l’espai 
lliure interior d’illa es regularan, en quant a alçades, com si es tractés d’edificis 
independents. 

4. Edificis en illa que no disposi o disposi parcialment d’espai lliure interior 

a. L’alçada reguladora es determinarà per l’ample de vial a què doni front cada 
edificació. Aquesta alçada s’aplicarà fins a una profunditat edificable 
determinada pel lloc geomètric dels punts equidistants de l’alineació objecte 
d’edificació i de l’alineació del front oposat. Si l’illa no arriba en algun punt a 
un ample de vint metres (20m) mesurat per la suma de les distàncies des del 
lloc geomètric citat a les alineacions de les façanes oposades, l’alçada 
reguladora màxima serà uniforme per a tot el sector de l’illa considerada, i 
igual a la que correspongui al vial major ample. 

 

b. Els casos particulars a què donin lloc alineacions molt irregulars seran resolts 
per equiparació amb els criteris exposats en els apartats anteriors. 

5. Edificis amb façana a places 

Les alçades reguladores màximes es determinaran en aquest cas atenent a la 
major de les alçades corresponents a les vies que formen la plaça o aflueixen a 
ella. Les dimensions de la plaça no justificaran una major alçada. 

Per a la determinació de l’alçada en els casos d’edificació amb front a places, no 
es tindran en compte aquells carrers l’ample dels quals sigui major que la 
dimensió mínima de la plaça. Els encreuaments de vies i els xamfrans no 
tindran la consideració de places.  

6. Edificis amb front a parcs, jardins, equipaments i dotacions 

En aquests casos, l’alçada reguladora màxima serà la major de les 
corresponents als dos fronts de la mateixa illa contigus al què es tracti. 

 
Art.  238.-   Mitgeres 
 

1. Quan a conseqüència de diferents alçades, reculades, profunditat edificable o 
altra causa, puguin sorgir mitgeres al descobert, hauran de tractar-se amb 
materials de façana o, optativament, retirar-se la distància necessària per tal de 
permetre l’aparició d’obertures com si d’una façana es tractés. 

2. Si la mitgera que resultés de l’edificació de dos solars contigus no fos 
perpendicular a la línia de façana, només podran edificar-se els solars quan 
l’angle format per la mitgera amb la perpendicular de la façana en el punt de la 
seva intersecció sigui inferior a 25º. 

En la resta de casos, per a poder edificar hauran de regularitzar-se els solars per 
tal que compleixin la condició indicada. Els casos especials, o que donin lloc a 
contigus de parcel·la corbs o trencats o parcel·les en angle, es resoldran aplicant 
els criteris tècnics inspirats en les regles que es contenen en aquest article. 

 
Art.  239.-  Profunditat edificable 
 

1. La profunditat edificable es delimita per la línia de façana i la línia posterior de 
l’edificació. 

 

2. En edificació contínua, la profunditat edificable resultarà del traçat, en posició 
equidistant dels fronts de via pública, d’una figura semblant a la corresponent de 
l’illa. 

 

En els plànols de la sèrie H d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
queden fixades les profunditats edificables per a cada illa, així com les 
alineacions corresponents a la façana posterior, per al cas en què aquestes 
tinguessin la consideració de façanes principals pel seu emplaçament respecte 
de la topografia i del seu valor típic o tradicional de la zona. 

 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla  d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol IV  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 110 

Serà obligatori respectar la reculada existent en façanes posteriors quan així ho 
determini el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

 
Art. 240.-   Espai lliure interior 
 

1. En zones d’edificació contínua, els espais lliures edificables que assenyala 
aquest  planejament general s’hauran de respectar com a tals, i quedaran 
exemptes d’edificacions principals i/o edificacions auxiliars, segons la definició de 
l’article 210, apartats 34 i 35 respectivament, d’aquestes normes urbanístiques. 
S’exceptuen els casos que es determinen en l’article 264, apartat 6, de regulació 
de les condicions de volum de la zona de centre històric per als espais lliures de 
parcel·la.  

2. Les edificacions existents en els espais lliures anteriorment citats, seran 
considerats en volum disconforme d’acord amb el règim establert en l’article 108 
del DL 1/2010. Qualsevol obra que es pretengui realitzar amb finalitat de reforma, 
addició, ampliació o modificació de l’estructura existent, implicarà 
necessàriament que l’edificació s’hagi ajustat a l’alineació fixada per aquest Pla. 

3. En l’espai lliure interior s’admeten les construccions i instal·lacions auxiliars, 
d’acord amb la definició de l’article 210, apartats 36 i 37 d’aquestes normes 
urbanístiques. Es podran adossar fins a 1,00 metre de distància dels límits de 
finques veïnes i gàlibs, sempre que els seus elements constructius quedin 
integrats al nivell de la rasant de cada plataforma d’acabament del pati o jardí, 
sense perjudici de les servituds imposades per l’ordenament civil i la legislació i/o 
normativa sectorial que sigui d’aplicació. [MP-28] 

Modificació puntual MP-28 

expedient: 2011 / 045254 / G  

aprovació: CTUG 06/10/2011 

publicació: DOGC 6023  13/12/2011 

 
Art. 241.-  Reculades 
 

1. Les modalitats de reculada o alineacions reculades són: 

a. Reculada en tot el front d’alineació de l’illa. 
b. Reculada en la totalitat de les plantes de l’edifici. 
c. Reculada en plantes pis. 
d. Reculada en plantes pis al costat de la mitgera. 

2. Les alineacions reculades de la modalitat a) s’admetran quan l’espai lliure 
resultant com a conseqüència de la reculada es destini a l’eixamplament del 
carrer. Aquest sòl serà de cessió gratuïta al municipi, per a destinar-lo a 
l’eixamplament de vial, i les obres d’urbanització seran a càrrec del propietari 
cedent. L’alçada reguladora màxima aplicable a les finques reculades serà la que 
correspongui a l’ample del vial, inclòs l’eixamplament. La reculada serà uniforme 
en tota l’alineació, comprendrà tot el tram d’illa entre carrers, i la profunditat 
edificable quedarà disminuïda en la profunditat de la reculada. Es determinarà la 

profunditat partint de l’alineació de vialitat, i no de l’alineació reculada. De l’alçada 
reguladora màxima, conseqüència de l’eixamplament, només es beneficiarà la 
finca reculada, encara que s’edifiqui després de la reculada, l’alçada reguladora 
màxima es determinarà atenent l’ample de vial, anterior a l’eixamplament. La 
llicència d’edificació s’atorgarà condicionada a la cessió gratuïta i a la 
obligatorietat de suportar els costos d’urbanització, fins i tot els del Projecte 
d’Urbanització. 

 

La cessió serà formalitzada en document administratiu, que facultarà a 
l’Administració per a l’ocupació del terreny. Per tal d’assegurar l’obligació de 
satisfer els costos de la urbanització, l’Ajuntament podrà condicionar l’efectivitat 
de la llicència a la constitució de la garantia real o personal suficient. Amb 
aquesta finalitat, els Serveis Tècnics Municipals elaboraran un avantprojecte, 
integrat pel plànol o plànols necessaris i una Memòria en la que s’inclourà una 
valoració aproximada dels costos d’urbanització. 

 

3. Les alineacions reculades de la modalitat b), és a dir, en totes les plantes, i en 
part d’un front d’illa, s’admeten per regla general quan es compleixin els requisits 
següents: 

 

a. Que la reculada s’estengui, al menys, una longitud de vint metres (20m). 
Quan es tracti d’edificis destinats a usos públics o col·lectius, la longitud 
mínima serà de catorze metres (14m). 

b. Que la reculada s’incideixi a més de tres seixanta metres (3,60m) de cada 
mitgera. 

c. Que en la seva execució es diferenciïn clarament l’espai de propietat privada i 
el de propietat pública. 

 

Les reculades regulades en aquest apartat: 
 

a. No donen lloc a la cessió gratuïta i obligatòria del terreny afectat per la 
reculada. 

b. No modifiquen la profunditat edificable. Aquesta es mesurarà des de 
l’alineació de vial o carrer. 

c. No donen lloc a augments de l’alçada reguladora ni a la compensació de 
volums. 

 

4. Les reculades de la modalitat c), és a dir, en plantes pis sense reculada en planta 
baixa, es permeten quan concorrin els següents requisits: 

 

a. Que els edificis projectats tinguin una façana de més de vint metres (20 m). 

b. Que la reculada s’incideixi a més de 3,60 metres de cada mitgera. 

c. Que la separació entre paràmetres oposats compleixi les dimensions mínimes 
establertes per als patis de llums mixts. 

 

5. Les reculades de la modalitat d) no s’admetran més que per sobre de la planta 
baixa, i hauran de complir-se les següents condicions: 
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a. Que només s’efectuï en una de les mitgeres de la parcel·la. 

b. Que se separi, al menys, una distància de 3,60 m a tota la llargada de la 
mitgera. 

c. Que en l’espai lliure interior d’illa es pugui inscriure un cercle d’almenys, deu 
metres (10 m) de diàmetre. 

 

6. A més de les regles anteriors, regeixen en matèria de reculades les següents: 
 

a. En planta baixa, es permeten façanes porticades formant porxos d’ús general 
sempre que la llum de pas entre suports i façana reculada, en tota l’extensió 
de la façana, sigui com a mínim de 1,80 metres i l’alçada lliure mínima de 
3,60 m. 
 

b. Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament 
com a façana de les mitgeres que quedin al descobert, tret que aquestes 
s’haguessin reculat alhora. En l’atorgament de tota llicència d’edificació 
s’entendrà inclòs aquest condicionament. 

SECCIÓ SETENA.  NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ 
 D’EDIFICACIÓ AÏLLADA 
 
Art. 242.-   Paràmetres aplicables en aquest tipus d’ordenació 
 

Els paràmetres propis del tipus d’ordenació en edificació aïllada són: 
 
a. Superfície i dimensions de la parcel·la 

b. Ocupació màxima de la superfície de la parcel·la 

c. Alçada màxima 

d. Nombre màxim de plantes 

e. Separacions mínimes a vial i contigus 

f. Edificacions auxiliars 

 
Art. 243.-   Superfície i dimensions de la parcel·la 
 

1. Les superfícies i dimensions mínimes de les parcel·les es descriuen 
detalladament en les ordenances particulars de les diferents zones. 

2. Com excepció a les condicions que s’estableix en les ordenances particulars de 
cada zona, s’admeten parcel·les de superfícies i longituds de façanes més 
petites quan obeeixin a un dels casos següents: 

a. Quan s’ajustin als Plans Parcials aprovats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor del PGMO del 1989 i procedeixin de parcel·lació o segregació amb 
llicència 

b. Parcel·les existents entre altres ja construïdes, o amb impossibilitat 
d’obtenir els mínims exigits. 

c. Parcel·les resultants d’actuacions puntuals –actuacions aïllades en sòl urbà, 
convenis urbanístics,...- en desenvolupament de les determinacions 
d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

En aquests casos, els índexs d’edificabilitat neta expressats en les ordenances 
particulars de cada zona es reduiran en la mateixa proporció en què la parcel·la 
tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida. Els paràmetres 
d’ocupació, separacions i alçades seran els que corresponen a cadascuna de 
les zones. 

 
Art. 244.-  Desenvolupament del volum edificable 
 

1. El volum màxim edificable 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. 
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2. Quan en la regulació de la zona es fixin, en funció de les dimensions de la 
parcel·la, límits màxims al nombre d’unitats independents de residència o 
d’habitatges, o nombre màxim d’unitats d’edificació independents resultants de 
les possibles contribucions de l’edificació de cada parcel·la, hauran de respectar-
se, encara que això comporti que no pugui aprofitar-se el sostre màxim possible 
segons l’índex d’edificabilitat. 

 
Art.  245.- Ocupació màxima de la superfície de parcel·la 
 

1. L’ocupació màxima de la superfície de la parcel·la que pugui edificar-se és 
l’establerta en les normes aplicables en la zona. L’ocupació es mesurarà per la 
projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació 
incloent-hi els cossos sortints. 

2. Les plantes soterrani resultants de desmunts, anivellacions o excavacions no 
podran superar l’ocupació màxima de la superfície de parcel·la. 

 
Art.  246.- Sòl lliure d’edificació 
 

1. Els terrenys que resultessin lliures d’edificació per aplicació de la regla sobre 
ocupació màxima de la superfície de la parcel·la, no podran ser objecte, en 
superfície, de cap altre aprofitament que el corresponent a espais lliures al servei 
de l’edificació o edificacions construïdes en la parcel·la o parcel·les. 

2. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües podran establir la 
mancomunitat d’aquests espais lliures, amb subjecció als requisits formals 
establerts en aquestes normes per als patis mancomunats. 

3. Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi aquests sòls, fet que 
comportarà per al municipi el deure de la seva conservació amb subjecció a les 
normes sobre jardins públics, sempre que el municipi consideri que concorren 
raons d’interès públic, social o comunitari. 

 
Art.  247.- Alçada màxima i nombre de plantes 
 

1. L’alçada màxima de l’edificació es determinarà en cada punt a partir de la cota de 
pis de la planta que tingui la consideració de planta baixa. 

 

En els casos que, per raó del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
esglaonadament, els volums d’edificació que es construeixin sobre cadascuna de 
les plantes o parts de les plantes que posseeixin la consideració de planta baixa, 
se subjectaran a l’alçada màxima que correspongui per raó de cadascuna 
d’aquestes parts, i l’edificabilitat total no ultrapassarà la que resultaria d’edificar 
en un terreny horitzontal. 
 

En cap cas, les cotes de referència de les plantes baixes podran establir-se amb 
una variació absoluta de més-menys un metre (1 m) en relació amb la cota 
natural del terreny. Es prendrà com a punt de referència el centre de gravetat de 
la planta baixa o part de la planta baixa. 

2. Els valors de les alçades màximes i el nombre màxim de plantes es determinaran 
en les ordenances particulars de cada zona. 

3. Per sobre de l’alçada màxima, només es permetrà: 
 

a. La coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al trenta cinc per cent 
(35%) i l’arrancada de la qual, se situa sobre una línia horitzontal paral·lela 
als paràmetres de les façanes situades a una alçada no superior a la màxima 
i el vol de la qual no superi el màxim admès per les volades. Les golfes 
resultants no seran habitables tret dels habitatges unifamiliars. 

b. Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrats o coberta 
plana, amb alçada total de seixanta centímetres (60 cm). 

c. Les baranes fins a una alçada màxima de 1,30 m. 

d. Els elements tècnics de les instal·lacions. 

e. Els remats de l’edificació de caràcter exclusivament decoratiu. 

 
Art.  248.-   Separacions mínimes 
 

1. Les separacions mínimes de l’edificació o edificacions principals amb front a la 
via pública i als contigus de parcel·la o la distància entre edificacions, són les 
establertes en les ordenances particulars d’aquesta zona. 

 

Aquestes separacions són distàncies mínimes a les que pot situar-se l’edificació i 
els seus cossos sortints. Es defineixen per la menor distància fins a plans o 
superfícies reglades verticals, la directriu de la qual és la partió de cada parcel·la, 
des dels punts de cada cos d’edificació inclosos els cossos sortints. En certes 
zones es determinen valors mínims absoluts. 
 

La separació entre dos cossos d’edificació independents, situats dins d’una 
mateixa parcel·la, es regula per la distància mínima que entre cada edificació i 
els cossos d’edificació propers que estan construïts i que siguin els més alts. Així 
mateix s’estableixen en algunes zones valors mínims d’aquestes separacions. 

 

2. Les plantes soterrani resultants de desmunts, anivellacions de terreny o 
excavacions, en el cas d’habitatges unifamiliars, hauran de respectar les 
distàncies mínimes a les partions de parcel·la, excepte si es tracta de la part que 
serveixi per a donar accés des de l’exterior als usos permesos en els soterranis, i 
sempre que aquesta part no excedeixi del quinze per cent (15%) de la superfície 
lliure. En els altres casos s’estarà al què es disposa en l’article referent a 
l’ocupació màxima de la parcel·la. 

 
Art.  249.- Edificacions i construccions auxiliars 
 

1. Es permeten en aquest tipus d’ordenació les edificacions auxiliars i les 
construccions i instal·lacions auxiliars, d’acord amb la definició de l’article 210, 
apartats 36 i 37 respectivament, d’aquestes normes urbanístiques.  
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2. El conjunt dels elements  auxiliars s’ajustarà al què s’estableix en la regulació de 
cada zona i, en el seu cas, al què es disposa en el POUM o en el Pla parcial que 
el desenvolupi, pel que fa a sostre edificable, ocupació en planta baixa, alçada 
màxima i separacions mínimes als límits contigus de la parcel·la.  

3. En el cas de les edificacions auxiliars, s’ajustaran a les condicions d’ocupació 
màxima per aquests tipus d’edificacions que determini el POUM per a cada zona 
i els gàlibs de separació a límits seran els mateixos que els previstos per a les 
edificacions principals, amb les excepcions previstes per a la construcció a límits 
de front de parcel·la o adossats a veïns. 

4. En el cas de les construccions i instal·lacions auxiliars, es podran adossar fins a 
1,00 metre de distància dels límits de finques veïnes i gàlibs, sempre que els 
seus elements constructius quedin integrats al nivell de la rasant de cada 
plataforma d’acabament del pati o jardí, sense perjudici de les servituds 
imposades per l’ordenament civil i la legislació i/o normativa sectorial que sigui 
d’aplicació. En els cas que part dels elements construïts o instal·lacions 
sobresurtin de la rasant de les plataformes d’acabament del pati o jardí, les 
separacions a veïns s’ajustaran als gàlibs que s’assenyalin a cada zona per a les 
edificacions principals. En qualsevol cas, la seva superfície en planta computarà 
als efectes de l’ocupació secundària o auxiliar que determini el POUM per a cada 
zona. [MP-28] 

Modificació puntual MP-28 

expedient: 2011 / 045254 / G  

aprovació: CTUG 06/10/2011 

publicació: DOGC 6023  13/12/2011 

 
Art.  250.- Tanques 
 

1. Les tanques amb front a vials públics, dotacions i espais verds es regularan, pel 
que fa a les seves alçades i materials, segons les disposicions establertes en les 
Ordenances del Pla Parcial o Especial, encara que en el cas que aquests 
resultessin derogats per aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en virtut 
del compliment del seu període de vigència o etapes d’execució, sense perjudici 
de les disposicions establertes en l’apartat següent. 

 

2. La construcció de les tanques s’ajustarà a les següents disposicions: 
 

a. La disposició de les tanques haurà de subjectar-se en tota la seva longitud a 
les alineacions i rasants del carrer. En el cas de vials de la xarxa viària 
bàsica, hauran de situar-se a una distància que respecti la zona de domini 
públic regulada per la Llei de Carreteres. 
 

b. Quan el perfil natural del terreny sobresurti del vial, degut a l’explanació 
d’aquest, la tanca d’obra no ultrapassarà el perfil natural del terreny més de 
50cm, establint-se com a alçada màxima per al mur de contenció 3,50 m 
mesurats des del rasant del vial. 
 

c. Per al cas de l’apartat anterior, les construccions auxiliars podran tenir façana 
directament a la paret de tancament, sempre que aquesta quedi com una 
construcció en semisoterrani d’una sola façana i totalment encastada en el 
perfil natural del terreny. 
 

d. Quan els terrenys dels solars que donin front a carrer siguin horitzontals o 
amb pendent recaient avall, la tanca s’ajustarà a l’alineació del vial i el mur 
d’obra no podrà tenir una alçada superior a 60 cm, permetent-se la 
construcció d’agulles o pilars d’obra massissa com a suport d’elements 
metàl·lics, tals com reixes, portes, armaris de comptadors d’aigua, 
d’electricitat, d’escombraries o similars. 
 

e. Les tanques de delimitació de propietats entre solars contigus seran a base 
de vegetació, podent-se reforçar amb pilars metàl·lics o de formigó i una 
malla metàl·lica. 

 
Art.  251.-   Adaptació topogràfica. Desmunts 
 

1. Les plataformes d’anivellació en l’interior de la parcel·la -excepte els soterranis- 
hauran de disposar-se de tal manera que no ultrapassin un talús virtual de 
pendent 1:1 (alçada: base) traçats des de les cotes, per sobre o per sota, 
possibles en les partions. Els murs d’anivellació de terres en les partions no 
abastaran, en cap punt, una alçada superior a 1,50 metres per sobre de la cota 
natural del terreny, ni una alçada superior a 2,20 metres per sota de la cota 
natural de la partió. Els murs interiors de contenció de terres no podran 
ultrapassar, en la seva part vista, una alçada de 3,70 metres. 

2. En quant als materials de rebliment s’estarà a allò que disposa l’article 27.5) 
d’aquestes NNUU. 
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SECCIÓ VUITENA. NORMES APLICABLES AL TIPUS D’ORDENACIÓ  
 SEGONS VOLUMETRIA ESPECÍFICA 

 
Art.  252.- Objectius d’aquest tipus d’ordenació 
 

La composició o ordenació de volums, pròpia d’aquest tipus d’ordenació, es 
realitzarà per a cada sector en el Planejament Derivat o en el projecte d’obres per 
sol·licitud de llicències, que correspongui segons la qualificació del sòl. 
 

Aquests Plans o els projectes d’obres hauran d’aplicar les condicions urbanístiques 
establertes per a cada zona. Quan per aplicació d’aquestes condicions es determini 
o fixi el destí concret del sòl, operaran els paràmetres propis del tipus d’ordenació 
per volumetria específica, a fi d’abastar els següents resultats: 
 

a. La distribució de l’edificabilitat neta entre les parcel·les. 

b. L’ordenació precisa o flexible, però inequívoca, de la forma de l’edificació. 

c. La col·locació relativa de l’edificació amb un criteri d’uniformitat. 

 
Art.  253.-  Distribució de l’edificabilitat neta 
 

1. La distribució de l’edificabilitat neta es fixarà mitjançant l’assignació a cada 
parcel·la destinada a l’edificació privada de l’índex d’edificabilitat corresponent. 

 

2. Els paràmetres específics corresponents a l’objectiu de distribució de 
l’edificabilitat neta entre les parcel·les són els següents: 

 

a. Forma i grandària de la parcel·la. 

b. Ocupació màxima de la superfície de la parcel·la. 

c. Longitud mínima de façana. 
 

3. La superfície mínima de la parcel·la i del front mínim a la via pública es regula en 
les Ordenances particulars de zones. 

 
Art.  254.-  Ordenació de la forma de l’edificació 
 

1. L’ordenació de la forma de l’edificació es realitzarà en el Planejament Derivat o 
en els Projectes d’Obres de sol·licitud de les llicències, segons els casos, 
mitjançant una de les següents modalitats: 

 

a. A través de la fixació de: 
- Alineacions de l’edificació 
- Cotes de referència de la planta baixa 
- Alçada màxima i nombre topall de plantes 

 

b. A través de la determinació dels perímetres i perfils reguladors de l’edificació i 
de les cotes de referència de la planta baixa. 

 

2. La superposició de la forma de l’edificació, determinada amb subjecció a un dels 
modes establerts en l’apartat anterior, delimita les unitats d’edificació 
independent i les parets que s’hauran de construir en règim de paret mitgera. 

3. Els paràmetres específics corresponents a l’objectiu de l’ordenació, precisa o 
flexible, de la forma de l’edificació, són els següents: 

a. L’alineació de l’edificació 

b. Les cotes de referència de la planta baixa 

c. L’alçada màxima 

d. El nombre topall de plantes 

e. El perímetre regulador 

f. El perfil regulador 

4. La situació relativa de les edificacions es regula mitjançant els següents 
paràmetres: 

a. Separació mínima entre edificacions 

b. Separació mínima de l’edificació als límits de zona i als eixos del vial 

 
Art.  255.-  Configuració de l’ordenació 
 

1. L’ordenació de la forma de l’edificació podrà adoptar una de les modalitats 
següents: 

a. Configuració unívoca o precisa. Els paràmetres específics d’aquesta 

configuració són: 

- Alineacions de l’edificació 

- Alçada màxima 

- Nombre topall de plantes 
 

b. Configuració flexible o variable. Els paràmetres específics d’aquesta 
configuració són: 

- Perímetre regulador o polígon de moviment 

- Perfil regulador 

2. La cota de referència de la planta baixa és un paràmetre comú a les modalitats 
unívoca o precisa i flexible i variable. 

 
Art.  256.-  Ocupació màxima de parcel·la 
 

1. Els paràmetres de distribució de l’edificabilitat neta són els definits amb caràcter 
general per a tots els tipus d’ordenació. Les Ordenances particulars de cada 
zona fixen, en el seu cas, els valors màxims i mínims admesos. 
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2. Com a excepció al què es disposa en l’apartat anterior es fixa específicament, 
per a aquest tipus d’ordenació, el paràmetre de percentatge màxim d’ocupació en 
planta baixa. Aquest percentatge és l’establert per les Ordenances particulars de 
cada zona i, en el seu defecte, el que estableixin els Plans que s’aprovin per al 
desenvolupament de les previsions d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 

 

L’ocupació es mesurarà per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot 
el volum de l’edificació, inclosos els cossos sortints. 

3. Les plantes soterrànies resultants de desmunts, anivellacions o excavacions 
podran ultrapassar l’ocupació màxima de la superfície de la parcel·la en planta 
baixa. Podran ocupar fins a un trenta per cent (30%) en planta soterrani del 
corresponent a l’espai lliure d’edificació de titularitat privada. 

 
Art.  257.-  Cota de referència de la planta baixa 
 

1. El Pla Parcial, el Pla Especial o, en el seu cas, el projecte d’obres per la 
sol·licitud de la llicència, completarà les determinacions o previsions del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal establint, en allò que fos precís per completar 
l’ordenació continguda en aquest Pla, les següents prescripcions o 
determinacions: 

a. Regulació respecte del moviment de terres que comporti el procés 
d’urbanització. 

b. Cota de referència dels plans d’anivellació i aterrassament en què se 
sistematitzi el sòl edificable. Aquestes dades es fixaran en els plànols 
d’anivellacions i rasants i en els d’ordenació de l’edificació, sense perjudici de 
fixar també les anivellacions o rasants de les vies, places i altres espais lliures 
en aquells plànols. 

Podrà adoptar-se com a plànol d’anivellació, la cota natural del terreny, quan 
per circumstàncies topogràfiques o per exigències de l’ordenació fos 
necessari modificar la configuració natural del terreny. 

2. Les cotes de referència podran ser varies per a un mateix edifici. Les cotes de 
referència fixen la base de mesura de l’alçada màxima de l’edificació, qualsevol 
que sigui la modalitat de precisió de la planta baixa. 

3. Les cotes fixades en el Planejament Derivat o en els projectes d’obres hauran de 
ser respectades. No obstant, podran augmentar-se o disminuir-se sense 
ultrapassar, en un o altre cas, els 0,60 metres, quan l’execució del projecte 
exigeixi una adaptació o reajustament, dins d’aquests límits, o una millor 
concepció tècnica o urbanística aconselli aquesta variació. 

La variació requerirà l’elaboració del projecte de modificació de la llicència, amb 
els documents precisos per a justificar el canvi de cota. En tot cas s’estarà al que 
disposen els apartats  4 i 5 de l’article 180 de la LUC 2/02. 
 

Art.  258.-  Paràmetres en la configuració unívoca 
 

En aquesta modalitat de l’ordenació de la forma de l’edificació s’observaran les 
següents regles: 
 

1. Alineacions de l’edificació. Són les que precisa en aquest Pla, en el Planejament 

Derivat, i en els projectes d’obres, segons els casos, que determinen els límits de 
la planta baixa. A manca de regla especial en els documents urbanístics referits a 
reculades, s’aplicaran en la mesura que sigui compatible amb la regulació 
específica, les Normes aplicables al tipus d’ordenació de l’edificació segons 
alineacions de vial. 

 

2. Alçada màxima i nombre de plantes 

a. L’alçada màxima de l’edificació es mesurarà a partir de la cota de referència 
de la planta baixa. Quan l’edificació es desenvolupi esglaonadament, a causa 
del pendent del terreny, els volums d’edificació que es construeixin sobre 
cadascuna de les plantes, o part de la planta, definides com a planta baixa, 
s’ajustaran a l’alçada màxima que correspongui per raó de cadascuna 
d’aquestes plantes o parts de planta. L’edificabilitat total no ultrapassarà la 
que resultaria d’edificar en un terreny horitzontal. 

b. Les alçades màximes i el nombre màxim de plantes, en cada zona, són les 
establertes en aquestes Normes i, en el seu defecte, les que han d’establir-se 
en el planejament derivat, respectant, en tot cas, les prescripcions d’aquestes 
Normes. 

c. Per sobre de l’alçada màxima només es permetrà: 

- La coberta definitiva de l’edifici, de pendent inferior al trenta cinc per cent 
(35%) i les arrancades de la qual siguin línies horitzontals paral·leles als 
paràmetres exteriors de les façanes situades a alçada no superior a la 
màxima i el vol màxim de les quals no superi el de les volades. Les golfes 
resultants no serà habitables. 

- Les cambres d’aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta 
plana, amb alçada total de seixanta centímetres (60 cm). 

- Les baranes fins a una alçada màxima de 1,30m. 
- Els elements tècnics de les instal·lacions. 
- Els acabats de l’edificació de caràcter exclusivament decoratius. 

 
Art. 259.-  Paràmetres en la configuració flexible 
 

1. Els paràmetres específics d’aquesta configuració de l’ordenació de l’edificació 
són el perímetre i el perfil regulador. 

 

2. S’entén per perímetre regulador de l’edificació o polígon de moviment de 
l’edificació, les possibles figures poligonals que, com a envolvents màxims de 
l’edificació definides en el Pla Parcial o en el Pla Especial, serveixin per a 
determinar la posició de l’edificació. 
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3. S’entén per perfil regulador totes aquelles limitacions per determinar el màxim 
envolvent de volum dins del qual pugui inscriure’s el volum de l’edificació que 
correspon a cada parcel·la per la seva intensitat d’edificació. 

 

Quan es pretengui que l’envolvent vingui limitat superiorment per un pla 
horitzontal, bastarà limitar l’alçada d’aquest pla. Quan aquest límit superior tingui 
una altra forma constant per a qualsevol secció normal a un eix de la planta, serà 
suficient la fixació del perfil d’aquest límit. En altres casos, els Plans de 
desenvolupament o els projectes, en el seu cas, adoptaran els medis de 
representació oportuns per a la clara fixació de les limitacions expressades. 
 

L’envolvent de l’edificació no podrà ultrapassar l’alçada màxima fixada per 
aquestes Normes per a cada zona. 

 
Art. 260.- Localització relativa de l’edificació 
 

1. Els paràmetres que regulen la localització relativa de les edificacions són els 
següents: 

a. Separacions mínimes entre edificacions. 

b. Separacions mínimes de l’edificació respecte dels eixos de vial i dels límits de 
zona. 

La regulació d’aquests paràmetres és l’establerta en aquest article, i completada, 
en el seu cas, per les determinacions del Planejament derivat i projectes d’obres. 

2. La separació mínima entre edificacions o cossos d’edificació pretenen la 
preservació de la intimitat i assegurar nivells d’il·luminació i assolellament 
adequats. 

a. Als efectes de preservar la intimitat, la distància mínima entre dos edificis 
propers serà de quatre metres (4 m). 

b. Als efectes d’il·luminació i assolellament, la conjugació de les distàncies entre 
edificacions amb les seves alçades, determinats ambdós paràmetres en el 
planejament derivat i en el seu cas en els Projectes d’obres, serà tal que 
asseguri a totes les plantes de l’edificació, com a mínim, una hora de sol 
entre les 10 i les 14 hores solars, el 21 de gener de cada any. 

3. La condició d’assolellament mínim establerta en l’apartat 2.b) anterior, es 
mesurarà de la següent  manera: 

a. En els edificis, la profunditat edificable o amplada dels quals sigui inferior a 16 
metres, la seva disposició serà tal que no quedi sense assolellament, en una 
longitud de façana superior a 5 metres, una de les façanes situades en la 
direcció del llarg de l’edificació, una vegada projectades a diferents hores les 
ombres de les edificacions properes. No obstant, quan es disposin habitatges 
sense ventilació creuada -sense donar front a dues façanes oposades-, 
l’anterior consideració haurà d’acomplir-se per a les dues façanes de 
l’edificació en la direcció del seu llarg. 
 

b. En els edificis la profunditat edificable o amplada dels quals sigui superior als 
16 metres, hauran d’acomplir-se les anteriors condicions d’assolellament en 
totes les façanes de l’edificació, en la direcció del seu llarg. 
 

c. Quan una edificació es projecti amb reculades en la seva façana, aquestes 
hauran d’acomplir les dimensions dels patis de ventilació, sense que els 
siguin d’aplicació les anteriors condicions d’assolellament, als plans de 
l’edificació que els delimiten. 

 

4. Les edificacions que segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el 
Planejament Derivat, o les llicències atorgades en virtut del corresponent projecte 
d’obres puguin aixecar-se amb front a la xarxa viària bàsica o properes als límits 
de zona, hauran de preveure’s en aquells documents urbanístics de tal manera 
que, ateses l’alçada i la distància al vial o al límit de zona, els volums queden 
compresos dins dels angles traçats de la següent forma: recta horitzontal per 
qualsevol punt de l’eix del vial o del límit de zona i normal a ells, i recta passant 
pel mateix punt situat en pla vertical que contingui l’anterior i formant amb ella un 
angle de seixanta graus (60º). 
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CAPÍTOL 2 

NORMES PARTICULARS DE ZONA 

 
SECCIÓ PRIMERA.   ZONA DEL CENTRE HISTÒRIC (1) 
 
Art  261.- Definició 
 

1. Aquesta zona comprèn els nuclis històrics medievals de Begur i Esclanyà i els 
conjunts mariners típics i tradicionals de Sa Riera, Sa Tuna, Fornells i 
Aiguablava, l’ordenació dels quals respon a criteris de conservació de l’estructura 
urbana i millora de l’edificació. 

2. Les actuacions urbanístiques es basaran, per tant, en la conservació, 
rehabilitació i millora dels edificis i espais públics, la vianalització de certes àrees 
d’interès ambiental i el manteniment dels usos tradicionals. 

3. Segons les característiques tipològiques i valors arquitectònics o ambientals a 
protegir es distingeixen les subzones següents: 

 

1a: De conservació estricta pels seus valors tradicionals. 

1b: De conservació i substitució de l’edificació. 

1b/HPO: De substitució per edificació d’habitatge de protecció. [MP-5] 

Modificació puntual MP-5 

expedient: 2005 / 020011 / G  

aprovació: CTUG 03/11/2005 

publicació: DOGC 4603  29/03/2006 

 
Art.  262.-  Condicions de l’ordenació 
 

1. Tipus d’ordenació de l’edificació. En ambdues subzones l’ordenació es regula pel 

tipus d’edificació, segons alineacions de vial. 

2. Alineacions. Es defineixen en els plànols d’alineacions i rasants i coincideixen 

amb les actuals, que romandran invariables encara que existeixin reculades. En 
el cas de substitució de l’edificació existent, la nova edificació podrà recular-se de 
l’alineació oficial o separar-se de l’edificació veïna, sempre que es garanteixi el 
tractament de la façana i parets mitgeres que resultin descobertes i es compleixin 
les dimensions mínimes exigides per les servituds legals i les condicions 
higiènico-sanitàries establertes en aquestes Normes Urbanístiques. La reculada 
serà obligatòria quan existeixin jardins i patis a conservar. En aquest supòsit, 
l’edificació nova podrà ajustar-se al volum de l’anteriorment existent. En 
qualsevol cas, les alineacions s’ajustaran a les determinacions incloses en els 
Estudis de detall aprovats amb anterioritat a la vigència d’aquest POUM i que 
s’incorporen com a part integrant del seu cos normatiu. [MP-1] 

Modificació puntual MP-1 

expedient: 2004 / 011666 / G  

aprovació: CTUG 26/05/2004 

publicació: DOGC 4178  20/07/2004 

3. Ordenació volumètrica. En la subzona 1a, de conservació estricta, es prohibeix 

l’ordenació de volums a través de projectes d’obres. Així mateix queden 
prohibides en ambdues zones les operacions de reforma interior. 

4. Façana mínima. La longitud de façana serà la de la parcel·lació existent, 
obligant-se a l’ús unifamiliar o usos no residencials per als solars de façana 
inferior a 4,80 metres. 

 
Art.  263.-  Condicions d’ús 
 

1. En aquesta zona s’admeten els usos següents: 
 

a. Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 

b. Residencial. S’admeten residències, llars de gent gran i de joves, hotels, 

hostals i pensions.. 

c. Docent. S’admeten centres d’ensenyament preescolar. 

d. Cultural. S’admet en totes les seves categories. 

e. Religiós. S’admet. 

f. Administratiu. S’admet en totes les seves categories. 

g. Sanitari-assistencial. S’admeten consultoris mèdics i guarderies. 

h. Comercial. S’admet comerç al detall, mitjans establiments no 

alimentarismagatzems comercials, galeries comercials, serveis privats al 
públic, sempre d’acord amb la llei 17/2000 i normativa que la desenvolupa. 
que no consisteixin en discoteques, bars, bars musicals, sales de ball, sales 
de ball amb espectacles, café teatre i cafè concert i /o semblants. 

i. Oficines. S’admet en totes les seves categories. 

j. Recreatiu i activitats lúdiques. S’admeten centres socials i recreatius i sales 
d’espectacles, excepte discoteques. 

k. Esportiu. S’admeten gimnasos de superfície inferior a 500 m
2
. 

l. Industrial. S’admeten tallers artesans i indústries de categoria 1a. i 2a., en 

situació 2a. (a, b i c). 

m. Restauració: restaurants i bars no musicals, i el nucli de Begur no s’admet 

aquest ús llevat en els edificis en façana als carrers que consten a la 
disposició addicional novena. 
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Art.  264.-  Condicions de volum 
 

1. Edificabilitat. L’edificabilitat de la subzona de conservació estricta (1a) s’adaptarà 

en general a les condicions arquitectòniques i tipològiques existents, 
característiques distributives de l’edificació, composició de façana, jardins i patis, 
sense perjudici del dret al vol, quan les normes sobre alçada màxima i les 
específiques del Precatàleg ho permetin. L’edificabilitat de la subzona de 
conservació i substitució (1b) serà la resultant dels paràmetres de fons edificable 
i alçada màxima. 

 

En els casos de substitució, la nova edificació s’ajustarà a la mitjana de les 
alçades existents, profunditat edificable no obligatòria i a les alineacions 
establertes. Si aquestes fossin modificades per reculades de l’edificació, no 
podrà superar-se l’índex net d’edificabilitat de 1,80 m

2 
st/m

2
s. 

2. Densitat màxima. En els casos de conservació (clau 1a o 1b), el nombre 

d’habitatges màxims resultarà d’aplicar una superfície mitjana d’edificació no 
inferior a 100 m

2
 de sostre construït per unitat d’habitatge.  

 

En els casos de substitució (clau 1b), el nombre d’habitatges màxims resultarà 
d’aplicar una superfície mitjana d’edificació no inferior a 120 m

2
 de sostre 

construït per unitat d’habitatge. En qualsevol cas, les condicions de volum 
s’ajustaran a les determinacions incloses en els Estudis de detall aprovats amb 
anterioritat a la vigència d’aquest POUM i que s’incorporen com a part integrant 
del seu cos normatiu. [MP-1] 

 

Quan es tracti d’actuacions de promocions públiques d’habitatges protegits, 
aquesta superfície mitjana podrà ser inferior a les anteriorment assenyalades i 
s’ajustarà als mòduls legalment establerts per a cada règim d’habitatge protegit. 

Modificació puntual MP-1 

expedient: 2004 / 011666 / G  

aprovació: CTUG 26/05/2004 

publicació: DOGC 4178  20/07/2004 

3. Fons màxim edificable. Es respectaran les profunditats edificables definides pel 
Pla. En el cas de substitució de l’edificació, la profunditat edificable establerta 
podrà modificar-se sempre que no ultrapassi l’ocupació de l’edificació substituïda, 
ni el límit de 16 metres. En cas de dubte per falta de definició en els documents 
del Pla, s’aplicarà com a profunditat màxima edificable la mitjana de les 
edificacions adjacents, computant per a les parcel·les no edificades una 
profunditat de 14 metres. 

4. Alçada. En aquesta zona, l’alçada de l’edificació que es considerarà màxima serà 

la que correspongui a la mitjana de les edificacions existents en el tram de vial 
que correspongui a l’edificació, considerat entre els dos encreuaments –anterior i 
posterior- consecutius. Per als carrers amb edificació mitjana de dues plantes 
s’adoptarà una alçada màxima de 6,50 metres i per als carrers amb edificació 
mitjana de tres plantes s’adoptarà una alçada màxima de 9,00 metres.             
[MP-14 (m-2)] 

      Modificació puntual MP-14 (m-2) 

expedient: 2007 / 027199 / G  

aprovació: CTUG 30/01/2008 

publicació: DOGC 5087  10/03/2008 

5. Ocupació de parcel·la. No es fixa un percentatge d’ocupació màxima de la 

parcel·la. L’edificació ocuparà l’espai comprès entre les alineacions fixades en el 
Pla, respectant sense edificar els espais lliures que el Pla qualifica com a verd 
privat. 

6. Espais lliures. Els espais lliures d’edificació seran objecte de preservació o, a ser 

possible, s’enjardinaran o cultivaran com a horts, mantenint en tot cas l’arbrat 
existent. S’admetran pavellons auxiliars que, degut al pendent del terreny quedin 
encastats en aquest, formant una planta semisoterrani. La superfície màxima 
d’aquests pavellons serà de 30 m

2
. Així mateix s’admetran els soterranis 

destinats a garatge-aparcament, en espais no arbrats i quan s’asseguri 
l’enjardinament. 

7. Cossos volats. Quan se substitueix l’edificació en la subzona (1a), de 
conservació estricta, amb caràcter general en la subzona (1b), de conservació i 
substitució de l’edificació, es prohibeixen tots els cossos volats i elements sortints 
amb les següents excepcions: 

a. S’admeten balcons que no sobresurtin més de vint centímetres (20cm) en 
carrers de menys de sis metres (6m), i quaranta cinc centímetres (45c.) en 
carrers d’amplada compresa entre sis (6 m) i dotze metres (12 m). En carrers 
d’amplada superior a dotze metres (12 m) el sortint màxim permès serà d’un 
metre (1 m) com a màxim. Aquests balcons seran de planta rectangular amb 
laterals ortogonals a la façana i disposaran de barana de ferro. En projecció 
horitzontal no ocuparan més de la meitat de la longitud total de la façana, 
sense superar cada un d’ells l’amplada de 3,50 metres. 
 

b. Els sortints de cornises i ràfecs de coberta tindran un vol màxim de quaranta 
cinc centímetres (45 cm). 

8. Clau 1b/HPO, zona d’edificació en casc antic, subzona de substitució per 
edificació d’habitatge de protecció. Paràmetres de la modificació puntual [MP-5]: 

Tipus d’ordenació:                           segons alineació de vial  
Nombre màxim de plantes:             PB+2  
Alçada reguladora màxima:            segons gàlib plànol proposta 2.2 

Índex net d’edificabilitat:                   3,00 m
2
 st/m

2
 sòl  

Ocupació màxima sobre rasant:     100% 

Sostre màxim total:                           835,00  m
2
 st   

Nombre màxim d’habitatges:          12 unitats 

Profunditat del faldó de coberta inclinada: mín. 3,00 metres des de pla de façana 
Ocupació màxima en planta de terrat pla: segons gàlib plànol proposta 2.2 
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Modificació puntual MP-5 

expedient: 2005 / 020011 / G  

aprovació: CTUG 03/11/2005 

publicació: DOGC 4603  29/03/2006 

 
Art. 265.-  Condicions higiènico-sanitàries 
 

Regiran les ordenances generals de l’edificació i ús del sòl d’aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, les disposicions del Decret 28/1999, de 9 de febrer, de la 
Generalitat de Catalunya, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatges, en els casos en què resulti aplicable per substitució de l’edificació o 
rehabilitació i adaptació d’ús dels edificis per a habitatge. 

 
Art.  266.-  Condicions estètiques 
 

1. La composició de façanes respondrà al caràcter predominant de la zona. Amb 
aquesta finalitat es tendirà al manteniment de les invariants arquitectòniques 
tradicionals, d’acord amb els següents criteris i limitacions: 

a. En la composició general de les façanes predominarà l’opacitat sobre el buit, 
admetent-se un percentatge de buits no superior al 30% de la seva superfície 
total, tret de causes justificades, per la impossibilitat de l’acompliment de les 
normes que regulen la superfície mínima d’il·luminació de les peces 
habitables. En la geometria del buit, predominarà la dimensió vertical sobre 
l’horitzontal. 

b. En els casos de substitució de l’edificació, quan s’agrupin dos o més 
parcel·les existents, la composició de les façanes es referirà a les amplades i 
seqüències de la parcel·lació anterior, adaptant-se al ritme de les edificacions 
del seu voltant. Es posarà especial cura en el compliment d’aquesta condició 
els casos compresos dintre de les zones de protecció ambiental 
assenyalades al Precatàleg. 

c. La coberta serà inclinada amb vessant a dues aigües i pendent màxima del 
trenta cinc per cent, de teula àrab, excepte en els edificis actualment coberts 
amb terrat pla que fossin objecte de reforma, en els que podrà mantenir-se 
aquesta tipologia de coberta en la mateixa proporció de l’edifici existent 
objecte de remodelació. 

d. En la composició de façanes queda prohibida la utilització dels següents 
materials, mètodes i elements constructius: 

- Fàbriques de bloc o de maó vist 
- Parets de vidre 
- Pissarra 
- Fusteries d’alumini anoditzat en el seu color 
- Gelosies de vidre, ceràmica o pedra artificial 
- Elements de ceràmica, vidrat o rajola de València 
- Baranes massisses en balcons i terrasses 
- Caixes de persiana aparent en façana 

- Remeses de forjats vists en façanes 
 

e. Se sotmetrà a informe exprés, la utilització dels següents materials i elements 
constructius:  

- Aplacats de pedra natural o artificial 

- Fusteries metàl·liques 

- Plaques de zenc i de coure 

- Persianes diferents de les de llibret 
 

I, en general, tots aquells materials, la utilització dels quals, pogués resultar 
un contrast per al caràcter arquitectònic del nucli històric. 

f. Els colors i textures dels materials de façana correspondran als tradicionals 
de la zona, recomanant-se el color blanc i els tons terrossos. 

g. Així mateix, en tots els edificis del centre històric es prohibeixen els cartells 
lluminosos i les tanques publicitàries i cartells d’anuncis privats. Els rètols 
podran ser de lletres soltes de motlle, proporcionades al local, o impresos 
sobre bases planes de vidre o metall. 

h. Amb la sol·licitud de llicència es presentaran fotografies del front del carrer 
des de dos angles diferents, que mostrin l’entorn edificat. En la subzona (1a), 
de conservació estricta, es presentaran alçats de les edificacions veïnes i per 
a l’enderroc d’edificacions, amb el corresponent projecte, es justificarà l’estat 
de runa mitjançant dictamen tècnic, suficientment documentat.  

2. En aquesta zona es prohibeix la imitació d’estils arquitectònics històrics. 
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SECCIÓ SEGONA.  ZONA DEL NUCLI RURAL (2) 
 
Art.  267.-  Definició 
 

1. Comprèn els assentaments rurals existents en l’entorn d’Esclanyà, integrats per 
reduïdes agrupacions d’edificacions amb ús mixt d’habitatge i establiment 
agrícola. 

 

2. L’ordenació urbanística tendirà a mantenir els usos existents i l’harmonia del 
conjunt edificat. Les noves edificacions s’adequaran al caràcter del paisatge 
rural. 

 

3. 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. 

 
Art.  268.-  Condicions d’ús 
 

Els usos admesos en aquesta zona són: 
 

1. Habitatge rural 

2. Habitatge unifamiliar i bifamiliar 

3. Magatzems agrícoles 

4. Sitges i graners 

5. Hivernacles i vivers 

6. Usos agropecuaris 

7. Cambres frigorífiques 

8. Estables 

9. Tallers de reparació de maquinària agrícola 

10. Restaurants i bars sense música. 
 

La implantació de tots aquests usos se subjectarà a les disposicions vigents en 
matèria d’activitats i usos sotmesos a llicència, i s’exigirà el preceptiu informe 
favorable per a la seva instal·lació. 

 
Art.  269.-  Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. L’ordenació de l’edificació correspon en general al tipus 

d’edificació aïllada, admetent-se també el de volumetria específica en aquells 
nuclis on la implantació de l’edificació s’ha produït per agrupació de diversos 
habitatges. 

2. Parcel·la mínima. La parcel·la mínima edificable serà de 400 m
2
. 

3. Edificabilitat. L’índex d’edificabilitat neta sobre parcel·la edificable es fixa en 0,60 

m
2 
st /m

2
 s. 

4. Alçades. L’alçada màxima serà de 7 m, corresponent a dues (2) plantes. 

5. Ocupació de la superfície de parcel·la. L’ocupació màxima permesa és del 40% 

de la superfície de la parcel·la. 

 
Art.  270.-  Condicions higiènico-sanitàries 
 

A més de les condicions exigides amb caràcter general en aquestes Normes 
Urbanístiques per a l’ús d’habitatge, en aplicació del Decret 28/1999, de 9 de febrer, 
de la Generalitat de Catalunya, sobre requisits mínims en els edificis d’habitatges 
regiran per a aquesta zona les següents normes específiques: 

a. Les activitats classificades hauran de justificar l’acompliment de les mesures de 
protecció establertes la Llei autonòmica 3/1998 d’IAM, el seu Reglament i annex.  

b. Per a l’evacuació d’aigües residuals, on no hi hagi possibilitat de connexió amb el 
clavegueram municipal, es tolerarà la disposició de fosses sèptiques equipades 
per la depuració amb filtres biològics, dimensionades per a un cabal mínim de 
1.000 litres per a quatre usuaris, incrementant en 250 litres per cada usuari que 
excedeixi d’aquest nombre. 

c. Les instal·lacions agropecuàries es mantindran en les condicions sanitàries 
adequades, en funció de l’activitat a què es destinin, segons la regulació 
específica del Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

 
Art.  271.-  Condicions estètiques 
 

1. Les ampliacions d’edificacions o establiments existents i les noves edificacions, 
tant si es destinen a l’ús d’habitatge com a instal·lacions agropecuàries hauran 
d’adaptar-se a l’entorn edificat, mitjançant la seva composició harmònica i la 
utilització de materials homogenis. 

2. Es prohibeix la construcció d’edificacions característiques de les zones urbanes. 

3. Es prohibeix el cobriment amb plaques de fibrociment o de xapa d’acer, i en 
general la utilització de materials propis d’edificacions industrials. 

4. 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 
ni arrebossada de ciment sense pintar. 
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SECCIÓ TERCERA.  ZONA D’EIXAMPLE URBÀ (3) 

 
Art.  272.-  Definició 
 

1. Comprèn la zona d’expansió urbana, amb ús predominant d’habitatge i 
caracteritzada per un tipus d’edificació contínua, entre mitgeres, en illa tancada, 
oberta o compacta, o en desenvolupament lineal al llarg del carrer o vial. 

2. Es distingeixen diverses subzones segons la intensitat de l’edificació, tipus 
d’ordenació i usos administratius. 

 
Art.  273.-  Disposicions comunes 
 

1. Alineacions. Les alineacions oficials seran les establertes per aquest Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal en els plànols d’alineacions i rasants (sèrie H). 
Es respectaran les reculades de l’edificació establertes en els plànols. 

2. Profunditat edificable. Queda regulada per a cada illa en els plànols d’alineacions 

i rasants. En cas d’inconcreció en els documents del Pla, s’aplicarà com a 
profunditat edificable la mesura de les edificacions adjacents, comptant per a les 
parcel·les no edificades una profunditat de 12 metres i no ultrapassant els 16 
metres com a fons edificable màxim, excepte en el cas d’illes compactes 
definides en els plànols de la sèrie H d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 

3. Espais lliures. Els espais compresos en la delimitació d’illes que resultin lliures 
d’edificació tindran la consideració de zona verda privada, prohibint-hi qualsevol 
tipus d’edificació auxiliar. 

4. Garatges. En tot edifici de nova planta, o que sigui objecte de reforma o 

ampliació, serà obligatòria la previsió d’una plaça de garatge per habitatge. 

5. Cossos volats. Es prohibeixen els cossos d’edificació sortints, tant si són tancats 

com semitancats en edificis que donin façana a carrer de menys de vuit metres 
(8 m) d’amplada. Es permeten els sortints de balcons i miradors vidrats amb un 
vol màxim d’un 10% de l’amplada del carrer i un límit màxim de 1,50 m en carrers 
d’amplada igual o superior a vuit metres. En el pati d’illa el límit del vol serà de 
1,50 m. 

SECCIÓ QUARTA.  SUBZONA D’EIXAMPLE INTENSIU (3a) 

 
Art.  274.-  Definició 
 

Correspon a les àrees edificades en illa tancada o oberta, resultants d’ordenacions 
anteriors, on es produeix la major intensitat dels usos. 

 
Art.  275.-  Condicions d’ús 
 

En aquesta subzona s’admeten els següents usos: 
 

a. Habitatge. S’admet l’habitatge plurifamiliar, unifamiliar i apartaments. 

b. Residencial: S’admet en totes les seves categories.  

c. Comercial. S’admet el comerç al detall i mitjans establiments comercials no 

alimentaris.  

d. Sanitari-assistencial. S’admeten consultoris mèdics i guarderies. 

e. Docent. S’admeten parvularis i acadèmies. 

f. Cultural. S’admet. 

g. Religiós. S’admeten capelles i centres parroquials. 

h. Oficines. S’admet. 

i. Esportiu. S’admeten gimnasos i clubs esportius. 

j. Recreatiu i activitats lúdiques. S’admet. 

k. Indústria. S’admeten indústries de categoria 1a. en situacions 1-a, 1-b, 2-b, 2-c, 3 
i 4 i categoria 2a. en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 3 i 4-b. 

l. Restauració: A  la Plaça Forgas s’admet a més l’ús de restaurant i el de bar 

sense cap tipus de música ni cap altra ambientació musical per mitjans mecànics 
i sempre que es prevegi un horari màxim d’obertura des de les 7 del matí a la 1 
de la matinada, i en tot cas s’estarà al que s’estableix a la disposició addicional 
novena. 

 
Art.  276.-  Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. Correspon al tipus d’edificació, segons alineacions de vial 

amb edificació contínua entre mitgeres, determinant illes tancades, obertes o 
compactes. 

 

2. Alineacions i rasants. Són les definides en els plànols de la sèrie H a escala 
1:1.000 d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, tant si es refereixen a 
vials com a les delimitacions dels patis d’illa o espais lliures d’edificació. Les 
reculades establertes en els documents del Pla tenen un caràcter obligatori. Els 
espais lliures resultants entre l’alineació oficial i la línia d’edificació tenen la 
qualificació de zona verda privada, hauran d’enjardinar-se i no s’hi permet la 
construcció de cap tipus d’edificació auxiliar. 

 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla  d’ordenació urbanística municipal. VOLUM 3. Normes urbanístiques.Títol IV  / TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 122 

3. Parcel·la i façana mínimes. Es considera parcel·la mínima edificable la que tingui 

una superfície no inferior a 150 m
2
, i una façana mínima de 7 metres. 

 

4. Edificabilitat. La superfície edificable és la resultant de l’aplicació dels paràmetres 

de profunditat edificable i alçada. Quan mitjançant un pla derivat o el projecte 
d’obres es produeixi una reordenació de volums s’adoptarà un índex net 
d’edificabilitat que, sense superar els límits abans citats, resulti igual o inferior a 
1,80 m

2  
st/m

2
 s. 

 

5. Alçada màxima. Queda determinada per l’amplada del carrer, d’acord amb la 

següent escala: 

a. En carrers de menys de sis metres d’amplada, l’alçada màxima serà de 7 
metres (7 m) equivalent a dues plantes (PB+1P). 

b. En carrers d’amplada igual o superior a sis metres (6m), l’alçada màxima serà 
de deu metres (10 m), equivalent a tres plantes (PB+2P). 

 
 
 

SECCIÓ CINQUENA.  SUBZONA D’EIXAMPLE D’EDIFICACIÓ AGRUPADA (3b) 

 
Art.  277.-  Definició 
 

Correspon a illes on s’ha produït una ordenació d’edificació contínua, entre mitgeres, 
disposada al llarg del carrer o vial. 

 
Art. 278.-  Condicions d’ús 
 

1. Els usos admesos en aquesta zona queden restringits als següents: 
 

a. Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar. 

b. Comercial. S’admet comerç no col·lectiu en planta baixa, en compliment de la 
llei 17/2000 i de la normativa que la desenvolupa. 

c. Oficines. S’admet. 

d. Sanitari-assistencial. S’admeten consultoris mèdics i guarderies. 

e. Recreatiu. S’admet. 

f. Indústria. S’admeten indústries de categoria 1a en situacions 1-a, 1-b, 2-a, 2-

b, 2-c, 3 i 4 i categoria 2a en situacions 2-a, 2-b, 2-c, 3 i 4-b. 
 

2. Es permet l’ús de garatges en semisoterranis independents de l’edificació 
principal, quan per efectes del desnivell topogràfic de la parcel·la puguin quedar 
total o parcialment encastats en el terreny. 

 
Art.  279.- Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. Correspon al d’edificació, segons alineacions de vial, amb 
edificació contínua entre mitgeres, en agrupació lineal o illa oberta. 

2. Alineacions i rasants. Són les definides en els plànols d’alineacions i rasants 

d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (Sèrie H, a escala 1:1.000). 
L’edificació podrà situar-se en l’alineació oficial o recular-se respecta d’ella, 
segons una ordenació específica per a tota l’illa. Els espais lliures d’edificació 
tindran la qualificació de zona verda privada. 

3. Parcel·la i façana mínima. La superfície mínima de la parcel·la serà de cent 

metres quadrats (100m
2
). 

4. Profunditat edificable. Es determina en els documents del Pla i, com a màxim, 

serà de 12 metres. 

5. Edificabilitat. És la resultant de l’aplicació dels paràmetres d’alçada i profunditat 

edificable establerts per aquest Pla. On no estiguessin fixats, serà d’aplicació un 
índex net d’edificabilitat de 1,20 m

2 
st/ m

2 
s i una ocupació màxima del 60% de la 

superfície de la parcel·la. 

6. Alçada màxima. Serà de 7 m corresponent a dues (2) plantes. 
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SECCIÓ SISENA.  ZONA D’INDÚSTRIA / TALLER (4) 

 
Art.  280.-  Definició 
 

Aquesta zona comprèn les àrees de sòl urbà situades en l’entorn del nucli de Begur 
que, per les seves condicions d’accessibilitat i localització es consideren aptes per a 
l’ús de petita indústria i tallers en compatibilitat amb l’habitatge. 

 
Art.  281.-  Condicions d’ús 
 

En aquesta zona s’admeten els següents usos: 

a. Habitatge. S’admet un habitatge per parcel·la. 

b. Comercial. S’admet l’establiment comercial vinculat a la indústria, sempre que 

es compleixin les condicions de la llei 17/2000 i normativa que la desenvolupi. 

c. Oficines. S’admeten les oficines per a l’administració i gestió de la indústria. 

d. Industrial. S’admeten tallers artesanals i indústries de categoria 1a, 2a i 3a i 

magatzems industrials. 

e. Comerç a l’engròs. 

 
Art.  282.-  Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. Segons alineacions de vial amb desenvolupament lineal, 

continu o alternat, al llarg del carrer o vial. Mitjançant Estudi de Detall 
planejament derivat o el projecte d’obres que abasti una illa completa podran 
reordenar-se els volums edificables d’una illa completa, o d’un front d’illa entre 
dos carrers consecutius, i reajustar les alineacions i rasants. En aquest cas 
s’admetrà el tipus d’ordenació segons volumetria específica. 

2. Alineacions i rasants. Es defineixen en els plànols de la sèrie H d’aquest Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, a escala 1:1.000. 

3. Parcel·la mínima. La superfície mínima de la parcel·la edificable es fixa en 300 

m
2
, amb una façana mínima de 12 m. 

4. Edificabilitat. És la resultant de l’aplicació dels paràmetres relatius a l’alçada de 

l’edificació i la profunditat edificable. En els casos d’ordenació unitària de tota l’illa 
per mitjà de planejament derivat o projecte d’obres complert, s’aplicarà un índex 
net de 0,80 m

2 
st /m

2
s. 

5. Ocupació. L’ocupació màxima de la superfície de la parcel·la, quan sigui objecte 

de remodelació mitjançant planejament derivat, no superarà el 80%. 

6. Alçada. L’alçada reguladora màxima serà de 7 metres (PB+1P). 

7. Profunditat edificable. Es fixa en els plànols d’alineacions i rasants. 

8. Espais lliures. Els espais lliures d’edificació resultants de l’ordenació volumètrica 

de l’illa, o de l’aplicació directa de la profunditat edificable definida per les 
alineacions oficials, es reservaran lliures d’edificació i seran destinats a jardí o 
aparcament. En aquests espais lliures no s’admet l’emmagatzematge de 
matèries primeres, de productes manufacturats o de residus. 

SECCIÓ SETENA. ZONA SUBJECTA A ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA  
 ESPECÍFICA (5) 

 
Art.  283.-  Definició 
 

1. Aquesta zona comprèn les àrees de sòl urbà on l’edificació respon a una 
ordenació volumètrica específica aprovada definitivament, o amb concreció de 
volum específic aprovat o pendent d’aprovació. 

 

2. Els Plans Derivats o els projectes d’edificació concretaran en cada cas els 
volums edificables, atenent als perímetres reguladors quan estiguessin definits 
en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, els paràmetres aplicables segons el 
tipus d’ordenació definida en la Secció 8a. del Capítol 1r d’aquest Títol IV i les 
condicions d’ús i volum dels articles següents. 

 
Art.  284.- Condicions d’ús 
 

1. Els usos admesos són els següents: 
 

a. Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar i plurifamiliar. 

b. Comercial. S’admet l’establiment comercial no col·lectiu en planta baixa, 

sempre que es compleixi la llei 17/2000 i la normativa que la desenvolupi. 

c. Oficines. S’admet. 

d. Cultural. S’admet. 

e. Docent. S’admet. 

f. Esportiu. S’admet. 

g. Recreatiu. S’admet. 

h. Industrial. S’admeten magatzems, tallers i indústria de categoria 1a i 2a, en 

situacions a, b i c. 

i. Restauració: restaurants, bars i Cafès sense música, essent d’apliació el que 
disposa a la Disposició addicional novena. 

 

2. Es disposarà d’una plaça d’aparcament per habitatge, ja sigui en garatge 
individual o col·lectiu, o a l’aire lliure, dins dels límits de la parcel·la. 

 
Art.  285.- Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. Correspon al tipus d’ordenació segons composició de volums 

o edificació volumètrica específica. 

2. Parcel·la mínima. La parcel·la mínima per a cada desenvolupament unitari serà 
de 750m

2
. Quan es produeixi una ordenació volumètrica d’habitatges unifamiliars 

en fila, la unitat parcel·lària mínima per habitatge es determina en 125 m
2
. 

3. Ocupació. L’ocupació màxima de la superfície de la parcel·la es fixa en un 40%, 

admetent-se fins a un 10% addicional per a edificacions auxiliars. 
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4. Edificabilitat. L’índex net d’edificabilitat és de 0,80 m
2 
st/ m

2
s. 

5. Ordenació de volums. Els volums edificables es disposaran respectant les 
condicions generals establertes en aquestes Normes per al tipus d’ordenació de 
volumetria específica. 

6. Alçada. L’alçada reguladora màxima serà de 7 metres, corresponent a dues 

plantes (PB+1P), mesurada sobre la cota de referència de la planta baixa. Com a 
pla d’anivellació s’adoptarà la cota natural del terreny. 

7. Espais lliures. Els espais que resultin lliures d’edificació per aplicació del 

paràmetre d’ocupació de parcel·la, tindran la consideració de zona verda privada. 

8. Cossos volats. S’admeten els cossos volats tancats, semitancats o oberts amb 
un sortint màxim de 1,50 m. 

9. Porxos. En les agrupacionsd’habitatges en fileres, s’admet la construcció en la 

planta a nivell del terreny de porxos tancats o semitancats amb una superfície 
d’ocupació en planta no superior a 15 m

2
 per unitat d’habitatge. Aquesta 

superfície no computarà dintre de l’edificabilitat resultant per l’aplicació de l’índex 
net especificat a l’apartat 4. Aquests elements es cobriran amb sostre de  teulada 
o bé com terrassa accesible des de la planta superior. 

10. Reculades. L’edificació principal se situarà amb una separació mínima de 3 
metres respecte de l’alineació oficial, sense perjudici de les majors limitacions 
que fossin procedents per aplicació de les normes generals sobre el tipus 
d’ordenació. Els cossos auxiliars, destinats a garatge, podran situar-se en 
l’alineació oficial. 

11. Separació entre edificis. La separació mínima entre edificis serà de 4 metres. 

 
Art. 286.-  Condicions estètiques 
 

Els desenvolupaments unitaris d’habitatges unifamiliars entre mitgeres se 
subjectaran a una composició arquitectònica homogènia per a cada agrupació o 
edifici. 
 
 

SECCIÓ VUITENA.  ZONA RESIDENCIAL URBANA (6) 

 
Art.  287.-  Definició 
 

1. Aquesta zona comprèn les àrees urbanes perifèriques, on s’ha produït una 
tipologia d’habitatge unifamiliar o bifamiliar, en edifici aïllat amb jardí o hort, sobre 
parcel·la de reduïdes dimensions. 

 
Art.  288.- Condicions d’ús 
 

1. En aquesta zona, els usos queden restringits als següents: 

a. Habitatge. Unifamiliar i bifamiliar. 
b. Comercial. S’admet l’establiment comercial no col·lectiu en planta baixa, sempre 

d’acord amb el que estableix la llei 17/2000 i la normativa que la desenvolupi. 
c. Oficines. S’admeten despatxos professionals. 
d. Esportiu. S’admet. 
e. Recreatiu. S’admet. 
f. Industrial. S’admeten tallers i locals industrials de categoria 1a. i 2a. 
g. Restaurants, Bars i cafès: S’admet sense música, essent d’aplicació el que 

s’estableix a la disposició addicional novena. 

2. S’exigeix la construcció de garatge amb una capacitat mínima d’una plaça per 
habitatge, sense perjudici de les necessàries per l’establiment d’altres usos. 

 
Art.  289.- Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. L’edificació correspon al tipus d’edificació aïllada. 

2. Parcel·la i façana mínima. La superfície mínima de la parcel·la edificable es fixa 

en 250 m
2
, i la longitud mínima de façana no serà inferior a 12 metres. 

3. Ocupació i reculades. L’edificació podrà ocupar un 40% de la superfície de la 

parcel·la, admetent-se fins a un altre 10% per a construccions auxiliars. 
L’edificació principal haurà de separar-se 3 metres de l’alineació oficial i 2 metres 
de les mitgeres. Les parcel·les d’amplada menor a 9 m que formen cantonada 
amb dos carrers mantindran la separació de 3 m respecte d’una d’elles, podent-
se reduir aquesta distància fins a 2 metres en l’altra. Les construccions auxiliars 
podran adossar-se a l’alineació oficial sense ocupar més d’un terç de la mateixa, 
i als contigus veïns si existeix acord formalitzat entre els propietaris. 

4. Edificabilitat. L’índex net d’edificabilitat serà de 0,80 m
2 

st/ m
2
s, admetent-se una 

edificabilitat suplementària de 0,10 m
2 
st/ m

2
s per a l’edificació auxiliar. 

5. Alçada màxima. L’alçada màxima es fixa en set metres (7 m), corresponent a 

dues plantes (PB+1P). 

6. Espais lliures. Els espais que resultin lliures d’edificació es destinaran a jardí o 

hort, no admetent-hi cap edificació. Es preservarà l’arbrat existent, no permetent-
se la tala de més arbrat que l’estrictament necessària per a l’ocupació de les 
edificacions. 
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SECCIÓ NOVENA.  CIUTAT JARDÍ 

 
Art.  290.- Definició 
 

Aquesta qualificació comprèn les àrees de sòl urbà procedents de Plans Parcials 
executats, on la implantació edificatòria respon al tipus d’ordenació d’edificació 
aïllada, envoltada de vegetació, en una aproximació al model de ciutat jardí. 

 
Art. 291.-  Zones i subzones 
 

Atenent a l’ús predominant, plurifamiliar o unifamiliar, a la intensitat de l’ús i 
percentatge d’ocupació de la superfície de la parcel·la, es distingeixen dues zones i 
vàries subzones, amb una subclassificació en tipus segons les condicions de 
parcel·lació existents. 
 

1. Zona d’habitatge plurifamiliar (7) 
 

Ciutat jardí intensiva En parcel·la de 400m
2
 7a 

Ciutat jardí extensiva En parcel·la de 800m
2
 7b 

 

2. Zona d’habitatge unifamiliar (8) 
 

Ciutat jardí semi-intensiva  

En parcel·la de 400m
2
 8a4 

En parcel·la de 600m
2
 8a6 

 

Ciutat jardí extensiva  

En parcel·la de 800m
2
 8b8 

En parcel·la de 1.000m
2
 8b10 

En parcel·la de 1.200m
2
 8b12 

 

Ciutat jardí dispersa  

En parcel·la de 1.500m
2
 8c15 

En parcel·la de 2.000m
2
 8c20 

 
Art.  292.- Disposicions comunes 
 

Per a totes les subzones incloses, d’ús plurifamiliar o unifamiliar, s’estableixen les 
condicions següents: 

1. Parcel·la mínima. La superfície mínima de parcel·la correspon a l’especificada 
per a cada un dels tipus classificats, admetent-se parcel·les de superfície i 
longitud de façana menors quan tinguin origen en alguns dels següents casos: 

a. Que es tracti de parcel·les existents entre altres ja construïdes 

b. Que procedeixin de segregació o divisió formulades n'escriptura pública amb 
anterioritat a la vigència de la revisió i adaptació al Text refós de la Llei del 
Sòl de 1976, del  Pla General Municipal d’Ordenació de Begur aprovat en 
1982, i que no hagin estat objecte de segregacions posteriors. També seran 
admissibles les parcel·lacions amb llicència municipal aprovada abans de 
l’entrada en vigor del PGMO de 1989 

2. Façana mínima. La longitud mínima del front de parcel·la a la via pública serà de 

14 metres en parcel·les de superfície inferior a 1.000 m
2
 i de 20 metres en 

parcel·les de superfície igual o superior a 1.000 m
2
, sense perjudici de l’excepció 

establerta en el supòsit de l’apartat 1 d’aquest article.  

3. Agrupació d’edificis i parcel·les. Amb caràcter general, es permetrà adossar a la 

paret mitgera les edificacions de dues parcel·les veïnes, quan es tracti d’un 
projecte unitari o existeixi compromís formalitzat entre els propietaris, i mitjançant 
projecte unitari, en la subzona de ciutat jardí semiintensiva i en aquelles àrees de 
gestió on el Pla ho assenyali expressament, podran agrupar-se parcel·les per a 
abastar una composició unitària de l’edificació. S’haurà de redactar i tramitar 
l’aprovació d’un Projecte de reparcel·lació, que inclourà un estudi volumètric de 
l’ordenació, amb les següents condicions: 

a. El nombre de parcel·les a agrupar estarà compresa entre un mínim de dos i 
un màxim de sis, i la ubicació de l’edificació en la parcel·la resultant estarà 
subjecta a les condicions topogràfiques, de preservació de l’arbrat i de 
protecció paisatgística de l’entorn. 

b. El màxim de nombre d’habitatges resultant no podrà excedir del corresponent 
a la suma de les parcel·les originàries, segons l’ús definit per a cada subzona. 

c. La parcel·la serà inscrita com a finca indivisible, no admetent particions 
físiques de cap tipus, ni tan sols les constituïdes per cleda vegetal. 

d. L’edificabilitat corresponent a l’agrupació estarà subjecta a una disminució 
respecte del volum edificable de les parcel·les originàries, d’acord amb la 
següent escala: 

 

Parcel·les agrupades % de disminució 
 de l’edificabilitat 

2 parcel·les 20% 

3 25% 

4 30% 

5 35% 

6 40% 
  

e. Hauran de respectar-se els paràmetres relatius a l’ocupació màxima de la 
parcel·la, alçada màxima de l’edificació i reculades per aquest Pla per a cada 
subzona. 
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f. Les condicions descrites a l’apartat d) d’aquest article seran també d’aplicació 
per a les parcel·les qualificades amb clau de ciutat jardí semiintensiva 
procedents de parcel·lacions anteriors a l’aprovació d’aquest Pla d’ordenació 
urbanística municipal i amb superfície igual o més gran a l’equivalent de 
l’agrupació d’un nombre de parcel·les situades dintre de l’interval que 
s’assenyala en l’apartat 3.a. [MP-14 (m-11)] 

Modificació puntual MP-14 (m-11) 

expedient: 2007 / 027199 / G  

aprovació: CTUG 30/01/2008 

publicació: DOGC 5087  10/03/2008 

g. Agrupació d’edificacions a la Urbanització Font Martina. En les parcel·les 

edificades d’acord amb el Pla parcial i el projecte d’habitatges cooperatiu de 
1975, regiran les condicions d’agrupació següent: 

1. Es permet l’edificació adossada en tota l’extensió del límit del veí a fons de 
parcel·la –amb una alçada màxim de 3,00 metres en planta baixa i coberta 
plana- sense necessitat de projecte unitari ni acord entre veïns. També es 
permet l’edificació adossada en les mateixes circumstàncies anteriors en la 
mitgera perpendicular a carrer entre parcel·les, com a perllongació de 
l’edificació principal, respectant els gàlibs de separació a via pública. 

2. Es permet la construcció en planta primera dels volums actualment edificats 
en planta baixa de l’agrupació principal, adossats al límit de parcel·la veïna 
sense necessitat de projecte unitari ni acord entre veïns, respectant el pati 
interior de l’agrupació. 

3. Es permet l’enderrocament i/o rehabilitació dels volums  actuals i la seva 
substitució, respectant les agrupacions de les unitats d’habitatge existents. 

4. Es prohibeix l’enderrocament i/o substitució de les unitats d’habitatge de 
manera individual. Per a actuacions de nova edificació que substitueixi 
l’anterior, es requerirà la condició de l’enderroc previ de com a mínim dos 
habitatges agrupats cap el front de façana a carrer i la posterior d’agrupació 
dels habitatges de nova edificació. 

5. Serà obligat el tractament de les mitgeres resultants amb materials d’acabat 
de façana. 

Modificació puntual MP-41 Paràmetres Urbanització Font Martina 

expedient: 2007 / 064386 / G  

aprovació: CTUG 19/12/2017 

publicació: DOGC 7551  05/02/2018 

4. Garatges. Qualsevol que sigui l’ús d’habitatge, plurifamiliar o unifamiliar, haurà de 

preveure’s una plaça d’aparcament per habitatge, no comptabilitzant-se per a 
aquest ús ni la superfície de vial, ni de les voreres, ni els aparcaments públics 
previstos en el Pla. 

 

Els garatges podran situar-se en l’alineació oficial, integrats en el mur de 
tancament, amb una longitud màxima equivalent a un terç de la longitud de la 
façana. En qualsevol cas, es respectaran les condicions establertes amb caràcter 
general per a les edificacions amb front de façana a vials de la xarxa bàsica. 

 

5. 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. 

 

En endavant, a excepció dels nuclis mariners tradicionals de Sa Riera, Sa Tuna i 
Fornells-Aiguablava, no s’admetrà el color blanc en el tractament general dels 
paraments de façanes tret en elements constructius singularitzats, recomanant-
se la utilització dels tons terres (6/1, 6/2, 6/3, etc. del Munsell Soil Color Charts). 

 

6. Alçada màxima. A més del que es disposa en les condicions generals sobre 
alçades i profunditats edificables d’aquestes Normes, els edificis no superaran el 
màxim de dues plantes, ni l’alçada màxima de set metres sobre cada punt natural 
del terreny. 

 

7. En els murs de tancament de parcel·la a vial es disposaran armaris metàl·lics per 
allotjar els mòduls de comptadors d’aigua i electricitat, i es col·locarà una bústia 
per al correu, indicant el nombre de la parcel·la referida a cada carrer d’acord 
amb el que estipuli l’Ajuntament. 
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SECCIÓ DESENA.  ZONA 7.  ÀREES D’HABITATGE PLURIFAMILIAR 

 
Art.  293.-      Definició 
 

Aquesta zona comprèn els sectors on, en virtut de Plans Parcials aprovats, s’han 
produït assentaments d’habitatge plurifamiliar, apartaments i residència temporal o 
turística, amb serveis comuns. En aquesta zona no s’ultrapassaran les següents 
densitats, segons la unitat  el polígon d’actuació o el solar: 
 

Subzona D. bruta/U.A. D. neta/solar 

C. jardí intensiva (7a) 23 habitatge/Ha 1 habitatge/150m
2
s 

C. jardí extensiva (7b) 17 habitatge/Ha 1 habitatge/260m
2
s 

 
Art.  294.-     Condicions d’ús 
 

S’admeten els següents usos: 
 

a. Habitatge. Habitatge plurifamiliar. 

b. Residencial. En totes les seves categories el residencial.  

c. Cultural. S’admet. 

d. Religiós. S’admet. 

e. Comercial. Limitat a establiments de comerç al detall en edificis exclusius, de 

superfície màxima 250 m
2 

i sempre que es compleixi la llei 17/2000 i la normativa 
que la desenvolupa.  

f. Esportiu. Piscines i pistes esportives a l’aire lliure, sense superar l’ocupació 

màxima permesa de la superfície de la parcel·la. 

g. Recreatiu. S’admet. 

h. Restauració: només s’admet restaurant. A la platja del Racó, s’admet a més l’ús 

de restaurant i de bar sense cap tipus de música ni cap altra ambientació musical 
per mitjans mecànics i sempre que es prevegi un horari màxim d’obertura des de 
les 7 hores del matí a la 1 hores de la matinada, essent d’aplicació el que 
s’estableix a la Disposició addicional novena. 

 
Es prohibeix qualsevol altre ús. 

 
 Art.  295.-  Condicions de volum 
 
1. Edificabilitat. Segons les intensitats d’ús i l’ocupació de la superfície de la 

parcel·la, s’estableixen els següents índexs d’edificabilitat: 
 

7a Ciutat jardí intensiva 0,80 m
2
t/ m

2
s 

7b Ciutat jardí extensiva 0,60 m
2
t/ m

2
s 

 

2. Tipus d’ordenació de l’edificació. Correspon al tipus d’edificació aïllada. La 

parcel·la mínima i les reculades de l’edificació respecta de l’alineació oficial i 
contigus seran els següents: 

 

Subzona Parcel·la 
mínima 

Sep. Façana 
mínima 

Sep. Posterior Sep. Lateral 

7aa 400 m
2
 3 m 3 m 3 m 

7b 800 m
2
 5 m 3 m 3 m 

 
3. Alçada màxima. L’alçada màxima permesa en aquesta subzona és de 7 metres, 

corresponent a dues plantes (PB+1P). 
 
4. Ocupació. L’ocupació màxima de la superfície de la parcel·la per a cada subzona 

és la següent: 
 

Subzona O. Principal O. Secundària 

7aa 40% 10% 
7b 30% 10% 
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SECCIÓ ONZENA.  ZONA 8.  ÀREES D’HABITATGE UNIFAMILIAR 

 
Art.  296.-     Definició 
 

Aquesta zona comprèn la majoria dels assentaments d’habitatge temporal existents 
en el municipi, generats per l’execució de Plans Parcials d’iniciativa privada, on s’ha 
produït una tipologia predominant d’habitatge unifamiliar en edifici aïllat amb jardí 
privat. 

 
Art.  297.-    Condicions d’ús 
 

Pel seu propi caràcter, els usos admesos en aquesta subzona queden limitats a: 

a. Habitatge. S’admet exclusivament l’habitatge unifamiliar. 

b. Residencial. S’admet l’ús residencial però limitat a una superfície edificada que 
serà, com a mínim, equivalent a la superfície de sis (6) parcel·les mínimes. 

c. Comercial. S’autoritzen petits comerços i locals de serveis destinats a cobrir les 

necessitats quotidianes, fins a una superfície per local de 250m
2
. I serveis privats 

al públic. Pel que fa a l’ùs comercial s’haurà de cumplir la llei 17/2000 i normativa 
que la desenvolupi. que no consisteixen en discoteques, bars musicals, sales de 
ball, sales de ball amb espectacles, cafè concert i /o semblants. 

d. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 50% de la superfície edificable de la 

parcel·la. S’admeten els despatxos de professionals lliberals sense limitació. 

e. Sanitari-assistencial. S’admeten consultoris mèdics i guarderies infantils. 

f. Religiós. S’admet. 

g. Recreatiu. S’admet amb el límit màxim de 400 metres per establiment. 

h. Esportiu. S’admeten piscines i pistes esportives sense superar l’ocupació 
permesa de la parcel·la. 

 

La resta d’usos queda prohibida i expressament discoteques, bars musicals, sales 
de ball, sales de ball amb espectacles, cafè concert i /o semblants 
 
Art.  298.-     Condicions de volum 
 

1. Edificabilitat. Per raó de les intensitats d’ús i l’ocupació de la superfície de la 

parcel·la, el volum màxim admissible per a cada tipus queda determinat pels 
següents índexs d’edificabilitat. 

 

a. Ciutat jardí semiintensiva 
 

8a4 0,60 m
2 
st/ m

2
s 

8a6 0,50 m
2
 st/ m

2
s 

 

b. Ciutat jardí extensiva 
 

8b8 0,40 m
2
 st/ m

2
s 

8b10 0,35 m
2
 st/ m

2
s 

8b12 0,30 m
2
 st/ m

2
s 

c. Ciutat jardí dispersa 
 

8c15 0,25 m
2
 st/ m

2
s 

8c20 0,20 m
2
 st/ m

2
s 

 

2. Tipus d’ordenació. Correspon al tipus d’edificació aïllada. 
 

3. Ocupació. L’ocupació màxima permesa sobre la superfície neta de la parcel·la, 

segons els tipus classificats, és la següent: 
 

 O. Principal O. Secundària 

Ciutat jardí semiintensiva 30% 10% 
Ciutat jardí extensiva 20% 8% 
Ciutat jardí dispersa 15% 8% 

 

4. Separacions a espais contigus. La situació relativa de l’edificació respecte de 

l’alineació oficial i dels contigus de la parcel·la, haurà de respectar les següents 
distàncies: 

 

Subzona Façana Lateral / fons 

Ciutat jardí semiintensiva 3m 3m 
Ciutat jardí extensiva 5m 3m 
Ciutat jardí dispersa 5m 5m 

 

5. Condicions d’edificabilitat.  

a. Les edificacions amb façana a carreteres o altres vials de la xarxa bàsica 
definida en els plànols d’estructura general i model de territori d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, s’ajustaran a les determinacions dels 
articles 24 a 31 de la Llei 7/1993 reguladora de carreteres de Catalunya, 
respecte de zones de domini públic, servitud, afectació i línies d’edificació, 
en quan al sòl urbà que confronti amb trams de carreteres que encara no 
hagin passat a la categoria de travessia urbana així com al sòl urbà pendent 
de desplegament urbanístic. S’entenen com a polígons de sòl urbà 
pendents de desplegament urbanístic aquells que hagin de redactar un Pla 
de millora urbana o un Pla especial urbanístic. 

El planejament derivat, doncs, delimitarà la linia d’edificació d’acord amb la 
Llei  autonòmica 7/93. En qualsevol cas, abans de la redacció d’aquests 
instruments, o un cop aprovats aquests, en les zones afectades, la 
concessió de llicència municipal per a edificacions, instal·lacions o usos que 
es pretenguin realitzar en les zones de protecció de les carreteres, estarà 
subjecte a l’informe favorable de l’Òrgan administratiu competent, no 
autoritzant-se com a regla general l’atorgament de llicències en aquestes 
àrees. 

En les zones de servitud que defineixin els futurs planejaments derivats, es 
tolerarà la construcció de garatges integrats en el mur de tancament, situat 
a una distància no menor de 3 metres comptats des de l’aresta de la 
calçada en el cas de carreteres. La franja de sòl no edificable que resulti 
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per aplicació d’aquesta regla, tindrà consideració d’espai lliure de domini i 
ús públic i no podrà ser ocupat per cap construcció, ni tan sols pel 
tancament de la parcel·la. En els vials de la xarxa bàsica que no tenen la 
consideració de carreteres, les tanques podran situar-se en l’alineació 
oficial, podent situar així mateix els garatges integrats en elles quan les 
parcel·les estiguin pendent amunt. Quan es tracti de vessants amb pendent 
cap a baix, per a cada cas s’estarà al què es disposa en les Normes de 
Protecció contingudes en el Títol III d’aquestes Normes Urbanístiques. 

b. En tots els altres casos, dintre les travessies urbanes, on no sigui necessari 
cap desplegament de planejament derivat, seran  d’aplicació els paràmetres 
d’alineacions i reculades de les diferents claus urbanístiques, segons 
correspongui en cada cas. 

 

6. Edificacions auxiliars. Es permetran les edificacions, construccions i  

instal·lacions auxiliars definits a l’article 210, apartats 35 i 36 d’aquestes normes 
urbanístiques, respectant l’ocupació màxima establerta, sense superar la 
intensitat màxima d’edificabilitat i amb una alçada màxima de 3 metres. Les 
edificacions auxiliars se situaran dintre dels gàlibs d’ocupació que s’indiquen a 
l’article 249 d’aquestes normes urbanístiques, amb excepció de les destinades a 
garatge, que podran disposar-se en l’alineació oficial, sense perjudici de 
l’establert a l’apartat anterior. 

Les piscines, a partir dels 30 m
2
 de superfície,  i les pistes esportives a l’aire lliure 

computaran als efectes de l’ocupació permesa de la superfície de la parcel·la. La 
seva ubicació en la parcel·la estarà condicionada per la preservació de l’arbrat 
existent. [MP-28] 

Modificació puntual MP-28 

expedient: 2011 / 045254 / G  

aprovació: CTUG 06/10/2011 

publicació: DOGC 6023  13/12/2011 

SECCIÓ DOTZENA.  ZONA 9.  D’AGRUPACIÓ RESIDENCIAL 

 
Art.  299.-     Definició 
 

Aquesta zona comprèn les àrees d’edificació agrupada de caràcter turístic-
residencial i, en algunes subzones, d’habitatge temporal o apartaments, que pel seu 
caràcter específic suposen un augment de la intensitat de l’ús i un complement dels 
equipaments de l’àrea. 

 
Art.  300.-    Subzones 
 

Atenent a una classificació dels usos residencials i de la seva intensitat, es 
distingeixen les següents subzones: 
 

9a. Agrupació en poblat típic 

9b. Agrupació hotelera opcional 

9c. Polígons especials d’ordenació 

9d. Hotelera 

9e. Campaments de turisme 

9f. Condominis 

 
 

Art.  301.-     Densitats 
 

Les densitats màximes admissibles en les subzones són: 
 

Subzona Densitat Hab./Ha. m
2
 solar/Hab. 

9a 30 Hab/Ha 330 m
2
sòl net/Habitatge 

9b  50 m
2 
st/Habitació 

9c 17 Hab/Ha 580 m
2
sòl net/Habitatge 

9f Segons Annex 3 Segons Annex 3 

 
Art.  302.-     Condicions d’ús 
 

Els usos admesos en cada subzona són els següents 
 

Subzona Usos admesos 
9a. Poblat típic Habitatge (plurifamiliar) 
 Comercial no col·lectiu (*) 
 Cultural  
 Recreatiu  
 Sanitari-assistencial 

9b. Hoteler opcional Habitatge (unifamiliar) 
 Hoteler (**)  
 Recreatiu / Restaurants 
 Comercial establim. Individual (*) 
 Sanitari-assistencial 
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9c. Polígons especials Habitatge (uni i plurifamiliar) 
 Comercial establim. Individual (*) 
 Recreatiu 
 Esportiu 

9d. Hoteler Hoteler (**) 
 Recreatiu 
 Comercial al servei d’usuaris (*) 
 Esportiu 

9e. Campaments de turisme Acampada 
 Comercial servei usuaris (*)  
 Recreatiu 
 Esportiu 

9f. Condominis Habitatge (uni i plurifamiliar) 
 Residencial 
 Comercial establ.individual (*) 
 Oficines 
 Sanitari-assistencial 
 Recreatiu 
 Esportiu 

 
(*) Segons la legislació per a l’ùs comercial d’aplicació 
(**) Segons la legislació turística d’aplicació, no admetent-se la modalitat d’hotels apartaments  

Modificació puntual MP-14 (m-12) 

expedient: 2007 / 027199 / G  

aprovació: CTUG 30/01/2008 

publicació: DOGC 5087  10/03/2008 

 
Art.  303.-     Condicions de volum 
 

1. Tipus d’ordenació. Els tipus d’ordenació, segons edificació aïllada i edificació, 

segons volumetria específica seran aplicables a les subzones 9a, 9b, 9d i 9f. Les 
subzones 9c i 9e se subjectaran al tipus d’edificació aïllada exclusivament. 

 

2. Parcel·la mínima. Les parcel·les mínimes corresponents a cada subzona són les 
següents: 

 

9a. Poblat típic 1.000 m
2
 

9b. Hoteler opcional 5.00 0m
2
 

9c. Polígons especials 5.000 m
2
 (*) 

9d. Hoteler 5.000 m
2
 

9e. Campaments de turisme 10.000 m
2
 

 
(*) La parcel·la mínima admissible per a la clau 9c podrà ser inferior a l’assenyalada en els 
casos que procedeixin de segregació o divisió formulades n'escriptura pública amb anterioritat 
a la vigència de la revisió i adaptació al Text refós de la Llei del Sòl de 1976, del  Pla General 
d’Ordenació Municipal de Begur aprovat  en 1982, i que no hagin estat objecte de segregacions 
posteriors. També seran admissibles les parcel·lacions amb llicència municipal aprovada abans 
de l’entrada en vigor del PGMO de 1989. 
 

3. Ocupació. L’ocupació màxima de l’edificació respecte de la superfície de la 

parcel·la serà la corresponent als percentatges següents: 
 

9a. Poblat típic 50% 
9b. Hoteler opcional 25% 
9c. Polígons especials 20% 
9d. Hoteler 35% 
9e. Campaments de turisme 20% 

En totes les subzones s’admet una ocupació addicional del 5% per a edificacions 
auxiliars i serveis generals i del 7% per a instal·lacions esportives descobertes. 

4. Separacions. La situació relativa de l’edificació respecte de l’alineació oficial i 
dels contigus de la parcel·la, haurà de respectar les següents distàncies: 

 

Subzona Façana Lateral/fons Entre edificis 
9a. Poblat típic 5m 3m Igual a l’alçada 
9b. Hoteler opcional 5m 5m Igual a l’alçada 

9c. Polígons especials 5m 5m Igual a l’alçada 

9d. Hoteler 5m 5m Igual a l’alçada 

9e. Campaments de turisme 5m 5m Igual a l’alçada 
 

Aquestes separacions podran ajustar-se mitjançant la redacció d’estudi 
volumètric de l’ordenació dintre la tramitació del projecte d’obres. 

5. Edificabilitat. L’índex d’edificabilitat neta aplicable a cada subzona és el següent: 
 

9a. Poblat típic 1,00 m
2
 st/ m

2
s 

9b. Hoteler opcional 0,60 m
2
 st/ m

2
s 

9c. Polígons especials 0,30 m
2
 st/ m

2
s 

9d. Hoteler 1,00 m
2
 st/ m

2
s 

9e. Campaments de turisme 0,20 m
2
 st/ m

2
s 

 

6. Alçada i nombre màxim de plantes. L’alçada i nombre màxim de plantes permesa 

serà de 7 metres, corresponent a dues (2) plantes, sobre cada punt del perfil 
natural del terreny, per a les subzones 9a, 9b, 9c i 9e, i de 10 metres, 
corresponents a tres (3) plantes per a la subzona 9d. 

7. Regulació de la subzona 9f. Condominis. En aquesta subzona la regulació 

volumètrica s’ajustarà a les determinacions pròpies de les normes que per a cada 
condomini hagin estat aprovades mitjançant la formulació del document de 
planejament corresponent. En l’Annex 3 d’aquestes Normes urbanístiques 
s’adjunta un quadre amb els paràmetres urbanístics corresponents als diferents 
àmbits qualificats sota la clau 9f. 

 
Art.  304.-     Condicions higiènico-sanitàries 
 

Seran d’aplicació les normes generals establertes en aquest Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal i les normes específiques de l’Administració de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya que regulen els diferents usos residencials de les subzones 
considerades. 
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Art.  305.-     Condicions estètiques 
 

1. La composició dels edificis s’ajustarà a les condicions físiques de l’entorn, no 
admetent-se en les zones d’arbrat la utilització del color blanc com a tractament 
general de les façanes, ni que l’alçada dels edificis superi la de l’arbrat existent. 

 

2. En la composició arquitectònica es tendirà a la incorporació de les invariants 
pròpies de la rica tradició arquitectònica de la comarca geogràfica, evitant la 
incorporació de formes i elements propis d’altres regions. Es prohibeix el 
mimetisme o la caricatura dels estils històrics i de l’arquitectura popular. 

SECCIÓ TRETZENA.  ZONA 10.  D’EQUIPAMENTS PRIVATS 

 
Art.  306     Definició 
 

Aquesta zona comprèn les àrees qualificades com a equipaments d’ús públic o 
restringit i titularitat privada en els Plans Parcials aprovats. En molts casos la 
classificació donada als usos és confusa en les ordenances, i aquestes Normes 
pretenen aplicar uns límits a l’edificabilitat en funció dels usos previstos, 
homogeneïtzant-los amb els equipaments comunitaris que integren els sistemes 
generals i locals d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  
 

En tots els casos, l’alçada de l’edificació no superarà els 7 m i les 2 plantes. 

 
Art.  307 Subzones. Paràmetres 
 

1. Subzona 10a. Equipaments esportius 

a. Condicions d’ús. S’admet exclusivament l’ús esportiu en les seves diferents 
modalitats. S’admet l’habitatge per a la persona de manteniment i l’edificació 
del club social. 

b. Condicions de volum. L’índex d’edificabilitat neta per als usos admesos és de 
0,15 m

2
 st/ m

2
s. 

2. Subzona 10b. Equipaments Socioculturals 

a. Condicions d’ús. S’admet l’ús cultural, docent, d’esbarjo i oci, recreatiu i 
esportiu, centres cívics i assistencials i l’habitatge per a la persona de 
manteniment i el director. 

b. Condicions de volum. L’índex d’edificabilitat neta es fixa en 0,80 m
2
 st/ m

2
s. 

3. Subzona 10c. Equipaments comercials 

a. Condicions d’ús. S’admeten els usos següents:  establiments comercials i 
mitjans establiments comercials no alimentarisç al detall i magatzems 
comercials amb un límit de superfície de venda màxima de 799 m2

 
  i 

restaurants. A la plaça del Portal d’en Paloma s’admet exclusivament l’ús de 
bar sense cap tipus de musica ni cap altra ambientació musical per mitjans 
mecànics i  sempre que es prevegi un horari màxim d’obertura des de les 7 
hores del matía a la 1 de la matinada, els usos de restauració i de bars serà 
d’aplicació el que s’estableix a la Disposició addicional novena. 

b. Condicions de volum. L’índex d’edificabilitat neta serà de 0,80 m
2
 st/ m

2
s per 

al grau 10cd, i de 0,30 m
2
 st/ m

2
s per al grau 10c. 
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4. Subzona 10d. Aparcament 

a. Condicions d’ús. S’admet com a ús exclusiu l’aparcament de vehicles 
automòbils. Les dimensions mínimes per plaça seran de 2,20x4,50m, i la 
superfície per plaça no serà inferior a 20 m

2
 inclosos els accessos i passos de 

distribució. 

b. Condicions de volum. En aquesta subzona no es concedeix cap edificabilitat. 
S’admet la construcció de coberts com a protecció solar. 

 
6.5. Subzona 10e. Verd privat, àrees de vianants i àrees de joc 
 

a. Condicions d’ús. En aquesta subzona s’admeten els usos relacionats amb 
l’esbarjo a l’aire lliure, segons el tipus i el destí de les àrees relacionades. 

b. Condicions de volum. Només s’admet l’edificació de quioscos i altres 
edificacions destinades al manteniment i servei d’aquests espais, així com 
garatges, amb una ocupació màxima del 5% i un índex d’edificabilitat neta de 
0,05 m

2
 st/ m

2
s. 

 
7.6. Subzona 10f. Equipament religiós 
 

a. Condicions d’ús. En aquesta subzona s’admet exclusivament l’ús religiós. 

b. Condicions de volum. S’admeten exclusivament l’edificació existent sense cap 
possible augment d’edificabilitat. 

c. S’admeten les obres de consolidació, reparació i manteniment, respectant la 
configuració arquitectònica existent. 

 

8.7. Subzona 10g. Equipament residencial 
 

a.f. Condicions d’ús. En aquesta subzona s’admet exclusivament l’ús residencial  
de tipus col·lectiu (cases de colònies, residències per grups o col·lectius, 
asils, llars de gent gran, etc...) 

b.g. Condicions de volum. Es reconeix  l’edificació existent corresponent a l’antic 
Convent de Santa Reparada.  

L’índex edificatori màxim és de 0,30 m
2
 st/ m

2
s. sobre tot l’àmbit de la zona 

qualificada amb aquesta clau d’equipaments. El sostre resultant inclou 
l’edificació existent que deurà de restar-se per al càlcul de la superfície 
màxima d’ampliació. 

L’alçada màxima de la nova edificació no ultrapassarà els 7 metres (PB+1). 

Simultàniament al projecte d’obres, deurà formular-se estudi volumètric o 
instrument urbanístic de desenvolupament equivalent en cas d’obres 
d’ampliació. 

c.h. S’admeten les obres de consolidació, reparació i manteniment de l’edificació 
existent, respectant la seva configuració arquitectònica. 

 

SECCIÓ CATORZENA.  ZONA 20.  EDIFICACIÓ PRIVADA D’INTERÈS 
 
Art.  308     Definició 
 

Aquesta zona comprèn aquelles edificacions aïllades qualificades dintre del sòl urbà 
que, per la seva tipologia edificatòria, la seva posició topogràfica o el seu entorn 
presenta un interès de permanència. 
 

Art.  309     Condicions d’ús 
 

Pel seu propi caràcter, els usos admesos en aquesta subzona queden limitats a: 

a.f. Habitatge. S’admet l’habitatge unifamiliar i bifamiliar 

b.g. Residencial. S’admet l’ús residencial col·lectiu. 

c.h. Comercial.. S’admeten establiments  comercials no col·lectius, sempre que es 

compleixi la llei 17/2000 i la normativa que la desenvolupi. 

d.i. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 50% de la superfície edificable de la 

parcel·la. S’admeten els despatxos de professionals lliberals sense limitació. 

e.j. Sanitari-assistencial. S’admeten consultoris mèdics i guarderies infantils. 

f.k. Religiós. S’admet. 

g.l. Esportiu. S’admeten piscines i pistes esportives.  

m. Restaurants: serà d’aplicació el que s’estableix a la Disposició addicional novena 

d’aquesta normativa 
 

Art.  310    Condicions de volum 
 

1. Edificabilitat. L’edificabilitat en aquesta zona es defineix amb relació amb 

l’edificació actualment existent, permetent-se l’augment de la mateixa mitjançant 
obres de millora que siguin compatibles amb l’edificació existent i el seu entorn,  
quedant determinat pels següents paràmetres: 

 

Superfície parcel·la Ampliació permesa Limitacions 

Fins 5.000 m
2
 250 m

2
 sostre <50% edificació existent 

Més de 5.000 m
2
 350 m

2
 sostre <30% edificació existent 

2. Tipus d’ordenació: Correspon al tipus d’edificació aïllada. 

3. Condicions d’edificabilitat: 

a. En els edificis existents s’admeten les obres de conservació, 
consolidació, reparació, modernització i millora. Les obres de millora 
s’ajustaran al que es disposa en l’apartat 1 sobre edificabilitat. 

b. Les obres d’ampliació sobre els edificis existents s’ajustaran al que es 
disposa en l’apartat 1 sobre edificabilitat 

c. Les obres de nova planta s’ajustaran a les condicions següents: 

 Sostre màxim: segons parcel·la 

 Alçada màxima: 7 metres (PB+1) 

 Distància mínima a front de vial, laterals i fons: 5 metres
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
 

Primera.  En aplicació de la Llei de Costes, les disposicions que la desenvolupen i la 

Sentencia del TC 149/1991 de 4 de juliol, per al desenvolupament d’aquest Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal es podrà formular un Pla especial urbanístic de 
Protecció de la Zona marítim-terrestre que comprendrà la ribera del mar i una franja 
litoral de 100 metres mesurats des de la línia de partió, amb l’objecte de reglamentar 
pormenoritzadament els usos i activitats, segons la classificació del sòl i la 
zonificació establerta en aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb la 
participació de l’administració de costes competent, per determinar els llindars de la 
zona marítim-terrestre. En el Pla especial  es determinarà amb precisió el traçat del 
camí de ronda, ajustat a la zona de trànsit, o amb assenyalament d’itineraris 
alternatius on procedeixi per raó de la topografia, i preveurà els necessaris vials 
d’enllaç amb la xarxa viària establerta pel Pla i aparcaments en proporció suficient 
per facilitar l’accessibilitat i utilització pública de la ribera del mar. 
 

El Pla Especial proposarà la revisió de la partió de la zona marítim-terrestre, amb les 
modificacions que siguin procedents per raó de la  definició legal sobre la ribera del 
mar, especialment referides als nuclis tradicionals de Sa Riera, Sa Tuna, i Fornells-
Aiguablava, i determinarà la ubicació i traçat dels passeigs marítims d’aquestes 
cales. 
 

Així mateix, contindrà les determinacions precises sobre la composició 
arquitectònica de les edificacions en aquesta zona, en aplicació del Decret sobre 
declaració de Paratges Pintorescos de la Costa Brava. 
 
Segona. En desenvolupament de les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, es podrà formular per l’administració competent i/o 
l’Ajuntament formular, un Pla especial urbanístic de Protecció i Gestió dels recursos 
naturals de les àrees sotmeses al règim de protecció forestal, amb l’objectiu de 
compatibilitzar la racional utilització i explotació d’aquestes àrees amb la 
salvaguarda de la seva ecologia i paisatge. Tot això sense perjudici del compliment 
de les disposicions contingudes al PEIN. 
 
Tercera. En desenvolupament de les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, es podrà formular per l’administració competent i/o 
l’Ajuntament formular, un Pla especial urbanístic per àrees sotmeses a algun del 
diversos règims de protecció en sòl no urbanitzable i que en raó de les seves 
deficients condicions de conservació necessiti d’instruments de reposició específics. 
 
Quarta. En tots els Plans de desenvolupament d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal i en els projectes d’edificació que en endavant es tramitin, s’observaran les 
disposicions del Decret 100/1984, de 10 d’abril, sobre Supressió de Barreres 
Arquitectòniques. 
 

Cinquena. Amb excepció de la zona de Centre històric, tots els projectes que tinguin 

per objecte edificacions destinades a habitatge, residència, indústria, comerç i usos 
terciaris, preveuran places d’aparcament, en proporció als següents paràmetres, - si 
bé els comerços es regiran pel que disposa la Llei 17/2000 de 29 de desembre-: 
 

Habitatge 1 plaça per habitatge 
Residencial 1 plaça per apartament 

1 plaça cada 4 habitacions hoteleres 
Indústria 1 plaça cada 100 m

2
 edificats 

Comerç 1 plaça cada 100 m
2
 edificats, en locals de superfície major de 

250m
2
 

Oficines 1 plaça cada 100 m
2
 

Sanitari 1 plaça cada 10 llits 
Cultural 1 plaça cada 200 m

2
 edificats, en locals de superfície major de 

1.600 m
2
 

Esportiu 1 plaça cada 10 localitats 
Recreatiu 1 plaça cada 10 localitats 

 
Sisena. L’Ajuntament podrà  promulgar una ordenança per a limitar o prohibir, 

l’execució d’obres de moviment de terres, enderroc i edificació en zones 
determinades durant els mesos de juliol i agost. 
 
Setena.- En quant a la regulació d’horaris dels establiments públics, així com a la 

definició i abast de música mecànica, bars musicals, s’estarà a allò que disposi la 
normativa autonòmica en cada moment a aquest respecte, a més del Decret 
239/1999 de 31 d’agost, la Llei  10/1990 de 15 de juny  de l’espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics, la llei 3/1998, el seu reglament i annexos, i 
demés normativa sectorial aplicable. 
 
Vuitena.- Pel que fa  usos i activitats les llicències es tramitaran de conformitat amb 

les disposicions vigents en cada moment, així com amb l’ordenança que 
l’Ajuntament aprovi o  tingués aprovada. 
 
Novena.-  1.- Pel que fa als establiments comercials, s’estarà a allò que disposa la 

legislació autonòmica sectorial sobre equipaments comercials que prevaldrà sobre el 
que estableix el present Pla. 

2.- La normativa d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, no deixa sense 
efecte, sinó que ho estableix específicament, les ordenacions i plans d’usos i 
regulacions detallades aprovades per l’Ajuntament amb anterioritat a aquest Pla, 
entenen-se incorporades al mateix, tal com l’ordenació de la Plaça de l’Església i 
altres. En especial queda vigent l’Ordenança d’usos d’establiments públics, i 
activitats recreatives aprovada pel ple de l’Ajuntament en data 28 de març de 2000 
(BOP Girona n. 51), i en especial la seva disposició transitoria, tot tenin en compte 
que la remisió d’articles s’ha d’entendre feta per cada sector al nou articulat d’aquest 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.  
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De forma genèrica i com a refundició del que s’estableix a aquelles ordenançes i el 
que estableixen els articles 59.b,108,116,125,  263, 268, 275, 278, 284, 288, 294, 
297, 302, 307, 309 d’aquest POUM, es fixa la següent relació: sectors que 
corresponen la clau 1, 2, 3, 5 i 6 s’admet l’ús de restauració en quan a restaurants i a 
bars no musicals, sense perjudici de les excepcions que s’estableixen a la normativa 
o en aquesta disposició; a la resta d’urbanitzacions només s’admet l’ús de 
restauració de restaurants i bars sense música, si són un servei complementari i per 
tant no com a activitat principal, d’activitats esportives, hotels i equipaments privats i 
públics;  al nucli de Begur es prohibeix tot tipus de restaurant i bars, a excepció dels 
edificis en façana als carrers Bonaventura Carreras, Pi de Ralló, Pi i Tató, Plaça de 
la Vila, Plaça de l’Esglèsia, carrer Ventura Sabater costat llevant, Plaça Lluís Esteva 
Cruañas,  carrer St. Pere, Plaça Pella Forgas, carrer Francesc Forgas, Plaça Forgas, 
carrer de la Creu, Plaça Portal d’en Paloma i només s’admet l’ampliació dels 
existents en el carrer Sta. Teresa, carrer St. Josep, carrer Ventura Sabater costat 
ponent, carrer Ventura Sabater i avinguda Onze de Setembre, en tots ells s’admet 
l’ús de restaurant i bar sense música llevat de condicions específiques pròpies de 
l’edificació i de normativa sectorial.  

En quant a bars musicals, sigui per música mecànica o en viu, quedan prohibits al 
nucli de Begur excepte en els edficis amb façana al carrer Pi de Ralló i carrer Pi 
Tató, i s’admeten petites ampliacions dels existents en el carrer St. Pere, el Camí del 
Mar, l’avinguda Onze de setembre i el carrer Bonaventura Carreras. En el sòl 
urbanitzable i no urbanitzable, l’ús de restauració, bars musicals o no, discoteques, 
sales de ball i similars resta prohibit, llevat que la norma específica d’aquest Pla ho 
admeti. 

3.- A l’Avinguda de l’Onze de stembre i al Camí del Mar, els bars musicals existents, 
sobre els que s’admeten petites ampliacions d’acord amb la modificació aprovada 
definitivament en data 12 de març de 2010 (DOGC 30 d’abril de 2010), podran 
adaptar-se a l’activitat de restauració i bar, sense activitat musical (ni en directe ni 
reproduïda). La sol·licitud de transformació i adaptació, haurà de comportar 
necessàriament la renúncia a la llicència de bar musical, activitat que no està 
autoritzada en el planejament vigent, i que està en ús disconforme en aquest carrers. 
La nova llicència / autorització comportarà el mateix règim existent per la resta de 
bars restaurant existents en aquests carrers. La referència als dits carrers ho és en 
els trams que figuren avui autoritzades petites ampliacions de restaurants i de bars 
musicals; la resta de trams no es veu alterat per la present disposició, i per tant no 
s’admet l’ús de restauració ni de bars musicals o no 

4.- Als efectes del que determinen els anteriors apartats, s’entenen per ampliacions i 
petites ampliacions:  

a)  augment del servei en taules o terrasses exteriors que en el seu cas autoritzi 
l’Ajuntament, com a ocupació de la via pública o en espais privats. En cap cas 
l’augment que impliqui el servei exterior, no podrà crear molèsties al veïnat. Aquesta 
ocupació d’espais exterior, en cas de ser autoritzada, indicarà el màxim de serveis, 
l’espai a ocupar, l’horari –que podrà ser diferent al de l’activitat interior del local-, així 
com les demés condicions pròpies de les autoritzacions a precari que s’atorguen de 

la via pública; quan es tracti d’ocupacions d’espais privats tindran igual règim jurídic 
que l’activitat en el local interior (ús disconforme). Aquesta ampliació s’entendrà 
temporal, i no generarà drets adquirits, ni pot ser objecte de traspàs quan sigui sobre 
la via pública. Les taules o terrasses seran fàcilment desmuntables i hauran de ser 
retiradesfora de les hores de servei, quan es tracti d’ocupacions en via pública. 

b) Ampliacions d’espais interiors destinats als clients per redistribució del local, 
sempre que no comporti obra major, i sigui conseqüència de disminució o augment 
de la barra, magatzem, reordenació dels banys i similars. En cap cas, la reordenació 
podrà comportar un augment de més del 25% dels serveis existents. La reordenació, 
ampliació i/o petita ampliació, aniran encaminades a l’adaptació, conservació i 
manteniment de l’activitat, -o en el seu cas, al canvi quan es permeti-, en el marc de 
l’ús disconforme. 

c) Per les ampliacions i petites ampliacions, serà preceptiva les autoritzacions, 
llicències i/o comunicacions i els tràmits administratius corresponents. Quan es tracti 
de locals en edificis en divisió de propietat horitzontal, es requerirà la autorització de 
la comunitat de propietaris, llevat del cas de l’autorització de taules i terrasses 
exteriors en ocupació de via pública  [MP-22 i MP-33, substituïdes per MP-35] 

Modificació puntual MP-35 

expedient: 2014 / 053906 / G  

aprovació: CTUG 05/06/2014 

publicació: DOGC 6669  22/07/2014 

 
Desena.- En virtut d’allò  que disposa l’apartat 3 de l’article 57 de la LUC 2/02, en quan 

a reserva del 20% del sostre d’ús residencial  de nova implantació en aquest 
Planejament, i donat que Municipi de Begur és eminentment turístic, de segona 
residencia, essent mínima la demanda d’aquest tipus d’habitatge, s’estableixen els 
següents paràmetres: 
 

a) Sostre Total d’ús residencial de l’anterior Pla = 1.984.298 m
2
 st. 

b) Sostre  Total d’ús residencial del present Pla = 1.918.166 m
2
 st. 

 

Això suposa una disminució de sostre  de 66.132 m
2
 st. 

 

Per tant no és qualifica sostre per ús residencial de nova implantació sinó que es 
disminueix el sostre total potencial.  A més a més hem de tenir en compte que, tret 
del nucli del casc històric que no augmenta el seu àmbit, no ens trobem amb cap 
polígon d’actuació i/o sector amb densitats superiors a 25 habitatges/Ha. No ens 
trobem, en efecte, amb les condicions que exigeixen l’obligació de constituir aquesta 
reserva la construcció d’habitatge de protecció pública. En el cas dels polígons 
situats fora dels nuclis antics, no aconsellen per la seva situació aïllada la ubicació 
d’aquest tipus de reserves. 
 

En qualsevol cas, i sense modificació del Pla, quan es desenvolupin Polígons o 
Sectors de Planejament es podrà crear i traspassar reserves per a la construcció 
d’habitatges protegits d’un sector o polígon a altre, sempre que hi hagi conformitat 
dels propietaris afectats, mitjançant conveni, i l’Ajuntament ho informi favorablement.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 

Primera.  Els edificis i instal·lacions construïts amb anterioritat a l’aprovació  de la 

Revisió d’aquest  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que resultessin 
disconformes amb les seves determinacions,  es regiran  pel que disposa l’article  93 
del DL 1/1990 de 12 de juliol 102 de la LUC 2/02, en la seva situació de fora 
d’ordenació o volum i/o ús disconforme. 

  
Segona. Sense perjudici de la derogació continguda en la disposició final primera, 

mantindran la seva vigència les determinacions dels Plans Parcials aprovats 
referides a les obligacions dels promotors sobre el règim de cessions i altres 
càrregues urbanístiques. L’Ajuntament establirà els terminis concrets per a 
l’efectivitat de les cessions obligatòries i la finalització de les obres d’urbanització i 
implantació dels serveis pendents d’execució que, en cap cas, superaran els tres 
anys des de la vigència del present Pla, o els terminis que es disposin a cada fitxa. 
establerts en el Programa d’Actuació. 

 
Tercera. Mantindran igualment la seva vigència, les determinacions dels Plans 

Parcials aprovats referides a les tanques de parcel·la. 

 
Quarta. Els plans parcials en curs d’execució dels sectors Port d’es Pi, Es Valls. 

Pins Mar i Cap Rubí, així com els plans especials de S’Antiga, mantindran la seva 
vigència fins la conclusió de les obres d’urbanització i implantació dels serveis, 
d’acord amb el que es disposa en els seus respectius Plans d’Etapes. Les 
edificacions s’ajustaran a les determinacions contingudes en els corresponents 
Plans Parcials i Especials. 

 
Cinquena. Mentre l’Ajuntament no desenvolupi i aprovi una ordenança sobre 

l'autorització d’ocupació de la via pública, per establiments públics, a més del que 
està en vigor –que en quan es contradigui amb la present disposició queda derogat- 
seran d’aplicació  les següents regles: 

 

1.- Totes les autoritzacions seran anyals. 

2.- Només es permetrà l'ocupació de via pública com extensió de l’activitat 
d’establiments públics de restauració. 

3.- L’espai a ocupar només podrà ser el de davant de la façana de l’establiment, i 
que no obstaculitza la sortida necessària en cas d’emergència, ni molesta tal 
ocupació als veïns laterals i frontals. 

4.- A l'acabament de la zona d’ocupació, haurà de quedar un espai mínim de quatre 
metres fins a la façana enfrontada, o fins a un altre espai d’ocupació. El màxim que 
l’Ajuntament podrà autoritzar d’ocupació serà d’una fondaria de 7 metres si totes les 
circumstàncies ho permeten. 

5.- Les ocupacions en l’angle interior de cantonades, no s’admeten sense 
autorització escrita del titular i posseïdor de l’establiment contigu en la cantonada, 
que pot ser perjudicat per l'ocupació. 

6.-  En els casos en què concorrin les circumstàncies esmentades abans, fossin dos 
establiments els que pretenguessin l’ocupació, aquesta no s’autoritzarà sinó es 
posen d’acord. En casos d’autoritzacions ja atorgades per un any, d’existir un nou 
establiment que pretengui l’ocupació, i no es posi d’acord amb l’actual ocupant, 
comportarà l’extinció sense indemnització de l’autorització atorgada. 

7.- Les autoritzacions anyals s’atorgaran totes durant un període fix que l’Ajuntament 
determinarà. Això sense perjudici del que s’ha establert a l’apartat anterior. 

8.- Totes les ocupacions compliran les normes de seguretat, així com els horaris i el 
màxim soroll admès.  

9.- Si un establiment dona front a un carrer de menys de quatre metres, però està 
situat en un edifici que dona façana a una cantonada amb vial de més de quatre 
metres, es podrà atorgar l’ocupació, sempre que hi hagi autorització de la Comunitat 
de Propietaris.  

10.- Totes les autoritzacions s’atorgaran o denegaran de forma discrecional, atenent 
a criteris de respecte a l’interès públic, seguretat, descans de veïns, i estudiant les 
circumstàncies que hi concorren en cada cas, com per exemple, dificultat al pas de 
vianants quan sigui carrer amb afluència. En tot cas les extincions anticipades de les 
autoritzacions per raons d’interès públic o per canvi en l'ordenació de la vialitat o de 
la pròpia ocupació, no donaran dret a indemnització, i s’entenen atorgades a precari. 
En cap cas aquestes autoritzacions seran transmissibles, llevat els casos mortis 
causa. 

11.- En quan a les marquesines a façanes dels establiments, les autoritzacions 
també ho seran per un any, hi hauran de ser desmuntables, de tal manera que  en la 
sol·licitud d'una nova autorització, si se’n disposava d’una anterior, s’haurà 
d’acreditar, que al menys la marquesina hagi estat retirada de la via pública per un 
període mínim d’un mes. Les ombrel·les siguin fixes a la façana com a tendals o no,  
si són plegables, no tenen la consideració de marquesina. 

12.- Quan en una mateixa alienació  de vial, hi hagi varis establiments, es repartiran 
passos d’entrada als establiments de forma proporcional, amb una amplada mínima 
de 1’5 metres que haurà de quedar lliure de cadires i taules. L’Ajuntament decidirà 
en cada cas l'allargada màxima de les fileres frontals, establint un màxim d’entre 8 i 
10 metres d’amplada, segons les circumstàncies, i establint-hi els passos esmentats. 

13.- Aquesta disposició transitòria no serà d’aplicació a la ordenació de plaçes quins 
projecte d’ordenació s’aprovin amb posterioritat a la aprovació provisional d’aquesta 
revisió, sempre que en la ordenació el projecte incorpori espai d’utilització privativa 
destinada a bars i restauració en substitució de la possibilitat d’ocupar espai públic 
llindant a la façana, i que els arquitectes redactors del projecte propossin com a més 
racional per la ordenació de la plaça; en aquests casos s’aplicarà el règim general 
d’autoritzacions d’ocupació de via pública. 
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Sisena.- Zona d’Enclavament industrial transitori (clau EIT):  
 

1.1.-  Definició.  Aquesta zona comprèn un àmbit actualment existent d’instal·lacions 

industrials, que corresponen a l’escorxador d’Avícola María. 

2.- Condicions d’ús. S’autoritza els usos industrials fins a la categoria sisena. 

També s’admet la instal·lació d’estació estanca de bombeig o de depuració d’aigües 
residuals. 

3.- Condicions de volum.  

a. S’admet una ampliació de l’edificació actualment existent del 50% del sostre 
existent.  

b. Ocupació màxima.  Les edificacions amb caràcter fix no ultrapassaran el 30% 
de la superfície de la parcel·la. 

c. Alçada màxima de la nova edificació.  Limitada a PB i un pis, amb una alçada 
màxima del puntal de cobriment de les naus de 12,50 m. 

En qualsevol cas, les edificacions autoritzades tindran la consideració de 
provisionals i s’estaran a les determinacions de l’art. 51 de la LUC 2/02. 

4.- Edificació existent. S’admeten les obres de consolidació, reparació i manteniment 
de l’edificació existent, respectant la seva configuració arquitectònica. Aquestes 
edificacions, en tot allò que incompleixin els paràmetres regulats en aquestes 
Normes Urbanístiques, quedaran en règim de volum disconforme, d’acord amb les 
determinacions de l’article 112 de la LUC 2/02. 

5.- Cessament de l’activitat. Aquesta qualificació d’enclavament industrial transitori 

en sòl no urbanitzable s’atorga en quant a la continuitat d’aquesta activitat 
reglamentada. En cas de cessament d’aquesta activitat, aquest àmbit s’inclourà 
dintre d’alguna de les claus de protecció de sòl no urbanitzable dels sòls veïns, més 
adequada a les característiques físiques 

 

Setena.-  Zones de trànsit a Sòl urbà:  

En el cas dels polígons pendents de desplegament urbanístic que no han assolit 
encara la condició de sòl urbà consolidat (per la no execució per impossibilitat o 
dificultat en la seva gestió o per les seves circumstàncies de procedència anterior), 
els convenis signats durant la tramitació de la primera fase d’aquesta revisió, que 
han creat un principi de confiança llegítima en els particulars, subscrits abans de 
l'entrada en vigor de la LUC 2/02, i tenint present la impossibilitat de la tramitació 
continguda en les disposicions transitòries d’aquella llei, donada la seva practica 
vigència  des de l’aprovació de la llei, es consideren en trànsit a Sòl urbà  consolidat, 
per la qual cosa les cessions establertes en les fitxes, s’entendran com a  
complement discontinu de la zona o àmbit d’actuació.  

En quant a les cessions imposades per l’article 43 de la LUC 2/02, donat el seu 
escàs increment tant de nous usos com de nova edificabilitat, s’entén compensada 
amb les cessions o aportacions per l’adquisició de patrimoni Municipal del sòl. 
 

Vuitena.- Acabament de la urbanització: 
 

Als articles 33.b.1) i 2);  33.d.7) i 35.2), així com al 43.3); 84.4) i 85.2) d’aquestes 
NNUU, s’estableix una transitorietat que afecta en part a parcel·les o acabament 
d’urbanitzacions. Tenint present que la revisió del Pla va néixer amb la idea d'agilitar 
la gestió i l’acabament o consolidació d’alguns sectors o parts d’ells,  les parcel·les 
properes a la trama urbana de serveis urbanístics, que no tinguin altres cessions que 
la de vialitat podran obtenir llicència, si presten les garanties adequades tant pel que 
fa a les obres d’urbanització, cessions, etc... poden completar de manera individual i 
per trams, però sempre amb les connexions als serveis generals, la urbanització, 
sense més tràmit. Aquesta opció haurà de ser assumida pel propietari de forma 
expressa, i tot renunciant al projecte d’equidistribució per les obres d’urbanització o 
per les cessions, encara que sigui una millora per l’àmbit o per  tercers propietaris. 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal.  VOLUM 3. Normes urbanístiques. Disposicions finals  /  TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 137 

DISPOSICIONS FINALS 
 

Primera. Queden Derogades tots aquells instruments urbanístics, ordenances i 

demés ordenacions contraries a les determinacions del Present Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
 
Segona.- En allò no previst en aquest Pla serà d’aplicació el que estableix la llei 

d’urbanisme 2/2002 de 14 de març, la Llei estatal LSV 6/1998 i les demés 
disposicions generals i sectorials, com la de carreteres, costes, equipaments 
comercials, etc... 
  
Tercera.  D’acord amb el que disposa l’article  156 i 153 de la Llei 2/2002 de 14 de 
març d’urbanisme, l’aprofitament urbanístic que rebi l’ajuntament per cessió en sòl 
residencial, haurà de ser amb sòls que permetin executar l’aprofitament urbanístic 
cedit, incorporant dits sòls al patrimoni municipal de sòl i habitatge, i d’acord amb 
l’article 156 es destinarà a les finalitats previstes a l’article 153, segons remissió 
concreta que fa l’article 156, ambdós de l’esmentada llei 2/2002 d’Urbanisme. El 
mateix destí se li donarà a aquelles compensacions previstes a l’expedient de 
tramitació del Pla,  que provinguin d’obligacions de cedir aprofitament urbanístic, bé 
sigui en altres sectors urbanitzables, en sòl urbà, en ambdós casos residencials i de 
procedència de cessió  del percentatge d’aprofitament urbanístic, i per tant els 
imports rebuts s’hauran de destinar a adquisició de sòl  per complir els fins previstos 
a l’article 153 per remissió de l’article 156 de la llei 2/2002, i en cap cas es podrà 
destinar l’import a altres finalitats. 
 
Quarta. Aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal entrarà en vigor al dia 

següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de l’acord de la 
seva aprovació definitiva. 
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NORMES URBANÍSTIQUES.  Índex analític 

 
A 
Abocaments industrials  art.    164 
Abreviatures i referències  art.     1-9 
Actes que afectin medi ambient-llicència  art.   23,1 
Actes subjectes a llicència  art.      23 
Activitats Contaminants  art.    153 
Activitats extractives  art.    146 
Activitats i Obres: llicència simultània  art.   33,A 
Activitats i usos en sòl No Urbanitzable  art.    146 
Activitats: Indústries, Mesures Correctores  art.      69 
Activitats: Llicència ambiental  art.      68 
Activitats: Qualificació  art.      68 
Actuacions aïllades en sòl Urbà  art.      94 
Actuacions privades, gestió  art.   10,4 
Administració actuant  art.      15 
Adquisició de sistemes, acord propietaris  art.   16,8 
Agrícola,  Protecció  art.    145 
Agrupació residencial (9), paràmetres art.  299 a 305 
Agrupacions, ciutat jardí (7-8),   art. 292,3 
Aigües: Captació art.    163 
Ajust àmbit zones 5%  art.      46 
Alçada i plantes, edificació aïllada  art.    247 
Alçada, a alineació de vial art.     236-237 
Alçada, agrupació residencial (9)  art. 303,6 
Alçada, centre històric  art. 264,4 
Alçada, concepte        art.    210-215 
Alçada, eixampla agrupat (3 b)                         art. 279,6 
Alçada, eixampla intensiu, (3 a)                          art. 276,5 
Alçada, plurifamiliar (7)                       art. 295,3 
Alçada, resid. Urbana (6)                          art. 289,5 
Alçada, zona indústria (4)                        art. 282,6 
Alçada, zona v. Específica (5)                       art. 285,6 
Alçades, ciutat jardí (7-8), genèric art. 292,6 
Alçades, nucli rural art. 269,4 
Alineació de vial, ordenació art.    235 
Alineació de vial, paràmetres   art.  234 a 241 
Alineacions i rasants art.       39 
Alineacions i rasants, concepte art.    210 
Alineacions i rasants, eixampla intens art. 276,2 
Alineacions, centre històric art. 262.2 
Alineacions, eixampla agrupat (3 b) art. 279,2 
Alineacions, indústria i taller (4) art.    282 

Àmbits d’actuació Urbanística: Polígons i sectors art.    47 - 20 
Amplada vial art.      210.5 
Anuncis i Cartells art.  172-233 
Aparcament, places DA,4 
Aparcaments en sòl Urbanitzable Delimitat art. 105 
Aparcaments en subsòl art.    78 
Aplicació de disposicions  DF,2 
Aprofitament del subsòl art.   74 
Aprofitament Urbanístic en general art.    47 
Arbrat: protecció d'Obres art.  169 
Arbres, tala- necessitat llicència art. 23,1 
Àrees d’especial protecció art.  142 
Àrees de Gestió en sòl Urbà art.    95 
Avenç Pla Parcial, subsectors art.    99 
 

B 
Barreres arquitectòniques DA,3 
 

C 
Caducitat Llicencies: art.  23,7 
Camí de Ronda  DA, 1 
Camins Rurals, modificació- llicència art.  23,1 
Carreteres i vials protecció art.   199-200 
Carreteres Noves art.   173 
Carreteres, Serveis art.   171 
Cartells publicitaris         art.  233 
Catàleg i Precatàleg                                                                            art. 14-168-180 
Categories Industrials: Modificació art.     70 
Centre històric, paràmetres art. 259 a 264 
Cessió gratuïta de sòl, transmissió art.     21 
Cessions en Sòl Urbà art.     86 
Cessions Obligatòries Plans Parcials art.   101 
Cessions, terminis DT,2 
Ciutat jardí, paràmetres (7-8) art. 288 a 296 
Classificació del Sòl art.     43 
Classificació Sòl Urbanitzable Delimitat art.     96 
Claus d’identificació art.       9 
Clavegueram, contaminació aigües art.   161 
Codi Civil, interpretació art.       7 
Codi d’identificació art.       9 
Col·lectors no admissibles en ZMT art. 148,7 
Compensació: sòl Urbà art.     90 
Competències i col·laboració ciutadana art.     10 
Compliment del Pla art.       6 
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Composició arquitectònica   DA,1 
Concepte de Solar art.      85 
Concessions per equipaments art.      18 
Conclusió d’Obres art.     41 
Condicions Edificació en les Zones art.      48 
Condicions estètiques art.    229 
Condicions estètiques, centre històric art.    266 
Condicions estètiques, ciutat jardí (7-8)  art.  290,5 
Condicions estètiques, nucli rural art.    271 
Condicions estètiques, zona (9) art.    305 
Condicions Llicències art.   23,3 
Condicions volum, edif. priv. Inter. (20) art.    310 
Condominis, agrupació resid. (9 f) art.  303,7 
Configuració flexible, volumetria espec.   art.    259 
Configuració unívoca, volumetria espec. art.    258 
Consorcis urbanístics art.      15 
Construcció: Obligacions art.      34 
Construccions auxiliars, edific. Aïllada art.    249 
Contaminació Atmosfèrica art.    153 
Contaminació Enllumenat art..   153,6 
Convenis Urbanístics – vinculació art.        5 
Cossos sortints  art. 210.6-216-217-218 
Cossos volats, centre històric art. 264,7 
Cossos volats, zona v. Específica (5) art. 285,8 
 

D 
Declaració, monuments-efectes art.    184 
Densitat màxima, centre històric art.    262 
Densitats, agrupació resid. (9) art.    301 
Derogació   DF,1 
Desenvolupament Industrial art. 122 a 129 
Desenvolupament Urbà Intensitat I art. 106 a 113 
Desenvolupament Urbà Intensitat II art. 114 a 121 
Desenvolupament Urbà Intensitat III art. 122 a 130 
Desmunts, edificació aïllada art.    251 
Determinacions fonamentals del POUM  art.        1 
Direcció Facultativa art       35 
Disposicions generals d’aplicació art.        1 
Documentació del POUM –Relació art         8  
Domini Públic Marítim Terrestre art.    148 
Dret a Edificar en sòl urbà i cessions art.   86 - 87 
 

E 
Ecosistemes i Paisatge: Protecció art.    166 
Edificabilitat, agrupació resid. (9) art. 303,5 

Edificabilitat, centre històric art.    264 
Edificabilitat, concepte art.      72 
Edificabilitat, Desenvolupa. Urbà Intensitat I art.    110 
Edificabilitat, Desenvolupa. Urbà Intensitat II art.    118 
Edificabilitat, Desenvolupa. Urbà Intensitat III art.    127 
Edificabilitat, Desenvolupa. Urbà Industrial art.    133 
Edificabilitat, edifici privat interès    (20) art. 310,3 
Edificabilitat, eixampla agrupat (3 b) art. 279,5 
Edificabilitat, eixampla intensiu, (3 a) art. 276,4 
Edificabilitat, neta, volumetria específica art.    253 
Edificabilitat, nucli rural art. 269,3 
 
Edificabilitat, plurifamiliar (clau 7) 304,1 

 
Edificabilitat, resid. Urbana (6) art  289,4 
Edificabilitat, unifamiliar (8) art.     298,1,5 
Edificabilitat, zona indústria (4) art. 282,4 
Edificabilitat, zona v. Específica (5) art. 285,4 
Edificació, aïllada, ordenació art.    242-251 
Edificació, línia art.      210,14 
Edificació, tipus d’ordenació art.      71 
Edificació, ubicació. Volúmetria espec. art.    260 
 
Edificacions auxiliars, unifamiliar (clau 8) 307,5 

 
Edificacions Instal·lacions Utilitat Pública (SNU) art.    149 
Edificacions privades d’interès (20) art. 308 a 310 
Edificis d’Interès pel Paisatge art.    180 
Edificis històrics, artístic, típic, etc.. art.      30 
Edificis i usos preexistents art.   33,D 
Eixampla agrupat (3 b), paràmetres art. 277 a 279 
Eixampla intensiu, (3 a) art.    274-276 
Eixampla Urbà, paràmetres art.    272-273 
Elements sortints art. 210,8 
Elements tècnics art. 210.9 
Emissió: focus contaminants art.    153 
Empresa Constructora, canvi art.      37 
Enderrocs art.      31 
Enllumenat, contaminació art. 153,6 
Entitats de Conservació art.      88 
Entrada en vigor   DF,3 
Equipa. Dota. Sòl Urbanitzable art.    103  - 104 - 105 
Equipaments comunitaris, classificació art.    205 
Equipaments privats (10) art.  306 - 307 
Equipaments, concessions art.      18 
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Equipaments, edificabilitat art.    206 
Escales art.    224 
Espai lliure interior art.      210,10 
Espai lliure interior, alineació vial art.    240 
Espais lliures art.  202 - 204 
Espais Lliures increment en Modificacions art.        4 
Espais lliures, centre històric art. 264,6 
Espais lliures, resid. Urbana (6) art. 289,6 
Espais lliures, zona indústria (4) art. 282,8 
Espais lliures, zona v. Específica (5) art. 285,7 
Especial Protecció, àrees art.    142 
Establiments públics, horaris  DA,6 
Estat, Generalitat, Diputació- obres art.   15,2 
Estructura General i Model Territori art.      45 
Execució dels sistemes art.      17 
 

F 
Façana, centre històric art.        262’4 
Façana, ciutat jardí (7-8), genèric art. 292,2 
Façana, concepte art.  210,11-230-231 
Facultats Dominicals en general art.      42 
Facultats Dominicals en sòl No Urbanitzable art.    140 
Facultats dominicals: sòl Urbanitzable art.      98 
Figures de Planejament Urbanístic art.     12  - 44 
Fons edificable, centre històric art. 264,3 
Fons i front de parcel.la art.    210 
Fora Ordenació art.  33,D- 218- DT 1 
Forestal, Protecció art.  143-DA 2 
Forestal: Unitat Mínima art.    144 
Forestals, parcs art.    204 
Forma edificació, volumetria especifica art.  254 - 255 
 
Funció i àmbit del POUM  1  

 

G 
Garantia Urbanització simultània art.   32,3 
Garatges. Ciutat jardí (7-8), genèric art. 292,4 
Gestió Urbanística i sistemes d’actuació art.      19 
Gestió, àrees en sòl urbà art.      95 
 

H 
Habitat, Protecció art.    144 
Habitatge plurifamiliars (7), paràmetres art.  293 a 295 
Habitatge unifamiliar (8), paràmetres art. 296 a 298 

Habitatge: ús art.      52 
Habitatges de protecció pública(20%) art.   DA,9- 96,3-87(c 
Habitatges, condicions art.    219 
 

I 
Illa art.      210,16 
Incendis, protecció art.    158 
Incompliment obligacions promotors art.      13 
Índex d’edificabilitat art.      72 
Industrial: Categories i Classificació art.      64 - 65 
Industrial: Categories: Limits Màxims art.      67 
Industrial: Modificació categories  art.      70 
Industria-taller, zona paràmetres (4) art. 278 a 280 
Indústries, condicions art.    227 
 
Indústries: Abocaments 173  

 
Indústries: situació segons la seva ubicació art.      66 
Informació Urbanística, sol·licitud art.      24 
Infraccions penals art.   22(4 
Infrastructures, protecció art.  191 - 193 
Iniciativa privada, Plans Urbanístics art.   12,7 
Inspecció d’Obres art.      40 
Instruments Urbanístics de Planejament art.      12 - 44 
Intensitat de l’edificació, genèric art.    212 
Interpretació del Pla art.        7 
 

J 
Jaciments arqueològics art.   181 
Jerarquia dels Plans art .    11 
 

L 

Línies aèries art. 176 - 232 
Lleres Públiques, protecció art.   161 
Llicència, activitats- ambiental art.     68 
Llicència, de Parcel·lació art.     25 
Llicència, documents en general art.     24 
Llicència, documents Obres Menors art.     29 
Llicència, documents per nova planta, reforma art.     28 
Llicència, per Moviment de Terres art.     27 
Llicència, simultània a Urbanització art.  32,2 
Llicència, Sol·licitud art.     24 
Llicències, amb activitats art.  33,A 
Llicències, Caducitat art.  23,7 
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Llicències, de demolició art.     31 
Llicències, en els diferents règims de sòl art.  33,B 
Llicències, Pròrrogues art. 23,7 
Llicències, Terminis art.     33 
Llums, pati art.     210,21 
Locals, condicions art.   225-228 
 

M 
Mar, servituds art.   189-190 
Masies en sòl no Urbanitzable, rehabilitació art.       145,8 
Medi Ambient, Protecció art.  152 -155 
Mitgera art.     210,17 
Mitgeres, alineació de vial art.   238 
Modificacions del POUM art.       4 
Modificacions del Projecte d’obres art.     38 
Monuments, protecció art.   183 
Moviments de Terra, necessitat de llicència art.  23,1 - 27 
Murs, ciutat jardí (7-8), genèric art.       292,7 
Música  DA,6 

 

N  
Nucli de Població art.   141 
Nucli rural, paràmetres art. 267 a 271 

 

O 
Obligacions durant la Construcció art.     34 
Obres Complementàries d’urbanització art.     26 
Obres de l’Estat, Generalitat, Diputació, ... art. 15,2-23,2 
Obres i construccions- necessitat llicència art.  23,1 
Obres Majors, documents art.     28 
Obres menors definició – documents art.     29 
Obres, Conclusió art.     41 
Obres, Inspecció art.     40 
Obres: Protecció arbrat art.   169 
Ocupació i separacions, resid. Urb. (6) art. 289,3 
Ocupació, agrupació resid. (9) art. 303,3 
Ocupació, Directa art.  94,4 
Ocupació, nucli rural art. 269,5 
Ocupació, parcel.la, centre històric art.264,5 
Ocupació, parcel.la, edificació aillada art.   245 
Ocupació, parcel.la, volumetria espec. art.   256 
Ocupació, plurifamiliar (7) art.295,4 
Ocupació, primera Edificis,-llicència art.    23,1 

Ocupació, unifamiliar (8) art.  298,3 
Ocupació, zona indústria (4) art. 282,5 
Ocupació, zona v. Específica (5) art. 285,3 
Oficines, condicions art.    226 
Ordenació de l’edificació: tipus art.      71 
Ordenació edificació, centre històric art.    262 
Ordenació edificació, volumetria espec. art.  254 - 255 
Ordenació volumètrica específica (5) art. 283 a 286 
Ordenació volumètrica, centre històric art.    262 
Ordenació Volums, en llicència art.   23,5 

 
P 

Paisatge, Protecció art.     147 
Paisatge, Urbà – Protecció art.   167 - 179 
Paisatges Naturals art.   177 – 178 –179- 182 
Paràmetres eixampla agrupat, (3 b) art.  277 a 279 
Paràmetres,  volumetria específica art.  252 a 260 
Paràmetres, alineacions de vial art.  234 a 291 
Paràmetres, edificació aïllada art.    242 -251 
Paràmetres, zona resid. Urbana (6) art.  290 a 289 
Parcel.la i façana mínima, eixamp. Intens art.  276,3 
Parcel.la i façana, eixampla agrupat art.  279,3 
Parcel.la i façana, resid. Urbana (6)  art.  289,2 
Parcel.la mínima art.     208 
Parcel.la, agrupació resid. (9) art.  303,2 
Parcel.la, ciutat jardí    (7-8) 
genèric art.  292,1 
Parcel.la, edificació aïllada art.     243 
Parcel.la, fons art.       210,12 
Parcel.la, front art.       210,13 
Parcel.la, nucli rural art.  269,2 
Parcel.la, ocupació volumetria espec. art.     256 
Parcel.la, ocupació, centre històric art.  262,5 
Parcel.la, zona indústria (4) art.  282,3 
Parcel.la, zona v. Específica (5) art.  285,2 
Parcel·la, no es solar art.       85 
Parcel·lació Urbanística, concepte, projecte art.       25 
Parcel·les no mínimes art.    33,D 
Parcellacions-necessitat llicència art.    23,1 
Parcs forestals art.     213 
Parcs urbans art.     203 
Participació ciutadana art.       10 
Patis de parcel.la art.       210,21 
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Peça habitable art.       210,22 
Pedreres i explotacions a cel obert art.     174 
Pla Director Urbanístic: revisió POUM art.        3 
Pla Parcial Avenç, subsectors art.      99 
Pla Parcial: delimitació Polígons art.    100 
Plaça de l’Església i altres, ordenació DA ,8 - DT5 
Places d’aparcament   DA,4 
Plans de Millora Urbana, Objecte art.   11,A - 44 
Plans Parcials art.      44 
Plans parcials anteriors DT,  3 - 4 
Plans Parcials cessions obligatòries art.    100 
Plans Parcials Urbanístics necessitat art.   11,6 – 44    
Plans Urbanístics d’iniciativa privada art.   12,7 - 44 
Planta baixa, concepte art.      210,23 
Planta baixa, regulació art.  210,23-213 
Planta baixa, volumetria específica art.    257 
Planta semisoterrani art.      210,24 
Planta soterrani art.    210,25 - 214 
Plantes, nombre màxim art.      210,18 
Plurifamiliar habitatge (7), paràmetres art. 293 a 295 
Polígons d’Actuació- delimitació art.   20,3 
Polígons d’actuació i sectors- definició art.      20 - 47 
Polígons d’Actuació i sectors en sòl Urbà art.      91 
Polígons en sòl Urbanitzable art.    100 
Port, sistema art.    201 
Possessió del sòl de cessió art.   21,4 
Precatàleg art.  14 - 168 - 179 
Profunditat edificable, alineació vial art.    239 
Profunditat edificable, concepte art.      210,29 
Profunditat edificable, zona (3b) art.        279,4 
Profunditat, zona indústria (4) art.        282,7 
Projecte d’obres, Modificacions art.      38 
Projecte de Parcel·lació art.      25 
Promotors, incompliments art.      13 
Promotors: obligació lliurar còpia digital art.   12,8 
Pròrrogues: Llicències art.   23,7 
Protecció Agrícola, àrees art.    145 
Protecció del Paisatge Urbà art.  167 - 179 
Protecció Ecosistemes i Paisatge art.    166 
Protecció Forestal, àrees art.    143 
Protecció Habitat, àrees art.    144 
Protecció legalitat urbanística art.   22,3 
Protecció Lleres publiques art.    161 
Protecció Medi Ambient art.   152 -155 
Protecció Paisatgística, àrees art.    147 

Protecció, conjunts carrers....  art.    187 
Protecció, infrastructures art.   191 - 193 
Protecció, ribera mar art.     188 

 

R 
Rasants i alineacions en llicència art.    23,4 - 39 
Reculades, alineació vial art.     241 
Reculades, concepte art.  17,31 
 
Reculades, plurifamiliar (clau 7) 304,2 

 
Recursos naturals, forestal  DA,2 
Remodelació Urbana art.       92 
Renuncia Direcció Facultativa art.       35 
Reparcel·lació voluntària: Sòl Urbà art.       90 
Reparcel·lació, sòl urbà art.       90 
Reserva Sistemes LU 2/02 art.    45,B 
Residencial urbana (6), paràmetres art.  287 a 289 
Residencial: Usos art.       53 
Reurbanització en sòl Urbà art.       92 
Revisió POUM art.         3 
Ribera del mar art.     188 
Runes: no admeses en moviments terra art.    27,5 
Rural nucli, paràmetres art.  267 a 271 

 

S 

Sectors Sòl Urbanitzable: Desenvolupament art.        97 
Seguiment del Pla art.        22 
Separacions, edificació aïllada art.      248 
 
Separacions, unifamiliar (clau 8) 307,4 

 
Separacions, zona v. Específica (5 art.     285,9,10 
Serveis de Carreteres art.      171 
Servitud de protecció mar art.      189 
Silenci Positiu: no contra norma art.     23,6 
Sistema portuari art.      201 
Sistemes art.      16 - 194 
Sistemes actuació – modificació art.19 - 20 
Sistemes actuació iniciativa privada art.     19,3 
Sistemes d’actuació i gestió urbanística art.       19 
Sistemes reserves LU 2/02 art.    45,B 
Sistemes Urbanístics Generals i locals art.       16 
Sistemes Urbanístics: Llicències art.    33,B 
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Sistemes, - execució art.        17 
Sistemes, classificació art.      195 
Sistemes, valoració art.      197 
Societats de Capital públic art.       15 
Sòl lliure edificació, edificació aïllada art.     246 
Sòl No Urbanitzable, Instal·lacions utili.Pública art.     149 
Sòl No urbanitzable, vials límit art.       89 
Sòl No Urbanitzable: Classificació art.     139 
Sòl No Urbanitzable: Facultats dominicals art.     140 
Sòl No Urbanitzable: Llicències: Possibilitat art.    33,B 
Sòl Urbà Consolidat art.    84,2 
Sòl Urbà No Consolidat art.    84,3 
Sòl Urbà obligacions art.  86-87 
Sòl Urbà, Distribució beneficis i càrregues art.       90 
Sòl Urbà, Llicència- possibilitat art.    33,B 
Sòl Urbà, règim art.       84 
Sòl Urbà: actuacions aïllades art.       94 
Sòl Urbà: àrees de gestió art.       95 
Sòl Urbà: àrees de remodelació i/o reurbanitza. art.       92 
Sòl Urbà: Dret a edificar i cessions art.  6 - 87 
Sòl Urbà: Finalització Urbanització art.       93 
Sòl Urbà: Polígons d’actuació i sectors art.       91 
Sòl Urbà: reparcel·lació Voluntària art.       90 
Sòl Urbanitzable Cessions art.     100 
Sol Urbanitzable conversió a Delimitat art.       43 
Sòl Urbanitzable Delimitat, cessions i urban. art.       98 
Sòl Urbanitzable Delimitat; Classificació art.       96 
Sòl Urbanitzable, aparcaments art.     105 
Sòl Urbanitzable: desenvolupament sectors art.       97 
Sòl Urbanitzable: Facultats dominicals art.       98 
Sòl Urbanitzable: Llicències possibles art. 33,B,3 
Sòl Urbanitzable: reserva equipaments art. 103 –104 –105 
Sòl Urbanitzable: Subsectors art.       99 
Sòl Urbanitzable: üs Provisional art.     101 
Sol·licitud Informació Urbanística art.       24 
Sol·licitud Llicència art.       24 
Solars, concepte art.  85-210,32 
Sostre edificable: art.       72 
Subsectors en sòl Urbanitzable delimitat art.       99 
Subsòl, actuacions, necessitat llicència art.    23,1 
Subsòl: aprofitament art.       74 
Subsòl: explotació art.       81 
Subzones en ciutat jardí (7-8) art.  290 a 298 

Subzones, zona (9) art.     300 
Superfície edificada, concepte art.       210,33 
Superfície lliure, concepte art.       210,34 
Superfície útil art.     220 

 

T 

Tala d’arbres, necessitat llicència art.    23,1 
Taller, zona (4) art.  280 a 282 
Tanques, edificació aïllada art.     250 
Tipus d’Ordenació de l’edificació art.       71 
Transmissió de sòl de cessió gratuïta art.       21 

 

U 

Unifamiliar, zona (8), paràmetres art. 296 a 298 
Unitat mínima Forestal,  art.    144 
Urbà, Paisatge – protecció art.    167 
Urbanització sistemes dins àmbit art.   17,7 
Urbanització, requisits mínims art.      32 
Urbanització: dret i deure acabar-la art.   86,4 
Urbanització: Finalització en sòl Urbà  art.      93 
Urbanització: Obres complementàries art.      26 
Urbanitzacions: Conservació art.      88 
Ús Industrial: classificació art.      64 
Us provisional en Sòl Urbanitzable art.    101 
Usos, Administratius art.      57 
Usos, agrupació residencial (9) art.    302 
Usos, Caràcter públic, privat art.      51 
Usos, centre històric art.    263 
Usos, classificació art.      49 
Usos, Comercials art.   59,A 
Usos, Compatibilitat amb les Normes art.      50 
Usos, Culturals art.      55 
Usos, Desenvolupament Urbà Intensitat I art.    108 
Usos, Desenvolupament Urbà Intensitat II art.    116 
Usos, Desenvolupament Urbà Intensitat II art.    125 
Usos, Desenvolupament Urbà Intensitat II art.    132 
Usos, Docents art.      54 
Usos, edif. Privades d’interès (20) art.    309 
Usos, eixampla agrupat, (3 b) art.    278 
Usos, eixampla intensiu, (3 a) art.    275 
Usos, esportius art.      62 
Usos, Habitatge art.      52 



 

AJUNTAMENT DE BEGUR. Pla d’ordenació urbanística municipal.  VOLUM 3. Normes urbanístiques. Disposicions finals  /  TEXT CONSOLIDAT  
[Text sense efectes legals, d’utilitat pràctica]   

p. 144 

Usos, Industrial i comerç a l’engròs art.      63 
Usos, nucli rural art.    268 
Usos, Oficines art.      60 
 
Usos, plurifamiliar (clau 7)  303 

 
Usos, prohibits, en general art.   50,4 
Usos, recreatiu i activitat lúdiques art.      61 
Usos, religiosos art.      56 
Usos, Residencial art.      53 
Usos, restauració, Bars art.   59,B 
Usos, Sanitaris i assistencials art.      58 
Usos, Sòl No Urbanitzable- llicència art.    155 
Usos, zona específica (5) art.    284 
Usos, zona indústria (4) art.    281 
Usos, zona resid. Urbana (6) art.    288 
Usos, zona unifamiliar (8) art.    297 

 
V 
Valoració, sistemes art.    197 
Ventilació, pati art.   210,21-222-223 
Vial amplada art.    210 
Vials i carreteres art.    200 
Vials, xarxa bàsica art.    198 
Vials: límit sòl No Urbanitzable art.      89 
Vigència POUM art.        2 
Vinculació del POUM art.        5 
Vistes Panoràmiques art.    179 
Volum disconforme art. 33,D - 218 - DT-1 
Volum edificable, edificació aïllada art.    244 
Volum o ús disconforme art.          209 - 210,7 
Volum, agrupació residencial (9) art.    305 
Volum, centre històric art.    264 
Volum, condicions genèriques art.    211 
Volum, eixampla intensiu, (3 a) art.    276 
Volum, nucli rural art.    269 
Volum, zona indústria (4) art.    282 
Volum, zona resid. Urbana (6) art.    289 
Volum, zona v. Específica (5) art.    285 
Volumetria específica, ordenació art.          252  a  260 
Volums: ordenació en projecte d’obres art.   23,5 

 

X 
Xarxa viària bàsica art.    198 

 
Z 
Zona agrupació (9), subzones art.    300 
Zona ciutat jardí (7-8) art.          290  a  298 
Zona d’agrupació residencial (9) art.          299  a  305 
Zona d’equipaments privats (10) art.               306 - 307 
Zona d’indústria (4), paràmetres art.          280  a  282 
Zona domini públic marítim art.    188 
Zona edif. Privades d’interès (20) art.          308  a  310 
Zona eixampla agrupat (3 b) art.          277  a  279 
Zona eixampla urbà, paràmetres art.             272 - 273 
Zona específica (5), paràmetres art.           283  a  286 
Zona Marítim-terrestre art.    148 
Zona residencial urbana (6) art.          287  a  289 
Zona unifamiliar (8) art.          296  a  298 
Zones Condicions edificació art.      48 
Zones de Tranistorietat per llicències art.  33,C 
Zones de trànsit a sòl urbà DT,6-7 
Zones i Subzones art.      46 
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