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0- PRELIMINAR
0.1 Objecte del projecte
Modificació del Pla Parcial Sector de desenvolupament Urbà nº 5 del municipi de Garriguella
referenciat a les Normes Subsidiàries de planejament, aprovat definitivament en data 18 de
desembre de 1997 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb l’objectiu de
desenvolupar, mitjançant una proposta prèvia d'implantació volumètrica, l’ordenació detallada
del sector i ajustar l'àmbit del sector a una única propietat.
0.2 Emplaçament
Situació: Sud-est del nucli urbà.
Localitat Garriguella ( Alt Empordà ).
0.3. Naturalesa de l’encàrrec
Actualment tot l’àmbit del sector pertany majoritàriament a un sol propietari, referenciat en el
punt 0.4. Aquest sector ha estat reajustat d'acord amb les propietats de tres petites peces a la
part oriental que representa el 0,6% de la totalitat.
La propietat fa l’encàrrec especial del projecte de Modificació del Pla Parcial i Projecte
d’urbanització així com dels habitatges i l'equipament hoteler conjuntament, el que permetrà
poder controlar la urbanització i les edificacions des del projecte fins la seva execució d’una
manera global, unitària i integradora desenvolupant-ho amb la màxima definició i concretització.
Això també permetrà fer una interpretació i aplicació relativitzada i més ajustada de la
normativa establerta ens les NNSS i de les ordenances i especificacions establertes en el pla
parcial existent.
El planejament existent a utilitzat per el seu desenvolupament urbanístic la urbanització de
caràcter Ciutat Jardí amb parcel·la mínima de 800 m2, amb possibilitat de venda com a solars
amb el conseqüent resultat final de catàleg de composicions estètiques i formals com es pot
apreciar en la majoria dels pobles i municipis de la comarca que disposen de
desenvolupaments urbans, mentre que aquesta modificació ha previst un model d'implantació
també de caràcter Ciutat Jardí compositivament unitària, molt integrat amb el seu entorn,
cercant que la seva implantació no afecti a les visuals paisatgístiques i amb criteris
bioclimàtics, ecològics i ambientalment sostenibles com es veurà mes endavant, la qual cosa
acredita la sensibilitat del l'Ajuntament de Garriguella i del promotor amb l'entorn.

0.4. Propietat
La majoria dels terrenys que afecta l’àmbit de Modificació del Pla Parcial són de propietat
única:
Propietat:
Domicili:
Localitat:

Promocions Gerisena S.L.
Camí de Calders 10-2n-1ª
08190 Sant Cugat del Vallès

NIF: B 17227273

El present Pla Parcial es formula a instàncies de la propietat del sòl del sector de Planejament
"SDU-5" (sector Gerisena), essent representats el 100%. La relació de propietaris i les seves
circumstàncies s'inclouen en l'apartat 2.6. d'aquest escrit.

1.

MARC URBANÍSTIC I LEGAL.

El marc urbanístic i legal ens ve donat en primer lloc per l Llei 2/2002, de 14 de març,
d'urbanisme, així com el seu reglament parcial i la posterior modificació Llei 10/2004, de 24 de
desembre.
1.1. Contingut
La present memòria recull la declaració i fixació dels criteris pels quals s’ha de regir el
desenvolupament urbanístic del sector, suscitades en l’aprovació definitiva de les NNSS, tipus
art.91b.R.P. de Garriguella, al Alt Empordà, aprovada per la Comissió Provincial de Urbanisme
de Girona el 21 de setembre de 1988.
1.2. Precedents
Les NNSS de planejament de Garriguella estableixen els criteris d’ordenació en el sector SDU5 del sòl urbanitzable. que el desenvolupa el Pla Parcial Gerisena, text refós Juliol 1994
aprovat definitivament en data 18 de desembre de 1997 amb la corresponent diligència.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRITORI.
2.1 Situació delimitació i extensió del sector “SDU-5”
El sector “SBU-5” (sector Gerisena), està situat al sud-est del nucli urbà de Garriguella, en un
terreny inclinat amb forma de trapezi irregular i ve definit pels següents límits:
- Al nord: el nucli urbà, mitjançant un vial semiurbanitzat en un sector de xalets unifamiliars.
- Al sud: la carretera C-252.
- A l'est: un camí d'accés a la urbanització veïna i a la zona forestal.
- A l'oest: els terrenys del càmping municipal.
La superfície total del sector de planejament és de 69.034,97 m² (6,9 Ha).
2.2. Característiques de l’entorn i territori ordenat.
2.2.1. Situació
Garriguella és un terme municipal situat a la part nord de la comarca del Alt Empordà Província
de Girona. L'accés al municipi es realitza des de la carretera C-252 de Figueres a Portbou que
forma el límit sud del sector Gerisena i connecta amb la N-260 d'accés a Llança.
2.2.2. Extensió i límits del terme municipal
El terme municipal de Garriguella té una extensió de 20,97 Km². Amb un perímetre totalment
irregular limita amb els termes de Vilajuïga, Pedret i Marçà, Peralada, Mollet, Rabós,
Vilamaniscle i Llançà.
2.2.3. Geografia, Hidrografia i orografia
El Terme es troba a la part septentrional de la plana Empordanesa, a la zona de contacte amb
els contraforts meridionals de l'Albera, que enllacen amb la serra de Rodes ( serra de la Baga
d'en Ferran amb 314 m d'alçada) on neixen els recs del terme el de Sta. Coloma i el de les
Fonts, el pla passa la riera de Garriguella procedent del rec de Fontanilles, i en els límits amb
Peralada hi ha el segon punt mes alt del terme, el puig de la Malaveïne o de les Costes amb
104 m d'alçada. Les fonts que solen rajar tot l'any són les d'en Petit o de l'Om, la Rovellada i la
d'en Sucarrat o de St. Nassari.
El sector de planejament presenta una pendent mitjana del 8,6%, amb un màxim de 15,4% a
l'entorn d'un replà natural que serví de bunquer als any 40. El drenatge natural del terreny, cap
al sud, mitjançant un solcs suaus que en el límit amb el càmping forma un rec d'escassa
fondària.
2.2.4. Geologia
El terme està situat en l'encontre de la serralada baixa de la serra de la Baga d'en Ferran,
formada per petites i grauvaques del Cambrià ( Infracaradocià ), amb una plana al·luvial de
argiles i còdols del Quaternari ( Pleistocé Mitjà ) que al sud del terme municipal pren contacte
amb unes terrasses de lutiles vermelles, gresos i conglomerats del Pliocé, que arriben a
Peralada.
El sector de planejament està ubicat en l'encontre del al·luvions quaternaris amb les
grauvaques paleozoiques.

2.2.5. Clima
La temperatura mitjana anual estar entre els 14º i 16º. El clima és fred a l'hivern, amb
temperatures més baixes que les que corresponent a la latitud, l'estiu té un mes d'extrema
aridesa.
El vent predominant és del nord, la tramuntana domina els factors climàtics, i produeix una
dessecació de l'ambient.
El règim plujós és variable, amb quantitats anual d’entre 700 i 800 mm.
2.2.6. Vegetació
Majoritàriament, el terme municipal està ocupat per espècies botàniques dedicades a
l’agricultura principalment la vinya, restant espais de certa importància ocupats per espècies
forestals.
En els terrenys objecte del planejament resten antics vinyets i olivets així com alguna alzina
surera, la resta es un erm amb vegetació de brolles i matolls de secà, també es pot trobar
alguna falguera a la part més ombrívola del turó.

2.2.7. Paisatge
Paisatgísticament destaca la imatge que els camps de conreu de vinya i olivera han deixat
sobre el territori concretant-se amb murs de pedra i feixes rocoses que configuren els marges o
brancals.
El sector de Planejament forma una elevació orientada en direcció Garbí (sud-oest) amb una
vista completa sobre la plana empordanesa i la badia de Roses, centrada al sud, en el Montgrí,
el qual es invisible els dies en que l'atmosfera és tèrbola.
Des de el SE veiem la següent mitja volta al horitzó: a Xaloc (SE) el Puig Verdera ( Sant Pere
de Rodes, 670 m.) i el Pení (613 m.), cims culminants de la serra de Rodes; continuem veient
les poblacions de Vilajuïga i Roses; a migjorn (S) la badia de Roses, Castelló d’Empúries i el
tancament de la badia de Roses, amb la punta Montgó, la vila de l'Escala i Empúries; a
Garbí(SO) la plana empordanesa amb el Montgrí al fons; a ponent (O) continuem amb la
magnífica visió de la plana empordanesa, el petit replà de Peralada fins a l'encontre amb
l'Albera, amb el coll del Portús i el puig Neulós (1.267 m.), ja tancant la mitja volta, en direcció a
Mestral (NE).
A les espatlles del sector, la serra de la Balmeta que enllaça l'Albera amb la serra de Rodes i,
per sota, les petites elevacions de la Baga d'en Ferran (269m puig de Sant Silvestre).
Els terrenys del sector tenen una òptima posició pel que fa a les vistes orientació i pendents
que permet una disposició de terrasses, perquè els terrenys davanters no privin de les vistes ni
l'assolejament dels terrenys posteriors.

2.3. Usos edificacions i infrastructures existents
Actualment la totalitat dels terrenys no són aprofitats agrícolament.
Existeix una edificació bunker de la gerra civil.
El sector disposa actualment de tots els elements bàsics per el seu desenvolupament i
connectar-se de manera senzilla, en trobar-se els serveis a la perifèria del sector.
- Servei de clavegueram: Al peu del sector, al marge de la carretera C-252 passa el
col·lector general de Garriguella, en direcció de ponent a llevant.
- Servei d'aigua potable: També a peu de carretera passa la canonada d'aigua potable.
- Servei d'electricitat: L'alta tensió arriba a una estació transformadora ubicada dins el
terreny del càmping municipal, prop del límit amb el sector.
- Telefonia: la línia telefònica passa paral·lela a la carretera a la part baixa del terreny.
La connexió dels serveis municipals està prevista sobre els serveis existents amb l'acord previ
de l'Ajuntament i les empreses concessionàries.
2.4. Estructura de la propietat del sòl
Pla Parcial vigent :
- Promocions Gerisena S.L.
- Lluïsa Rovira Besa
- Guillem Plujà Morató
- Concepció Pou Planas
- Camí públic

65.788,95 m2 (99,32%)
6,52 m2 ( 0,01%)
139,21 m2 (0,21%)
303,98 m2 (0,46%)
3.246,02 m2
TOTAL Àmbit: 69.484,68 m2

La titularitat de la finca que ocupa els terrenys del sector SDU-5 amb el Pla Parcial Modificat es
la següent:
- Promocions Gerisena S.L.
- Camí públic

65.788,95 m2 (100%)*
3.246,02 m2
TOTAL Àmbit : 69.034,97 m2

*La finca resultat de l'agrupació de varies finques anteriors segons el registre de la propietat
consta una superfície de 59.551,86 m2 inscrita en el tomo 3330,llibre 59 de Garriguella, foli 78,
finca 2784, inscripció 1ª. Aquesta diferencia caldria revisar-la en el moment de la divisió del
terreny per efectuar les cessions corresponents i la parcel·lació per ajustar-se a la realitat física
del terreny.
2.5. Plànol cadastral

3. PLANEJAMENT VIGENT
El Planejament vigent, en el terme municipal de Garriguella , son les Normes Subsidiàries de
Planejament Tipus Art.91b.R.P. així com el Pla Parcial Gerisena text refós juliol 1994, aprovat
definitivament en data 18 de desembre de 1997, motiu de la present modificació.
Pel sector de desenvolupament Urbà 5, amb una superfície aproximada de 6,80 Ha., les
normes subsidiàries prescriuen les següents determinacions genèriques:
-

Ordenació d'edificis aïllats voltats de Jardí.
Paràmetres normatius, els establerts en les Normes Urbanístiques Art., del 97 al 112
ambdós inclusius.
Densitat bruta 8 estatges per hectàrea.
Edificabilitat màxima bruta 0,26 m2st/m2s.

Les reserves de sòl de cessió gratuïta i obligatòria son:
-

Per a vials públics
10%
Per estacionaments públics
5%
Per espais lliures de jardí, plaça, parcs o boscos urbans i esportius públics 10%
Per equipaments
5%
Total cessions : 30%

En el Pla Parcial Text refós, juliol 1994 es contemplen el paràmetres reguladors del sector en
l'apartat IV de Ordenances que a l'hora fa referència al capítol IV. Regulació detallada del sòl
urbanitzable de les NNSS.

4. OBJECTIUS, CRITERIS I JUSTIFICACIÓ DE L’ORDENACIÓ
A partir de les determinacions contingudes en les NNSS de Planejament aplicables al sector de
referència i del Pla Parcial existent, es manté l'estructura ja ordenada i s’introdueix unes
variacions que tenen per objectiu reduir els esquematismes per integrar el projecte a la real
situació del lloc protegint i valorant els singulars biotops.
Es concreten els següents objectius bàsics per optimitzar l’ordenació i la seva justificació :
- La reimplantació de les edificacions de manera que permeti esponjar i millorar l’àmbit,
podent adaptar la urbanització als marges i topografia existents per aconseguir la
màxima integritat paisatgística evitant intercepcions de visuals d'unes respecte les
altres i una correcte orientació. Per aquests motius es proposa la reducció de
l'edificabilitat de les parcel·les gradualment en sentit descendent i es limita a la planta
pis, prioritzant l’edificació en planta baixa.
- Reajustar la xarxa viària i la continuïtat de la zona verda central per una menor
incidència en el paisatge, adaptant-la a la topografia, mur, marges existents, i camins
actuals i suprimir els carrers D i E de la part superior del sector minimitzant el impacte
amb la zona verda.
- Preservar i aprofitar al màxim la vegetació existent, i recuperar el paisatge conreat de
la zona amb la plantació de vinya, olivera, ametllers, garrofers, etc., creant zones
verdes comunitàries, zones lliures d’edificació en sol privat i corredors de protecció
paisatgística, possibilitant per aquest motiu l’agrupació d’edificacions amb una
volumetría articulada per patis oberts o tancats alliberant així la resta del territori.
- Establir les condicions que possibiliten l’execució de les obres d’urbanització
mitjançant una única actuació urbanística i dividir el sector amb cinc parcel·les úniques,
quatre per habitatges i a la part superior una destinada a zona hotelera.
- Perdre en consideració la utilització d’energies renovables amb la ubicació de
captadors solars per la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció i plaques
fotovoltàiques per l’energia elèctrica per aconseguir unes edificacions eficients des del
punt de vista energètic millorant ecològicament els habitatges i disminuint les emissions
de CO a l’atmosfera.
- Contemplar la recollida i reaprofitament de l’aigua de pluja per l’ús ambiental i
domèstic i la residual per destinar-la al rec, amb contribució a la sostenibilitat territorial.
- Regular els materials d'acabats de façanes, cobertes, murs i tanques que s’adeqüin
als tradicionals del entorn i juntament amb la vegetació també determinada a les zones
lliures, crear un conjunt harmònic integral.
- Ajustar l’àmbit d’actuació a una sola propietat.
Per l'elaboració de la present modificació del Pla Parcial s'ha treballat prèviament sobre una
maqueta E 1/300 la volumetria prevista de les edificacions per garantir la màxima integració i
adaptació de les noves construccions en el paisatge.

5. ZONIFICACIÓ PROPOSADA
5.1 SÒL PÚBLIC.
S’estableix dins l’àmbit del pla parcial quatre sistemes de sòl públic amb una superfície total de
26.271,34 m2 que suposa el 38,05% del sector.
5.1.2 Sistema d’espais lliures
Es manté la ubicació de les dos zones destinades a verd públic, una al llarg del carrer de
ponent i l'altre a l'entorn del búnquer modificant la forma original per adequar-la als murs i
elements paisatgístics que conformen la topografia existent, a la part baixa del sector i
conjuntament amb els accessos es delimiten unes faixes verdes per preservar unes alzines
sureres existents en el carrer de llevant complementant l’espai lliure públic amb una superfície
total de 7.154,07 m2.suposant un 10,36% del sector.
5.1.2 Sistema d’equipaments públics
A continuació de la zona verda de ponent i a la part nord es manté la zona d'equipament públic
amb una superfície de 3.550,30 m2 suposant un 5,14% del sector.
5.1.3 Sistema viari i accessos
La xarxa viària del sector es reajusta respecte l'antic Pla Parcial adaptant-la a la topografia i a
la vegetació existent suprimint dos carrers innecessaris per la zonificació proposada, tangents
a la zona verda superior, es proposen una seria d'aparcaments a la part baixa del sector a prop
de l'equipament privat , així com també al llarg del carrer en la zona d'equipaments públics.
L'accés al sector es realitza des de la carretera C-252 segons les prescripcions de la Direcció
General de Carreteres.
Es manté el primer tram del camí existent d'accés al sector (antic camí de Llança).
Complementant la xarxa viària rodada es proposa un camí peatonal dins les zones verdes que
recorren el sector des de el carrer de llevant fins a la zona d'equipaments públics i seguin fins
a la part mes baixa, també es proposa a la zona verda comunitària enllaçant la zona hotelera
amb l'equipament privat.
La superfície proposada de vials i aparcaments es de 15.030,78 m2. suposant un 21,77% del
sol del sector.
5.1.4 Sistema de serveis tècnics
Es reserven una zona a la part superior del sector per la ubicació del dipòsit de gas enterrat, i a
la part inferior un espai per la depuració de les aigües residuals, amb una superfície de 536,25
m2 suposant un 0,78 % del sector.
5.2 SÒL PRIVAT.
El sol que es proposa com a privat es distribueix en diferents zones comunitàries o privades per
regular i ordenar el conjunt, integrant l'estructura paisatgística amb les construccions. La
superfície total es de 42.763,57 m2. que representa el 61,95% del sector i es subdivideix amb
les següents zones:

5.2.1 Zona ciutat jardí
S'estableixen les zones destinades bàsicament a habitatges unifamiliars aïllats, aparellats o
agrupats amb un total de 38 unitats residencials a distribuir dins de quatre parcel·les úniques
tipus A, B, C i D.
La disposició de les edificacions en aquestes zones ha de permetre articular les parts
construïdes de les ajardinades o lliures.
La zona té una superfície de 22.720,58 m2 suposant un 32,91% del sector.

5.2.2 Zona hotelera
A la part superior dels sector es preveu la construcció d'un equipament hoteler d´ implantació
extensiva de 40 habitacions amb els serveis necessaris, el conjunt de construccions, patis i
espais ajardinats que formalitzarà l'hotel i ha de permetre una perfecte integració amb el
conjunt.
La zona té una superfície de 8552,16 m2 suposant un 12,39% del sector.

5.2.3 Zona verda comunitària
Es reserva una faixa central i longitudinal a la depressió allargada del terreny en direcció nord
sud que permet el curs de l'aigua des de la part superior del sector ( zona hotelera i verda
pública ) fins a la part baixa i plana que es reserva per la acumulació d'aigua plujana i creant
un paisatge de transició del secà fins als aiguamolls.
Paral·lelament a la carretera es preveu la plantació de canyís a la illa formada pels accessos
del sector, amb possibilitat d'actuar com a filtre per la recuperació de les aigües residuals,
aquesta zona actua de protecció visual tant des de la carretera com des de la urbanització.
La zona té una superfície de 6.428,62 m2 suposant un 9,31% del sector.

5.2.4 Zona lliure paisatgística
S'estableixen unes zones lliures d'edificació i a la illa central, de protecció paisatgística amb
l'obligatorietat de la plantació d'olivera i ametller, l'ús serà privatiu formant part de les unitats
residencials i amb la possibilitat d'ubicar-hi les piscines. Aquestes feixes permeten la
prolongació del paisatge des del eix verd central a manera de branques integrant els
habitatges.
A la vessant nord de la zona verda superior i com a límit de la zona hotelera es contempla
aquest marge amb una vegetació més feréstega i humida per la seva preservació, formalitzant
una tanca natural per l'hotel, aquesta zona forma part de la parcel·la de l'hotel.
La zona té una superfície de 4.387,11 m2 suposant un 6,36% del sector.

Besant nord del puig i detall biotop humit

5.2.5 Zona d’equipament privat
Es localitza la possibilitat de construcció d'una piscina coberta dins la zona verda comunitària
de la part baixa del sector integrada amb la zona de recollida d'aigües pluvials a base de
cisternes i d'un estany superficial, es preveu l'edificació amb coberta plana per la incorporació
de pannells per energia solar.
A la part alta del sector en un racó de la zona hotelera es reserva pel la construcció d'un dipòsit
d'aigua de bombeig des de la zona d'acumulació que permeti la distribució i subministrament
d'aigua de rec i ambiental.
La zona té una superfície de 675,10 m2 suposant un 0,98% del sector.

6. INFRASTRUCTURES
Aquest modificació de Pla Parcial defineix els diferents serveis a instal·lar en el sector SDU-5
objecte de la ordenació. El projecte de les obres bàsiques de urbanització concretarà tots i
cadascun dels aspectes de les xarxes de distribució dels serveis.
6.1. Xarxa viària
Bàsicament es manté la distribució de l'antic pla parcial tal i com s'ha descrit en el apartat 5.3.
Les alineacions i rasants venen definides en els plànols i han vingut condicionades per la
topografia natural del terreny.
El projecte de urbanització ha de contemplar el caràcter rural del sector pel que fa als materials
i textures d'acabat de pavimentació i murs de contenció de vials per obtenir la màxima
integració en el paisatge.
6.2. Xarxa d’instal·lacions elèctriques i il·luminació
El subministrament es farà segons les prescripcions de la companyia elèctrica i serà soterrada
amb la previsió suficient per a 38 estatges i un hotel de 40 habitacions.
Els vials rodats aniran previstos d'enllumenat públic de forma integrada i baixa, en els accessos
i encreuaments es potenciarà la il·luminació, i en els camins de vianants aniran equipats amb
il·luminació ambiental evitant tot el conjunt la contaminació lumínica.
6.3. Xarxa d’aigua potable i hidrants
La xarxa de distribució serà mitjançant canonada homologada, i es connectarà a la existent
amb el conducte i cabal suficients pel subministrament de l'aigua potable.
Cada estatge disposarà de la seva escomesa individual.
Les zones verdes i vials aniran dotats dels corresponents hidrants d'incendis que tindran una
pressió residual a la sortida de cada boca superior a 1 atmosfera.
6.4. Xarxa de clavegueram
S'estableix un sistema doble de desguàs que recollirà les aigües negres o residuals i les
plujanes independentment. Les aigües residuals es connectaran al sistema de depuració situat
a la part baixa del sector amb la possibilitat d'aprofitament per el rec de les parts ajardinades (
annexa 1. de proposta de depuració d'aigües residuals) o bé abocar-les sobre el col·lector
general de Garriguella.
6.5. Xarxa de telecomunicacions.
Es proposa el soterrament de la línia telefònica paral·lela a la carretera.
Sortint de la xarxa general del sector es desenvolupa la distribució telefònica mitjançant
canalització soterrada al llarg dels vials, seguin les normes establertes per la C.T.N.E. Cada
estatge disposarà de la seva escomesa.
Per evitar l’impacte ambiental que suposa la col·locació d’antenes individualitzades es preveu
la creació d’una xarxa complementària per les telecomunicacions.

6.6. Xarxa de gas
Es preveu la ubicació d'un dipòsit de Gas Propà pel subministrament general de tota la
urbanització ubicat a la zona d'equipaments de la part alta del sector. La canalització i
dimensionat es farà d’acord amb els requisits de la companyia subministradora i segons
normativa vigent.
6.7. Xarxa d’aigua de rec i ambiental
La recent demanda de la utilització d’energies alternatives i l’aprofitament dels recursos
naturals ens porta a la previsió de la reserva d’espais i construcció de cisternes per
l’acumulació d’aigua pluvial i dipòsit i canalitzacions per la seva distribució i reutilització. Cada
casa tindrà una escomesa i desguàs de pluvials que subministri aigua a les fons i basses dels
patis i jardins.

6.8. Energia solar
Es preveuen instal·lacions d’energia solar a base de pannells captadors tant per l’obtenció
d’energia elèctrica en l’edifici d’equipament privat com per l'obtenció d'aigua calenta sanitària i
calefacció a les cobertes planes destinades exclusivament per aquestes infrastructures dels
habitatges i de l'hotel.

7. GESTIÓ URBANÍSTICA
7.1. Sistema d’actuació
El sistema d'actuació es el de reparcel.lació per compensació bàsica amb propietat única.
Les cessions obligatòries i gratuïtes, en favor de l'Ajuntament de Garriguella, es concreten en
les següents:
- Sistema d’espais lliures
7.061,20 m2
- Sistema d’equipaments
3.550,30 m2
- Vialitat i accessos 14.652,16 m2 -3246,02 m2 (camí públic existent ) = 11.406,14 m2
- Sistema de serveis tècnics
536,25 m2
- 10% d’aprofitament mitjà
4.210,48 m2
Les cessions corresponents al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector pot ésser substituïda
pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector que s'ha de destinar a conservar o ampliar
el patrimoni públic del sol.
7.2 Execució de les obres d’urbanització
Les obres d’urbanització es realitzaran directament i a cost pel propietari dels terrenys.
7.3 Compromisos i garanties
S’acompliran els compromisos entre el urbanitzador i l’Ajuntament que la normativa contempla
en l’article 97 de la Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme, en relació als punts següents.
Que no es procedirà a la parcel·lació urbanística, ni mitjançant un document privat ni mitjançant
un document públic, translatiu del domini, en l’àmbit del pla parcial, fins que no s’haurà obtingut
la llicència de parcel·lació.
Que una vegada obtinguda la llicencia de parcel·lació, tant en els documents públics com en
els privats, translatius del domini de les parcel·les resultants, es faran constar l’existència de la
junta de compensació o conservació, quan s’escaigui, i l’adhesió de l’adquirien als seus
estatuts.
Que la suficiència econòmica de la promoció per afrontar les despeses de la urbanització
queda garantida per la pròpia propietat que gaudirà dels suports financers suficients.
8. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
8.1 Introducció
La financiació per la implantació dels serveis i l’execució de les obres d’urbanització previstos
en el present Pla Parcial i que es desenvoluparan en el corresponent Projecte d’urbanització,
correspon íntegrament als únics propietaris del sector SDU-5 ordenat, i en el seu defecte, en
les persones en que subsidiàriament recaiguin els drets i obligacions que comporta aquest
document.
8.2. Avaluació econòmica.
De l’estadística realitzada en estructures de característiques similars en condicions anàlogues,
resulta un valor promig de costos per la urbanització del sòl de: 120 €/m² de superfície
destinada a la vialitat i accessos .
La superfície de vialitat és de: 15.030,78 m².
Per tant el pressupost de contracte del sector SDU-5 de planejament és:
120 €/m² x 15.030,78 m² = 1.803693,6 € + 16% IVA = 2.092.284,6 €

8.3. Càlcul de la Plusvalua Generada
8.3.1. Valor de compra dels terrenys
El valor considerat dels terrenys en l’actualitat en funció del seu valor urbanístic per estar
qualificats com a sòl urbanitzable és de 21,5 €/m²
21,5€/m² x 65.788,95 m² de sol adquirit = 1.414.462,4€
8.3.2. Valor dels terrenys un cop executat el planejament
El valor de mercat i de solars en condicions anàlogues per la construcció d’habitatges
unifamiliars aïllats es de:100 €/m².
La superfície parcel·lada en el planejament és de: 42.104,85 m².
A dita superfície de sòl edificable inicialment s’ha de deduir el 10% d’aprofitament mig
(4.210,48 m²) , a fi d’obtenir el valor dels terrenys sobre superfície real.
El valor dels terrenys un cop urbanitzat és:
100€/m² x 37.894,37 m² = 3.789.370 €

8.3.3. Increment de valor generat
Valor del sòl
Càrregues financeres,
Honoraris professionals,
costos d’administració
i despeses generals (20%)

3.789.370 €

TOTAL

4.547.244 €

757.874 €

És a dir, si deduïm del benefici brut, el valor inicial del sòl, els costos de urbanització i les
càrregues financeres i despeses d’administració resulta un benefici de:
4.547.244 € – 1.414.462,4 € –2.092.284,6 € = 1.040.497 €
8.4. Conclusió
Queda per tant patent de l’anàlisi realitzat la viabilitat econòmica financera del Pla Parcial i la
seva execució per els promotors dels terrenys afectats.

9. PLA D’ETAPES
Per a dur a terme el desenvolupament de les NNSS de Garriguella, en referència al sector que
s’ordena, l’actuació urbanística quedarà centrada en les següents etapes cronològiques
d’execució:
1ª Etapa: actuacions prèvies:
Formulació, tramitació i aprovació de la modificació del Pla Parcial. Un cop aprovat
definitivament es concretarà el projecte de les obres d’ urbanització .
2ª Etapa:
Tramitació i aprovació del projecte de reparcel·lació
3ª Etapa: execució de les obres d’urbanització
S’estableix una etapa única per executar la totalitat de la urbanització amb un plaç màxim de
quatre (4) anys. Les obres d’urbanització es realitzaran directament i a cost pel propietari dels
terrenys.
Aquesta etapa única podrà desenvolupar-se en 3 fases. El ritme de dites fases podrà ser definit
lliurament per el promotor dins del plaç total establert de quatre (4) anys.
L’entrega de la vialitat i urbanització es farà a mida que s’executi l’obra i es recepcioni per part
de l’Ajuntament.
Es podrà, durant dita etapa, executar simultàniament obres d’edificació i urbanització sempre
amb les garanties que fixa la llei.
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ANNEX I
DADES NUMÈRIQUES

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL GERISENA, GARRIGUELLA, ALT EMPORDÀ
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QUADRE DE SUPERFÍCIES DE LA ORDENACIÓ

LOCALITZACIÓ

SUPERFÍCIE (m2)

PERCENTATGE

Sistema d'espais lliures

7.154,07 m2

10,36 %

Sistema d’equipaments públics

3.550,30 m2.

5,14 %

Sistema viari i accessos

15.030,78 m2

21,77 %

536,25 m2

0,78 %

TOTAL SÒL PÚBLIC

26.271,4 m2

38,05 %

Zona ciutat jardí

22.720,58 m2

32,91 %

Zona hotelera

8.552,16 m2

12,39 %

Zona verda comunitària

6.428,62 m2

9,31 %

Zona lliure paisatgística

4.387,11 m2

6,36 %

675,10 m2

0,98 %

TOTAL SÒL PRIVAT

42.763,57 M2

61,95%

TOTAL DEL SECTOR

69.034,97 m2.

100%

Sistema de serveis tècnics

Zona d’equipament privat

QUADRE DE SOSTRE I DENSITATS

PARCEL·LES

SUPERFÍCIE
M2

EDIFICABILITAT
m2st/m2sòl

SOSTRE
Total m2

DENSITAT
Total

Parcel·la A

14.353,70 m2

0,36

5.167,33 m2

18 habitatges

Parcel·la B

11.108,30 m2

0,38

4.221,15 m2

11 habitatges

Parcel·la C

1.726,97 m2

0,36

621,70 m2

2 habitatges

Parcel·la D

4.569,07 m2

0,40

1.827,63 m2

7 habitatges

Parcel·la Hotelera

10.346,81 m2

0,40

4.138,72 m2

TOTAL

42.104,85 m2

Densitat total d'habitatges
10 % aprofitament mitjà

15.976,53 m2

38 habitatges

38 habitatges
4.210,48 m2 de sol

NORMATIVA
MODIFICACIÓ PLA PARCIAL GERISENA, GARRIGUELLA, ALT EMPORDÀ

AUTOR: ARP - ARQUITECTURES S.L.
17257 - Torroella de Montgrí - Doctor Valentí, 31 – tel/fax 972757209 – e-mail tdm@arparquitectures .com

TÍTOL I - NORMES DE CARÀCTER GENERAL
CAPÍTOL 1 GENERALITATS
Article 1. Naturalesa
Aquesta Modificació de Pla parcial urbanístic es redacta d’acord amb les disposicions de la Llei
2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, així com la seva modificació Llei 10/2004, de 24 de
desembre endavant LU, i en tot allò que no estigui derogat, pels Reglaments de Planejament,
de Gestió Urbanística, i de Disciplina de la Llei del Sòl, en endavant RP, RG, i RD
respectivament, i els reglaments de la Llei 3/84, de 9 de gener, de mesures per l’ordenament
urbanístic de Catalunya, i la llei 9/81, de 18 de novembre, sobre la protecció de la legalitat
urbanística, i d’acord amb les determinacions del document de Normes Subsidiàries de
Planejament d’àmbit municipal vigent, determinacions que s’hauran d’acomplir al llarg del seu
desplegament.
Article 2. Àmbit territorial
Constitueix l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta modificació de Pla parcial urbanístic el
compres per la finca delimitada en aquest document corresponent al sector SDU-5 de les
NNSS de Garriguella.
Article 3. Vigència
D’acord amb el que disposen els articles 92 i 100 de la LU, aquest Pla parcial urbanístic entrarà
en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i la seva vigència
serà indefinida en tant no es procedeixi a la seva modificació.
Article 4. Modificació d’aquest document
Quan les circumstàncies concurrents ho justifiquin, podran realitzar-se les corresponents
modificacions d’aquest document, degudament descrites i justificades per tal de donar cabuda
als nous requeriments observats.
La tramitació es realitzarà d’acord amb l’article 94 de la LU, i d’acord amb l’article 95 si la
modificació afecten als sistemes urbanístics d’espais lliures i d’equipaments.
Article 5. Obligatorietat de l’aplicació de les Normes
D’acord amb el que disposa l’article 100.2 de la LU, aquest Pla parcial urbanístic vincula per
igual a l’Administració i als particulars, i obliguen a la seva observança.
Article 6. Infraccions Urbanístiques
La vulneració de les prescripcions contingudes en aquest document, tindrà la consideració
d’infracció urbanística tipificada segons el que preveu l’article 203 de la LU, i se sancionarà
d’acord amb el que estableixen els articles 211 i 212 en relació als articles 205,206 i 207 de la
LU, sense perjudici l’aplicació dels supòsits previstos en l’article 209 de la LU, de restauració de
la realitat física i jurídica alterada.

Article 7. Criteris d’interpretació
En aplicació de l’article 10 de la LU, els dubtes en la interpretació d’aquest document produïts
per imprecisió o contradicció entre determinacions del propi document, es resolen atenent els
criteris de menor edificabilitat, de major dotació per espais públics i de major protecció
ambiental i aplicant el principi general d’interpretació integrada de les normes.
En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que el
conflicte es refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que cal atenir-se a la
superfície real.
Són d’aplicació prioritària les singularitats que es desprenen de les Ordenances del present Pla
Parcial. En tot allò que no sigui expressament determinat o regulat per aquestes ordenances,
seran d'aplicació les Normes Subsidiàries de Garriguella.

TÍTOL II – NORMATIVA REGULADORA
CAPÍTOL 1. SISTEMES I ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT.
Article 8. Sistemes i Zonificació
S’estableix dins l’àmbit del Pla parcial urbanístic la següent divisió de sistemes i zones:
Sistema d’espais lliures: Jardins urbans i places.
Sistema d’equipaments públics: Equipaments públics.
Sistema viari i accessos: Viari rodat.
Sistema de serveis tècnics: instal·lacions de serveis.
Zones d’aprofitament privat:
Zona ciutat jardí
Zona hotelera
Zona verda comunitària
Zona lliure paisatgística
Zona d’equipament privat

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ DETALLADA DE SISTEMES.
Article 9. Sistemes
Els sòls adscrits a algun dels sistemes assenyalats en el Pla Parcial tindran caràcter i titularitat
pública.
Les disposicions d'edificabilitat i ús en aquestes zones queden regulades en les fixades en
caràcter general per tot el municipi en les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, i per
les següents:
Sistema d’espais lliures
1-Aquest apartat comprèn el conjunt de terrenys destinats a parcs i jardins destinats a
esbarjo i expansió dels habitants de la zona.
2- No s’admet cap tipus d’edificació nova en aquest sector, excepte les intrínsecament
lligades a l’espai verd, com son les edificacions lleugeres i en planta baixa per a música,
lleure i activitats lúdiques. A la zona verda de la part superior del sector tant sols es podran
realitza obres de conservació i millora del búnquer existent.

Sistema d’equipaments públics
1- Definició:
Comprèn el sòl d’us públic destinat a la localització de serveis d’interès públic i social, i
centres culturals, docents i esportius.
2- Règim i condicions d’edificació:
L’edificació en el sòl destinat a sistema d’equipaments haurà d’acomplir les següents
condicions:
-

El tipus d’edificació serà aïllat.
L’edificabilitat màxima serà de 0,38 m2st/m2sòl.
L’alçada reguladora màxima serà de 4,5 m en planta baixa.
Separacions a límit de parcel·la 5 m i 10 m a l’aresta exterior de la calçada.

Sistema viari i accessos
1- Son els espais d’us i domini públic delimitats en els plànols d’ordenació per les
alineacions de vials i zones d’aparcament.
2- Els elements que constitueixen el sistema viari s’executaran d’acord amb les
especificacions contingudes en els plànols pel que fa a les alineacions, rasants i perfils.
3- El projecte de urbanització determinarà a part dels serveis soterrats, el tipus de
paviment i la seva disposició, la posició dels punts d'enllumenat públic, embornals,
mobiliari urbà i altres elements d’infrastructura urbana.
4- Atesa la consideració de la carretera C-252 de convencional es fixa una distancia de la
línia d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada a 25 m.
Sistema de serveis tècnics
Son dos zones reservades per infrastructures, una a la part superior del sector per la ubicació
del dipòsit de gas enterrat general del sector, i a la part inferior un espai per la ubicació de la
depuradora de les aigües residuals.

CAPÍTOL 3. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER LES ZONES D’APROFITAMENT PRIVAT.
Article 10. ZONA CIUTAT JARDÍ.
10.1. Definició de la zona
Compren els sòls urbans en que l’edificació respon al tipus d’ordenació segons edificació
aïllada, aparellada o agrupada, en habitatges unifamiliars articulats amb patis i jardins privats.
10.2. Tipus d'ordenació de l'edificació
El tipus de ordenació aplicable es el d’edificació aïllada, aparellada o bé agrupada.
S’estableixen quatre parcel·les per aquest tipus d’ordenació amb condicions d'edificació
conjuntes i específiques de cada parcel·la.
10.3. Parcel·lació.
El sector es divideix amb quatre parcel·les úniques, amb les següents superfícies i densitats
màximes de unitats residencials :
- Parcel·la A = 14.353,70 m2. i 18 habitatges
- Parcel·la B = 11.108,30 m2. i 11 habitatges
- Parcel·la C = 1.726,97 m2. i 2 habitatges
- Parcel·la D = 4.569,07 m2. i 7 habitatges
10.4. Edificabilitat.
El coeficient d’edificabilitat net es precisa per cada parcel·la:
- Parcel·la A = 0,36 m2st/m2sòl
- Parcel·la B = 0,38 m2st/m2sòl
- Parcel·la C = 0,36 m2st/m2sòl
- Parcel·la D = 0,40 m2st/m2sòl

En planta pis tant sols es permet el 35% de l’edificabilitat de cada parcel·la excepte la
parcel·la C que només es podrà construir en planta pis el 15% de l’edificabilitat amb el tipus de
coberta plana lleugera.
Els porxos que es projectin i construeixin com a prolongació de la planta baixa no esgotaran el
coeficient d’edificabilitat, sempre que siguin oberts per tres costats, o en mes del 75% del seu
perímetre.
Les plantes subterrànies no comptabilitzaran per l’edificabilitat si no formen part de les peces
principals dels habitatges ( sales de màquines, bodega, magatzem, garatge i zones de servei).
10.5. Ocupació.
El percentatge d’ocupació en planta baixa s’estableix en el 35 % de cada parcel·la única.

10.6. Alçada reguladora i nombre de plantes.
El nombre de plantes serà de planta baixa més pis ( PB+1P ).
L’alçada reguladora es fixarà en set metres (7 m.) seguin una paral·lela al terreny natural
representada en el plànol de gàlibs.
Per sobre d’aquesta paral·lela tants sols podrà ser superada per una tercera part de la coberta
que interseccioni amb el gàlib i un amb màxim de un metre.
A la parcel·la C l’alçada no superarà la del bunquer existent a la part superior del espai lliure.
En la unitat residencial corresponent a la nº 38 del plànol de proposta de divisió ( Plànol 12 ) es
podrà construir, com a fita a l’extrem nord del carrer de llevant, una part del habitatge en forma
de torra de nou metres d’alçada respecte el terreny natural amb una superfície màxima de 75
m2 amb planta baixa més dos pisos.

S’acompanya esquema d’anivellament i regulació de les alçades

10.7. Separació i gàlibs.
Les edificacions es situaran dins els gàlibs establerts en el plànol nº 6 on es preveu una línia
paral·lela de 5 m.
En front a la via pública es podrà superar i ocupar parcialment i amb un tant per cent de la
superfície que representa la llargada dels vials per cinc metres de profunditat, per cada una de
les parcel·les úniques següents:
- Parcel·la A = 20%
- Parcel·la B = 15%
- Parcel·la C = 0%
- Parcel·la D = 35%
Les separacions entre edificacions principals de les cases aïllades, aparellades i agrupades
serà de deu metres.
10.8. Construccions auxiliars.
S’ admeten les construccions auxiliars dins l’edificabilitat i ocupació permeses a la parcel·la.
Preferentment adossades i articulades amb les edificacions principals i a les tanques veïnes o
bé semienterrades.
Es contempla la possibilitat de construcció de pèrgoles, porxos i galeries obertes o tancades
amb una alçada màxima de tres metres.
10.9. Plaça d’aparcament.
Serà obligatori justificar una plaça d’aparcament per habitatge situada a l’interior de les
parcel·les.
10.10. Condicions d'us.
Els usos admesos son els següents:
- Habitatge: unifamiliar aïllat , aparellat i agrupat.
- Comercial amb subjecció a les següents condicions:
Condició 1ª :
En plantes baixes, o en construccions auxiliars semienterrades, aprofitant el
desnivell natural del terreny.
Condició 2ª :
Només s'admeten els establiments de comerç o activitats de prestació de
serveis al públic destinats a cobrir necessitats quotidianes i despatxos
professionals fins a un sostre màxim de 250 m2 per establiment.

Article 11. ZONA HOTELERA.
11.1. Definició de la zona
Compren els sòl urbà en que l’edificació respon a equipament hoteler d’implantació extensiva
de 40 habitacions amb els serveis necessaris.
11.2. Tipus d'ordenació de l'edificació
El tipus d'ordenació aplicable es el de conjunt de construccions amb patis i espais ajardinats
que formalitzarà l'hotel .
11.3. Parcel·lació.
La zona forma part d’una parcel·la anomenada hotelera amb una superfície de 10.346,81 m2.
11.4. Edificabilitat.
El coeficient d’edificabilitat net es precisa per la parcel·la:
- Parcel·la Hotelera = 0,40 m2st/m2sòl
En planta pis tant sols es permet el 35% de l’edificabilitat de la parcel·la.
Els porxos que es projectin i construeixin com a prolongació de la planta baixa no esgotaran el
coeficient d’edificabilitat, sempre que siguin oberts per tres costats, o en mes del 75% del seu
perímetre.
Les plantes subterrànies no comptabilitzaran per l’edificabilitat a l’aparcament, magatzem,
sales de maquinaria, serveis i les termes del l’hotel.
11.5. Ocupació.
El percentatge d’ocupació en planta baixa s’estableix en el 35 % de la parcel·la.
11.6. Alçada reguladora i nombre de plantes.
El nombre de plantes serà de planta baixa més pis ( PB+1P ).
L’alçada reguladora es fixarà en set metres (7 m.) seguin una paral·lela al terreny natural
representada en el plànol de gàlibs.
Per sobre d’aquesta paral·lela tants sols podrà ser superada per una tercera part de la coberta
que interseccioni amb el gàlib i un amb màxim de un metre.
Seguirà l’esquema d’anivellament i regulació de les alçades previstes en el esquema de
l’article 10.6.
11.7. Separació i gàlibs.
Les edificacions es situaran dins els gàlibs establerts en el plànol nº 6 on es preveu una línia
paral·lela de 5 m.
En front a la via pública es podrà superar i ocupar parcialment i amb un 10% de la superfície
que representa la llargada dels vials per cinc metres de profunditat.
11.8. Construccions auxiliars.
S’ admeten les construccions auxiliars dins l’edificabilitat i ocupació permeses a la parcel·la.

Preferentment adossades i articulades amb les edificacions principals i a les tanques veïnes o
bé semienterrades.
Es contempla la possibilitat de construcció de pèrgoles, porxos i galeries obertes o tancades
amb una alçada màxima de tres metres.
11.9. Plaça d’aparcament.
Serà obligatori justificar 1,25 places d’aparcament per habitació situades a l’interior de la
parcel·la, en planta soterrani o exterior.
11.10. Condicions d'us.
S’autoritzarà els usos hotelers exclusius, per hotels de categoria superior a 3 estrelles.

Article 12. ZONA VERDA COMUNITÀRIA.
Compren els sòl urbà privat d’us comunitari no ocupables per l’edificació destinat a la protecció
del paisatge, integració del curs natural i acumulació de l’aigua amb un estany i a la interrelació
dels habitants de les diferents zones del sector.
No s’admet cap tipus d’edificació nova en aquest sector, únicament a la parcel·la A es situa el
gàlib d’implantació per l’ equipament privat.
Es permet les construccions i obres civils necessàries per controlar el curs de l’aigua així com
ponts i passeres d’accés als edificis.
S’admet la prolongació de cobertes dins els gàlibs d’implantació de les edificacions.
A la part baixa del sector, es podrà utilitzar com a filtre i tractament per la recuperació de les
aigües residuals.
Article 13. ZONA LLIURE PAISATGÍSTICA.
Son el conjunt de terrenys lliures d'edificació amb us de caràcter privat, dins les unitats
residencials de la zona central de ciutat jardí amb la finalitat d’integrar les edificacions amb el
paisatge i a la zona hotelera amb la voluntat de preservar la vegetació feréstega i humida.
A la parcel·la B serà obligatori la plantació d'olivera i ametller i es permet la possibilitat d'ubicarhi les piscines particulars integrades amb la plantació amb la possibilitat d’eliminar un màxim de
dos arbres i una ocupació del 14%.
A la parcel·la hotelera es permet potenciar la vegetació existent al marge com a tanca natural
per l’hotel amb la zona d’espai lliure superior.
Article 14. ZONA D’EQUIPAMENT PRIVAT.
Comprèn el sòl d’us privat destinat a la construcció d’una piscina coberta i cisterna dins la
parcel·la A i a un dipòsit per la distribució d’aigua de rec dins la parcel·la hotelera a la part alta
del sector.
Els edificis per l’equipament privat tindran una alçada màxima de 4,5 m amb coberta plana per
ubicar-hi els captadors d’energia solar amb una superfície màxima edificada serà de 675 m2

Article 15. CRITERIS GENERALS DE COMPOSICIÓ.

15.1. Cobertes.
Per la finalitat d’ integrar i articular les construccions (segons tradició dels models rurals es
defineixen quatre tipus de coberta, cada una de les quals responent a un requisit funcional:
1- Majoritàriament cobertes de vessants inclinades de teula àrab manual, de color terrós
amb una pendent màxima del 30%.
2- Coberta plana lleugera en sostres planta baixa que funcionen com a elements de
connexió entre cossos principals, o de protecció dels mateixos, com el cas de tribunes i
porxos, fins a articular-se en pèrgoles amb acabat de rajola ceràmica natural, zinc o
coure.
3- Coberta plana en sostre planta pis acabada amb graves del lloc i baranes massisses
de 60 cm. d’ alçada per ocultar i ubicar-hi instal·lacions de plaques col·lectores
d’energia solar.
4- Es proposen unes cobertes vegetals amb graves del lloc i vegetació autòctona a on es
mes necessari integrar-se més amb el paisatge (com a l'entorn del puig limitant
l'impacte visual de les volumetries. en planta baixa.

Els ràfecs de ceràmica manual sense vidriar, tortugades o canals de secció semicircular en
planxa de coure, zinc o ceràmic.
En els ràfecs i finals de teulada vistos es procurarà no rejuntar excessivament les teules.
Els baixants si són vistos seran en tub de coure, zinc o ceràmica, i la part baixa (fins a 2 m. pot
ser en tub de fosa).
Per damunt de la coberta tant sols podran sobresortir les xemeneies i els conductes
d’evacuació de fums, gasos i aire viciat així com el badius de sortida al terrats.
No s’admetrà de cap manera el fibrociment, ni les planxes metàl·liques d'acer galvanitzat o
pintat ni els plàstics com a acabats de coberta.

15.2. Materials de façana.
Les edificacions s’integraran amb l’entorn mitjançant la seva composició harmònica i la
utilització de materials homogenis, tant pel que fa a les textures com als colors tradicionals de
la zona.
S’exigirà el rigor constructiu i la qualitat material en els elements de façana.
Les façanes podran ser:
- D’acabat d’estuc de calç i sorra amb terres naturals o pintat amb pintura a la calç i també
poden ser revocades amb morter de fang estabilitzat.

-

Mamposteria de pedra.

Per la construcció de parets de pedra s’utilitzarà exclusivament l’extreta dels rebaixos i
excavacions en el mateix terreny o de cantera amb les mateixes condicions geològiques

-

Murs de tàpia.

- Parcialment, de fusta tractada tant per tancaments com per l’estructura i acabada amb
productes naturals tipus oli.
- Obra de rajola ceràmica manual amb juntes enresades de morter de cal i seran de color cru i
torrat, evitant el gris del formigó
Queda expressament prohibit la utilització de pedra aplacada i el morter pòrtland vist, així com
els tractaments a base d’òxid de ferro.
Las obertures preferiblement seran de fusta pintada i natural, ferro o alumini natural.
15.3. Parets de tanca i murs.
Les tanques del sector de planejament es construiran de forma que no agredeixin el medi rural
on s’emplacen
- Tanques a carrer:
En general les tanques dels habitatges a carrer seran de pedra del lloc i tindran una alçada de
50 a 100 cm.
Es permetrà fins un 25% de la llargada del carrer amb una alçada de 180 cm. per la
privatització de patis ajardinats.

- Tanques entre les unitats residencials veïnes:
De fusta d’acàcia o castanyer, filat metàl·lic cinegètic sense plastificar amb postes de fusta,
perfils metàl·lics tipus T o passamà massís.
Es podran utilitzar les tanques de pedra seca de 1 m. d’alçada o bé arbustiva vegetal.
Parcialment es podran executar murs amorterats de tres metres d'alçada per la privatització i
articulació dels patis interiors.
- Zona hotelera:
Es permet tant al carrer com de separació amb el habitatges veïns de llevant una tanca de
pedra de tres metres d’alçada per la privatització del tipus horta o tanca de tramuntana.

Tots el murs que configuren la topografia del
terreny a base de feixes es tindran que
conservar en els llocs on no sigui ocupada per
l’edificació, els de nova creació per l’
anivellament i rebaix del terreny seran de
pedra seca del sector.
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