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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL 1. Naturalesa i abast  

Article 1. Definició i objectius 

1. El Pla director urbanístic de revisió del sòls no sostenibles del litoral gironí, en endavant, el 
PDURSNS_LG, té per objectiu general l’avaluació de la sostenibilitat i adaptació paisatgística dels 
sòls de desenvolupament urbanístic del litoral gironí. Aquest objectiu principal es concreta en 5 
objectius específics: 

1. Adaptar els instruments de planejament urbanístic municipal a les estratègies i directrius de 
desenvolupament dels nuclis i àrees especialitzades.  

2. Adaptar els sòls d’extensió als principis d’urbanisme sostenible de continuïtat, compacitat, 
complexitat i preservació dels sòls amb pendent igual o superior al 20%. 

3. Adaptar els àmbits d’extensió urbana, les noves ordenacions i edificacions per tal de minimitzar 
les afectacions ambientals i de canvi climàtic. 

4. Adaptar els àmbits d’extensió urbana a les determinacions vigents en matèria de riscos naturals i 
tecnològics.  

5. Establir determinacions i directrius per a la preservació de la costa per garantir la conservació, la 
protecció i la valorització del paisatge litoral, en la totalitat dels 22 municipis del litoral gironí.   

Article 2. Àmbit territorial 

1. L’àmbit territorial del present PDURSNS_LG pel que fa a l’actuació d’avaluació de la sostenibilitat 
dels sòls d’extensió abasta els 17 municipis del litoral gironí no adaptats al PTPCG; i pel que fa a 
l’abast d’actuació per al protecció del paisatge als 22 municipis del litoral. 

2. D’acord amb la definició del punt anterior, l’àmbit està integrat pels municipis que s’anomenen a 
continuació, en ordre per comarca, de nord a sud:  

a. Alt Empordà:  Portbou, Colera, Llança, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló 
d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala 

b. Baix Empordà:  Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Sant Feliu 
   de Guíxols, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. 

c. la Selva:   Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. 

3. Aquesta Normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del PDU. 

Article 3. Marc legal 

1. El present  PDURSNS_LG es formula a l’empara dels articles 56.1.a), 56.1.b) i 56.1.c), del text 
refós de la llei d’urbanisme (en endavant TRLU) i de l’article 63 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RLU), i de conformitat amb la resta de 
legislació que li és d’aplicació.  

2. De conformitat amb allò establert a l’article 13 del TRLU, el present PDURSNS_LG, en tant que 
instrument urbanístic, s’ha formulat en coherència amb les determinacions del Pla Territorial General 
de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i del Pla territorial parcial de les Comarques 
gironines (en endavant PTPCG), aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 14 de 
setembre de 2010, i publicat en el DOGC núm. 5735, de 15 d’octubre de 2010. El present 
PDURSNS_LG i les determinacions que fa s’han elaborat en el marc del desenvolupament urbanístic 
sostenible i d’acord amb la planificació territorial i sectorial vigent.  
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Article 4. Principis de l’actuació urbanística  

1. El present PDURSNS_LG constitueix una figura de planejament urbanístic general amb l’abast que 
li atorga l’article 56 del TRLU.  

2. El present PDURSNS_LG i les determinacions que fa s’han elaborat en el marc del 
desenvolupament sostenible, d’acord amb l’ordenació territorial i buscant una utilització racional del 
territori i del medi ambient que conjumini les necessitats del territori amb la preservació dels recursos 
naturals i dels valors paisatgístics, històrics i culturals. També s’ha tingut en compte l’anàlisi de la 
realitat i els planejaments vigents amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats reals del territori i 
adaptar el resultat als condicionants actuals. 

Article 5. Obligatorietat 

1. Les administracions públiques, les entitats que en depenen i els particulars estan obligats a complir 
les determinacions i les disposicions que estableix el present PDURSNS_LG.  

2. La regulació continguda en el present PDURSNS_LG, constitueix un conjunt de recomanacions, 
directrius i determinacions d’obligat compliment per part del planejament urbanístic, així com pels 
instruments de gestió i edificació que el desenvolupin en l’àmbit territorial que abasta.  

Article 6. Competències i seguiment   

1. D’acord amb els articles 157 bis i 76.1 del TRLU, en relació amb la resolució del conseller de 
Territori i Sostenibilitat de data 8 d’agost de 2015, el present PDURSNS_LG ha estat formulat per la 
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

2. El seguiment del present PDURSNS_LG correspon a la de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori 
del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la col·laboració dels ajuntaments anomenats a l’article 
2 d’aquesta Normativa. 

Article 7. Vigència i revisió 

1. El present PDURSNS_LG entra en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva 
i de la Normativa al DOGC, en virtut del que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, 
de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’article 103.3 del TRLU. Així mateix, el 
present PDURSNS_LG en mantindrà la vigència de manera indefinida, sens perjudici de les 
adaptacions del planejament general dels municipis pel que fa a les normes que aquell estableix. 

2. No obstant això, s’ha de revisar el present PDURSNS_LG si es constata que la regulació 
urbanística proposada no és eficaç en la consecució dels objectius d’aquest, o quan s’adoptin nous 
criteris urbanístics, territorials o sectorials de caràcter general, mitjançant la publicació de nous 
instruments de planificació de rang superior al del PDURSNS_LG.   

Article 8. Modificacions i adaptacions 

1. Amb l’objectiu d’adequar les determinacions del present PDURSNS_LG a circumstàncies no 
previstes que es detectin en el seguiment o en l’execució, aquest es pot modificar, d’acord amb el 
procediment i particularitats establertes als articles 76.1, 83.1 i 96 a) i d) del TRLU. 

2. El projecte de modificació del present PDURSNS_LG que es redacti ha de tenir les determinacions 
i el grau de precisió propi d’un pla director urbanístic i, a la Memòria, s’ha de justificar la incidència de 
les noves determinacions en l’ordenació general establerta pel present PDURSNS_LG, l’adaptació als 
criteris i objectius d’aquest, i els efectes sobre el planejament urbanístic i sectorial. 

3. És competent per a la formulació de la modificació del present PDURSNS_LG l’entitat o 
l’organisme que la resolució del conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme designi, 
d’acord amb el que estableix l’article 76.1 del TRLU.  
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Article 9. Interpretació  

1. Les normes del present PDURSNS_LG s’interpreten atenent al propi contingut i a les 
determinacions expressades a la Documentació gràfica, de conformitat amb els objectius definits a 
l’article 1 d’aquesta Normativa, que també s’expliquen a la Memòria del present PDURSNS_LG. 

2. En cas de dubte o de contradicció en la interpretació del document prevalen les disposicions 
expressades de manera més precisa en la Documentació gràfica o en la Normativa, a la llum dels 
objectius del present PDURSNS_LG o, amb caràcter general, d’aquelles disposicions que millor 
garanteixin l’adequada regulació amb els objectius pretesos. En tot cas, es tindran en compte els 
següents criteris: 

a. La Normativa preval sobre els restants documents del present PDURSNS_LG. 

b. En la interpretació dels plànols i de les representacions gràfiques prevalen les determinacions 
expressades en els Plànols d’ordenació a l’escala més detallada, de l’annex normatiu. 

c. La interpretació d’aquesta Normativa s’ha de fer d’acord amb els continguts de la Memòria 

d. Els dubtes d’interpretació del planejament urbanístic, per imprecisions de la cartografia o per 
contradiccions entre documents d’igual rang, es resolen d’acord amb el que estableix l’article 10 
del TRLU. 

Article 10. Adequació del planejament urbanístic mu nicipal 

1. Les determinacions del present PDURSNS_LG són d’aplicació directa i executives a partir de 
l’entrada en vigor d’aquest. 

2. Les directrius obliguen al planejament general municipal a adaptar-se per incorporar-les.  

3. Les recomanacions comporten que en el desenvolupament del planejament s'hi haurà de donar 
compliment o justificar-ne el no compliment. 

4. El planejament general municipal que s’elabori o revisi i les modificacions de planejament general 
vigent s’han d’adaptar a les normes del present PDURSNS_LG.  

Article 11. Contingut documental  

1. El present PDURSNS_LG, de conformitat amb el que estableix l’article 56.2 del TRLU, conté la 
documentació següent: 

I. Document comprensiu  

II. Memòria de la informació  

III. Memòria de l’ordenació  

IV. Normativa  

V. Participació institucional i pública en la redacció del Pla 

VI. Documentació ambiental 

VII. Bases tècniques i econòmiques 

VIII. Documentació gràfica 

IX. Annexos 

2. La Normativa preval sobre la resta del document del present PDURSNS_LG. En allò no previst per 
aquesta Normativa, s’estarà a la legislació urbanística, d’ordenació del territori i sectorial, aplicable en 
cada cas. 

3. El contingut de la Memòria i de les fitxes del present PDURSNS_LG té caràcter descriptiu i 
justificatiu de les normes. Els estudis complementaris que l’acompanyen també conformen la 
Memòria, pel caràcter d’estudis específics que avalen i que justifiquen sectorialment les 
determinacions, les directrius i les recomanacions que el present PDURSNS_LG estableix.  
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CAPÍTOL 2. Criteris, mètode d’aplicació i estratègi es 

Article 12. Criteris  

1. Per tal d’aconseguir els objectius definits en l’article 1 d’aquesta Normativa, que és el 
desenvolupament urbanístic sostenible, el present PDURSNS_LG valora els àmbits d’extensió urbana 
d’acord amb: 

a. les determinacions i els criteris establerts en la legislació territorial i urbanística  

b. les determinacions de la legislació sectorial 

c. els objectius de qualitat establert en els catàlegs de paisatge 

Els criteris del present PDURSNS_LG provenen de la legislació vigent i, per les determinacions 
concretes d’aquesta, poden comportar la impossibilitat legal de desenvolupar els sòls urbans i 
urbanitzables.  

2. Els criteris s’estructuren en cinc categories: territorials, urbanístics, ambientals, sectorials i 
paisatgístics, i són els següents: 

a. Territorials: estratègia de desenvolupament dels nuclis i àrees urbanes i estratègia de 
desenvolupament de les àrees especialitzades. 

b. Urbanístics: continuïtat, compacitat i complexitat, i pendent. 

c. Ambientals: habitats especialment protegits, efectes sobre el canvi climàtic, interrupció de 
connectors, naturalitat de la costa  

d. Sectorials: ambientals i riscos (naturals i tecnològics). 

e. Paisatgístics: preservació i valorització del paisatge i la visibilitat. 

Article 13. Actuacions 

1. En base a l’aplicació dels criteris definits en el capítol anterior, el present PDURSNS_LG estableix 
per a aquests àmbits d’extensió urbana, en sòl urbà i urbanitzable, les actuacions següents:  

a. Extinció   

b. Modificació 

2. L’actuació d'extinció s’assenyala en aquells àmbits del planejament urbanístic que comporten una 
important contradicció amb els criteris del present PDURSNS_LG. Consegüentment l’àmbit s’ha 
d’incloure com a espai obert del pla territorial en el règim del sòl no urbanitzable i amb la qualificació 
urbanística més coherent amb l’entorn i característiques dels sòls. 

3. L’actuació de modificació s’assenyala en aquells àmbits del planejament urbanístic que entren en 
contradicció amb criteris del present PDURSNS_LG. Per tal d’evitar la contradicció es considera que 
s’han de modificar alguns paràmetres urbanístics, els quals poden ser: delimitació de l'àmbit, règim de 
sòl, programació, qualificació, ús, densitat, edificabilitat, tipologia edificatòria, i altres.  

CAPÍTOL 3. Desenvolupament i execució del PDURSNS_L G 

Article 14. Desenvolupament del PDURSNS_LG  

1. El present PDURSNS_LG s’aplica sobre els àmbits d’extensió urbana en sòl urbà i urbanitzable, no 
urbanitzats totalment, dels municipis amb planejament urbanístic general no adaptat al PTPCG. Els 
àmbits que es valoren es justifiquen en la Memòria i en els que s'actua s'identifiquen en la Memòria, 
en les fitxes individuals, en la Normativa i en la Documentació gràfica. 

2. Les normes que el present PDURSNS_LG estableix són de tres tipus, segons siguin d’aplicació 
directa o calgui que el planejament urbanístic municipal s’hi adapti, siguin obligatòries o tinguin un 
altre grau de vinculació, i són les següents:  
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a. Determinacions: són aquelles normes de formulació precisa, d’aplicació directa i executives a 
partir de l’entrada en vigor del present PDURSNS_LG, sense necessitat de modificar o revisar 
prèviament el planejament general municipal vigent. 

b. Directrius: són aquelles normes que defineixen estratègies o objectius que han de ser 
concretades pel planejament general municipal mitjançant l’adaptació d’aquest al present 
PDURSNS_LG. 

c. Recomanacions: són aquelles normes que són sotmeses a les valoracions d’oportunitat o 
conveniència que l’administració competent ha de fer en el moment de l’actuació o 
desenvolupament, amb el benentès que cal justificar els motius pels quals no se segueixen les 
recomanacions del present PDURSNS_LG, si escau. 

3. Les determinacions, directrius i recomanacions que el present PDURSNS_LG estableix, si escau, 
a cada àmbit són les definides en aquesta Normativa i en els Plànols d’ordenació. 

Article 15. Determinacions d’aplicació directa 

1. El PDURSNS_LG fixa determinacions d’execució directa a aplicar a un àmbit, les quals inclouen el 
canvi de règim de sòl i la programació, sense necessitat de revisió o modificació prèvia del 
planejament general vigent.  

2. També s'entén com a determinació d'aplicació directa la qualificació dels sòls dels sectors extingits 
pel Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC I i II), publicats l'any 2005 i 2006 
respectivament, pendents d'unes adaptacions del planejament urbanístic general municipal que a data 
d'avui no s'han aprovat. 

3. El canvi de règim de sòl es determina segons els aspectes següents: 

a. Els àmbits subjectes a canvi de règim de sòl queden esmentats en l'apartat 5.a d'aquest article i 
identificats en la Documentació gràfica. 

b. Els àmbits que passen a integrar el règim de sòl no urbanitzable queden vinculats al sistema 
d’espais oberts del planejament territorial, la categoria dels quals es justificarà cas a cas en 
base a l’existent en l’entorn, i el d’encaix de l’estat actual dels sòls amb les característiques 
definides per la categoria corresponent. 

c. Les qualificacions en sòl no urbanitzable establertes per aquestes normes emanen directament 
del cos normatiu del planejament general del municipi on se situï l’àmbit, i queden regulades per 
aquell. La qualificació es justificarà cas a cas en base a les existents en l’entorn, i el d’encaix de 
l’estat actual dels sòls amb les característiques definides per la qualificació corresponent. 

d. Per a tots aquests àmbits, deixen de ser d’aplicació els articles normatius del respectiu 
planejament general municipal que els regulaven abans de l’aplicació de la determinació. 

e. Els sòls que en aplicació d’aquestes normes passen a integrar la categoria d’espai obert de 
protecció preventiva dins el règim de sòl no urbanitzable, podran esdevenir sòls d’extensió 
urbana, en les revisions del planejament municipal, sempre que quedi justificada en base a 
l'estratègia de creixement del planejament territorial i el compliment de la resta de criteris de 
sostenibilitat . 

f. S’exceptuen del punt anterior aquells àmbits on s’indiqui explícitament en aquestes normes 
que, per contradicció amb els criteris del present PDURSNS_LG, en queda impossibilitat el 
desenvolupament o bé passin a integrar la categoria d'espai obert de protecció especial. 

4. En els sectors extingits pel PDUSC la categoria de l’espai obert i la qualificació dels sòl no 
urbanitzable  es determina segons els criteris de proximitat amb les existents en l’entorn, i el d’encaix 
de l’estat actual dels sòls amb les característiques definides per la categoria i qualificació 
corresponent. Els àmbits queden esmentats en l'apartat 4.b d'aquest article. 
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5. Àmbits sotmesos a determinacions d'aplicació directa 

a. Canvi de règim a sòl no urbanitzable 

Comarca Municipi Fitxa núm. Àmbit 

Alt Empordà Llançà 17092-02 SUP.7  Zona Industrial Madres 

 17092-03 SUP.8  Estanys 

  17092-04 SUP.10  Grifeu-Cap Ras 

El Port de la Selva 17140-01 S.U.D.3  Carretera de Cadaqués 2 

 17140-06 S.U.D.11  El Forn 

 
17140-07 S.U.D.6  Perabeua 2 

 
17140-09 S.U.D.13  Port de la Vall 2 

  17140-10 P.A.23  Port de la Vall 1 

Cadaqués 17032-01 PP 1  El Llané 

 17032-03 PP 7**  Quatre camins nord 

 17032-04 PP 8 Quatre camins sud 

 
17032-05 PP 9  Port-lligat Subsector 2 

 
17032-06 PE 15  Embarcador de Port Lligat 

 17032-11 PP 14  Caials 4 

 17032-12 PMU 26 Caials 2   

 17032-13 UA 29 Puig de Sa Guineu 

 17032-14 Polígon 2 del PMU 33 Sa Guarda 2 

 
17032-15 SRL-1 Illa de Port-lligat 

 
17032-16 SRL-2 Illa  de S'Arenella 

Roses 17152-01 SUD 3 

 17152-02 SUD 4  

 17152-03 SUD 5  

 17152-05 SUND 1  

 
17152-06 SUND 2   

 
17152-07 SUND 3   

 17152-10 SUD 7  

 17152-11 SUD 9  

  17152-12 SUD 6   

Sant Pere Pescador  17178-02 S.U.S.-7  Bon Relax Est 

L'Escala 17062-01 S.U.P. IV  Recs - Dunes - Puig 

  17062-02 S.U.P. VI  Puig Sec -Termes 

  17062-03 S.U.N.P. III  Dunes - Puig - Termes 

  17062-05 S.U.N.P. V  Avgda. Montgó - Port del 
Rei 

  17062-06 SRL Sant Martí d'Empúries 

Baix Empordà Torroella de Montgrí 17199-05 ASU.3  Els Camps del Mas Marquès 

  17199-06 ASU.4  Mas d'en Busquets 

Pals 17124-02 UUNP 3  Puig Colomí 

  17124-03 SUP 3  Ampliació del Figuerar 

  17124-04 SUP 4  Ampliació Mas Tomasí 

  17124-06 UUNP 4  Can Pou de les Garites 
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 Pals 17124-07 SUND 5  Paratge Rodors 1 

  17124-11 SUND 6  Paratge Rodors 2 

  17124-12 SUP 8 Paratge Rodors 3 

  17124-13 UUNP 8  Puig Padrós 

    SUP 6-10  Interpals 

  17124-15 UUNP 9  Ampliació Pineda de Pals 

Begur 17013-02 S-8  Sa Riera 

  17013-03 S-27.a  Marge esquerra de La Coma 

  17013-04 S-27.b  Marge dret de La Coma 

  17013-06 SRL urbanització Mas Gispert 

  17013-07 S-25  L'Arbreda 

  17013-08 S-24  Residencial Begur-4 

  17013-10 S-5  Vancells 

  17013-12 S-22  Pla dels Bords 

  17013-13 S-23  Finca de la Rita 

  17013-14 P-70 Rec de Formells 1   

  17013-15 P-71 Es Castellet de baix 1   

  17013-16 S-10  Rec de Sa Tuna 

  17013-17 Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P-14.4) 

Mont-ras 17110-02 SAU 7  Sector 7 Sub B 

  17110-03 UA-8 Mas Mortera   

Sant Feliu de Guíxols 17160-02 SUD-10  Enamorats 

Santa Cristina d'Aro 17181-03 SUD-6  Sector Camí Vell 

  17181-04 SUD-7  Equipaments Teulera 

  17181-09 SUD-17  Activitats Turístiques 

  17181-10 SUND-18  Els Àrids 

Selva Tossa de Mar 17202-01 PPU Can Truges 

  17202-03 PPU Cala Morisca 

  17202-05 PMU Pola Giverola 

Lloret de Mar 17095-01 PPU10  Riera Passapera-L'Àngel 

  17095-03 PPU9  Costa Marcona 

  17095-04 PMU3  Serra Brava nord 

  17095-05 PMU4 La Font de Sant  Llorenç 

  17095-07 SUND 1  Monturiol 

  17095-08 SUND 2  Lloret verd 

Blanes 
  
  
  

17023-01 B  Playa s'Abanell 

17023-02 B-1  Vall de Burg 

17023-03 A-5  Mas Cremat - Ctra. Costa Brava 

17023-04 A-2  Mas Palou 

  17023-05 SRL Serrallarga 
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b. Àmbits extingits pel PDUSC que se'ls hi determina la qualificació 

Comarca Municipi Àmbit 
Alt Empordà Cadaqués  

  
  
  
  

1sunp*  Pins del Rector  

2sunp*  Riera de Sant Vicenç  

3sunp*  Rierassa  

5sunp*  Barral  

PP 3*  Els Arrels 1 
 Sant Pere Pescador 
  
  
  

S.U.S.(C)-10*  Les Dunes 

S.U.S.(C)-11*  Las Palmeras 

S.U.S.(C)-12*  La Gaviota 

S.U.S.(C)-9*  La Ballena Alegre 
L’Escala S.U.N.P. IV*  Campings Montgó 

 SUP.9*  Canyelles 

Article 16. Directrius per al planejament general 

1. El present PDURSNS_LG estableix directrius d’obligat compliment que, per fer-les executives, 
s’han d’incorporar en l’adaptació del planejament urbanístic general dels municipis inclosos en l’àmbit. 
El planejament municipal s’hi ha d’adaptar obligatòriament per qualsevol de les maneres que disposa 
la legislació urbanística.  

2. Les directrius per al planejament urbanístic general municipal poden implicar: 

a. la reducció de l’àmbit d’extensió urbana, canviant parcialment el règim de sòl de la part que no 
s’ha de desenvolupar 

b. la redefinició de sectors, canviant i fusionant àmbits 

c. programació de sectors 

d. el canvi dels paràmetres en quant a modificacions d’ús, de densitat, d'edificabilitat, de tipologia 
d’edificació 

e. l'obligació de redactar estudis paisatgístics per justificar la correcta implantació de les noves 
edificacions respecte l'entorn 

3. L’abast de les directrius a introduir en el planejament urbanístic municipal es detalla per a cada 
àmbit en els següents títols d’aquesta Normativa; el document que en faci l'adaptació les ha d’estudiar 
en major detall a l’escala que li és pròpia i, si s’escau, n’adaptarà els requeriments. 

4. El planejament derivat que desenvolupi els àmbits relacionats en el punt anterior queda sotmès a 
la prèvia adaptació del planejament urbanístic general a les directrius en d’aquesta Normativa. 

Article 17. Recomanacions per al planejament genera l o derivat 

1. El present PDURSNS_LG fa diverses recomanacions que considera adients per a un 
desenvolupament correcte del territori però que entén sotmeses a les valoracions d’oportunitat o 
conveniència que l’administració competent pugui fer en el moment de l’actuació, amb el benentès 
que cal, quan s’escaigui, justificar en el projecte tècnic corresponent els motius pels quals no se 
segueixen les recomanacions del present PDURSNS_LG.  

Article 18. Desenvolupament i escala de treball 

1. Aquest document s'ha elaborat amb la informació i l'escala de treball disponible en el moment de 
redacció, les quals són diferents segons els criteris definits i la legislació d'aplicació.  
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2. Els sectors de l'àmbit del present PDURSNS_LG als quals no se'ls hi determina cap actuació i els 
sectors als quals s'hi determina actuacions no queden exempts, en els desenvolupament, de la 
justificació i compliment de la legislació d'aplicació territorial, urbanística, sectorial i paisatgística 
segons l'escala de treball del document de desenvolupament. 

3. Qualsevol actuació prevista en desenvolupament del present PDURSNS_LG complirà amb la 
normativa sectorial vigent en matèria de carreteres, ferrocarril, aigües, usos industrials, usos 
comercials, usos turístics, residus, riscos, prevenció i control ambiental de les activitats, contaminació 
acústica i lumínica i qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació.  

Article 19. Desenvolupament dels sectors afectats n omés per riscos naturals 

1. Riscos geològics 

Aquest document ha revisat però no ha determinat cap actuació a un seguit de sectors que d’acord 
amb l’estudi de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 26 de setembre i 17 d’octubre de 
2019, poden tenir afectacions per riscos geològics que poden condicionar el planejament. En el 
desenvolupament posterior d’aquests sectors caldrà incloure un estudi geològic de detall que avaluï el 
risc i en determini les mesures de protecció necessàries. Els sectors són: 

Comarca Municipi Àmbit 

Alt Empordà 
 

el Port de la Selva P.A.24 Beleser   
Roses SUD 2  
Cadaqués P.A.2 La Pineda   
Cadaqués PMU 33 Sa Guarda 2 

Baix Empordà 
 

Begur S-18 Oest de Begur 

Begur 
S-28  Pedrera de S'Antiga 

Begur S-4  Sud de Begur 
Sant Feliu de 
Guíxols SUD-09  a, b, c Bujonis Residencial/Mas Balmanya Sud 
Sant Feliu de 
Guíxols SUD-11  Mas Balmanya Sud 
Sant Feliu de 
Guíxols SUD-12  a-b Sant Amanç 
Sant Feliu de 
Guíxols SUD-01b  Cubells 

La Selva 
 

Tossa de Mar PMU Santa Maria de Llorell   
Tossa de Mar PMU Codolar-Roqueta  
Blanes A  Cta. Malgrat - La Plantera 2 
Lloret de Mar PMU2 S'Esquinze   
Lloret de Mar PPU2  Oest Puig d'en Pla 
Lloret de Mar PPU8**  Cala Banys 

 

2. Riscos d’inundabilitat 

Aquest document ha revisat però no ha determinat cap actuació a un seguit de sectors que d’acord 
amb l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 30 de maig de 2019, poden tenir afectacions per 
inundabilitat. En el desenvolupament posterior d’aquests sectors caldrà incloure un estudi 
d’inundabilitat de detall que avaluï el risc i en determini les mesures de protecció necessàries. Els 
sectors són: 
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Comarca Municipi Àmbit 

Alt Empordà 
Llançà 

SUP.1  La Selva 
Llançà SUP.2  Gardissó 
Llançà SUP.4  Comte Jofre 
el Port de la Selva S.U.D.12 El Molí  
el Port de la Selva S.U.D.15  Industrial Els Horts 2 
Roses SUD 2  

Baix 
Empordà 

Begur S-28  Pedrera de S'Antiga 
Mont-ras SAU 3  Sector 3 
Mont-ras SAU 10  Sector 10 
Pals UUNP 1  Mas Bergés 
Sant Feliu de Guíxols SUD-03  Sant Pol Més Lluny 
Santa Cristina d'Aro SUD-10  Sector Equipaments Riera de Malvet 

La Selva 
Blanes 

A-1  Ctra. Costa Brava - Riera de Blanes 
Blanes A  Cta. Malgrat - La Plantera 2 

Lloret de Mar 
PPU11  Torrent del Mal Compàs 

Lloret de Mar PPU1  Portal de Ponent 
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TÍTOL II. DETERMINACIONS, DIRECTRIUS I RECOMANACION S 
PER ALS MUNICIPIS DE L’ALT EMPORDÀ 

CAPÍTOL 4. Àmbits del municipi de Portbou 

Article 20. Àmbits del nucli del Portbou 

1. 17138-01 Sector SAU 15 Eixample sud    

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector i de 
desenvolupar, en el moment en què es pugui tenir un projecte executiu, el vial de connexió amb la 
platja de vies, per tal d'ajustar-se a l'estratègia assenyalada pel PTPCG. També cal modificar el 
model urbà, tot diversificant-lo i canviant-lo a ús hoteler o d’altres activitats. 

2. 17138-02 Sector SAU 16 Coma Morisca   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector, com a 
mínim, el  80% del sòl romanent un cop aplicat el PDUSC, de manera que només quedin per 
desenvolupar les parts de l’àmbit en contigüitat amb el nucli urbà i amb pendent poc elevat, amb 
la finalitat d’acabar d’urbanitzar el camí existent  d’accés des de la carretera i que dona continuïtat 
al carrer de Sant Jordi, necessari per millorar la connectivitat del nucli. 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del nou model del sector amb el nucli, 
i el manteniment dels objectius i l’aplicació dels criteris de les Directrius del paisatge del PTPCG. 

3. 17138-03 Sector SAU 17 Mas Germen  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector  de 
l’ordre del 80%, de manera que ocupi només les cotes més baixes a resultes que un estudi 
d’inundabilitat de major detall pugui establir que la zona inundable queda reduïda. També cal fer 
un canvi d’ús, que exclogui el d’habitatge i mantingui els usos productius i/o turístics, de serveis o 
comercials a l’àmbit de l’actuació. 

CAPÍTOL 5. Àmbits del municipi de Colera 

Article 21. Àmbit del nucli de Colera 

1. 17054-01 Sector 1 - Marge dret de la riera de Mo linàs  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir els usos del sector 
als hotelers o d'altres activitats, tot recomanant el manteniment de l’activitat de càmping existent o bé 
la transformació en un hotel de baixa densitat. Es recomana fer extensiu aquest canvi d’usos al sector 
de sòl urbà veí de l’Horta d’en Capella. 

Aquest àmbit només es podrà desenvolupar previ informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del nou model del sector amb la riera de 
Molinàs i l’espai de vora de l‘establiment existent, i el manteniment dels objectius i l’aplicació dels 
criteris de les Directrius del paisatge del PTPCG. 

CAPÍTOL 6. Àmbits del municipi de Llançà 

Article 22. Àmbits del nucli de Llançà 

1. 17092-01 Sector SUP 6 Mas d'en Gifre  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal d’estudiar la possible 
afectació dels terrenys per inundabilitat i, en conseqüència, reduir el sector, si escau. 
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Es recomana corregir el concepte d’indústria-aparador i incorporar a l’estudi d’integració 
paisatgística elements d’integració de la façana a la carretera, ja que es el punt d’entrada al nucli 
urbà que, avui, es troba molt degradat. 

2. 17092-02 Sector SUP 7 Zona industrial Madres   

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona agrícola de secà (clau SAS), regulada a l’article 114 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana. 

3. 17092-03 Sector SUP 8 Estanys    

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Zona rural (clau SR), regulada a l’article 116 de la Normativa del 
Pla general d’ordenació urbana de 2002, sens perjudici que, en cas que hi hagi alguna iniciativa 
encaminada a l’oferta de sòl per a activitat econòmica adequada a l’indret, turística o de serveis, 
es pugi tornar a qualificar una part de l’àmbit amb aquesta finalitat que hauria de ser de l’ordre del 
25%de l’àmbit per a no generar un continu urbà al llarg de la carretera. 

4. 17092- 04 Sector SUP 10 Grifeu-Cap Ras 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Zona rural (clau SR), regulada a l’article 116 de la Normativa del 
Pla general d’ordenació urbana de 2002. 

5. 17092-05 Sector PE 1 Perpinyà  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reducció de l’àmbit i/o 
dels paràmetres i de reordenació del sector per tal de consolidar la part amb més edificacions i 
deixar lliure d’edificació la franja que limita amb el municipi veí, a l’est del sector, en què els 
terrenys tenen més pendent.  

Aquesta reducció/reordenació no ha de comportar, en cap cas, l’obertura ni pavimentació de nous 
vials ni l’edificació de nous habitatges a l’est dels existents. La reordenació s’ha de fer 
conjuntament amb el sector PE 2 Roses, per tal de garantir una franja, franca i continua, de espai 
lliure d’edificació, que s’ha de situar a l’est dels dos sectors, junt al límit amb el municipi veí. 

6. 17092-06 Sector PE 2 Roses 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reducció de l’àmbit i/o 
dels paràmetres i de reordenació del sector per tal de consolidar la part amb més edificacions i 
deixar lliure d’edificació la franja que limita amb el municipi veí, a l’est del sector, en què els 
terrenys tenen més pendent.  

Aquesta reducció/reordenació no ha de comportar, en cap cas, l’obertura ni pavimentació de nous 
vials ni l’edificació de nous habitatges a l’est dels existents. La reordenació s’ha de fer 
conjuntament amb el sector PE 1 Perpinyà, per tal de garantir una franja, franca i continua, de 
espai lliure d’edificació, que s’ha de situar a l’est dels dos sectors, junt al límit amb el municipi veí. 

7. 17092-07 Sector PE 3 Super Fener   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reordenació  del 
sector, en el sentit d’agrupar les edificacions en els àmbits més propers als sòls ja edificats, evitar 
l’aparició de volums que distorsionin el conjunt i allunyar les noves edificacions del límit amb el 
sòl no urbanitzable. 

Per aconseguir una millor adaptació paisatgística, cal estudiar la possibilitat d’ordenar l’àmbit amb 
una  tipologia de cases bifamiliars i deixar lliures d’edificacions les àrees amb més pendent.  

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament 
derivat i, si s’escau, d’una modificació puntual del planejament general urbanístic municipal vigent 
per tal d’adaptar-lo al present PDURSNS_LG. 

8. 17092-08 PE 4 Palandriu   
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Es proposa la directriu per al planejament urbanístic derivat de reordenar els aprofitaments, tot 
allunyant les edificacions de la riera i mantenint les àrees no edificades a l’entorn d’aquesta per 
tal de conservar la qualitat del paisatge i ambiental. 

9. Recomanacions al sectors SUD 1 La Selva, SUD 2 G radissó i SUD 3 Les Esplanes 

Es recomana modificar-ne els usos en el sentit de preveure-hi els d’activitat econòmica, de 
serveis, comercial o turístic, obligatoris, com a mínim, a les plantes baixes o en una part 
d’aquestes. 

10. Recomanacions a l’àmbit de sòl urbà de la Farel la 

Es recomana un canvi a usos turístics i determinant l’aplicació de la normativa d’integració 
paisatgística amb l’establiment d’un PMU per a l’ordenació de volums que garanteixi el 
manteniment de gran part de la massa arbrada i la valoració del manteniment dels dos habitatges 
patrimonials existents. 

CAPÍTOL 7. Àmbits del municipi del Port de la Seva 

Article 23. Àmbits del nucli del Port de la Selva 

1. 17140-01 Sector SUD 3 Carretera de Cadaqués 2  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable i amb la qualificació de Zona de rústic protegit, clau d3,, regulada a l’article 126 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal del Port de la selva. 

2. 17140-02 Sector SUD 4 la Sorra 1  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir  el sector en la 
part est en la mesura del possible per tal d’excloure les zones amb pendent superior al 20%, però 
mantenint aquelles parts de l’àmbit necessàries per poder articular la connexió viària de 
continuïtat dels vials existents al nord i al sud dels sectors veïns.  

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament 
general urbanístic municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDURSNS_LG. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

Es recomana estudiar l’obligatorietat d’introduir altres usos que el residencial per tal de garantir un 
model d’implantació complex, allunyat de les àrees especialitzades residencials. 

3. 17140-03 Sector SUD 14 Industrial els Horts 1  

S’estableix la directriu per al planejament derivat que aquest només es podrà desenvolupar si, en 
el marc d’un nou estudi d’inundabilitat validat per l’administració competent, s’estableix la 
compatibilitat dels usos previstos amb  les afectacions per la riera de Romanyac. 

4. 17140-04 Sector SUD 2 Euromar    

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir els usos del 
sector als hotelers o d'altres activitats comercials o de serveis. 

5. 17140-05 Sector SUD 10 - Sant Pere  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector 
excloent els sòls en pendent superior al 20%. 

6. 17140-06 Sector SUD 11 - el Forn  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de sòl rústic protegit (clau d3), regulada a l’article 148 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Port de la Selva. 
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7. 17140-07 Sector SUD 6 Perabeua 2  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona de rústic protegit (clau d3), regulada a l’article 126 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Port de la Selva.. 

8. 17140-08 Sector SUD 7 Rec de Canet 2 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de  reduir el sector en un 
50%, aproximadament, per raó del pendent. 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir els usos del 
sector a l’activitat econòmica turística, de serveis o comercial. 

9. S17140-09 Sector SUD-13 Port de la Vall 2 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable 
i la qualificació de sòl rústic protegit (clau d3), regulada a l’article 148 de la Normativa del Pla 
general d’ordenació urbana. 

10. 17140-10 Sector PA-23 Port de la Vall 1 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable 
i la qualificació de zona de rústic protegit (clau d3), regulada a l’article 126 de la Normativa del Pla 
general d’ordenació urbana. 

11. 17140-11 Polígon PA-31 Cap de Bol 5 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de garantir l’obertura del 
vial paral·lel a la carretera tot redefinint el sector. 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del nou model del sector amb el nucli, 
i el manteniment dels objectius i l’aplicació dels criteris de les Directrius del paisatge del PTPCG. 

CAPÍTOL 8. Àmbits del municipi de Cadaqués 

Article 24. Àmbits del nucli de Cadaqués 

1. 17032-01 Sector PP 1 el Llané  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable i de Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del Pla 
general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

2. 17032-02 Sector PP 6 sa Guarda  

Es proposen les directrius següents per al planejament general urbanístic municipal: 
� Reduir el sector, tot excloent de l’àmbit, com a mínim, la part alta que el PTPCG inclou en el 

sistema territorial d’espais oberts, dins la categoria del sòl de protecció preventiva. 
� Reduir, també, l’àmbit en la zona amb més pendent, situada a tocar de l’àmbit del polígon 

d’actuació de sa Guarda 2 i que conforma la carena de continuació del Puig Ferral.  
� Mantenir els paràmetres d’edificabilitat i densitat vigents. Es pot destinar part dels sòls a reduir 

a sistema d’espais lliures addicional sense que això comporti major sostre ni nombre 
d’habitatges finals. 

� Mantenir els paràmetres del sector aplicats segons l’espai amb la reducció màxima amb 
façana a l’avinguda de Sant Baldiri. 

� Preveure edificació només a les cotes més baixes, que no han de generar impacte des de la 
badia de Cadaqués i, per tant, ubicar l’edificació a l’entorn de l’anomenat carrer de Llevant i en 
la possible connexió amb el carrer de Ponent, tot limitant a aquests l’obertura de nova vialitat i 
quedant les cessions d’espais lliures a les cotes més altes. 
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3. 17032-03 Sector PP 7 Quatre camins nord  

Es proposa la determinació de desclassificar la totalitat dels sòls del sector i, per tant, es 
modifiquen les determinacions del PDUSC al aplicar a aquest àmbit, també, les determinacions 
del Pla territorial parcial, els criteris de pendent, paisatge i entorn paisatgístic icònic i, en 
conseqüència, incloure'l en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de 
protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable com a Zona rústica, clau 8, regulada als 
articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

4. 17032-04 Sector PP 8 Quatre camins sud.  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable 
i la qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del Pla 
general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

5. 17032-05 Sector PP 9 Portlligat  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable i amb la qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada a l’article 7.203 del Pla general 
d’ordenació de Cadaqués. 

6. 17032-06 Sector PE 15 Embarcador de Portlligat  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable i de la Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del 
Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

7. 17032-07 Sector 4SUND Càmping   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir els usos del 
sector als hotelers o d'altres activitats econòmiques que podrien ser comercials o de serveis, com 
també de dotació privada, tot mantenint la previsió de la connectivitat viària. 

8. 17032-08 Sector PP 11 Turó d’es Calders 

Es proposa la determinació de modificació de l’ordenació proposada per el planejament derivat, 
tot suprimint la possibilitat d’edificació dels sòls que ocupen el vessant cap a la badia de Portlligat 
per tal de millorar l’impacte visual des d’aquest indret icònic, sense que això hagi de significar ni la 
modificació de la vialitat efectuada ni la major ocupació dels sòls amb pendents superiors al 20%. 

9. 17032-09 Sector PP 12 s’Oliguera 2   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector, tot 
excloent de l’àmbit, com a mínim, les cotes més altes amb façana a l’avinguda de Sant Baldiri i 
preveure edificació només a les cotes més baixes, que no han de generar impacte des de la badia 
de Cadaqués i, per tant, ubicar l’edificació a l’entorn de l’anomenat carrer de Llevant i en la 
possible connexió amb el carrer de Ponent, tot limitant a aquests l’obertura de nova vialitat i 
situant les cessions per a espais lliures a les cotes més altes. 

10. 17032-10 Sector PP 13 Racó d’es Calders  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector de 
l’ordre del 50%, tot excloent l’àmbit amb pendents superiors al 20% més proper a la platja d’es 
Calders i conservant els sòls en contigüitat amb l’avinguda de Sant Baldiri, per tal d'ajustar-se a la 
determinació del PTPCG de reduir les àrees especialitzades de baixa densitat.  

Tot aquest àmbit ha d’incrementar la part qualificada pel PDUSC com a C1, amb denominació 
UTR-C 019 Portlligat. 

11. 17032-11 Sector PP 14 Caials 4  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable i de la Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del 
Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués. 
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12. 17032-12 Sector PERI 26 Caials 2 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

Tot això, sens perjudici que, en el marc d’una revisió o modificació puntual del planejament 
general, es pugui recuperar aquelles parcel·les ja edificades per tal de poder dotar-les dels serveis 
mínims que en garanteixin la funcionalitat. 

De la inspecció sobre el terreny, es conclou que l’àmbit no té les condicions per ser considerat sòl 
urbà d’acord amb els articles 26 i 27del TRLUC, tal i com s’argumenta a l’apartat de justificació de 
l’ampliació de l’abast de l’alternativa escollida. 

13. 17032-13 Unitat d’actuació 29 Punta de sa Guine u 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

Tot això, sens perjudici que, en el marc d’una revisió o modificació puntual del planejament 
general, es pugui recuperar aquelles parcel·les ja edificades per tal de poder dotar-les dels 
serveis mínims que en garanteixin la funcionalitat. 

De la inspecció sobre el terreny, es conclou que l’àmbit no té les condicions per a ser considerat 
sòl urbà d’acord amb els articles 26 i 27del TRLUC, tal com s’argumenta a l’apartat de justificació 
de l’ampliació de l’abast de l’alternativa escollida. 

14. 17032-14 Polígon 2 del sector PMU 33 sa Guarda 2  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del polígon i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

15. 17032-15 Àmbit de sòl urbà sense els requisits legals de l’illa Portlligat  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, dins el règim de sòl no urbanitzable i 
com a Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del Pla general 
d’ordenació urbana de Cadaqués. 

16. 17032-16 Àmbit de sòl urbà sense els requisits legals de l’illa  s’Arenella  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable 
i la qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada als articles 7.201 a 7.206 de la Normativa del Pla 
general d’ordenació urbana de Cadaqués. 

CAPÍTOL 9. Àmbits del municipi de Roses 

Article 25. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de Santa Margarida 

1. 17152-01 Sector SUD 3   

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD 3 i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable amb la qualificació de zona rural estructures mòbils (clau 14c), regulada a l’article 
183 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Roses,  

Sens perjudici que en la revisió del planejament general es consideri oportú destinar-lo a activitat 
econòmica. 
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La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

2. 17152-02 Sector SUD 4   

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD 4 i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable amb la qualificació de zona rural estructures mòbils (clau 14c), regulada a l’article 
183 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Roses. 

Sens perjudici que en la revisió del planejament general es consideri oportú destinar-lo a activitat 
econòmica. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal.. 

3. 17152-03 Sector SUD 5   

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD 5 i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable amb la qualificació de zona rural estructures mòbils (clau 14c), regulada a l’article 
183 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Roses. 

Sens perjudici que en la revisió del planejament general es consideri oportú destinar-lo a activitat 
econòmica. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

4. 17152-04 Sector SUD 8   

Es proposa la directriu per al planejament general de modificar el sector SUD 8 en el sentit de 
reduir-lo, de manera que s’excloguin els sòls inundables a l’entorn del rec de Queralbs per 
permetre una interpenetració dels sistemes naturals amb els assentaments urbans, tot trencant 
els continus urbans de teixits especialitzats, i suprimir l’ús residencial. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

Article 26. Àmbit àrea especialitzada d’ús residenc ial Mas Mates 

1. 17152-05 Sector SUND 1 

Es proposa la determinació de desclassificar el sector SUND 1 i incloure'l en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable i amb la qualificació de zona agrícola (clau 13), regulada als articles 175 i 176 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Roses, tot mantenint l’àmbit dels equipaments 
implantats dins el règim de sòl urbanitzable o urbà no consolidat, segons escaigui, per tal de fer la 
gestió i urbanització necessària.  

2. 17152-06 Sector SUND 2  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUND 2 i incloure’ls dins el règim 
de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona agrícola (clau 13), regulada als articles 175 i 
176 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Roses. 

3. 17152-07 Sector SUND 3  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUND 3 i incloure’ls dins el règim 
de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona agrícola (clau 13), regulada als articles 175 i 
176 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Roses. 

4. 17152-08 Sector PPU2 (antic SUND 4)   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal d’estudiar la possible 
afectació per inundabilitat i, en conseqüència, reduir el sector si escau. 

5. 17152-09 Sector PMU 1 (antic SUND 4)   
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Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal d’estudiar la possible 
afectació per inundabilitat i, si escau, destinar els sòls inclosos en la zona de flux preferent a 
espais lliures o excloure’ls del sector i reduir-lo. 

Article 27. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de la Muntanyeta 

1. 17152-10 Sector SUD 7  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD 7 i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, dins el règim de sòl no 
urbanitzable amb la qualificació de zona reserva natural (clau 17), regulada als articles 188 a 193 
de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Roses. 

2. 17152-11 Sector SUD 9  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD 9 i incloure’ls dins el règim 
de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona reserva natural (clau 17), regulada als articles 
188 a 193 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Roses. 

Article 28. Àmbits àrees especialitzades d’ús resid encial Mas Boscà i Mas Fumats 

1. 17152-12 Sector SUD 6  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD 6 i incloure’ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, dins el règim de sòl no 
urbanitzable amb la qualificació de zona rural us agropecuari (clau 14a), regulada a l’article 181 de 
la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Roses. 

CAPÍTOL 10. Àmbits del municipi de Sant Pere Pescad or 

Article 29. Àmbits del nucli de Sant Pere Pescador  

1. 17178-01 Sector SUS 3 Joncars  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de modificar-ne el model 
urbà, tot mantenint l’edificabilitat vigent per aconseguir un teixit residencial que no sigui 
exclusivament d’habitatge unifamiliar i ampliar l’amplada de l’espai lliure al llarg del riu Fluvià. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

Article 30. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial  

1. 17178-02 Sector SUS 7 Bon Relax est 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUS 7 Bon Relax est, i incloure'ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim 
de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona d’especial valor agrícola (clau 10), regulada als 
articles 243 a 253 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Sant Pere Pescador. 

CAPÍTOL 11. Àmbits del municipi de l’Escala 

Article 31. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de Riells - Mas Estela 

1. 17062-01 Sector SUP IV Recs-Dunes-Puig (els Maso s) 

Es proposa la determinació de desclassificar  els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
 urbanitzable i la qualificació de zona rústega règim ordinari, clau 21, regulada a l’article 134 de la 
 Normativa del Pla d’ordenació urbanística de l’Escala. 
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Sens perjudici que, en el marc d’una revisió del planejament o un document urbanístic de caràcter 
general, es pugui preveure la ubicació en el sector d’usos diferents del d’habitatge, és a  dir, 
d’activitat econòmica, que puguin contribuir a fomentar la complexitat d’usos i el reequilibri  entre 
l’ús residencial i l’activitat econòmica al municipi . 

2.  17062-02 SUP VI Puig Sec-Termes  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona rústega règim ordinari, clau 21, regulada a l’article 134 de la 
Normativa del Pla d’ordenació urbanística de l’Escala. 

Sens perjudici que, en el marc d’una revisió del planejament o un document urbanístic de 
caràcter general, es pugui preveure la ubicació en el sector d’usos diferents del d’habitatge, és a 
dir, d’activitat econòmica, que puguin  contribuir a fomentar la complexitat d’usos i el reequilibri 
entre l’ús residencial i l’activitat econòmica al municipi 

3. 17062-03 SUNP III Dunes-Puig-Termes  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona rústega règim ordinari, clau 21, regulada a l’article 134 de la 
Normativa del Pla d’ordenació urbanística de l’Escala. 

Article 32. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de l’Alberg Empúries, Muntanya 
Rodona i Poblesec 

1. 17062-04 SUNP I Hotel Horts Puig-Sureda  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector, de 
manera que es respectin els criteris de compacitat, complexitat, contigüitat i integració 
paisatgística, s’excloguin els terrenys que mantenen les característiques de sòls rurals inalterats i 
es reajustin els paràmetres del sector, tot tenint present la protecció de les edificacions 
històriques existents i la imatge de l’entrada del municipi. 

La possible afecció per riscos s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal. 

Article 33. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de Montgó 

1. 17062-05 SUNP V Av. Montgó-Port de Rei 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema 
territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de zona rústega règim ordinari, clau 21, regulada a l’article 134 de la 
Normativa del Pla d’ordenació urbanística de l’Escala. 

Article 34. Àmbit del nucli de Sant Martí d’Empúrie s 

1. 17062-06 SRL Sant Martí d’Empúries 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls de l’àmbit SRL Sant Martí d’Empúries i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona rústega règim ordinari, clau 21, 
regulada a l’article 134 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística de l’Escala. 
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TÍTOL III. DETERMINACIONS, DIRECTRIUS I RECOMANACIO NS 
PER ALS MUNICIPIS DEL BAIX EMPORDÀ 

CAPÍTOL 12. Àmbits del municipi de Torroella de Mon tgrí 

Article 35. Àmbit del nucli de Torroella de Montgrí  

1. 17199-01 Sector ASU 1 Mas Déu   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de modificar el model urbà 
sota els principis de sostenibilitat de compacitat, complexitat i contigüitat. És a dir, cal augmentar 
la densitat del sector a un mínim de 20 htg/ha, diversificar-ne els usos, incloure noves tipologies 
d’habitatge i mantenir la contigüitat amb l’àrea urbana consolidada existent. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

2. 17199-02 Sector ASU 6 Camps de Can Bataller   

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal d’estudiar amb detall la 
inundabilitat del sector, ajustar-lo a les determinacions de la legislació sectorial i, si escau, 
modificar-lo, tant en superfície com en paràmetres.   

3. 17199-03 Sector ASU 7 Zona industrial 

Es proposa la directriu per al planejament derivat de garantir, mitjançant l’ordenació, els criteris del 
PTPCG i les Directrius del Paisatge en referència al separador urbà i la no consolidació del model 
carretera-aparador. 

La possible afecció per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal. 

Article 36. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de l’Estartit 

1. 17199-04 Sector ASU 2 Casanova 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir l’àmbit, tot 
excloent una franja confrontant amb el Parc natural i el rec Vell per garantir la funció de connector 
biològic d’aquest darrer, així com  preveure una connexió nord sud, mitjançant espais lliures, com 
a continuació del connector ecològic BE04 que permeti la continuïtat entre els àmbits discontinus 
del Parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; altrament, cal preveure que el sub-àmbit nord 
es destini a espais lliures i equipaments públics sense edificabilitat per tal de trencar amb el model 
de carretera-aparador, tot seguint les Directrius del paisatge del PTPCG; per últim, cal modificar 
els usos admesos, bé amb la inclusió d’altres usos en el sector residencial, amb un sostre mínim, 
bé destinar-ne la totalitat a activitat econòmica. 

La possible afectació per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general 
urbanístic municipal. 

2. 17199-05 Sector ASU 3 els Camps del Mas Marquès 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector ASU 3 els Camps del Mas 
Marquès i incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció 
preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona rural de protecció agrícola 
general, clau RA-G, regulada als articles 234 a 240 de la Normativa de la Revisió del Pla general 
municipal d’ordenació de Torroella de Montgrí. 

3. 17199-06 Sector ASU 4 Mas d’en Busquets (17199-4 PPU) 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector ASU 4 Mas d’en Busquets i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona rural de protecció agrícola general, 
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clau RA-G, regulada als articles 234 a 240 de la Normativa de la Revisió del Pla general municipal 
d’ordenació de Torroella de Montgrí. 

CAPÍTOL 13.   Àmbits del municipi de Pals 

Article 37. Àmbit de l’àrea especialitzada d’ús res idencial de Masos de Pals, Mas Tomasí i 
Residencial dels Masos  

1. 17124-01 Sector SUP 2 Camp Falgarona 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir (a l’entorn del 
50%) el sector SUP 2 Camp Falgarona per tal de completar el barri de Can Bruguera Vell, tot 
evitant el desenvolupament al llarg de la carretera més enllà de Can Rector. Així mateix, cal 
incrementar la densitat a un mínim de 20 htg/ha per tal de garantir un model sostenible. 

2. 17124-02 Sector UUNP 3 Puig Colomí 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector UNNP 3 Puig Colomí i incloure'ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el 
règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció forestal de restitució (clau F2), 
regulada als articles 232-234 del Pla general d’ordenació urbana de Pals. 

3. 17124-03 Sector SUP 3 Ampliació del Figuerar 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUP 3 Ampliació del Figuerar i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de rústec general (clau R), regulada 
als articles 238 a 241 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Pals. 

4. 17124-04 Sector SUP 4 Ampliació Mas Tomasí 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUP 3 Ampliació del Figuerar i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció de forestal de 
conservació (clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació 
urbana de Pals. 

5. 17124-05 Sector SUP Nou de Mas Tomasí  

Es proposa per al planejament urbanístic municipal la directriu de modificar la densitat, tot 
assimilant-la als paràmetres de la urbanització Mas Tomasí. 

6. 17124-06 Sector UNNP 4 Can Pou de ses Garites 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector UUNP 4 Can Pou de ses Garites i 
incloure’ls dins el règim de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona de protecció de forestal 
de conservació (clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general 
d’ordenació urbana de Pals. 

Article 38. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial dels Arenals de Mar, Puig sa Guilla, 
Palsmar, la Pineda de Pals, sa Punta, Puigvermell i  Paratge Rodors 

1. 17124-07 Sector SUND 5 Paratge Rodors 1 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUND 5 Paratge Rodors 1 i 
incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
dins el règim de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona de protecció de forestal de 
conservació (clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació 
urbana de Pals. 

2. 17124-08 Sector SUD 5-7a Rodors-Roca Blanca 1 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de, pel que fa al sub-àmbit 
de Roca Blanca, desclassificar els sòls del sector SUND 5-7a Rodors-Roca Blanca 1 i incloure’ls 
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en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial dins el règim 
de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona de protecció de forestal de conservació (clau 
F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del PGOU; pel que fa al sub-àmbit de Rodors, 
cal replantejar, conjuntament, els sectors SUD 5-7a, SUD 5-7b i SUD 5-7c per tal de garantir la 
vialitat, tot retornant al model previst pel PGOU de l’any 1986. 

La possible afectació per riscos s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal. 

3. 17124-09 Sector SUD 5-7b Rodors-Roca Blanca 2 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal, pel que fa al sub-àmbit de 
Roca Blanca, de desclassificar els sòls del sector SUND 5-7b Rodors-Roca Blanca 2 i incloure’ls 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció de forestal de 
conservació (clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del PGOU; i, pel que fa al 
sub-àmbit de Rodors, cal replantejar, conjuntament, els sectors SUD 5-7a, SUD 5-7b i SUD 5-7c 
per tal de garantir la vialitat, tot retornant al model previst pel PGOU de l’any 1986. 

La possible afectació per riscos s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal 

4. 17124-10 Sector SUD 5-7c Rodors-Roca Blanca 3 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de, pel que fa al sub-àmbit 
de Roca Blanca, desclassificar els sòls del sector SUND 5-7a Rodors-Roca Blanca 1 i incloure’ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial dins el règim 
de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona de protecció de forestal de conservació (clau 
F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del PGOU; pel que fa al sub-àmbit de Rodors, 
cal replantejar, conjuntament, els sectors SUD 5-7a, SUD 5-7b i SUD 5-7c per tal de garantir la 
vialitat, tot retornant al model previst pel PGOU de l’any 1986. 

La possible afectació per riscos s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal. 

5. 17124-11 Sector SUND 6 Paratge Rodors 2 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUND 6 Paratge Rodors 2 i 
incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva 
dins el règim de sòl no urbanitzable amb la qualificació de zona de protecció forestal de 
conservació (clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació 
urbana de Pals. 

6. 17124-12 Sector SUP8 Paratge Rodors 3 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUP 8 Paratge Rodors 3 i 
incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció forestal de conservació 
(clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de 
Pals. 

Sens perjudici que via modificació o revisió  del planejament general, es consideri oportú 
recuperar un petit àmbit com a sòl urbanitzable per tal definir el límit urbà oest d’aquesta part de 
l’àrea urbana i se’l qualifiqui amb usos d’activitat econòmica. 

7. 17124-13 Sector UUNP 8 Puig Padrós 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector UUNP 8 Puig Padrós i incloure’ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim 
de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció de forestal de conservació (clau F1), 
regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Pals. 

8. 17124-14 Sector SUP 6-10 Interpals 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUP-6-10 Interpals i incloure’l en 
el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció de forestal de conservació (clau F1), 
regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Pals. 
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Sens perjudici que posteriorment via modificació o revisió de planejament general es considerí 
oportú mantenir l’àmbit nord com a sòl urbanitzable amb usos d’activitat econòmica. 

9. 17124-15 Sector Ampliació Pineda de Pals  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector Ampliació Pineda de Pals (antic 
UUNP 9) i incloure’l en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció 
especial amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció forestal de 
conservació (clau F1), regulada als articles 232 a 234 de la Normativa del Pla general d’ordenació 
urbana de Pals. 

CAPÍTOL 11. Àmbits del municipi de Begur 

Article 39. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial Sa Riera i urbanització Mas Mató 

1. 17013-01 -  S-6b Es Torradors (B)  

Es proposa la directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de limitar la 
superfície màxima per habitatge al voltant de 150 m2 sense modificar el paràmetre de densitat. 

Es proposa una directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de regulació de 
l’adaptació topogràfica i moviment de terres per a les parcel·les amb pendent superior al 30% que 
estiguin situades a zones amb el tipus d’ordenació en edificacions aïllades d’habitatge unifamiliar, 
segons la qual regeixin les variacions del percentatge d’ocupació permès següents: del 30 al 50 
per 100, es disminueix en 1/3; del 50 al 100 per 100, es disminueix en ½; i més del 100 per 100, 
es prohibeix l’edificació. 

2. 17013-02 - S-8 Sa Riera  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-8 sa Riera i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 
de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Sens perjudici que aquest àmbit es pugui recuperar amb la finalitat de l’obertura d’un nou vial que 
pugui resoldre l’accessibilitat des d’un nou punt d’accés alternatiu sobre la carretera de s’Antiga i 
faci la connexió, si escau, amb el carrer de la Cova de la Sal. En cas que es promogués aquesta 
recuperació de part del sector, aquesta no pot abastar els sòls de cota més alta i més visibles. 

3. 17013-03 - S-27.a Marge esquerra de La Coma  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-27.a Marge esquerre de la 
Coma i incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció 
preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció per hàbitat, 
regulada a l’article 144 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

4. 17013-04 S-27.b Marge dret de La Coma  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-27.b Marge dret de la Coma i 
incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció forestal, nivell 1, 
regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

5. 17013-05 - S-26 Bosc major / Es Valls  

Es proposa la directriu per al planejament general de modificar el sector S-26 Bosc Major / es 
Valls en el sentit de reduir-lo, tot excloent els sòls situats més al nord i amb més pendent, i deixant 
els que tenen continuïtat amb el carrer de Ramon Berenguer. 

6. 17013-06 - Sòl urbà sense requisit legal, urbani tzació Mas Gispert  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls d’aquest àmbit de sòl urbà sense els 
requisits legals (SUSRL) Mas Gispert i incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la 
categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de 
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Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Begur. 

7. 17013-07 - S-25 L'Arbreda  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-25 l’Arbreda i incloure’ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona de protecció forestal, nivell I, regulada a l’article 143 
de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i 
mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri que 
part dels terrenys es puguin delimitar com a sòls aptes per al desenvolupament urbanístic en la 
part planera de l’àmbit, junt a la carretera, per a sistemes d’equipament públic o espais lliures. 

8. 17013-08 - S-24 Residencial Begur-4  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-24 Residencial Begur-4 i 
incloure’ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció forestal, nivell I, regulada 
a l’article 143 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Article 40. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial Mas de Rostell i Residencial Begur 

1. 17013-09 - S-17 Font de la Salut  

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic de reduir el sector S-17 Font de la 
Salut, tot excloent els terrenys amb pendents superiors al 20%, deixant dins l’àmbit només 
aquelles parcel·les amb accés des dels vials existents i no sent possible l’obertura de nous vials. 

2. 17013-10 - S-5 Vancells  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector- S-5 Vancells i incloure’ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona de protecció forestal, nivell II, regulada a l’article 143 
de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i 
mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, es pugui recuperar 
en part el sector amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a l’àrea mitjançant una segona connexió 
entre el carrer Assutzena  i la carretera GIV- 3562. 

3. 17013-11 - S-5.b Vancells-2  

Es proposa la directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de limitar la 
superfície màxima de cada habitatge al voltant de 150 m2st, sense modificar el paràmetre de 
densitat. 

Es proposa una directriu d’obligat compliment per al planejament general i derivat de regulació de 
l’adaptació topogràfica i el moviment de terres per a les parcel·les amb pendent superior al 30% 
que estiguin situades a zones amb el tipus d’ordenació amb edificacions aïllades d’habitatge 
unifamiliar, segons la qual han de regir les variacions del percentatge d’ocupació permès 
següents: del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3; del 50 al 100 per 100, es disminueix en 1/2; 
més del 100 per 100, es prohibeix l’edificació. 

4. 17013-12 - S-22 Pla dels Bords  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-22 Pla dels Bords i incloure’ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el 
règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció paisatgística, regulada a l’article 
147 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i 
mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, es pugui recuperar 
la part més planera del sector i desenvolupar-la conjuntament amb el sector S-23 Finca de la Rita 
amb el qual confronta. 



Desembre de 2019 

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sos tenibles del litoral gironí 
Aprovació inicial    IV. NORMATIVA    |   29 
 
 

5. 17013-13 - S-23 Finca de la Rita  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-23 Finca de la Rita i incloure’ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el 
règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de Protecció paisatgística, regulada a l’article 
147 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i 
mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, es pugui recuperar 
la part més planera del sector i desenvolupar-la conjuntament amb el sector S-22 Pla dels Bords 
amb el qual confronta. 

6. 17013-14 - P-70 Rec de Fornells 1  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector P-70 Rec de Fornells 1, i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
dins el règim de sòl no urbanitzable i amb la qualificació de zona de Protecció paisatgística, 
regulada a l’article 147 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

7. 17013-15 - P-71 Es Castellet de Baix 1  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector P-71 Es Castellet de Baix 1, i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, 
dins el règim de sòl no urbanitzable i amb la qualificació de zona de Protecció paisatgística, 
regulada a l’article 147 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Article 41. Àmbits de l’àrea especialitzada d’Aigua freda, sa Tuna, la Borna i Mas Prats 

1. 17013-16 - S-10 Rec de Sa Tuna  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector S-10 Rec de sa Tuna i incloure’ls 
en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim 
de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 
143 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

2. 17013-17 – Aiguafreda (P-14, P-14.2 i P14.4)  

Es proposa la determinació de desclassificar l’àmbit i incloure'l en el sistema territorial d’espais 
oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la 
qualificació de Zona de protecció forestal, nivell 1, regulada a l’article 143 de la Normativa del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Begur. 

Sens perjudici que es pugui recuperar la part de l’àmbit on actualment es troben alguns habitatges 
unifamiliars aïllats per a la consolidació de la urbanització al llarg dels carrers del Puig  Rodó, del 
Garbí i de Cap sa Sal fins al punt amb cota més alta d’aquests carrers. En cas que es recuperi 
aquest àmbit, el desenvolupament ha de quedar subjecte a les determinacions genèriques del 
present PDURSNS_LG, sense que això signifiqui, en cap cas, acumular els aprofitaments 
anteriors en un espai més reduït, cosa que implicaria un impacte major en el territori. 

Així, queden protegits especialment i integrats en el sòl no urbanitzable els àmbits situats entre les 
Muntanyes de Begur i la franja litoral següents:  
� Al nord d’Aiguafreda, des de Puig Rodó cap al mar, tot l’àmbit delimitat entre el carrer del 

Puig, el carrer de s’Antiga i la primera línia de mar;  
� Al sud, el fons de vall i els vessants de la riera d’Aiguafreda i del conjunt de torrents del mateix 

àmbit hidrològic; 
� A l’oest, entre les Muntanyes de Begur, fins a la cala d’Aiguafreda, incloent-hi els terrenys 

situats al nord d’aquesta què corresponen al polígon P14.4 del POUM.  

CAPÍTOL 12. Àmbits del municipi de Mont-ras 

Article 42. Àmbit del nucli de Mont-ras 

1. 17011-01 Sector SAU 2 
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Es proposa la directriu per al planejament derivat de situar una franja d’espais lliures a l’entorn de 
la carretera per tal de separar les edificacions d’aquesta i evitar l’efecte carretera-aparador, i 
garantir el compliment de l’article 2.4 de les Directrius de paisatge del PTPCG. 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del sector i el manteniment dels 
objectius i l’aplicació dels criteris de la resta de Directrius del paisatge del PTPCG. 

2. 17011-02 Sector SAU 7 Can Brujats, subsector B 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del subsector B del SAU 7 Can Burjats i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona forestal regulada a l’article 4.4.2 de la 
Normativa de les Normes subsidiàries de planejament de Mont-ras 

Article 43. Àmbit de l’àrea especialitzada d’ús res idencial de Mas Mortera 

1. 17011-03 Àmbit de sòl urbà UA8 Mas Mortera  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del polígon UA8 Mas Mortera i incloure'ls en 
el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona forestal regulada a l’article 4.4.2 de la Normativa de 
les Normes subsidiàries de planejament de Mont-ras. 

CAPÍTOL 13. Àmbits del municipi de Sant Feliu de Gu íxols 

Article 44. Àmbit del nucli de Sant Feliu de Guíxol s 

1. 17161-01 Sector SUD-02 2a-2b Mas Cabanyes Nord 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal d’excloure l’edificació dels 
terrenys amb pendent superior al 20% i refer els estàndards si escau. 

2. 17160-02 Sector SUD 10 Enamorats (11PPU) 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector SUD-10 Enamoratsi incloure'ls en 
el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim 
de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de protecció natural i pasisatgística, regulada a 
l’article 232 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Feliu de Guíxols,  

3. Àmbits del nord. 

Pel que fa als sectors industrials que han de completar la ronda nord del nucli i millorar la 
integració paisatgística de l’antic camí de Platja d’Aro, es recomana que es puguin ampliar i 
desenvolupar obtenint una peça per activitat amb major entitat per aquest sistema urbà. 

CAPÍTOL 14. Àmbits del municipi de Santa Cristina d ’Aro 

Article 45. Àmbit del nucli de Santa Cristina d’Aro  

1. 17181-1 Sector SUD 1 Ridaura  

Es proposa la directriu per al planejament general per al conjunt dels sectors que se situen dins el 
nucli urbà de Santa Cristina d’Aro segons els Plànols d’ordenació del PTGCG o bé a l’entorn 
immediat –SUD 1 Ridaura, SUD 5 Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 
Mas Pla A– de reconsiderar-ne els àmbits i dimensions amb la finalitat de reduir el creixement 
total previst per tal que el conjunt d’aquest àmbits no superi la superfície màxima admissible per 
l’estratègia de creixement moderat assenyalada pel PTPCG, que és de l’ordre de les 12,71 ha que 
resulten del càlcul de l’estat de consolidació.  

Es recomana allunyar, si és possible, l’edificació del límit amb la riera de Ridaura, bé amb 
l’ordenació bé mitjançant la reducció de l’àmbit. 
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2. 17181-2 Sector SUD 5 Estació  

Es proposa la directriu per al planejament general per al conjunt dels sectors que se situen dins el 
nucli urbà de Santa Cristina d’Aro segons els Plànols d’ordenació del PTGCG o bé a l’entorn 
immediat –SUD 1 Ridaura, SUD 5 Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 
Mas Pla A– de reconsiderar-ne els àmbits i dimensions amb la finalitat de reduir el creixement 
total previst per tal que el conjunt d’aquest àmbits no superi la superfície màxima admissible per 
l’estratègia de creixement moderat assenyalada pel PTPCG, que és de l’ordre de les 12,71 ha que 
resulten del càlcul de l’estat de consolidació.  

Per aquest sector en particular, es recomana mantenir la franja que se situa més propera als 
darreres dels edificis amb front al carrer de Pere Geronès i la cruïlla amb la carretera per tal de 
dotar al nucli d’una façana ordenada. 

3. 17181-3 Sector SUD 6 Camí Vell  

Es proposa la directriu per al planejament general per al conjunt dels sectors que se situen dins el 
nucli urbà de Santa Cristina d’Aro segons els Plànols d’ordenació del PTGCG o bé a l’entorn 
immediat –SUD 1 Ridaura, SUD 5 Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 
Mas Pla A– de reconsiderar-ne els àmbits i dimensions amb la finalitat de reduir el creixement 
total previst per tal que el conjunt d’aquest àmbits no superi la superfície màxima admissible per 
l’estratègia de creixement moderat assenyalada pel PTPCG, que és de l’ordre de les 12,71 ha que 
resulten del càlcul de l’estat de consolidació.  

Es recomana que es desclassifiqui la totalitat d’aquest sector de grans dimensions. 

4. 17181- 4 Sector SUD 7 Equipaments Teulera  

Santa Cristina d’Aro segons els Plànols d’ordenació del PTGCG o bé a l’entorn immediat –SUD 1 
Ridaura, SUD 5 Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 Mas Pla A– de 
reconsiderar-ne els àmbits i dimensions amb la finalitat de reduir el creixement total previst per tal 
que el conjunt d’aquest àmbits no superi la superfície màxima admissible per l’estratègia de 
creixement moderat assenyalada pel PTPCG, que és de l’ordre de les 12,71 ha que resulten del 
càlcul de l’estat de consolidació.  

Es recomana la desclassificació d’aquest sector, atès que la situació en la confluència de les 
rieres de Malvet i del Cementiri, que travessen els terrenys, i amb la riera de Ridaura, a l’extrem 
sud, el fa especialment vulnerable, tant per riscos d’inundabilitat com per impacte ambiental. 

5. 17181- 5 Sector SUD 8 Mas Pla A  

Es proposa la directriu per al planejament general per al conjunt dels sectors que se situen dins el 
nucli urbà de Santa Cristina d’Aro segons els Plànols d’ordenació del PTGCG o bé a l’entorn 
immediat –SUD 1 Ridaura, SUD 5 Estació, SUD 6 Camí Vell, SUD 7 Equipament Teulera i SUD 8 
Mas Pla A– de reconsiderar-ne els àmbits i dimensions amb la finalitat de reduir el creixement 
total previst per tal que el conjunt d’aquest àmbits no superi la superfície màxima admissible per 
l’estratègia de creixement moderat assenyalada pel PTPCG, que és de l’ordre de les 12,71 ha que 
resulten del càlcul de l’estat de consolidació.  

La directriu concreta per aquest àmbit és la de desclassificar totalment el sector o bé reduir-ne 
l’àmbit, tot reconeixent les cessions efectuades, però evitant, en tot cas, la consolidació d’un front 
urbà aparador al llarg de la carretera GI-662, que, en cap cas, no s’hauria d’estendre mes enllà de 
l’àmbit de sòl urbà que està implantat a l’entorn del carrer de Mas Sicars.  

Article 46. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial Bell-lloc 

1. 17181-06 Sector SUD 12 Bell Lloc III 

Es proposa la directriu per al planejament municipal de reducció/extinció dels sòls dels sectors 
urbanitzables SUD 12 Bell lloc III i SUD 13 Riera de Molinets, de manera que es pugui donar 
compliment a la sentència esmentada dins el marc de la revisió del POUM que es troba en 
tramitació, sens perjudici que, en aquest cas, es puguin mantenir les parts de l’àmbit que 
confronten amb l’avinguda de les Gavarres, tot preveient, si escau, usos que donin servei als 
habitatges existents. 
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Article 47. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial del Club de golf Costa Brava 

1. 17181-07 Sector SUD 13 Riera de Molinets 

Es proposa la directriu per al planejament municipal de reducció/extinció dels sòls dels sectors 
urbanitzables SUD 12 Bell lloc III i SUD 13 Riera de Molinets, de manera que es pugui donar 
compliment a la sentència esmentada dins el marc de la revisió del POUM que es troba en 
tramitació. 

En aquest sector, cal excloure de l’àmbit els sòls que poden mantenir-ne la finalitat per als usos 
proposats dins el règim de sòl no urbanitzable, tot minimitzant o suprimint l’actuació, de manera 
que no es transformi una superfície tan gran de sòl, i repensant la necessitat d’ampliació del teixit 
de baixa densitat i la ubicació en aquest indret d’habitatge protegit allunyat del nucli.  

Article 48. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial del Molí d'en Reixac - Bernades i 
Molí d'en Tarrés 

1. 17181- 08 Sector SUD 15 Molí d’en Reixach-Bernad es 

Es proposa la directriu per al planejament urbanístic municipal de reduir el sector, tot excloent la 
part discontínua corresponent a l’àmbit del Molí d’en Reixac i, també, les parts de l’àmbit del Pla 
d’en Bernades afectades per inundabilitat en situació de flux preferent. 

2. 17181- 09 Sector SUND 17 Activitats turístiques  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Rústec (clau 22), regulada als articles 262 i 263 de la Normativa 
del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

3. 17181-10 Sector  SUND 18 Els Àrids   

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no 
urbanitzable i la qualificació de Rústec (clau 22), regulada als articles 262 i 263 de la Normativa 
del Pla d’ordenació urbanística municipal. 
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TÍTOL IV. DETERMINACIONS, DIRECTRIUS I RECOMANACION S 
PER ALS MUNICIPIS DE LA SELVA 

CAPÍTOL 15. Àmbits del municipi de Tossa de Mar 

Article 49. Àmbits del nucli de Tossa de Mar 

1. 17202-01 Sector PPU Can Truges 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector Can Truges i incloure’ls dins el 
règim de sòl no urbanitzable i amb la qualificació de Zona rural de protecció forestal general (clau 
RF-A), regulada a l’article 48 de la Normativa del POUM de Tossa de Mar.  

Sens perjudici que en una modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general 
es consideri oportú implantar un àmbit amb usos de sistemes públics que, sense edificabilitat o la 
mínima, permetin el manteniment de la funció d’accés i transició entre el sòl urbà i el sòl no 
urbanitzable, d’acord amb les Directrius de paisatge. 

2. 17202-02 Sector PPD Can Coure 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector, tot 
excloent els terrenys afectats pel flux preferent i els àmbits discontinus per tal de reduir l’efecte 
carretera-aparador i la fragmentació del paisatge. 

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament 
general urbanístic municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDURSNS_LG. 

La possible afecció per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal. 

Article 50. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de Mar Tossa - Porto Pi - Llorell 

1. 17202-03 Sector PPU Cala Morisca 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del PPU Cala Morisca  i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial , amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona rural de protecció forestal general (clau RF-A), 
regulada a l’article 48 de la Normativa del POUM de Tossa de Mar.  

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, i 
mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri que 
part dels terrenys es poden delimitar com a sòls aptes per al desenvolupament urbanístic per 
regularitzar els habitatges existents i els sòls necessaris per garantir la funcionalitat de l’àmbit. 

2. 17202-04 Sector PMU Martossa-Porto Pi II 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector, tot 
excloent els terrenys amb pendents superiors al 20% o bé, si es mantenen, no es poden 
comptabilitzar ni als efectes de les cessions mínimes legals per a espais lliures ni als efectes 
d’aprofitament, en relació amb el sòls que tenen les condicions d’esdevenir sòls urbanitzats. 

El desenvolupament del sector queda subjecte a la prèvia revisió o modificació del planejament 
general urbanístic municipal vigent per tal d’adaptar-lo al present PDURSNS_LG. 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del nou model del sector en l’entorn, i 
el manteniment dels objectius i l’aplicació dels criteris de les Directrius del paisatge del PTPCG 

Article 51. Àmbits de l’àrea especialitzada d’ús re sidencial de Pola Giverola 

1. 17202-05 Sector PMU Pola Giverola 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del PMU Pola Giverola i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
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sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona rural de protecció forestal general (clau RF-A), 
regulada a l’article 48 de la Normativa del POUM de Tossa de Mar. 

CAPÍTOL 16. Àmbits del municipi de Lloret de Mar 

Article 52. Àmbits del Nucli de Lloret de Mar i àre es especialitzades adjacents 

1. 17095-01 Sector PP10 Riera Passapera - l’Àngel 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector, i pel que fa a l’àmbit nord 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, 
amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona forestal (clau 5.3), regulada als 
articles 299 a 301 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. Pel 
que fa a l’àmbit sud, incloure els sòls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de 
sòl de protecció preventiva, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona agrícola 
(clau 5.1), regulada als articles 294 a 296 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Lloret de Mar. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri que 
es pot delimitar l’àmbit sud com a sòls aptes per al desenvolupament urbanístic , des d’una visió 
conjunta amb el destí dels sòls de l’antic sector PPU1 Porta de ponent. 

2. 17095-02 Sector PPU7 Dinamització econòmica 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector PPU7 
Dinamització econòmica, tot excloent els sòls amb pendent superior al 20%, i redefinir el sector 
d’acord amb la legislació sectorial d’aigües pel que fa a l’exclusió dels sòls situats en zona de flux 
preferent.  

La possible afecció per inundabilitat s’ha d’estudiar en el marc del planejament general urbanístic 
municipal. 

S’ha d'incloure un estudi paisatgístic que garanteixi l'encaix del nou model del sector en l’entorn, i 
el manteniment dels objectius i l’aplicació dels criteris de les Directrius del paisatge del PTPCG. 

Article 53. Àmbits de les àrees especialitzades de l’est 

1. 17095-03 Sector PPU9 Costa Marcona 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del PPU9 Costa Marcona i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona costaner 1 (clau 5.C1), regulada als articles 312 i 313 
de la Normativa del Pla d’ordenació urbana del municipi de Lloret de Mar. 

2. 17095-04 Sector PMU3 Serra Brava Nord 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del PMU3 Serra Brava i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona forestal (clau 5.3), regulada als articles 299 a 301 de 
la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri que 
part dels terrenys es poden delimitar com a sòls aptes per al desenvolupament urbanístic per 
confrontar amb vialitat oberta del sòl urbà, per regularitzar els habitatges existents i els sòls 
necessaris per garantir la funcionalitat de l’àmbit. 

3. 17095-05 Sector PMU4 la Font de Sant Llorenç 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del PMU4 la Font de Sant Llorenç  i 
incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, 
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amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona forestal (clau 5.3), regulada als 
articles 299 a 301 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. 

Article 54. Àmbits de les àrees especialitzades del  nord 

1. 17095-06 Sector PPU5 Mont Lloret 

Es proposa la directriu per al planejament general urbanístic municipal de reduir el sector en un 
40%, aproximadament, per tal d'ajustar-se a l'estratègia assenyalada pel PTPCG, excloents els 
terrenys situats al sud i est encara no ocupats per edificació.  

2. 17095-07 Sector SUND 1 Monturiol 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del SUD 1 Monturiol i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de zona forestal (clau 5.3), regulada als articles 299 a 
301 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general 
és consideri oportú qualificar de sistemes viaris els sòls per completar la xarxa local de vialitat. 

3. 17095-08 Sector SUND 2 Lloret Verd 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls de l’àmbit nord del SUD 2 Lloret Verd (50 ha, 
aproximadament) i incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de 
protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de Zona forestal (clau 5.3), 
regulada als articles 299 a 301 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret 
de Mar. 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls de l’àmbit sud del SUD 2 Lloret Verd (33 ha, 
aproximadament) i incloure'ls en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de 
protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona de zona forestal 
(clau 5.3), regulada als articles 299 a 301 de la Normativa del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Lloret de Mar. 

Això sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri que 
part dels terrenys de l’àmbit sud es poden delimitar com a sòls aptes per al desenvolupament 
urbanístic per regularitzar els habitatges existents i els sòls necessaris per garantir la funcionalitat 
de l’àmbit. 

 

CAPÍTOL 17. Àmbits del municipi de Blanes 

Article 55. Àmbit del nucli de Blanes 

1. 17023-01 Sector B Platja s'Abanell 

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic, amb 
el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona agrícola d’especial protecció (clau 20), 
regulada als articles 237 a 242 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Blanes, 
sens perjudici que, en el marc de la revisió del planejament general i mitjançant una justificació 
acurada d’acord amb les condicions de la legislació sectorial d’aigües, es consideri que part dels 
terrenys es poden delimitar com a sòls aptes per al desenvolupament urbanístic per definir el límit 
urbà de la ciutat. 

2. 17023-02 Sector B-1 Vall de Burg  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector  B-1 Vall d’en Burg i incloure'ls en 
el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de zona agrícola d’especial protecció (clau 20), regulada a 
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l’article 237-242 del Pla general d’ordenació urbana de Blanes, sens perjudici que, en el marc de 
la revisió del planejament general i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions 
de la legislació sectorial d’aigües, es consideri que part dels terrenys es poden delimitar com a 
sòls aptes per al desenvolupament urbanístic per definir el límit urbà de la ciutat. 

3. 17023-03 Sector A-5 Mas Cremat - Carretera Costa  Brava  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector i incloure'ls en el sistema territorial 
d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció territorial d’interès agrari i/o paisatgístic, amb 
el règim de sòl no urbanitzable i la qualificació de zona agrícola d’especial protecció (clau 20), 
regulada als articles 237 a 242 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Blanes 

Article 56. Àrea especialitzada d’ús residencial de  Mas Palou 

1. 17023-04 Sector A-2 Mas Palou   

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls del sector  A-2 Mas Palou i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció preventiva, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de zona lliure permanent (clau 22), regulada als articles 250 i 
251 de la Normativa del Pla general d’ordenació urbana de Blanes. 

Article 57. Àrea especialitzada d’ús residencial de  Serrallarga 

1. 17062-05 SRL Serrallarga  

Es proposa la determinació de desclassificar els sòls de l’àmbit SRL Serrallarga i incloure'ls en el 
sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl de protecció especial, amb el règim de 
sòl no urbanitzable i la qualificació de zona forestal, clau 23, regulada als articles 252 a 255 de la 
Normativa del Pla general d’ordenació urbanística de Blanes. 
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TÍTOL V. MODIFICACIONS DE PLANS DIRECTORS URBANÍSTI CS 
VIGENTS 

CAPÍTOL 18. Modificació del Pla director urbanístic  del sistema 
Costaner (PDUSC) 

Article 58. Modificació dels plans directors urbaní stics vigents en l’àmbit d’actuació. 

Per tal d’adaptar el planejament urbanístic a la planificació territorial, la qual incorpora el concepte de 
sostenibilitat sostenible,  i a la legislació sectorial i de paisatge, aquest PDURSNS_LG comporta la 
necessitat de modificar el Text refós del PDU del sistema costaner (PDUSC-1) i PDU dels àmbits del 
sistema costaner integrats pels sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 
(PDUSC-2), aprovat definitivament en data 1 d’agost de 2014 pel conseller de Territori i Sostenibilitat. 

Vist el que disposa l’article 10.2 del TRLUC:” 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 territori 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”. Tenint en compte que el PDUSC-1 i PDUSC 2 són més genèrics i el 
PDURSNS_LG és més concret i el temps transcorregut des de l’aprovació definitiva d’aquests 
PDUSCS, és oportú ajustar les determinacions directrius i recomanacions dels dos PDUSCs per tal de 
garantir l’adaptació dels planejaments municipals al principis del creixement urbanístic sostenible. 

Article 26. Aplicació de les determinacions, direct rius i recomanacions del PDUSC 

El present  PDURSNS_LG recull en part les determinacions per als assentaments urbans del Pla 
director urbanístic de l sistema costaner  (PDUSC-1) i el Pla director urbanístic dels àmbits del sistema 
costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2)  i 
aprovat pel definitivament pel conseller de Territori i Sostenibilitat en data 1 d’agost de 2014 i el 
modifica en aquells àmbits on es verifica alguna incompatibilitat amb els criteris d’aquest document.  

a. Determinacions que aquest document estableix al Text refós del  PDUSC-1 i PDUSC-2 són 
les següents: 

1. SUP 9 Canyelles (Cap Ras), Llança 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona de protecció natural i paisatgística, clau PNP, regulada a l’article 113 de 
la Revisió del Pla general d’ordenació de Llança. 

2. SUNP 2 Riera de Sant Vicenç, Cadaqués 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada a l’article 7.203 del Pla general d’ordenació 
urbana de Cadaqués. 

3. SUNP 3 Rierassa, Cadaqués 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada a l’article 7.203 del Pla general d’ordenació 
urbana de Cadaqués. 

4. PPU 3 Els Arrels 1, Cadaqués 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada a l’article 7.203 del Pla general d’ordenació 
urbana de Cadaqués. 

5. SNUP 1 Pins del Rector, Cadaqués 
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Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada a l’article 7.203 del Pla general d’ordenació 
urbana de Cadaqués. 

6. SNUP 5 Barral, Cadaqués 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona rústica, clau 8, regulada a l’article 7.203 del Pla general d’ordenació 
urbana de Cadaqués. 

7. SUS(C)-9 Càmping Ballena Alegre II, Sant Pere Pe scador 

1. Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria 
de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1,  i la 
qualificació de Zona agrícola subzona C2, clau 9-C2, regulada als articles 232 a 242 del 
PGOU de Sant Pere Pescadors segons el redactat establert en la Modificació puntual del 
PGOU per a la seva adaptació al Pla director del sistema costaner, aprovada definitivament el 
21 de novembre de 2007 i publicada el 18 d’agost de 2008. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri 
que es pot qualificar l’àmbit dels sectors esmentats amb una qualificació més adient o 
específica. 

8. SUS(C)-10 Càmping las Dunas, Sant Pere Pescador 

1. Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria 
de sòl de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona agrícola subzona C2, clau 9-C2, regulada als articles 232 a 242 del 
PGOU de Sant Pere Pescadors segons el redactat establert en la Modificació puntual del 
PGOU per a la seva adaptació al Pla director del sistema costaner, aprovada definitivament el 
21 de novembre de 2007 i publicada el 18 d’agost de 2008. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri 
que es pot qualificar l’àmbit dels sectors esmentats amb una qualificació més adient o 
específica. 

9. SUS(C)-11 Càmping las Palmeras, Sant Pere Pescad or 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1, i la 
qualificació de Zona agrícola subzona C2, clau 9-C2, regulada als articles 232 a 242 del 
PGOU de Sant Pere Pescadors segons el redactat establert en la Modificació puntual del 
PGOU per a la seva adaptació al Pla director del sistema costaner, aprovada definitivament el 
21 de novembre de 2007 i publicada el 18 d’agost de 2008. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri 
que es pot qualificar l’àmbit dels sectors esmentats amb una qualificació més adient o 
específica. 

10. SUS(C)-12 Càmping la Gaviota, Sant Pere Pescado r 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner 1, clau NU- C1i la 
qualificació de Zona agrícola subzona C2, clau 9-C2, regulada als articles 232 a 242 del 
PGOU de Sant Pere Pescadors segons el redactat establert en la Modificació puntual del 
PGOU per a la seva adaptació al Pla director del sistema costaner, aprovada definitivament el 
21 de novembre de 2007 i publicada el 18 d’agost de 2008. 

Sens perjudici que, via modificació puntual o en el marc de la revisió del planejament general, 
i mitjançant una justificació acurada d’acord amb les condicions de la legislació, és consideri 
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que es pot qualificar l’àmbit dels sectors esmentats amb una qualificació més adient o 
específica. 

11. SUNP IV Càmping Montgó, l’Escala 

Els sols del sector s’inclouen en el sistema territorial d’espais oberts dins la categoria de sòl 
de protecció especial, amb el règim de sòl no urbanitzable costaner C1 i la qualificació de 
Zona rústega de tolerància d’usos d’esbarjo, clau 22, regulada a l’article 136 del Pla general 
d’ordenació urbana de l’Escala. 

b. Es modifica l’article 7.2 del Text refós del  PDUSC-1 i PDUSC-2, que regula la resta de 
sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat, en el sentit de suprimir el 
sectors següents: 

a. SAU 16 Coma Morisca, al terme municipal de Portbou 
b. Sector 9 sub 2 Port Lligat, PP7 Quatre Camins Nord, PP8 Quatre Camins Sud, PP13 

Racó dels Calders al terme municipal de Cadaqués 
c. S8 Sa Riera del terme municipal de Begur 
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TÍTOL VI. NORMATIVA D’EDIFICACIÓ I INTEGRACIÓ 
PAISATGÍSTICA DEL SÒLS ORDENATS EN EDIFICACIÓ 
AÏLLADA 

CAPÍTOL 19. Naturalesa i abast de la normativa d’in tegració 
paisatgística  

Article 59. Definició i objectius  

La present normativa, té per objecte establir les determinacions i mesures necessàries, creant el marc 
urbanístic adequat, per assolir els objectius següents: 

a) Aconseguir un marc normatiu comú per als 22 municipis del litoral gironí que avanci amb la 
concepció del paisatge construït d’aquest litoral com un patrimoni conjunt de valor. 

b) Millorar de la integració paisatgística de les noves ordenacions i edificacions i, també de les 
rehabilitacions i ampliacions de les edificacions existents. 

c) Aconseguir una concepció unitària de la parcel·la privada que integri tant l’edificació principal 
com la resta d’elements construïts. 

d) Millorar la percepció del paisatge litoral des de l’espai públic. 

Article 60. Principis de l’actuació urbanística 

1. Aquest títol normatiu forma part del Pla que constitueix una figura de planejament urbanístic 
general amb l’abast que li atorga l’article 56 del TRLU. 

2. El Pla i les seves determinacions s’han elaborat en el marc del desenvolupament sostenible, 
d’acord amb l’ordenació territorial i buscant una utilització racional del territori i del medi ambient que 
conjumini les necessitats del territori amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, històrics i culturals.  

3. També s’ha tingut en compte l’anàlisi de la realitat i els planejaments vigents amb l’objectiu de 
donar resposta a les necessitats reals del territori i adaptar el resultat als condicionants actuals. 

4. Es donarà puntual compliment als objectius de qualitat paisatgística per a les Comarques 
Gironines del Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines, als objectius de qualitat paisatgística, 
criteris i accions de cadascuna de les cinc unitats del Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines: Cap de Creus, Plana de l’Empordà, Empordanet-Baix Ter, Gavarres Marítimes i Ardenya-
Cadiretes, així com a les estratègies, mesures i accions del paisatge d’atenció especial del litoral de 
Girona i.  

Article 61. Àmbit territorial 

L’àmbit territorial d’aquesta normativa d’ordenació i edificació està format per tots els sòls ja ordenats i 
pels sòls pendents d’ordenació amb tipologia d’ordenació aïllada i amb espais lliures en el seu entorn, 
tant si és del tipus d’ordenació d’edificació aïllada com de volumetria específica dels termes 
municipals de Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d’Empúries, 
Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-Ras, Palamós, 
Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar 
i Blanes. 

Article 62. Interpretació  

1. Les determinacions d’aquesta normativa d’adaptació paisatgística s’interpreten atenent al seu 
contingut i les determinacions contingudes en els capítols 2 i 3 de la memòria d’ordenació, de 
conformitat amb els objectius definits a l’article 1 d’aquestes Normes urbanístiques. 

2. En cas de dubte o de contradicció en la interpretació del document prevalen les disposicions de 
major precisió o més restrictives a la llum dels objectius del Pla o, en tot cas, aquelles determinacions 
del planejament urbanístic o sectorial que millor garanteixin l’adequada regulació amb els objectius 
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pretesos, encaminades a aconseguir la integració paisatgística d’harmonització i de mimetització amb 
l’entorn. 

Article 63. Naturalesa i abast  

1. Les regulacions que aquesta normativa estableix són de tres tipus en funció de la seva aplicació 
directa o la necessitat d’adaptació pel planejament municipal, la obligatorietat i el grau de vinculació 
amb el mateix:  

a) Determinacions 

b) Directrius 

c) Recomanacions 

3. El caràcter de les determinacions, directrius i recomanacions s’ha definit a l’article 14 de la 
normativa urbanística. 

4. Les regulacions d’aquesta normativa van dirigides a diferents àmbits d’aplicació segons els sòls 
estiguin ordenats o no pel planejament general. 

a) Disposicions de caràcter general per als ambients edificats, que es regulen en el capítol 20 
d’aquesta normativa. 

b) Disposicions per als sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat i sectors de sòl urbà que 
hagin d’ordenar-se segons el tipus d’edificació aïllada o de volumetria específica, així com per 
als polígons d’actuació urbanística que hauran de modificar la seva ordenació per tal de millorar 
l’adaptació paisatgística, les quals es regulen en el capítol 21 d’aquesta normativa. 

c) Disposicions per a les edificacions ordenades amb els tipus d’ordenació segons edificació 
aïllada i de volumetria específica que estiguin envoltades d’espais lliures de parcel·la, que es 
regulen al capítol 22 d’aquesta normativa.  

Article 64. Criteris generals de la integració pais atgística i ambiental 

1. La integració paisatgística consisteix en la incorporació del paisatge com a variable significativa en 
la concepció i el disseny de les actuacions, mitjançant el seguiment d’unes determinades estratègies, 
criteris i mesures. Aquesta s’associa a les idees d’ordre, respecte i coherència i, en les actuacions 
concretes, es manifesta a través del tipus de relacions perceptibles que s’estableixen entre el paisatge 
preexistent i els elements introduïts per la proposta. 

2. L’objectiu general de la integració paisatgística és adaptar-se i reforçar l’estructura del paisatge de 
l’entorn i fonamentar la intervenció en el reconeixement minuciós de la forma del territori i la 
reconstrucció de la seva identitat o codi genètic, en el sentit de transformar per preservar, assumir 
respectuosament el caràcter evolutiu del paisatge.  

3. Front a la dinàmica de consum dels recursos paisatgístics, la integració paisatgística és una eina 
més per a convertir les futures actuacions en factors de conservació dels recursos culturals i naturals, 
i encaminar-les com a oportunitats per a “refer” paisatge mitjançant la intervenció activa. 

4. La valoració de la integració paisatgística ha de seguir un procés d’aproximació seqüenciat en 
l’espai, des d’una visió més territorial fins a una escala més detallada i precisa, i progressiu en el 
temps, diferenciant les transformacions transitòries de les permanents, per tal de sistematitzar les 
decisions que han de guiar l’actuació des de l’elecció de l’emplaçament fins a la definició dels acabats. 

Article 65. Criteris específics de la integració pa isatgística i ambiental  

1. En termes generals, caldrà evitar les localitzacions que trenquin les línies força del paisatge (relleu, 
franges de bosc o alineacions arbrades, parcel·lacions, camins, etc.) i, a tal efecte, caldrà prendre 
com a referència les orientacions, proporcions i ritme dels elements que configuren el paisatge en 
cada cas. 

2. L’ordenació vetllarà per mantenir i potenciar la continuïtat ecològica de les carenes i dels drenatges 
del territori, en el sentit de preservar les carenes no només com a fons escènic sinó també com a 
espais connectors i de reconèixer els recorreguts i patrons de l’aigua com a recurs bàsic.  

3. Pel que fa als cursos fluvials, s'allunyarà les construccions de les zones fluvials i dels boscos de 
ribera. 
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4. Pel que fa a la visibilitat, caldrà preservar les línies de relleu que defineixen els perfils panoràmics i 
evitar localitzacions en zones visualment fràgils o dominants:  

a) Evitar localitzacions en punts molt visibles, ja siguin indrets elevats, freqüentats o visualment 
dominants, com cimeres, crestes i carenes, línies d’horitzó, llocs molt exposats, etc. on la 
projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modificaria el perfil natural perceptible 
del paisatge.  

b) Evitar també les parts centrals de fons de vall i l’aparició de nous punts focals amb 
edificacions preeminents en el paisatge que en distorsionin l’harmonia i, sempre que sigui 
possible, cercar posicions desviades respecte dels eixos visuals principals (miradors, 
carreteres, espais naturals, espais urbans, etc.). 

5. Caldrà garantir la fisonomia dels nuclis de població, quan les noves edificacions es situïn en el 
perímetre de les poblacions i alterin negativament les seves façanes i els seus perfils escènics.  

6. Les actuacions vetllaran per adaptar-se al relleu natural del terreny sense trencar el perfil orogràfic, 
pel que s’evitaran les modificacions topogràfiques profundes, que transformen radicalment la 
superfície del terreny, alteren la fisonomia del lloc, creen contrastos d’escala greus o comporten 
l’eliminació de la coberta vegetal, així com els desmunts i terraplens amb gran impacte visual, murs de 
contenció i esculleres de grans dimensions que augmentin la duresa de les modificacions 
topogràfiques. 

7. Es preservarà la vegetació arbòria i arbustiva existent per tal d’evitar una fragmentació excessiva 
dels hàbitats i corredors biològics i per a facilitar la integració paisatgística de l’edificació i, en cas 
d’alteració o desaparició, es definiran mesures adequades de recuperació i integració que garanteixin 
la presència d’espècies pròpies del lloc. 

8. S’afavorirà el drenatge natural dels sòls cap a la costa amb mesures que afavoreixin la infiltració 
d’aigües pluvials i redueixin els efectes de l’artificialització i la impermeabilització del sòl, a fi de reduir 
l’escorrentia superficial i els riscos d’inundació.  

9. L’ordenació dels volums ha de preservar la dimensió i l’escala del paisatge. A tals efectes, les 
construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera que cal evitar 
l’acumulació de volums i fraccionar aquells volums que per la seva grandària constitueixen una 
presència impròpia i desproporcionada i evitant.  

10. Així mateix, ha de garantir corredors visuals per a garantir la visió del mar i la d’altres elements 
valuosos del litoral des dels espais públics, tant a través dels sòls de sistemes com a través dels 
espais mancomunats o individualitzats de les agrupacions. 

11. Les solucions i els materials de les edificacions han de ser sensibles al fons escènic de les 
construccions i al cromatisme de l’entorn, per tal d’harmonitzar les edificacions amb el caràcter del 
paisatge i no introduir contrastos o lluentors estranyes que en devaluïn la imatge dominant i el 
paisatge. 

Article 66. Criteris de valoració del paisatge per als futurs plans i projectes 

1. La valoració del caràcter i estructura del paisatge ha de posar de manifest els trets característics 
de la unitat de paisatge o àrea geogràfica on s’insereix i, per tant, tenir en compte els components, els 
valors i les dinàmiques de paisatge a escala territorial i local: 

a) Pel que fa als components del paisatge, s’entendrà el paisatge com una combinació única 
d’elements físics (relleu, hidrografia, vegetació, cultius, elements construïts, etc) i visuals 
(elements dominants, línies de força, cromatisme, contrastos, textures, etc). 

b) Pel que fa als valors, es tindran en compte els elements configuradors del paisatge, els 
patrons i singularitats, i la resta de valors naturals, estètics, històrics, simbòlics i socials i 
productius reconeguts en el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines així com en 
d’altres instruments que tinguin un interès des del punt de vista paisatgístic o que aportin 
informació rellevant.  
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c) Pel que fa a les dinàmiques, manifestes o potencials, caldrà tenir en compte el caràcter 
evolutiu del paisatge. 

2. Qualsevol actuació que aspiri a la integració paisatgística ha de partir, a més de l’anàlisi físic de 
l’estructura del lloc, de la visibilitat de l’emplaçament i de l’actuació, i, per tant, considerar la conca 
visual (forma, mida, direcció), els punts d’observació fixos (nombre, tipus, distància, freqüentació), 
recorreguts visuals (carreteres, passeigs, camins, senders), i l’insolació (recorregut del sol, àrees 
d’ombra, contrallums, temporalitat). 

3. El procés de valoració de la integració paisatgística ha d’analitzar les alternatives d’ubicació i 
d’ordenació, definir la visió integral de l’actuació en el lloc i l’entorn avaluant les volums construïts, la 
presència la vegetació, la configuració topogràfica resultant, etc, analitzar les transformacions, i 
incorporar en la proposta les estratègies, criteris i mesures d’integració paisatgística. 

CAPÍTOL 20. Disposicions per als ambients edificats   

Article 67. Definició 

1. Amb la denominació ambients edificats d’aquest Pla assenyala aquells àmbits territorials formats 
per sòls urbans ordenats en edificació aïllada on el paisatge assoleix una identitat clarament 
perceptible.  

2. Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte visual i posar en valor la imatge percebuda dels ambients 
edificats, en aquests àmbits el Pla proposa dur a terme tractaments específics per afavorir el 
manteniment dels seus valors o per a minimitzar els aspectes negatius de la seva possible evolució, 
en especial pel que fa a les noves edificacions o les que resultin d’una gran rehabilitació. 

3. Els ambients edificats constitueixen àmbits on dur a terme una ordenació més detallada del 
paisatge i són coherents amb el que determina l’article 1.6 de les Directrius del paisatge del PTPCG. 

Article 68. Identificació 

1. El Pla determina que el planejament urbanístic municipal ha d’identificar els ambients edificats i 
establir la regulació urbanística d’integració paisatgística diferenciada. 

2. La regulació urbanística d’integració paisatgística que impulsi el planejament municipal prendrà les 
disposicions d’aquesta normativa relatives als sòls urbans no ordenats i sòls urbans ordenats com a 
directrius i podrà ajustar-les, sempre i quan es garanteixi el compliment dels criteris generals i 
específics descrits al capítol anterior i el resultats d’integració paisatgística que aconsegueixin siguin 
semblants. 

3. Aquests àmbits han d’estar constituïts per totes les parcel·les que configurin els límits dels 
assentaments urbans amb el perfil territorial, amb el sòl no urbanitzable, amb els nuclis tradicionals o 
amb altres ambients edificats. 

4. Dins d’un àmbit d’ambient edificat podem trobar sectors pendents d’ordenació que, en absència de 
la regulació específica que estableixin els ambients urbans, s’hauran d’ordenar seguint les 
disposicions de paisatge dels capítols següents, per tal d’integrar-se de la millor manera possible.  

5. Amb caràcter general, mentre el planejament urbanístic municipal no identifiqui i reguli aquests 
ambients edificats, s’hauran de complir les disposicions d’aquesta normativa. 

6. Aquests àmbits podran ampliar-se en el cas que un Ajuntament ho consideri pertinent per a la 
preservació de la imatge percebuda que determinen el PTPCG i el present Pla, i en justifiqui la seva 
conveniència. 

7. En el cas que un Ajuntament ho consideri pertinent per assolir els objectius de protecció del 
paisatge que determinen el PTPCG, el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines i el present 
Pla, també podrà redactar catàlegs, plans especials o altres instruments d’ordenació urbanística de 
protecció del paisatge dels àmbits que consideri, essent la unitat territorial mínima de planejament la 
que correspon a cadascun dels ambients edificats. 
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Article 69. Contingut 

1. La regulació urbanística d’integració paisatgística dels ambients edificats haurà de tenir en compte 
el caràcter i estructura del paisatge a escala territorial, d’acord amb els criteris generals definits en el 
capítol anterior, així com els criteris relatius al tractaments dels límits, als sistemes, als criteris de 
composició i acabats, definits en aquest capítol, i també haurà de tenir en compte l’estructura del 
paisatge del lloc per tal de garantir la integració del pla o projecte també a escala propera. 

2. Pel que fa a l’escala del lloc del paisatge, caldrà concretar les estratègies, criteris i mesures de 
visibilitat de l’emplaçament i de l’actuació, la tipologia i composició del conjunt i dels volums,  
l’ordenació dels sistemes i de l’espai lliure, l’adaptació topogràfica i moviments de terres, la vegetació, 
el foment del drenatge natural, les tanques, les condicions de parcel·lació i edificació i la gestió.  

Article 70. Tractament dels límits  

1. Límit amb el perfil territorial: 

D’acord amb les Directrius del paisatge del PTPCG, tal com diu l’article 2.6, es preservaran les línies 
de relleu que defineixen els perfils panoràmics i s’evitarà en la mesura que es pugui la localització 
d’edificacions sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes del territori, on la 
projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del 
paisatge. 

Són exemples de límits els penya-segats, els cims dels turons, l’entorn de les fites edificades del 
paisatge -miradors, torres, etc.- i aquells identificats en Catàleg de paisatge de les Comarques 
Gironines.  

2. Límit amb el sòl no urbanitzable: 

Per tal que la transició entre els sòls edificats i els sòls no urbanitzables sigui de qualitat i tingui un 
perfil definit i perceptible, en aquelles parcel·les que conformin directament els límits amb els sòl no 
urbanitzable, caldrà establir els paràmetres següents: 

a) Distància al límit de parcel·la: les edificacions principals s’han de situar a una distància 
homogènia del límit amb el sòl no urbanitzable per assolir una imatge de conjunt. 

b) Caldrà mantenir la vegetació existent i reforçar-la per tal d’harmonitzar l’espai lliure de parcel·la 
amb el sòl no urbanitzable. 

c) Els materials i cromatisme de les tanques hauran de ser preferentment homogenis, permeables 
i amb cromatismes mimètics amb els tons existents en el sòl no urbanitzable de l’entorn.  

3. Límit amb nuclis tradicionals o altres assentaments: 

S’ha de recuperar l’estructura nítida del paisatge litoral i evitar que esdevingui un continu edificat on la 
urbanització constitueixi el fons escènic, així com trencar la continuïtat entre els diferents 
assentaments urbans o entre els assentaments i els nuclis tradicionals, amb especial cura del nuclis 
assenyalats a l’article 3.3_Directrius OQP1 de les Directrius del paisatge del PTPCG.  

4. Estratègia d’integració paisatgística d’ocultació / mimetització 

En aquelles parcel·les que conformin els perfils panoràmics descrits anteriorment (límits amb el perfil 
territorial, límit amb el sòl no urbanitzable i límits amb nuclis tradicionals o  amb assentaments d’altres 
ambients edificats), el Pla determina que l’estratègia d’integració sigui la d’ocultació / mimetització, 
definida a l’article 1.8 de les Directrius del paisatge del PTPCG. 

En aquest sentit, es proposaran mesures adequades per a les noves edificacions, per a les resultants 
d’una gran rehabilitació i per a les ampliacions de més del 20% del volum edificat, amb l’objectiu de fer 
escassament perceptible la imatge de l’edificació, interposant elements propis del paisatge -pantalles 
vegetals, motes, etc.- entre l’observador i els elements que es volen ocultar, i/o confondre els 
elements propis del projecte amb els elements preexistents, per exemple, mitjançant la repetició de 
patrons existents en el lloc -cromàtics, materials, formes, etc.- que s’adeqüin amb el fons sobre els 
quals es projecten, de manera que la percepció aïllada dels elements sigui poc evident.  

En aquests supòsits els cromatismes de tots els elements construïts han de ser els propis de l’entorn 
natural i preferentment els de la pedra local.  
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Article 71. Tractament dels sistemes urbanístics: v iari, espais lliures i equipaments 

1. Per tal que la valorització patrimonial i paisatgística dels diferents ambients edificats sigui més 
homogènia i amb l’objectiu de millorar la qualitat estètica dels espais públics situats en els ambients 
edificats, cada municipi haurà d’establir regulacions específiques amb la finalitat d’uniformar el 
tractament paisatgístic del sistema viari, dels espais lliures i dels equipaments.  

2. Els criteris a emprar en cada ambient edificat i per la implantació de les edificacions i pel 
tractament dels espais lliures d’edificació seran els mateixos que els emprats per als sòls privats. 

Article 72. Condicions de parcel·lació 

1. Per tal de millorar la integració de les noves edificacions, el planejament urbanístic municipal 
assenyalarà de quina manera es promou l’agrupació de parcel·les petites per aconseguir parcel·les de 
mida superior, establint un màxim de concentració de l’edificació resultant i fomentant una menor 
ocupació, disminuint així el grau d’artificialització dels sòls.  

2. En determinades ubicacions on sigui necessària una major integració paisatgística i es trobin 
situades parcel·les grans, el planejament urbanístic municipal establirà mesures per protegir la mida 
de la parcel·la, impedint-ne la parcel·lació urbanística. 
 

Article 73. Criteris de composició i d’acabats 

1. Amb l’objectiu de millorar la qualitat estètica i posar en valor el patrimoni construït dels ambients 
edificats cada municipi haurà d’establir regulacions específiques que tindran com objectius mantenir la 
uniformitat paisatgística de cada ambient edificat i harmonitzar els teixits de baixa densitat amb el 
medi natural que els envolta. 

2. Aquestes regulacions hauran d’abastar com a mínim els aspectes següents: 

a) Definició dels criteris de composició i d’acabats dels elements construïts: les tipologies 
constructives, els materials, els tipus de cobertes, els codis cromàtics en les edificacions, 
entre d’altres. 

b) Definició de criteris homogenis per al tractament de tots els paraments construïts: façanes, 
murs, cobertes, tanques, fusteries exteriors, elements de protecció solar -veles plegables, 
tendals, veles fixes, pèrgoles, porxos-.  

c) Tractament de la coberta com una façana més, minimitzant i integrant en la mateixa els 
elements tècnics que incorporin, Atesa la importància de la coberta en la visualització de 
l’edifici. 

d) Les façanes secundàries o mitgeres tindran els mateixos tipus d’acabats que la principal, 
encara que corresponguin a soterranis.  

e) Es protegirà i fomentarà el paisatge mediterrani caracteritzat pels forts contrastos de llum i 
ombra i pels matisos de les zones de transició lumínica, garantint un percentatge mínim de 
superfície destinada a espais de transició i de control climàtic, ambiental i visual, com per 
exemple porxos, pèrgoles o galeries, en funció de l’orientació.  

3. Estratègia d’integració paisatgística d’harmonització 

L’estratègia d’harmonització és preferent i pretén que les noves edificacions, les resultants d’una gran 
rehabilitació i les ampliacions de més del 20% del volum edificat s’integrin en el paisatge com a 
components positius o, com a mínim, neutres pel que fa la qualitat d’aquest paisatge, amb l’objectiu 
d’establir una continuïtat entre els elements preexistents i els nous.  

Aquest objectiu es podrà assolir mitjançant la referència a determinades pautes (tipològiques, 
volumètriques, escalars, etc.) que permetin a l’observador establir una relació lògica entre ambdós 
tipus d’elements.  

 

 

 



Desembre de 2019 

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sos tenibles del litoral gironí 
Aprovació inicial    IV. NORMATIVA    |   46 
 
 

CAPÍTOL 21. Disposicions per als sòls urbans no ord enats 

Article 74. Àmbit d’aplicació 

1. En absència de directrius del paisatge específiques o en tant que els instruments de planejament 
urbanístic no estableixin uns paràmetres més precisos en funció de les característiques diferencials de 
l’ambient edificat, el Pla estableix que el planejament derivat, tant en sòl urbà com urbanitzable de 
sectors pendents d’ordenació en què els edificis es disposin aïllats i amb espais lliures de parcel·la en 
el seu entorn, tant si el tipus d’ordenació es el d’edificació aïllada com el de volumetria específica, ha 
d’aplicar les disposicions establertes en aquest capítol. 

2. Aquestes disposicions també són d’aplicació en aquell sòl urbà ordenat amb tipologia d’edificació 
aïllada o volumetria específica que el planejament urbanístic general el sotmet a actuacions de 
transformació urbanística incorporant-lo en sectors subjectes a un pla de millora urbana o en polígons 
d’actuació urbanística,  i que estigui situat excèntric respecte a la trama urbana i en terrenys amb un 
pendent superior al 10% o bé estigui en localitzacions visualment fràgils o dominants, d’acord amb 
l’article 65.4 d’aquesta normativa.  

3. A més de les disposicions d’aquest capítol, l’ordenació dels sòls urbans no ordenats haurà de 
donar compliment als criteris de la integració paisatgística definida als capítols anteriors d’aquestes 
normes d’integració paisatgística. 

Article 75. Contingut del planejament derivat 

1. Per tal de garantir la bona integració paisatgística de l’ordenació dels sistemes i de les edificacions 
i per tal de poder valorar correctament el compliment d’aquesta normativa, el planejament derivat 
haurà d’establir, a més del contingut propi d’aquests plans, els criteris específics d’integració per a 
l’actuació prevista. 

2. A tals efectes, s’analitzarà com a mínim: les condicions naturals i morfològiques de l’àmbit i el seu 
entorn, el terreny i els moviments de terres, la cobertura vegetal arbòria i arbustiva, el fons escènic (la 
relació fons-figura), les escales i la relació dels dos volums, les intensitats d’ús, la integració i connexió 
amb la xarxa i camins existents, els elements que defineixen les característiques morfològiques i 
tipològiques de l’entorn, les tanques i closos i els anuncis, cartells i tanques publicitàries, abastant la 
totalitat del sector. 

3. Pel que fa al terreny i a la vegetació, el Pla haurà d’incorporar un estudi que justifiqui l’adaptació a 
la topografia i que inclogui un plànol topogràfic de l’estat actual, on es mapegin els arbres existents als 
espais lliures de les parcel·les, i un plànol de proposta on s’assenyalin els moviments de terres, els 
arbres a conservar i aquells de nova plantació.  

4. Pel que fa al projecte de jardineria, caldrà incloure tots els espais lliures del sector, incloent els sòls 
de sistemes, el tractament dels límits del sector i entre parcel·les, i l’enjardinament de l’entorn de 
l’edificació a realitzar. L’execució de les plantacions d’arbres i de les obres d’integració paisatgística 
serà vinculant per a l’obtenció del permís de primera ocupació. 

5. En sòls amb pendent superior al 10%, a més de l’anterior caldrà aportar seccions integrals del 
sector pels punts mes desfavorables. 

Article 76. Estudi d’impacte i integració paisatgís tica 

1. Per a l’ordenació dels sectors objecte d’aquest capítol, serà obligatori la redacció d’un Estudi 
d’impacte i integració paisatgística, el contingut del qual haurà d’incorporar la metodologia descrita a 
la Guia d’estudis d’impacte i integració paisatgística elaborada pel Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, editat en data juliol 2010. 

Aquest constarà dels apartats següents:  

a) Identificació de les dades bàsiques de l’actuació 

b) Detecció del planejament i dels instruments de paisatge que l’afecten 

c) Caracterització del paisatge a escala territorial 

d) Descripció del paisatge del lloc i el projecte o pla 

e) Exposició de les estratègies, criteris i mesures d’integració paisatgística adoptats 
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f) Relació de conclusions 

2. Pel que fa a la descripció del paisatge del lloc i el projecte o pla, caldrà posar especial atenció a 
l’anàlisi de la visibilitat de l’emplaçament i de l’actuació, l’anàlisi d’alternatives i la visió integral del 
paisatge.  

3. Així mateix, caldrà incorporar la metodologia per l’ampliació de l’estudi d’impacte i integració 
paisatgística descrita al capítol de mesures de prevenció i mitigació d’impactes de l’Estudi Ambiental 
Estratègic que forma part de la documentació d’aquest Pla. 

Article 77. Ordenació dels sistemes 

1. Pel que fa als sòls de sistemes, caldrà tenir en compte els criteris següents: 

a) Facilitar la circulació entre l’interior de la costa a través del sector, l’accés públic a les platges i 
als espais naturals i patrimonials creant itineraris accessibles.  

b) Preveure una xarxa viària racional i adaptada al terreny.  

c) Mantenir el terreny natural i la cobertura vegetal dels terrenys i concentrar les zones verdes en 
les superfícies més arbrades per tal de preservar les masses boscoses.  

d) Preveure un espai públic de qualitat amb el manteniment i previsió d’espècies vegetals 
pròpies del lloc tant en les plantacions dels espais públics com en els privats, la minimització 
de la il·luminació i el manteniment de la permeabilitat i del sòls.  

2. Pel que fa a la xarxa viària, la vialitat serà la mínima imprescindible i evitarà la redundància 
d’itineraris rodats i, en la mida del possible, l’aparició de vials perimetrals. Així mateix, l’amplada dels 
vials també serà la mínima imprescindible, evitant l’aparcament en via pública, preveient dotacions 
mínimes a l’interior de les parcel·les, i fomentant els itineraris a peu i en bicicleta. 

3. Per tal executar la vialitat no es podran dur a terme moviments de terres superiors als previstos a 
les disposicions relatives a l’adaptació topografia i moviments de terres que aquestes normes regulen 
per als sòls urbans ordenats. 

4. Caldrà mantenir els camins existents que creuin l’àmbit. Només es permetrà la seva modificació en 
els casos estrictament necessaris i sempre de forma coherent amb la nova ordenació i garantint la 
continuïtat i funcionalitat del camí. 

5. S’evitarà tancar les masses boscoses.  

6. Pel que fa al tractament dels espais lliures i a la vegetació, seran d’aplicació les disposicions 
relatives a l’adaptació topogràfica i moviments de terres i a l’espai lliure de parcel.la i vegetació que 
aquestes normes regulen per als sòls urbans ordenats. 

7. Pel que fa als equipaments, seran d’aplicació les disposicions d’ordenació de volums per a sòls 
urbans ordenats d’aquestes normes. 

Article 78. Tipologia edificatòria i la composició del conjunt 

1. Per tal de garantir l’estratègia d’harmonització és preferent ordenar els volums d’acord amb els 
paràmetres de les zones d’edificació aïllada vigents a l’entorn on s’ubica el sector, amb l’objectiu 
d’establir una continuïtat entre els elements preexistents i els nous i, en el cas de volumetries 
específiques es  recomana ordenar les illes amb tipologies arquitectòniques diverses per a evitar una 
imatge uniforme de la urbanització i ordenacions lineals horitzontals o lineals de dimensions 
excessives, però alhora compactar els conjunts i evitar ordenacions disperses, a fi de crear conjunts 
unitaris amb una imatge coherent, definida i equilibrada i  limitar l’alteració del sòl. 

2. En qualsevol cas, pel que fa al desenvolupament de les illes d’aprofitament privat, caldrà que el 
planejament derivat estableixi preceptivament la redacció de projectes d’illa per a garantir la 
coherència de les edificacions, els quals hauran de donar compliment a les disposicions d’ordenació 
de volums i d’agrupació d’edificacions per a sòls urbans ordenats d’aquestes normes. 

Article 79. Adaptació topogràfica i moviments de te rres 

1. Pel que fa al disseny de la vialitat, dels espais lliures, dels edificis i la seva articulació amb el 
terreny, s’estableixen els criteris següents: 
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a) Cal evitar els vessants amb pendent acusat i convé aprofitar els desnivells del terreny per 
evitar desmunts i terraplens excessius. 

b) En sòls amb un pendent elevat, convé situar el sòl d’aprofitament privat en els terrenys més 
planers, implantar les edificacions en paral·lel a les corbes de nivell i dividir les parcel·les en 
diverses terrasses a diferent altura, per a evitar la creació de grans plataformes horitzontals, 
situant les edificacions en la part posterior del terraplè, per tal que estigui menys exposada 
visualment 

c) En el pla, caldrà apropar les edificacions a la vegetació existent permetent vincular-les 
visualment al lloc, minimitzar-ne l’impacte visual, i protegint-les del vent. 

2. Els moviments de terres admesos per a l’execució de vials i els equipaments, així com els 
permesos dins del sòl privat, són els que es regulen a l’article 80 d’aquests normes. 

3. Els conceptes de terreny natural i pendent de la parcel.la es regulen a l’article 81 d’aquestes 
normes. 

Article 80. Moviment de terres  

1. En els casos en què el pendent del terreny sigui pronunciat i per implantar l’edificació sigui 
necessari o imprescindible l’anivellament del terreny en terrasses (plataformes d’anivellament), 
aquestes s’hauran de disposar de manera que la cota de cadascuna compleixi les següents 
condicions: 

a) Les plantes baixa i soterrani de l’edificació i la seva alçària total s’hauran de referir al perfil 
natural del terreny en la manera que defineixen aquestes Normes, amb independència de les 
plataformes d’anivellament que s’hagin format per poder implantar la edificació. 

b) En les parcel·les amb longitud de façana igual o superior a 20 metres no es podrà modificar el 
nivell del terreny natural en els primers 3 metres a comptar perpendicularment des del límit dels 
Ilindars veïns. Altrament, en les parcel·les amb longitud de façana inferior a 20 metres, les 
plataformes d’anivellació en els primers 3 metres a comptar perpendicularment des del límit 
dels Ilindars veïns no podran modificar en més o menys 1 metre el nivell del terreny natural. 

c) A partir d'aquesta separació de 3 metres dels llindars veïns, les plataformes d’anivellació no 
podran situar-se a més d'1,50 metres per damunt ni a 2,20 metres per sota de la cota natural 
del terreny. En qualsevol cas, aquestes plataformes d'anivellació no podran donar lloc a murs 
d'alçada superior a 2,70 metres ni donar I'aparença d'una planta més a I'edificació o augmentar 
I'alçada màxima d'aquesta. 

d) Excepcionalment, I'alçada del mur de contenció en el límit del carrer podrà arribar fins a una 
alçada de 2,80 metres en el cas que el terreny original tingui o sobrepassi aquesta alçada en 
aquest límit. 

e) Els talussos d'anivellament per I'enjardinament de la parcel·la no podran superar el 30% de 
pendent i una alçada de 1,50 metres, i respectaran una distancia mínima entre ells de 3 metres. 
Aquests talussos es podran estabilitzar amb murs verds de terra mecanitzada amb malles o 
utilitzant tècniques de bioenginyeria per garantir la seva estabilització i un acabat vegetal de 
qualitat. 

f) En substitució dels talussos, s'admet I'ús de murs de pedra seca autoportants amb materials i 
característiques pròpies d'aquesta zona, fins una alçada màxima d'1,50 metres. Queda prohibit 
I’ús d'esculleres, pedraplens o rocalles per a I'execució d'aquests talussos o en substitució dels 
murs de pedra. 

2. El projecte edificatori necessari per a la sol·licitud de llicència, haurà d'incorporar la indicació dels 
nivells del terreny natural, els de l’anivellació final de la parcel·la, així com la definició del seu 
tancament. Aquesta anivellació de la parcel·la no servirà per mesurar I'alçada reguladora màxima de 
I'edificació, que es mesurarà a partir de la planta baixa.  

Article 81. Terreny natural i pendent de la parcel. la 

1. A efectes d'aquesta normativa, tindrà la consideració de terreny natural, el terreny existent abans 
de I'inici de qualsevol moviment de terres o altres obres, i sempre que el seu perfil no hagi estat 
alterat. En cas que el terreny o parcel·la hagi estat alterat, tindrà la consideració de terreny natural, el 
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perfil imaginari que reprodueixi el perfil del terreny natural, en funció de la prolongació dels perfils dels 
terrenys confrontants i/o que es pugui deduir en els plànols topogràfics municipals a escala 1/1000. 

2. Tindrà la consideració de pendent de la parcel·la la secció del terreny natural traçada des del 
centre geomètric de la planta baixa de I‘edificació, en la direcció de la màxima pendent del terreny 
(perpendicular a les corbes de nivell) i en el tram que ha d'ocupar I'edificació incloent els porxos i/o 
terrasses frontals. 

Article 82. La vegetació 

1. El Pla estableix mesures de protecció de la vegetació existent dins dels sectors, durant les obres 
de construcció i amb posterioritat. 

2. La part del sector no ocupada ni per l’edificació ni per la urbanització s’ha de mantenir en estat 
natural. En aquest sentit, els espais que no es destinin a l’edificació resultant es condicionaran com a 
jardins o espais lliures amb protecció de l’arbrat existent. S'admet únicament la tala dels arbres 
mínims necessaris per a l’execució de la vialitat i de l’edificació, a més dels necessaris per raons 
fitosanitàries o de espècies no idònies i/o invasores i s’admet la substitució d'espècies com el pi blanc 
per alzines, o per altres espècies autòctones pròpies de la zona menys inflamables. 

3. Caldrà inventariar l’arbrat del sector, identificar els exemples de grans dimensions afectats per les 
obres i trasplantar-los preferentment dins el sector. 

4. Pel que fa a la nova vegetació, serà necessari recolzar-se en l’estructura espacial de la vegetació 
predominant: formes, mides de les masses de vegetació – lineals, extenses, puntuals, irregulars – i la 
seva estratificació vertical – arbòria, arbustiva i herbàcia. En els projectes de revegetació s’hauran 
d’utilitzar espècies adequades a les condicions de la zona per tal d’aconseguir la millor integració 
paisatgística i ecològica. La selecció d’espècies per a la revegetació ha de ser coherent amb les de 
l’entorn, evitant les de caràcter ornamental o alienes al domini bioclimàtic. 

5. Així mateix, la vegetació haurà de garantir una bona integració paisatgística i un adequat 
tamisament de l’edificació respecte a les vistes exteriors, sobretot des del front del mar. Es 
minimitzarà, per tant, la visibilitat de les edificacions mitjançant la plantació d’arbres per fer de pantalla 
de les edificacions des dels espais naturals i culturals d’interès i s’afavorirà la presència mínima de 
vegetació arbòria als jardins privats, en especials pins, i la densificació de les masses boscoses 
existents, especialment les pinedes amb noves plantacions de pins i alzines.  

6. A les franges entre parcel·les veïnes també es potenciarà la vegetació. 

7. En l’enjardinament i tractament de la vegetació del sòl lliure d’edificació, es donarà compliment a la 
normativa corresponent en matèria de protecció d’incendis -el Decret 123/2005, de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana-. L’annex 2 d’aquest decret recull aquells aspectes que caldrà tenir en compte en el 
tractament de la vegetació de les parcel·les, com per exemple, la priorització de les espècies de baixa 
inflamabilitat que dificultin l’inici i la propagació del foc, els criteris per a la correcta selecció 
d’espècies, les aclarides de vegetació en les parcel·les i la cobertura vegetal màxima admesa de 
coníferes i espècies mediterrànies. Queden prohibides les espècies exòtiques i foranes i les 
prohibides en el Reial decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la Llista i el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores, o normativa que la substitueixi 

Article 83. Foment del drenatge natural i la permea bilitat dels sòls 

1. Per tal de reduir els efectes de l’artificialització i de la impermeabilització del sòl lliure, afavorir la 
infiltració d’aigües pluvials i reduir l’escorrentia superficial, en el projecte d’ordenació i de jardineria 
s’establiran mesures tècniques  per a afavorir el drenatge naturals dels sòls cap a la costa, 
considerant: 

a) La percolació de l’aigua de pluja, mitjançant l’enjardinament dels espais lliures. 

b) El drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl, minimitzant les superfícies impermeables i 
fomentant els paviments drenants. 

2. Per tal de reduir l’escorrentia superficial, cal que la proposta d’ordenació inclogui un sistema de 
recollida d’aigües pluvials, que s’haurà de reutilitzar pel reg de la zona enjardinada o pel circuit 
d’aigües grises. Aquest dipòsit no computarà als efectes d’edificabilitat ni ocupació quan estigui 
completament soterrat i no ultrapassi la capacitat indicada.  



Desembre de 2019 

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sos tenibles del litoral gironí 
Aprovació inicial    IV. NORMATIVA    |   50 
 
 

3. Els espais lliures públics han de mantenir la permeabilitat del sòl, és a dir, s’han de trobar en estat 
natural sense compactar per tal de mantenir totes les seves funcions naturals. Només d’admeten 
superfícies compactacions per a garantir l’accessibilitat i la seguretat.  

4. Pel que fa als espais lliures privats, per tal de reduir els efectes de l’artificialització i de la 
impermeabilització del sòl no edificat de la parcel·la, afavorir la infiltració d’aigües pluvials i reduir 
l’escorrentia superficial, a les àrees pavimentades caldrà donar prioritat a la instal·lació de paviments 
permeables o mixtes (que intercalin la pavimentació i el sòl amb vegetació). S’admet la pavimentació 
amb elements constructius d’obra - paviments amb enrajolats ceràmics o de formigó, paviments 
continus de formigó o regs asfàltics, formació de làmines d’aigua decorativa amb una profunditat fins a 
20 cm, etc.- amb una superfície que no ultrapassi, respecte el sòl no edificat, les limitacions que es 
descriuen a continuació: 

a) De les parcel·les de superfície superior a 1200m² es limitaran a un 25%  

b) De les parcel·les de superfície compresa entre 1200 i 300m² es limitaran a un 30%  

c) De les parcel·les de superfície a 300m² es limitaran a un 40%.  

Article 84. Tanques 

1. La construcció de tanques amb l’espai públic i entre espais privats ha de limitar-se a aquells casos 
en què siguin imprescindibles en funció de l’ús i les circumstàncies del lloc. Si s’han de col·locar, 
seran permeables i s’evitarà la seva exposició visual, integrant-la en la vegetació, llevat de les 
construïdes amb materials tradicionals com els murs de pedra seca. 

2. Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud, s’han de 
subjectar a les alineacions i rasants i s'han d’ajustar quant a dimensions i materials a l’entorn i 
prioritzant els materials tradicionals i colors de la zona, per tal que s’integrin bé en els fons cromàtics 
del lloc. Queda prohibida la utilització de pedra forana, rocalla, maó, i fàbrica de formigó i la coronació 
de les tanques amb qualsevol tipus d’element tallant, com filferros, vidres trencats, i altres.  

3. Per tal d’afavorir el drenatge i permeabilitat dels murs i de les tanques, caldrà donar prioritat als 
murs i a les tanques que permetin el pas de l’aigua, sense que en cap cas puguin alterar el recorregut 
natural de les aigües d’escorrentia ni afectar a finques veïnes ni espais públics. Sempre que no sigui 
incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, aquestes han de permetre el pas de la 
petita fauna terrestre pròpia del lloc. Aquesta condició comporta que com a mínim, per cada 25 metres 
lineals de tanca hi haurà una obertura al nivell del terra amb unes dimensions mínimes de 20cm 
d’alçada i 40cm de longitud. 

4. Amb l’objectiu de garantir la visió del litoral des dels espais públics, el Pla estableix que l’alçada 
màxima de les tanques perimetrals de parcel·la i, amb caràcter general, de qualsevol altra tanca dins 
el sector, serà de 1,3m i s’haurà de garantir la seva coherència formal dins d’un mateix ambient 
edificat. Les característiques formals, de composició o d’acabats hauran de ser definides per la 
normativa urbanística municipal. En el cas que un Ajuntament ho consideri pertinent i si es justifica la 
seva conveniència, es podrà ampliar aquesta alçada màxima fins a 1,5m. 

Article 85. Preexistències naturals i patrimonials 

1. Amb caràcter general, els elements preexistents de valor han d’incorporar-se dins el projecte i 
s’evitarà l’afecció sobre els elements patrimonials, les construccions emplaçades en l’entorn dels béns 
immobles d’interès cultural, artístic, històric, arqueològic o tradicional i es buscarà l’harmonització amb 
ells.  

2. Es respectaran, per tant, les empremtes valuoses existents en cada terreny i en cada parcel.la, tal 
com edificis, tanques i murs, camins, rodals i arbres o arbustos, rieres, camins o sortints del relleu i 
penyes. 

3. Caldrà mantenir especialment els murs de pedra existents i restaurar-los, si s’escau, així com 
abassegar les pedres dels trams de murs destruïts per l’obertura de vials i fer-les servir per a construir 
els murs de tancament de parcel.la 

Article 86. Condicions d’edificació i espai lliure privat 

1. Les condicions de l’edificació dels sòls no ordenats seran d’aplicació els articles 88-103 del capítol 
relatiu als sòls ordenats. 
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2. Pel que fa al tractament dels espais lliures privats i a la seva vegetació, seran d’aplicació els 
articles relatius a l’espai lliure, la vegetació i el foment del drenatge natural, regulats en aquest capítol. 

Article 87. Gestió 

1. Es preveuran accions per al procés de desenvolupament, construcció i gestió, valorant els 
impactes potencials derivats de la intervenció i de la implantació de l’actuació i s’incorporarà, no 
només mesures correctores, sinó també restauradores o compensatòries dels impactes derivats de 
les obres. 

2. Qualsevol intervenció al llarg de les diferents fases d’execució vetllarà per mantenir la diversitat i 
funcionalitat ecològica del territori. 

CAPÍTOL 22. Disposicions per als sòls urbans ordena ts 

Article 88. Àmbit d’aplicació 

1. En absència de directrius del paisatge específiques o en tant que els instruments de planejament 
urbanístic no estableixin uns paràmetres més precisos en funció de les característiques diferencials de 
l’ambient edificat, el Pla estableix que les noves edificacions i les que en resultin d’una gran 
rehabilitació que es disposin aïllades i amb espais lliures de parcel.la en el seu entorn, tant si el tipus 
d’ordenació és el d’edificació aïllada com el de volumetria específica, s’han de subjectar, com a 
mínim, a les disposicions establertes en aquest capítol.  

2. En parcel·les de sòl urbà, tant si el tipus d’ordenació és el d’edificació aïllada com el de volumetria 
específica, on la superfície sigui superior al triple de la mínima del seu entorn, tinguin un pendent 
superior al 20%, s’admeti més d’un habitatge i l’edificació es pugui ordenar en més d’un volum i amb 
espais mancomunats (vialitat interna, aparcaments o espais lliures comuns), caldrà la redacció d’un 
Pla de millora urbana per a regular i concretar la composició volumètrica i de façanes i per a ordenar 
els espais privats comuns. L’esmentat Pla de millora urbana haurà de donar compliment a les 
disposicions pròpies dels sòls no ordenats d’aquesta normativa i haurà d’incorporar el preceptiu Estudi 
d’impacte i integració paisatgística. Els sòls privats mancomunats d’aquestes parcel·les es regiran per 
les disposicions relatives als sòls de sistemes del capítol anterior.  

3. Pel que fa a les ampliacions d’edificacions superiors al 20%, s’aplicaran les disposicions d’aquest 
capítol en els aspectes que pertoquin a la naturalesa de l’ampliació. 

Article 89. Contingut de la llicència d’obres 

1. Per tal de garantir la bona integració paisatgística de les edificacions i poder valorar correctament 
el compliment d’aquesta normativa, el projecte de sol·licitud de llicència de les noves edificacions o les 
resultants de gran rehabilitació hauran de contenir tant el projecte de l’edificació principal com de les 
edificacions auxiliars que es proposin, els moviments de terres talussos i murs de contenció, la 
definició de les tanques i la jardineria proposades, abastant la totalitat de la parcel·la. 

2. Així mateix, el projecte haurà d’incorporar un estudi que justifiqui l’adaptació a la topografia i que 
inclogui un plànol topogràfic de l’estat actual, on es mapegin els arbres existents als espais lliures de 
les parcel·les, i un plànol de proposta on s’assenyalin els moviments de terres, els arbres a conservar 
i aquells de nova plantació.  

3. Pel que fa al projecte de jardineria, caldrà incloure tots els espais lliures de la parcel·la, incloent el 
tractament dels límits entre parcel·les, la ubicació de tots els elements auxiliars com barbacoes, 
estenedors, casetes d’eines, etc. i l’enjardinament de l’entorn de l’edificació a realitzar. L’execució de 
les plantacions d’arbres i de les obres d’integració paisatgística serà vinculant per a l’obtenció del 
permís de primera ocupació. 

4. En sòls amb pendent superior al 10%, a més de l’anterior caldrà aportar seccions integrals de la 
parcel·la pels punts mes desfavorables. 

5. Atès que l’adequada implantació contribueix significativament a la integració paisatgística de la 
construcció, en aquelles parcel·les en què la seva mida ho permeti i com a mínim les que tinguin mida 
superior a 1.000m², una superfície superior al doble de la parcel·la mínima o una ocupació inferior al 
40% i sempre que tinguin un pendent superior al 20%, s’han d’avaluar diverses alternatives 



Desembre de 2019 

Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sos tenibles del litoral gironí 
Aprovació inicial    IV. NORMATIVA    |   52 
 
 

d’emplaçament, d’acord amb el contingut establert a l’article següent, i se seleccionarà la més adient 
amb relació amb el paisatge. 

Article 90. Alternatives d’ordenació  

1. En els casos que estableix l’anterior article, les alternatives d’ordenació han de valorar com a 
mínim les condicions següents: 

- Esgotar el paràmetre d’ocupació. 

- Esgotar el paràmetre de nombre màxim de plantes. 

- Situació de l’edificació a cota mes alta i situació a cota mes baixa. 

- Situació de l’aparcament a façana de vial. 

- En cas que es proposin més d’una edificació en la parcel·la caldrà aportar les alternatives 
d’agrupació de les edificacions en menys volums. 

2. Aquestes alternatives s’avaluaran en la tramitació de la llicència i formaran part de la documentació 
a aportar a escala mínima 1/1000 amb seccions que abastin la totalitat de les edificacions principals i 
auxiliars. 

Article 91. Ordenació de volums 

1. En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin 
necessaris anivellaments, s’ha de procurar evitar l’aparició de murs de contenció de terres i s’han de 
salvar els desnivells amb desmunts o talussos amb pendents que permetin la vegetació.  

2. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’han d’esglaonar o s’han de descomposar 
en diversos elements simples articulats, de manera que cal evitar la creació de grans plataformes 
horitzontals que acumulin en els seus extrems importants diferències de nivell entre el terreny natural i 
el modificat. 

3. Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de manera que 
cal evitar o fraccionar aquells volums que per la seva grandària constitueixen una presència impròpia i 
desproporcionada. S’entén que la presència és desproporcionada com a mínim en el cas que el volum 
aparent sigui mes gran que el doble que el de les 10 edificacions més properes. 

4. L’ordenació de volums es planificarà amb una visió global de totes les construccions i espais 
necessaris, incloent també els elements auxiliars, les instal·lacions a l’espai lliure de parcel.la i els 
serveis. 

Article 92. Agrupació de les edificacions. Passos p úblics i corredors visuals    

1. Als efectes d’afavorir l’aparició de passos públics que millorin la mobilitat i de corredors visuals que 
contribueixin a garantir la visió del mar i la d’altres elements valuosos del litoral des dels espais 
públics, en cas d’agrupació de les edificacions i a les zones on s'admeten els desenvolupaments 
d'habitatges adossats en filera, amb espais lliures mancomunats o individualitzats com a tipus 
d'ordenació derivat de l'edificació aïllada, s’hauran de complir les condicions següents: 

a) En cas d’agrupacions que comportin un front edificat, continu o reculat, superior a 22m, 
s'haurà de fraccionar una agrupació en dos o més cossos independents que no superin 
aquesta dimensió i que hauran de separar-se entre si proporcionalment a la seva alçada 
respectiva amb un mínim de 4m. En aquest cas, el sostre màxim acumulable per edifici serà 
de 1.500m². 

Article 93. Adaptació topogràfica  

1. Les construccions i edificacions s’hauran d’adaptar a la topografia del terreny. A fi de reduir 
l’impacte paisatgístic, totes les parcel·les amb pendent superior al 30%, hauran de situar l’edificació 
en la part de la parcel·la més propera al vial i dins la franja formada per la línia de separació mínima al 
vial de la zona corresponent, i una línia paral·lela a aquesta, situada a 16 m de distància de la 
mateixa. En aquest cas, la separació mínima al vial quedarà reduïda a 3 m, si la distància fixada en la 
zona corresponent és superior. 

2. Aquesta franja d’ubicació de l’edificació serà també obligatòria per a les parcel·les situades en els 
àmbits de carena, exceptuant-ne el cas en que l’edificació es situï a una cota més baixa i de menor 
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impacte paisatgístic. Cal excloure d’aquesta obligatorietat les parcel·les de superfície igual o superior 
a 1.000m², en les que per la morfologia del terreny i l’adequació del projecte al mateix, l’estudi 
d’alternatives consideri que l’edifici es pot implantar dins la parcel·la sense uns moviments de terra i 
un impacte paisatgístic elevats. 

Article 94. Moviment de terres  

1. En els casos en què el pendent del terreny sigui pronunciat i per implantar l’edificació sigui 
necessari o imprescindible l’anivellament del terreny en terrasses (plataformes d’anivellament), 
aquestes s’hauran de disposar de manera que la cota de cadascuna compleixi les següents 
condicions establertes a l’article 80 d’aquestes normes.  

2. El projecte edificatori necessari per a la sol·licitud de llicència, haurà d'incorporar la indicació dels 
nivells del terreny natural, els de l’anivellació final de la parcel·la, així com la definició del seu 
tancament. Aquesta anivellació de la parcel·la no servirà per mesurar I'alçada reguladora màxima de 
I'edificació, que es mesurarà a partir de la planta baixa.  

3. A efectes d’aquesta normativa, s’estarà als conceptes de terreny natural i pendent de la parcel.la 
definits a l’article 81 d’aquestes normes. 

Article 95. Tractament del sòl lliure d’edificació  

1. La part de la parcel.la no ocupada ni per l’edificació ni per la resta d’elements constructius s’ha de 
mantenir en estat natural. En aquest sentit, els espais que no es destinin a l’edificació resultant es 
condicionaran com a jardins o espais lliures, amb protecció de l’arbrat existent. En l’espai no edificat 
es permetrà la col·locació d’elements desmuntables com pèrgoles, sempre que s’adaptin a les 
regulacions i les condicions estètiques dels ambients edificats. S’hauran de dissenyar amb criteris 
d’integració paisatgística, estalvi energètic i minimització de la contaminació visual, acústica i lumínica.  

Article 96. Vegetació, tanques i foment del drenatg e natural i la permeabilitat dels sòls 

1. Pel que fa a la vegetació, les tanques i el foment del drenatge natural i la permeabilitat dels sòls en 
els sòls ordenats són d’aplicació les mateixes disposicions que aquestes normes regulen per als sòls 
no ordenats. 

Article 97. Ocupació màxima 

1. Amb els objectius de reduir el grau d’artificialització i fomentar la permeabilitat dels sòls, de regular 
el volum visible de les edificacions i de millorar el seu impacte i, també, evitar riscos d’esllavissades, 
en les parcel·les amb pendent superior al 30%, el Pla estableix que el planejament urbanístic 
municipal ha de reduir l’ocupació màxima de la parcel·la i incloure en el seu còmput la superfície de 
les piscines, les seves platges i els elements auxiliars de tota mena.  

2. Per a les parcel·les amb pendent superior al 30 per 100, que estiguin situades a zones per a les 
quals és obligat aquest tipus d'ordenació, regiran les variacions del percentatge d'ocupació permès 
següents: 

- Del 30 al 50 per 100, es disminueix en 1/3. 

- Del 50 al 100 per 100, es disminueix en 1/2. 

- Més del 100 per 100, es prohibeix l'edificació. 

3. Si el pendent de la parcel·la no és uniforme en tota la seva superfície, aquesta regla s’aplicarà a 
l’àrea en la qual s’implanti la edificació, i es considerarà el pendent de la línia teòrica que uneix els dos 
punts topogràfics extrems. 

4. En aquelles parcel·les que es trobin situades en les diverses carenes topogràfiques, partions 
d’aigües o en llocs on hi hagi impacte visual sobre el sòl no urbanitzable cal prioritzar l’augment del 
percentatge d’ocupació en planta de l’edificació a fi i efecte de reduir el seu volum aparent, la seva 
alçada i el seu nombre de plantes, tot permetent la materialització del sostre màxim edificable i 
sempre i quan les edificacions respectin els gàlibs màxims de les edificacions amb el carrers i els 
veïns establerta pel planejament. En aquests casos I'ocupació haurà de ser la mínima imprescindible, 
garantint la màxima compactació de I'edificació i la mínima fragmentació de I'espai lliure de la 
parcel·la. 
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Article 98. Sostre màxim construït  

1. Es recomana la reducció de l’edificabilitat en funció del pendent del terreny i incloure en el còmput 
de l’edificabilitat màxima de la parcel·la la superfície construïda de tots els edificis auxiliars i de les 
piscines. En cap cas, l’edificabilitat total no ultrapassarà la que resultaria d’edificar en un terreny 
horitzontal. 

2. En el cas dels habitatges unifamiliars aïllats de menys de 200m² de superfície construïda, als 
efectes d’afavorir l’aparició d’espais de transició i de control climàtic, ambiental i visual entre els 
edificis i l’exterior, es recomana que no computi com a sostre edificable màxim la superfície dels 
espais destinats a porxos i pèrgoles, oberts per 3 costats que en cap cas puguin donar lloc a espais 
habitables aïllats tèrmica i acústicament segons la normativa vigent, i sempre i quan la superfície 
addicional no computada que en resulti no superi el 20% de l’edificabilitat màxima. 

Al marge de l’anterior, es podrà destinar a espais oberts o semi oberts qualsevol superfície compresa 
en l’edificabilitat màxima o l’ocupació màxima. 

Article 99. Planta baixa  

1. Pel que fa a la cota de referència de la planta baixa, en cap cas podran establir-se amb una 
variació absoluta de més-menys un metre (1m) en relació amb la cota de terreny natural. Es prendrà 
com a punt de referència el centre de gravetat de la planta baixa o part de la planta baixa. 

2. Pel que fa a l’edificació en pendent, 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 tinguin la consideració de planta baixa, se subjectaran a l’alçada 
màxima que correspongui per raó de cadascuna d’aquestes parts, i no podrà donar lloc a la visió 
aparent de més plantes de les permeses dins la zona.  

No es permet el desdoblament de la planta baixa en dues plantes segons les modalitats de 
semisoterrani i entresòl. La cota de la planta baixa figurarà en la secció o seccions del projecte 
edificatori, referenciada al plànol topogràfic de la parcel·la, amb un nivell d’informació i precisió 
suficient per a la seva correcta identificació. 

Article 100. Planta soterrani 

1. La planta soterrani és la planta de I'edifici situada per sota de la planta baixa, que no comptabilitza 
a efectes de càlcul de I'edificabilitat màxima admesa, però si en I'ocupació del subsòl, i en la que no 
s'admeten els usos d'habitatge ni d'allotjament als efectes del còmput de superfícies i exigències de la 
normativa en matèria de condicions mínimes d’habitabilitat.  

2. Tindrà la consideració de planta soterrani tota la planta o part de la planta que quedi per sota de la 
planta que tingui la consideració de planta baixa. Per tenir aquesta consideració compliran amb les 
condicions següents: 

a) En cap cas, la cota de referència de la planta baixa quedarà a més d’un metre (1 m) del nivell 
d’acabament de l’esplanació de les terres.  

b) Les plataformes o bermes de coronació de les terres en contacte amb les façanes de les 
edificacions tindran una amplada mínima d’1,50 m al voltant de les façanes de les 
edificacions. 

c) Únicament podrà esser aparent en tota la seva alçada, l’accés exterior a aquesta planta en 
una amplada màxima de 6 m.  

3. Es limita a una planta el nombre màxim de plantes soterrani. Tanmateix, l’ocupació en planta 
soterrani serà la mateixa que en planta baixa, sense que ultrapassi el gàlib edificable i en cap cas 
podrà ser del 100% de la parcel·la.  

Article 101. Alçada reguladora i nombre de plantes aparents dels edificis 

1. Els valors de les alçades reguladores màximes i el nombre màxim de plantes es determinen en les 
regulacions particulars de cada zona, segons el planejament de cada municipi.  

2. El nombre màxim de plantes aparents és el que comptabilitza conjuntament totes les plantes 
visibles en una parcel·la, i ha de ser el mateix que el nombre màxim de plantes permeses pels 
paràmetres urbanístics de cada zona.  
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3. En terrenys situats en vesant descendent, s’exclourà d’aquest còmput el volum format per la caixa 
d’escala i nucli de comunicacions vertical entre plantes, i fins a 15 m² de superfície, quan sigui 
necessari per accedir a l’edifici des de la planta superior del mateix. En aquests casos, sí que 
comptarà la seva superfície en el càlcul del sostre màxim admès. 

4. Tota construcció, incloent coberta i volums complementaris, quedarà compresa en el gàlib 
determinat per un plànol paral·lel al terreny natural i distant a aquest en mesura vertical a una alçada 
que correspondrà a l’alçada reguladora màxima establerta per a cada zona incrementada en 1,50 m.  

Article 102. Longitud màxima de façana d’edificació  

1. Amb la finalitat de controlar l’efecte pantalla d’edificis massa llargs i acotar el seu impacte 
excessiu, s’estableix una llargària màxima de les edificacions en la seva direcció paral·lela al carrer de 
22m per a totes les zones de sòl urbà consolidat ordenades en edificació aïllada. 

Article 103. Tractament dels paraments i elements c onstruïts 

1. En relació amb la volumetria, materials i colors de les edificacions s’aplicarà l’estratègia 
d’harmonització, tenint en compte el fons escènic de les construccions i el cromatisme de l’entorn a 
l’hora de triar materials i colors, i només s’han d’utilitzar aquells que presentin colors i textures que 
harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos o lluentors estranyes que en 
devaluïn la imatge dominant i el paisatge. 

2. És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les edificacions, sigui 
quina sigui la seva finalitat. 

3. Els elements auxiliars s’unificaran en quant a formes, volums i colors amb l’edificació principal, que 
haurà de respectar els materials, acabats i solucions de coberta de l’ambient urbà on s’inscrigui. 

4. Caldrà tenir en compte el canvi cromàtic dels materials amb el temps i optar per uns materials i una 
gamma de colors simple, sòbria i funcional.  

5. En zones d’edificació aïllada on existeixi un predomini de la massa forestal i a partir del nivell 
topogràfic +12 SNM no es permetrà la utilització del color blanc com a tractament general dels 
paraments construïts. En aquests casos, només es permetrà l’ús de colors terrossos o foscos. Cada 
municipi determinarà la seva carta cromàtica on es definiran els colors admesos i els materials a 
emprar en els diferents ambients edificats. 

6. En qualsevol cas, l’Ajuntament podrà denegar les llicències de les edificacions que per la seva 
formalització, materials o colors puguin incidir negativament en la percepció del paisatge a on 
s’ubiquin. L’Ajuntament podrà, així mateix, establir mesures correctores per a facilitar la integració 
paisatgística d’edificis ja construïts, que tinguin una incidència negativa en la percepció del paisatge.  
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Disposició Addicional Primera 

1. Les disposicions  d’aquest document són normatives i vinculen a l’administració i als particulars. 

Disposició Addicional Segona 

1. Pel que fa al PDURSNS_LG, d’acord amb allò establert per l’article 82.1 del TRLUC, els municipis 
inclosos dins l’àmbit territorial definit per l’article 2 d’aquesta Normativa hauran d’adaptar el 
planejament urbanístic general propi a les normes d’aquest document dins el termini màxim de quatre 
anys des de l’endemà de la publicació de l’aprovació definitiva. 

L’incompliment d’aquests terminis pot comportar l’adopció de les mesures previstes als articles 82.3 i 
90 del TRLUC. 

2. Els plans d’ordenació urbanística municipal i les modificacions de planejament urbanístic general 
en tramitació a l’entrada en vigor del present PDURSNS_LG s’han d’adaptar a la Normativa d’aquest 
si en aquella data no haguessin estat resolts definitivament. 

Disposició Addicional Tercera 

Els sectors de planejament derivat que es tramitin amb posterioritat a l’executivitat d’aquest document 
dels municipis inclosos dins de l’àmbit territorial definit per l’article 2 d’aquesta Normativa, hauran de 
seguir la tramitació ambiental corresponent, sense que es pugui entendre que la tramitació ambiental 
del present PDURSNS_LG comporta la validació de cap aspecte ambiental concret dels sectors 
inclosos en ell. 

Disposició Addicional Quarta 

Els límits gràfics que identifiquen les diverses categories o classe de sòl assenyalats en els gràfics 
d’ordenació es podran precisar en el moment de l’adequació del planejament general del municipi a 
les determinacions del present PDURSNS_LG, respectant les regles següents: 

a. No s’alterarà substancialment la forma i funcionalitat de cada categoria o classe de sòl 
proposades pel present PDURSNS_LG. 

b. La superfície de cadascuna de les categories o classes no es podrà alterar, en cap cas, en més 
d’un 8% d’augment o disminució 

c. La precisió i ajust dels límits haurà de justificar-se per raó de: 

• Referir-se als límits que per a cada classe de sòl hagi establert el planejament general 
vigent. 

• Adequar-se a les característiques topogràfiques i morfològiques dels terrenys. 

• L’existència d’elements naturals o artificials d’interès social, econòmic, històric, artístic,  
arquitectònic o d’altre tipus que justifiquin la precisió per tal d’aconseguir l’objectiu de 
protecció. 

• Límits de propietat 

• Xarxes d’infraestructura de serveis 

Disposició Transitòria  

Mentre no es completi l’adequació del planejament urbanístic general a les determinacions del present 
PDURSNS_LG, els ajuntaments no poden tramitar figures de planejament ni instruments de gestió, 
com tampoc atorgar llicències que contradiguin aquest document i estan obligats a advertir de manera 
expressa de l’existència, vigència i del caràcter vinculant de la Normativa del present PDURSNS_LG 
en respondre a les consultes i sol·licituds d’informació urbanística que formulin els particulars. 
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Disposició Final 

El present PDURSNS_LG entra en vigor l’endemà de la  publicació de l’acord d’aprovació definitiva i 
d’aquesta Normativa al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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