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1. INTRODUCCIÓ  
 
El POUM no és únicament un document tècnic-administratiu, sinó que, principalment, és el 
marc de referència que la població, a partir dels seus representants elegits, fixa per al seu 
desenvolupament futur. 
 
El present document d’anàlisi i informació urbanística te per finalitat donar a conèixer i 
divulgar les principals característiques del municipi, tant del medi físic natural com de l’espai 
urbanitzat, per tal que aquesta informació serveixi de base en el processos de participació 
ciutadana previs a la redacció del planejament urbanístic de La Bisbal d’Empordà. En 
definitiva la present Diagnosi persegueix una descripció per a la coneixença de l’estat del 
municipi a traves de l’observació dels diversos signes que el determinen i que seran 
substancials a l’hora de determinar objectius i propòsits de cara a la futura planificació 
urbanística. 

1.1  SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
El municipi, cap de la comarca del Baix Empordà, està a la zona de contacte de la plana 
empordanesa amb els contraforts septentrionals de les Gavarres, que afecten la meitat sud 
del terme que limita al nord amb Corçà i Ullastret, a l’est amb Vulpellac i a l’oest amb 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura. Comprèn, a més de la ciutat de la Bisbal, el 
veïnat del Vilar, el poble de Sant Pol de la Bisbal i el poble de Castell d’Empordà. 
 
A migdia hi ha una extensa zona accidentada pels contraforts septentrionals de les Gavarres 
que arriba fins al coll de la Ganga (a la vora del qual hi ha les elevacions màximes, de prop 
de 300 m). Aquests estreps davallen fins al sector planer, més reduït, a la vall del Daró, el 
qual inicia aquí el curs inferior i eixampla la vall, que s’obre vers la plana al·luvial 
empordanesa. Els altres corrents d’aigua de règim torrencial que drenen el terme són de la 
conca del Daró, com la riera del Vilar (que neix a la Ganga, forma el límit occidental i aflueix 
al Daró per la dreta) i les seves tributàries, les rieres de Sant Pol i de Fitor i el torrent de la 
Marqueta o el torrent del Raig, que vessa directament al Daró dins el nucli urbà de la Bisbal 
(el darrer tram és cobert).  
 
El terme és drenat, a més, pel rec del Molí, que desguassa al Daró per l’esquerra just al límit 
antic entre Castell d’Empordà i la Bisbal, i per la riera de Vulpellac, tributària per la dreta del 
Daró, que travessa l’antic terme de SE a NW. A tramuntana, una petita serra separa les 
terres de Llaneres (nom antic de Castell d’Empordà), de la conca del Daró, de les de la 
conca de l’estany d’Ullastret; el puig de les Forques (102 m) és la major elevació d’aquesta 
serra, per on passa la divisòria amb Ullastret. Antigament, el terme de Castell d’Empordà 
s’anomenava Llaneres, topònim que fou substituït pel de Castell d’Empordà, que en origen 
s’havia donat a la fortalesa que féu aixecar el comte d’Empúries a la fi del segle XIII. El nom 
de Llaneres designa ara, només, el planell on hi ha l’església parroquial.  
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Travessa el terme per la part septentrional la carretera comarcal de Girona a Palamós; i la 
ciutat s’ha expandit a les seves vores. La carretera local de la Bisbal a Calonge travessa les 
Gavarres pel coll de la Ganga (dita popularment camí de la Ganga) i segueix en una bona 
part (vora el Daró i la riera del Vilar i la vall del Rifred) el traçat d’època romana que portava a 
les Gavarres. Era un ramal d’un altre camí que, procedent d’Empúries, anava a trobar la Via 
Augusta prop de Girona (aquesta estrada és documentada entre Cruïlles i la Bisbal a la fi del 
segle X). Una altra carretera local va de la Bisbal a Cassà de la Selva travessant les 
Gavarres d’E a W per la collada de Santa Pellaia i tocant els pobles de Cruïlles i de Sant 
Sadurní de l’Heura. Des del 1887 fins al 1956 passà per la Bisbal el ferrocarril de via estreta 
de Palamós a Flaçà, allargat el 1921 fins a Girona, en part paral·lel, dins el terme, a la 
carretera comarcal a Girona. (Font: Enciclopèdia Catalana) 

1.2 BREU RESSENYA HISTÒRICA 
 
El rei Carles el Calb reconegué en un diploma datat el 844 el domini de la mitra de Girona 
sobre la cel·la monàstica de Sant Climent de Peralta amb la seva rodalia, que comprenia les 
vil·les de Fonteta i Abellars i que devia comprendre també el que més tard seria la Bisbal, ja 
que aquests llocs pertanyeren al seu terme fins al segle XIX. Un precepte de Carloman del 
881, del qual es conserva l’original, esmenta ja la vila rural de Santa Maria anomenada per 
alterum Fontanetum (Fontanet), que fou el nom primitiu de la Bisbal, document on es 
reconeix al bisbe de Girona aquesta propietat i la de diversos vilars de la rodalia. El 904 el 
bisbe Servusdei consagrà la nova església dedicada a Santa Maria, Sant Miquel i Sant Joan 
(devia ser un temple de planta basilical, amb tres altars i tres absis), la qual fou convertida 
aleshores en parròquia. Se li concediren els delmes de “villa Fontanedo, ab villa Palatio 
Maurore cum suos fines et villa Fonsedictus et villare Abiliares et villare Perductus et villare 
Murello”. S’identifiquen sense dificultat Fontanet (la Bisbal), Fonteta i Abellars. 
 
El nom de la Bisbal, inicialment referit només a l’església, prevalgué i anul·là el de Fontanet. 
En una epístola papal del 1002 s’anomena l’església de “Sanctae Mariae quam dicunt 
Episcopalem” amb el seu alou de Fontanet; un text del 1019 esmenta la parròquia de 
“Sanctae Mariae Episcopalis”; el 1124 trobem ja citat el “loco de Episcopali”, que ha donat el 
nom actual; el 1180 s’esmenta el “Castrum Episcopale”. La jurisdicció episcopal restà 
interrompuda al segle XI en temps del bisbe Pere Roger (1010-50), que cedí el terme de la 
Bisbal a Ramon Berenguer I, el qual el donà en feu als vescomtes de Cabrera, que 
nomenaren batlle Jofre de Cruïlles. Més endavant, quan els bisbes en recuperaren la 
possessió, foren freqüents les disputes amb els Cruïlles, malgrat que en temps del bisbe 
Ramon Guissall (1179-95) hom pogué aconseguir una sentència favorable al bisbat. Jaume I 
cedí la plena jurisdicció, civil i criminal, de la vila als bisbes i Jaume II concedí el 1322 la 
celebració del mercat del divendres, que encara perdura. Més tard hom aconseguí el privilegi 
de celebrar fires anuals, la més important de les quals fou la de Cinquagesma. La vila tingué 
un important i pròsper barri jueu, com evidencia el carrer del Call i la desapareguda torre dels 
Jueus, prop de la qual, segons tradició local, hi hagué la sinagoga. L’aljama de la Bisbal fou 
saquejada el 1285 i el 1391, i definitivament abandonada pels jueus a mitjan segle XV. 
 
La vila es trobava en una situació que esdevingué estratègica a l’edat mitjana, centre dels 
rics dominis de la mitra gironina al Baix Empordà i fronterera amb les possessions dels 
comtes d’Empúries i de la casa de Cruïlles, enemics tradicionals dels bisbes. Aquests 
nomenaren un batlle representant i administrador que governava la vila juntament amb el 
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consell elegit pel poble. La dualitat de poders produí nombrosos enfrontaments, però la 
sobirania feudal total era dels bisbes. 
 
Llaneres era lloc del comtat d’Empúries, a la frontera històrica amb el de Girona, que era del 
domini reial, i enfront del domini episcopal de la Bisbal. El comte d’Empúries, Ponç V, hi bastí 
un castell a la fi del segle XIII per a la defensa d’aquest extrem del seu comtat. Al mateix 
temps, fortificava Bellcaire, Albons i, també, el Far, a l’Alt Empordà. La construcció del castell 
d’Empordà va ser considerada per la cort de Girona reunida el 1303 un greuge que el comte 
emporità infligia al senyor rei, ja que els Usatges preceptuaven que només aquest podia 
aixecar noves fortificacions. El castell de Llaneres o d’Empordà, fou donat en feu pel comte 
Ponç V a Guillem de Vilagut el 1301. Aquesta família el posseí fins el 1413, en què passà a 
Bernat de Sant Feliu, senyor d’Ullastret. El 1421 la seva filla Francesca es casà amb Bernat 
Margarit el Vell, de la poderosa família que senyorejà el castell fins a la fi del segle XVIII. 
Pere de Portugal dominà la vila li canvià el nom pel de Camp-reial. Al segle XVII la batllia de 
la Bisbal comprenia també els pobles de Matajudaica, Sant Iscle d’Empordà i Fontanilles. 
Durant la guerra dels Segadors la població encunyà moneda. 
 
Al segle XVIII la vila cresqué en importància i s’expandí. Alguns cavallers i senyors territorials 
de la comarca, enriquits per les rendes del camp, s’establiren a la Bisbal i construïren llurs 
casals. A partir del període de la Il·lustració, els viatges d’alguns petits nobles comerciants i 
menestrals a França i al París de la Revolució posaren el ferment per a la introducció de les 
idees revolucionàries. A la Bisbal hi hagué un nucli important d’afrancesats que, en el seu 
moment - ja abans de la integració de Catalunya a l’imperi napoleònic , col·laboraren amb les 
autoritats franceses. Cal ponderar aquest moviment, en pugna constant amb els sectors més 
conservadors, que donà suport al procés d’obertura del país. Durant el període de dominació 
francesa es realitzaren algunes millores urbanes. Les tropes del general O’Donnell atacaren 
la vila i en foragitaren els francesos, comandats pel general Schwartz. 
  
Al segle XIX, amb l’expansió de la revolució industrial, la població es modernitzà. Hi 
proliferaren les idees federals, s’hi crearen nombroses associacions mutualistes, 
successores dels antics gremis. El 1834 la Bisbal fou nomenada cap de partit judicial (amb 
l’establiment d’un jutjat de primera instància, registre de la propietat, etc.) i el 1851, cap 
d’arxiprestat. La població es configurava com a cap de la comarca. Durant la revolta 
federalista, el 6 d’octubre de 1869, es produí l’anomenat foc de la Bisbal: s’enfrontaren les 
tropes del governador militar de Girona i una força republicana de 2 000 homes que s’havien 
fet forts a la vila, procedents sobretot dels centres tapers de la comarca, que havien constituït 
una junta revolucionària dirigida pel diputat guixolenc Pere Caimó, junta que havia proclamat 
la República Democràtica Federal. Caimó caigué presoner víctima d’un engany i les seves 
forces es dispersaren. Durant la tercera guerra Carlina, el 1874, les forces carlines de Savalls 
prengueren la població. Perdurà en la societat bisbalenca fins a temps molt avançats una 
estricta divisió entre els diferents estaments (els senyors, els menestrals, els obrers), fet 
reflectit en l’obra de l’historiador bisbalenc Pere Lloberas i Vidal (1896) i en la novel·la de 
Josep Pla Nocturn de primavera (1953), inspirada en l’ambient de la Bisbal. (Font: 
Enciclopèdia Catalana) 

1.3  LA MORFOLOGIA URBANA 
 
La ciutat de la Bisbal d’Empordà, va néixer a la dreta del Daró i al llarg de l’antic camí de 
Girona a la costa. Centre de la comarca del Baix Empordà i en constitueix la capital segons 
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establí la Generalitat de Catalunya en la Divisió Territorial del 1936 i com ja restava implícit 
per la seva condició de cap de partit judicial (1834); malgrat la vitalitat d’algunes de les 
poblacions costaneres de la comarca, manté, per tradició i per la seva posició geogràfica, 
aquest caràcter.  
 
L’antiga vila rebé el títol de ciutat el 1906. El nucli primitiu, centrat per l’església i el castell 
episcopal, s’identifica pel seu urbanisme medieval, conservat en una gran part en carrerons 
molt estrets i tortuosos, com el carrer del Call, i algunes placetes, com la Plaça Major, no 
gaire gran, que ha perdut els antics pòrtics. Els noms de molts carrers són característics 
d’una vila de mercat i dels antics gremis que hi prosperaren (teixidors de llana i pellaires). 
Aquest nucli medieval, encerclat per les muralles, començà a expandir-se al segle XVI 
(carrer del Raval) en petits ravals situats a la sortida d’alguns portals, el creixement major 
dels quals es produí a partir de la primera meitat del segle XVII, com podem comprovar per 
les llindes de les cases; aleshores es formà un gran barri al sector de migdia i del sud-oest 
amb la continuació del carrer del Raval i els carrers del Tint, dels Tarongers, de l’Hospital i 
l’inici del carrer del Pedró, on es conserven edificis i conjunts interessants d’aquest moment.  
 
El gran augment demogràfic del segle XVIII provocà una gran expansió urbana al llarg dels 
camins que surten dels portals de la muralla que, en aquesta època, ja s’havia començat a 
enderrocar en algun tram. D’aquest segle és la major part del barri del Convent (carrers de 
l’Hospital, del Carme, del Convent, de Santa Llúcia, de Sant Josep, etc.) en el camí de 
Calonge; el llarg Carrer Nou, en el camí de Fonteta i el carrer del Pont, al camí de Monells i 
Girona, que inicià l’expansió a l’altra banda del Daró (al cap septentrional del Pont Vell); el 
raval del Pedró, en el camí de les Gavarres, i el carrer del Morró. Les cases d’aquests ravals 
són, en general, de dues plantes i força senzilles, bastides per menestrals o petits pagesos, 
com es pot veure en les inscripcions de les llindes de pedra, sovint datades, de les portes i 
finestres. Al mateix temps es construïren algunes grans cases pairals al centre de la 
població, es feren nous edificis religiosos o es reconstruïren els antics, i s’aixecaren o 
reformaren algunes masies foranes. El Carrer Ample, sorgit durant el segle XX entre el portal 
Nou i el de Sant Jaume resseguint el sector de llevant de la muralla, fou, durant molts anys, 
la via principal que tenia la població moderna. 
 
Amb l’obertura de la carretera a Girona vers el 1853, la vila s’estengué principalment al llarg 
d’aquesta via i es creà un espai urbà d’una certa categoria, sobretot amb les Voltes, o tram 
porxat a la zona més propera a la vila vella. Vers el 1880 es formà el Passeig, paral·lel a la 
riba esquerra del Daró. L’any 1887 s’inaugura la línea ferroviària  de FF.CC Girona – 
Palamós per La Bisbal, serveis que es varen clausurar al 1956. 
  
El mes de maig de 1906 La Bisbal rep el títol de CIUTAT. Des de la fi del segle XIX fins al 
primer terç del segle XX s’hi construïren diversos edificis de serveis públics i, també al 
tombant de segle, va créixer el raval de la carretera de Calonge. El creixement de la Bisbal, 
després de la guerra civil del s.XX, es forma amb noves urbanitzacions als voltants de la 
població i el reforçament del que històricament van ser els camins i carreteres d’accés al 
nucli històric. Aquests creixements es va fer d’una manera anàrquica, amb una forta 
especulació del sòl i amb una urbanització dels espais públics de baixa qualitat. 
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1.4  ELS NUCLIS 
 
El Vilar i el Molí de la Torre 
El veïnat del Vilar és format per masies disperses, uns 2 km al S de la Bisbal, prop de la riera 
del seu nom i de la carretera de Calonge. Probablement correspon a un dels vilars esmentats 
en documents referents a la contrada als segles IX i X. El 1497 tenia 29 focs i el 1515, 35; el 
1842 tenia 22 h. S’hi destaca el Mas Cendra, amb una notable finestra gòtica esculpida, i el 
Mas Saüc, renovat modernament, amb portal i finestres antigues. 
 
El Molí de la Torre, prop de la carretera de Girona, entre la Bisbal i Corçà, és el que resta 
d’un gran casal fortificat (la torre de defensa, de planta quadrada, sobresurt entre les 
construccions modernes). Fou també un antic molí fariner mogut per l’aigua del rec del Molí 
provinent del Daró. Actualment acull una exposició permanent de l’obra de Joan Abras.  
 
Sant Pol de la Bisbal o de les Gavarres 
El poble de Sant Pol de la Bisbal (25 h el 2005) o de les Gavarres es troba en un replà dels 
vessants septentrionals d’aquesta serra, vora la vall del Daró, uns 4 km al SW de la Bisbal. 
Un reduït grup de masies entorn de l’església formen el nucli principal. A ponent hi ha la 
serra dels Perduts, nom derivat probablement del villare Perductus esmentat el 904. Entre 
les cases i els masos del nucli es destaca Can Dalmau, gran casal del segles XVII i XVIII 
molt reformat modernament. 
 
L’església de Sant Pol de la Bisbal és esmentada des del 1279, però actualment la dedicació 
és a Sant Jaume. És un edifici romànic de tres naus i tres absis semicirculars originàriament, 
però la nau lateral de migdia, juntament amb l’absidiola, ha desaparegut. En les obres que 
s’hi feren als segles XVIII i XIX s’alçaren els murs, es bastí el campanar de cadireta i 
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s’inutilitzà la nau lateral del nord en construir capelles laterals a cada un dels tres arcs 
formers. Té un gran interès la portalada, on s’incorporaren columnes (més curtes que la 
porta) amb capitells decorats amb escultures molt rústegues; les columnes i les bases són 
segurament preromàniques, aprofitades en construir-se l’església romànica (segona meitat 
del segle XI). Ha estat consolidada i durant les obres han estat descobertes i estudiades 
dues sitges romanes al seu subsòl, les quals demostren l’antiguitat del poblament d’aquest 
sector.  
 
Castell d’Empordà 
La població primitiva, formada per masies disperses, era situada en el pla de llevant del turó 
de Marenys, on s’aixeca el castell i el poble actual. El poble de Castell d’Empordà (50 h el 
2005 i 75 m d’altitud) és arrecerat al N del castell, a l’extrem oriental del turó de Marenys, 
anomenat així en els documents medievals. És un petit nucli, a la vora de la capella del 
Remei, construïda intramurs del recinte jussà del castell, formant un sol carrer que des de la 
porta de la torre mestra segueix el desnivell del turó en direcció S-N. A l’extrem de 
tramuntana resta l’únic vestigi conservat de la muralla, un portal adovellat, de mig punt. El 
carrer conserva vestigis d’empedrat antic. 
 
Vora el vessant septentrional del turó on s’alça el poble, hi ha un reduït grup de masos, situat 
a banda i banda del camí que porta de Castell d’Empordà a l’església parroquial, situada a 
Llaneres. El Mas Figueró és l’edifici més notable d’aquest grup: de tipus basilical, té un portal 
adovellat datat del 1637. 
 
L’església parroquial de Sant Martí de Llaneres és documentada el 1101. A la seva vora 
només hi ha la rectoria i un mas. És un temple d’estil gòtic molt tardà —va ser començat el 
1584—, orientat a tramuntana. Té una sola nau capçada per un absis semicircular a l’exterior 
i poligonal a l’interior. La porta és renaixentista, amb llinda i frontó, dins el qual hi ha 
l’emblema dels Margarit i una ferradura que al·ludeix al patró sant Martí. La nau es cobreix 
amb volta de creueria amb les claus de volta decorades amb relleus de sant Martí partint la 
capa, de la Verge, de sant Miquel trepitjant el diable i de sant Martí vestit de bisbe. A cada 
banda de la nau hi ha dues capelles laterals. La del NE té l’ossera gòtica dels nobles Bernat i 
Guerau de Vilagut, amb llurs emblemes. La nova ornamentació de la capella del seu costat, 
dedicada a la Verge del Roser, fou beneïda el 1746; aquesta nova ornamentació, que devia 
ser sufragada pels Margarit, puix que hi ha el seu escut al mur de capçalera, és formada per 
plafons de ceràmica policroma amb temes d’ocells exòtics, gerres amb flors i sirenes. També 
hi ha un escut modern del bisbe Cartanyà, imitant la decoració del segle XVIII. L’església 
posseeix una creu processional i un ostensori reliquiari, peces d’orfebreria 
goticorenaixentista. 
 
El castell d’Empordà, al punt més alt del turó de Marenys, fou construït a la fi del segle XIII. 
És un gran casal dels segles XVII i XVIII format per dos cossos disposats en forma d’angle 
recte, que conserva pocs vestigis de la primitiva estructura, situats a la base de la torre 
mestra, de planta quadrada, on hi ha un portal, adovellat. A la façana nord hi ha algunes 
finestres gòtiques i renaixentistes, de la reconstrucció del segle XVI, mentre que a la façana 
oriental hi ha dos pisos de finestres rectangulars, dels segles XVII i XVIII; les altres façanes 
també foren reformades en aquesta època. Posteriorment s’han fet noves restauracions de 
l’edifici. 
 
Al puig de les Forques, al costat de tramuntana del terme —topònim que sembla indicar que 
en aquest punt el comte d’Empúries bastí forques en senyal de jurisdicció criminal—, hi ha 
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ruïnes i fonaments d’una torre de planta circular i vestigis d’una cisterna, ambdues restes de 
datació difícil i que no han pogut ser identificades documentalment. (Font: Enciclopèdia 
Catalana) 
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2. POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA  

2.1 LA POBLACIÓ 
 
Evolució històrica 
La població tingué als segles XIV i XV un increment moderat, amb fortes regressions 
causades per la pesta i, més endavant, per les conseqüències de la guerra dels remences: 
tenia 79 focs vers el 1370 (unes 355 persones) i 100 focs (unes 450 persones) el 1438. La 
recuperació fou lenta durant el segle XVI a causa també de les calamitats (pesta, guerres, 
fam, aiguats), especialment durant la primera meitat, en què es registra fins i tot un descens 
(228 focs el 1515 i 225 focs el 1553, any en que s’incorpora el nucli del Vilar).  
 
A partir dels segles XVI i XVII, especialment des del 1620, s’inicia un augment d’una certa 
consideració originat, en part, pel corrent immigratori de gent occitana fugitiva de les 
persecucions religioses franceses (hugonots) i atreta per l’alça dels jornals.  
 
Entrat el segle XVIII, l’absència de guerres, la prosperitat i el millorament de tècniques 
agrícoles i ramaderes, l’activitat dels menestrals i la intensificació del comerç produïren un 
creixement demogràfic molt important: 1.396 h el 1718 i 2.643 h el 1787. Després del 
trasbals de la guerra contra Napoleó, l’augment de població continuà al llarg del segle XIX i 
fins al primer decenni del XX, afavorit per la industrialització.  
 
 
L’evolució demogràfica de La Bisbal ha estat la següent: 
 

Evolució demogràfica 

1497 f 1515 f 1553 f 1717 1787 1857 1877 1887 1900 

186 199 288 1.636 2.813 4.587 4.695 5.044 4.750 
 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1990 

4.914 4.630 4.607 4.361 4.538 5.372 6.590 7.364 8.091 
 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

7.829 8.006 8.007 8.107 8.264 8.288 8.885 9.261 10.173 
 

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- 2009: població de dret  
 

A la primera meitat del segle XX predomina l’estancament habitual en el context de 
regressió estès arreu producte de les guerres (mundials i civil), per començar a prendre 
una tendència clarament a l’alça a partir de la dècada dels anys 50 conseqüència de l’inici 
de les onades migratòries de gent procedent de la resta d’Espanya que troben feina en la 
indústria de la terrissa o més tard en l’augment de la construcció i en els serveis turístics 
de la Costa Brava. Al llarg dels anys 60 i 70 es produeix el gran salt demogràfic de la 
capital bisbalenca, ajudat per l’annexió del nucli de Sant Pol, que passa dels 5.000 als 
prop de 8.000 habitants, suavitzant-se una mica en els anys 80 i 90 tot i que sense perdre 
la tendència positiva per incrementar-se de nou a bon ritme a la dècada dels anys 2000 i 
superar els 10.000 habitants registrats actualment. Des de l’any 2000 al 2009 la població 
ha crescut a una mitjana de 236 nous habitants anuals. 
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Evolució de la població de La Bisbal d’Empordà.  
Anys 1900-2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Malgrat a la comarca hi ha municipis amb més volum de població que La Bisbal 
d’Empordà, (demogràficament és el sisè municipi del Baix Empordà, després de les 
ciutats de Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós, Torroella i Castell d’Aro)  la capital 
comarcal, gràcies a la seva posició estratègica centralitzada, genera una gran àrea 
funcional de relacions i un punt de referència a mig camí entre la Costa Brava central i la 
ciutat de Girona en el que s’anomena l’anella de les Gavarres. 
 

 
Densitat bruta (habitants/km2) dels municipis del Baix Empordà.  

 
Municipi Població Superfície Densitat 

 habitants km2 Hab/km2 

Albons 687 11,1 61,7 
Begur 4.258 20,7 206,1 
Bellcaire d’Empordà 664 12,6 52,5 
Bisbal d’Empordà 10.385 20,6 503,6 
Calonge 10.637 33,6 316,9 
Castell - Platja d’Aro 10.376 21,8 477,1 
Colomers 195 4,4 44,8 
Corçà 1.280 16,3 78,6 
Cruïlles, Monells i  Sant 
Sadurní de l’Heura 

1.272 99,8 12,7 

Foixà 336 18,8 17,9 
Fontanilles 173 9,3 18,6 
Forallac 1.737 50,6 34,3 
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Garrigoles 160 9,4 17,0 
Gualta 380 9 42,1 
Jafre 419 6,6 63,1 
Mont-ras 1.847 12,3 150 
Palafrugell 22.365 26,9 832 
Palamós 18.161 14 1.299,1 
Palau-sator 290 12,4 23,4 
Pals 2.799 25,8 108,4 
Parlavà 394 6,2 63,8 
Pera, la 443 11,5 38,4 
Regencós 326 6,3 52 
Rupià 243 5,3 45,9 
Sant Feliu de Guíxols 21.977 16,2 1.354,1 
Santa Cristina d’Aro 5.017 67,6 74,3 
Serra de Daró 194 7,9 24,5 
Tallada d Empordà  420 16,6 25,4 
Torrent 193 8 24,2 
Torroella de Montgrí  11.598 65,9 175,9 
Ullà 1.076 7,3 147,6 
Ullastret 239 11,1 21,6 
Ultramort 196 4,4 45,1 
Vall-llobrega 853 5,4 156,5 
Verges 1.162 9,7 119,8 
Vilopriu 221 16,4 13,5 

Baix Empordà 132.973 701,7 189,5 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010 

 
 
Al desembre de 2009, la població de La Bisbal d’Empordà era de 10.385 habitants, que 
representa una densitat de 503,6 hab/km2. En relació a la resta de poblacions del Baix 
Empordà, La Bisbal d’Empordà presenta una densitat de població alta, essent el quart 
municipi de la comarca de major densitat, i amb un valor 2,5 vegades superior que la 
mitjana comarcal. 
 
 
 
 
 
 
Estructura de la població 
La gràfica següent mostra la distribució per edats de la població actual (2009) i 
comparant-la amb l’existent l’any 2001, s’observa entre altres particularitats aquest 
augment de la natalitat en els primers anys del segle XXI.  
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 Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Instituto Nacional de Estadística, 2010 

 
La superposició de les piràmides d’edat entre 2001 i 2009 mostren que l’augment de 
població s’ha produit en gairebé totes les franges d’edat (tan sols la població entre 65 i 75 
anys era superior l’any 2001 que en l’actualitat) i a banda de l’increment ja comentat de la 
natalitat, el principal augment de la població es dóna en la població en edat de treballar 
(per exemple en l’interval de 30 a 34 anys). 
 
L’evolució de la població en grans grups ens mostra com ha crescut la població en edat 
de treballar passant dels 5.385 habitants el 2001 als 6.988 habitants l’any 2009 la qual 
cosa significa un increment del 30% en aquest grup. 
 

Quadre comparatiu de la piràmide d’edats de La Bisbal, Baix Empordà i Catalunya. 
 

Edats 
La Bisbal d’Empordà Baix Empordà Catalunya 

1981 1991 2001 2009 1981 1991 2001 2009 1981 1991 2001 2009 

0-14 24,1 19,1 14,5 17,0 24,4 18,3 14,1 15,3 24,9 17,8 13,8 15,0

15-64 63,4 65,0 66,1 67,3 62,4 66,4 68,2 68,6 64,0 67,9 68,8 68,7

>65 12,5 15,9 19,4 15,7 13,2 15,3 17,7 16,1 11,0 14,3 17,4 16,3

Població 7.411 7.778 8.145 10.385 81922 89930 102566 132973 5956414 6059494 6343110 7475420 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010. 

Comparativament, els naixements s’han incrementat en els darrers anys en relació a les 
defuncions i d’aquesta forma el creixement natural ha estat marcadament positiu en la 
majoria dels anys 2000. 
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Origen de la població 
Tot i que no disposem de dades completes, les quals serien més fàcilment comparables, 
ja que el darrer cens complert fou l’any 2001, si combinem aquestes xifres amb les dades 
del padró de 2009, tot i que no diferencia els habitants nascuts a Catalunya dels de la 
resta de l’Estat, observem que l’increment del nombre d’habitants de la població de La 
Bisbal d’Empordà nascuts a l’estranger en els darrers 10 anys ha passat d’un 7,09% al 
21,52% actual, principalment provinent de l’Àfrica i en menor mesura de l’Amèrica del Sud 
i la resta de la Unió Europea. Aquest valor és força elevat si ho comparem amb les xifres 
actuals de la resta de Catalunya que es situen entorn al 17,45%..  
 

Evolució de la població de La Bisbal d’Empordà, segons el lloc de naixement 

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Instituto Nacional de Estadística, 2010. 
* Les dades referents a l’any 2009 no diferencien entre els habitants nascuts a Catalunya i els de la resta de l’Estat ja que 
provenen de la web de l’INE. 
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Aquestes dades dibuixen un patró demogràfic fortament influenciat per l’activitat 
econòmica i el mercat de treball, ja que la major part de l’increment de població s’explica 
pel contingent d’immigrants que arriba de sobte gràcies a l’oferta de feina existent al 
municipi. Aquest col·lectiu, amb uns índex de natalitat superiors a la població autòctona i 
la coincidència d’aquest fet amb l’arribada de les generacions plenes filles del “baby 
boom” dels anys 70 a l’edat de tenir fills, impulsen cap amunt la natalitat en el municipi 
amb el conseqüent eixamplament de la base de la piràmide. 
 

 
Saldos migratoris interns (destinació - procedència). La Bisbal d’Empordà 1988-2008 

 

Any 
Mateixa 

Comarca 
Resta de la
Província 

Resta de 
Catalunya 

Resta 
Estat 

Total 

2008 27 -7 11 -39 -8 
2007 50 -33 12 -7 22 
2006 59 -14 38 -19 64 
2005 -46 -18 24 -1 -41 
2004 38 -47 27 31 49 
2003 3 -4 72 0 71 
2002 64 -28 41 23 100 
2001 -37 -53 -3 -7 -100 
2000 -31 -45 21 -9 -64 
1999 20 -28 11 0 3 
1998 -32 -21 10 -8 -51 
1997 -5 -10 17 7 9 
1995 -24 8 16 -3 -3 
1994 -10 -15 5 -21 -41 
1993 -26 -7 4 -18 -47 
1992 -10 -28 0 1 -37 
1990 6 5 19 6 36 
1989 26 -6 18 42 80 
1988 12 -21 27 42 60 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2009 
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Com s’observa, la migració interna ha tingut un comportament força irregular en la capital 
empordanesa i no es pot determinar una tendència gaire clara, tot i que en moments 
puntuals aquesta fluctuació ha estat significativa. 
 
 

Immigrants externs segons lloc de procedència. La Bisbal d’Empordà 1988-2008 
 

Any Resta UE 
Resta 

d’Europa 
Àfrica Amèrica 

 
Àsia 

 
No consta Total 

2008 6 36 113 32 17 48 252 
2007 23 83 181 65 15 17 384 
2006 7 66 140 89 7 16 325 
2005 8 42 104 72 3 11 240 
2004 14 47 82 36 2 18 199 
2000 0 0 19 11 1 - 31 
1999 0 0 0 0 0 - 0 
1995 0 0 0 0 0 - 0 
1990 1 0 2 2 0 - 5 
1989 0 1 23 5 1 - 30 
1988 2 0 0 0 0 - 2 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010 
 
En els quadres anteriors, malgrat la intermitència de les dades disponibles, observem com 
és a partir dels anys 2000 quan es dispara la rebuda de població immigrant estrangera 
que ha  condicionat la pauta demogràfica del municipi, alhora que a partir de l’any 2008, 
amb l’arribada de la crisi econòmica, s’intueix un principi de davallada en el balanç 
d’immigrants exteriors que es certificarà en els propers anys. 
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Població de La Bisbal d’Empordà, segons el lloc de naixement any 2008 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades d’explotació del Padró Municipal d’Habitants de l’Instituto Nacional de Estadística, 2010. 
 
A la Bisbal d’Empordà predomina de llarg entre les comunitats d’estrangers la població 
marroquina entre els procedents de l’Àfrica i bolivians i equatorians entre els originaris 
d’Amèrica del Sud.  
 
El patró de comportament d’aquestes famílies ha variat en el transcurs d’aquests primers 
anys del segle XXI producte sobretot de la conjuntura econòmica canviant, ja que si bé al 
principi la població arribada al municipi fou principalment de gènere masculí i en edat de 
treballar, un cop assentat el cap de família s’observa un reagrupament familiar que fa 
arribar a la capital empordanesa població de gènere femení i altres components de la 
família fora de l’edat productiva. Tot i que sense dades encara prou fiables per constatar 
que esdevé un canvi tendencial, s’observa que en els darrers mesos, coincidint amb el 
període més agut de la crisi econòmica que afecta el país, es donen processos de retorn 
de les famílies als seus llocs d’origen, la qual cosa explica la davallada d’immigrants 
produïda ja des de l’any 2008. 
 
 
Característiques de la població 
Amb dades del cens de 2001, la població de La Bisbal d’Empordà, en comparació amb 
àmbits superiors, es caracteritza per uns nivells d’instrucció discrets, amb un elevat 
percentatge d’habitants sense estudis (14%), un 5% superior a la mitjana comarcal. 
Igualment, pel que fa a ciutadans que han assolit el nivell d’estudis superiors, la xifra és 
un 2% inferior a la xifra del conjunt de la comarca. 
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Nivell d'instrucció

Analfabets
3% Sense estudis

14%

Estudis obligatoris
63%

FP o Batxillerat
13%

Estudis superiors
7%

 
 
Pel que fa al coneixement del català, la Bisbal d’Empordà té uns índexs força elevats en 
quant la capacitat per parlar-lo, llegir-lo o escriure’l, amb dades molt similars al conjunt de 
la comarca mentre que baixa un xic el nivell de comprensió que situa les dades més aprop 
de la mitjana de Catalunya. 
 

Quadre comparatiu segons coneixement del català de La Bisbal, Baix Empordà i 
Catalunya. 

 

Edats L’entén El sap parlar El sap llegir 
El sap 

escriure 
No l’entén 

Població major 
de 2 anys 

La Bisbal 
d’Empordà 

94,5% 80,94% 79,90% 58,90% 5,50 7.945 

Baix 
Empordà 

94,65% 79,94% 79,16% 57,84% 5,35% 100.193 

Catalunya 
 

94,51% 74,5% 74,31% 49,82% 5,49% 6.176.751 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010. 

 

2.2 L’ECONOMIA 
 
Característiques socioeconòmiques   
Amb les degudes reserves que comporta el fet de no tenir un cens de població recent que 
reculli les importants variacions esdevingudes en els darrers deu anys, podem avançar que 
el municipi de La Bisbal d’Empordà, amb un percentatge de població activa del 49,3% 
respecte del total, es troba en una de les àrees econòmiques més dinàmiques de Catalunya, 
a mig camí entre el corredor d’infraestructures litorals de connexió amb França i els centres 
d’activitat turística de la Costa Brava central, la seva activitat productiva ha tendit a la 
terciarització des de la mateixa dècada dels anys noranta. 
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Població en edat de treballar, activa, ocupada i no activa de La Bisbal d’Empordà. 

 

 1991 1996 2001 

Població total 7.778 8.007 8.119 

Població > 16 anys 6.180 6.557 6.846 

Població activa 3.217 3.463 4.002 

             Ocupats 2.986 2.987 3.664 

             Busquen 1ª ocupació 43 77 44 

             Desocupats, ocupats anteriorment 188 399 294 

Població no activa 4.532 4.507 4.117 
 Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010. 
 
Tenint en compte l’augment de població en edat de treballar que s’ha produït arran de 
l’arribada d’immigrants a la recerca de feina, és previsible que en el període des del darrer 
cens a l’actualitat s’hagi incrementat el pes de la població activa respecte la població major 
de 16 anys. 
 

Comparativa de població activa per sectors de La Bisbal, Baix Empordà i Catalunya. 
 

Anys 

La Bisbal d’Empordà Baix Empordà Catalunya 

Agric
ultura 

Indús
tria 

Const
rucci

ó 

Serve
is 

Agric
ultura

Indúst
ria 

Const
rucció

Servei
s 

Agricu
ltura 

Indúst
ria 

Constr
ucció 

Servei
s 

2001 2,5% 24,3% 19,8% 53,4% 4,9% 14,6% 19,9% 60,5% 2,5% 25,1% 10,4% 62,0%

1996 2,5% 34,4% 14,8% 48,3% 6,2% 22,3% 14,3% 57,2% 3,2% 32,1% 7,0% 57,7%

1991 2,9% 39,1% 15,9% 42,1% 7,1% 23,6% 19,4% 49,9% 3,7% 36,1% 8,2% 52,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2010. 

 
Pel que fa a la població ocupada del 2001 (3.663 persones), només el 2,5% es dedica a 
l’agricultura 91 persones), mentre que el 19,8% (727 persones) es dedica a la construcció, el 
24,3% (889 persones) a la indústria i el 53,4% (1.956 persones) als serveis. 
 
Els sectors de la construcció i especialment els serveis esdevenen la base de l’economia 
bisbalenca i com s’observa la indústria té una tendència a la baixa que sembla que 
l’agricultura ja ha frenat ja que ha arribat a mínims que li donen caràcter pràcticament 
testimonial. Cal però advertir que bona part de la població resident a la Bisbal ocupada en el 
sector industrial ho fa en polígons ubicats a les afores de l’àrea urbana en terme municipal 
d’altres pobles veïns com Sant Sadurní de l’Heura o Forallac que s’han desenvolupat en els 
darrers anys i que han variat el comportament del sector, alterant les dades estadístiques 
municipals. 
 
Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
L’evolució de les dinàmiques de mobilitat vinculades al mercat de treball (comparant dades 
del 1996 amb 2001 que són les darreres disponibles dels censos de població) mostren com 
hi ha una tendència a la dispersió del nombre de treballadors que cada cop més opten per 
treballar fora de la capital empordanesa, disminuint la taxa d’autocontenció del 65,7% al 
60,3% i contribuint de manera significativa a l’augment de la mobilitat pendular. La Bisbal no 
ha estat mai una capital amb poder centralitzador i la proximitat dels pols turístics de la Costa 
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Brava (Castell-Platja d’Aro, Palamós o Palafrugell...) afavoreixen aquesta dispersió per raons 
de feina. 
 
Igualment, en el mateix període ha disminuït la relació entre el nombre de llocs de treball 
existents al municipi i els residents que treballen en el municipi, descendint el que es coneix 
com a taxa d’autosuficiència del 66,0% al 63,2% en el mateix període de 5 anys. La baixa 
oferta laboral ha estat tradicionalment una constant del municipi. 
 
Ocupació de la població i atur 
L’actual conjuntura de crisi econòmica i del mercat de treball propicia que disposem de 
dades més recents en aquests camps, elaborades per organismes especialitzats en el 
tractament de l’atur que ens poden servir per realitzar comparatives i veure quina ha estat 
l’evolució del mercat de treball des de les darreres dades oficials als nostres dies. 
 

Evolució de la població desocupada a La Bisbal d’Empordà 1986-2010 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i per als anys 2006 i 2010 a partir de les 
dades del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
 
Com es desprèn de les dades, la població a l’atur a gener de 2010 ha assolit valors 
impensables i sense precedents des de que tenim dades, la qual cosa dóna idea de la 
magnitud de la crisi actual. D’aquests, prop del 50% es concentren en el sector terciari 
(sector predominant en l’economia bisbalenca) i el 25% en la construcció que esdevé un dels 
sectors més afectats. 
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Evolució de la tipologia de contractes de treball a la Bisbal d’Empordà 1986-2010 
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Font: Elaboració pròpia amb les dades del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010. 
 
En els darrers anys, la formalització de contractes ha sofert una profunda davallada, caient 
gairebé a una quarta part el nombre de contractes temporals en tan sols 4 anys. 
 
Tot i no ésser una localitat costanera, la proximitat de la Bisbal d’Empordà a la Costa Brava, 
fa que la proporció entre contractes temporals respecte del total sigui molt elevada producte 
de l’estacionalitat del turisme de sol i platja que fa augmentar els contractes de temporada. 
 
 
Indicadors econòmics 
Si prestem atenció als indicadors habituals que l’Institut d’Estadística de Catalunya ens 
ofereix, tenim que la Bisbal d’Empordà tenia (amb dades de 2004 que són les darreres 
disponibles) un nivell de Renda familiar disponible per càpita de 15.200 euros, força per 
damunt de la mitjana comarcal (14.500 euros) o de la xifra catalana (14.100), la qual cosa 
evidencia que el municipi es troba en un territori econòmicament dinàmic. 
 
El PIB per habitant també ha crescut considerablement passant dels 18.700 euros l’any 2001 
als 25.600 euros l’any 2006, tot i que en aquest cas no arriba als nivells de la mitjana 
catalana que es situa en els 27.300 euros. 
 
El valor afegit per sectors ens evidencia que el 59,7% prové del sector terciari, el 23,7% del 
sector de la construcció i el 16,3% de la indústria, mentre que l’agricultura representa tan sols 
el 0,3% del valor afegit generat al municipi. 

2.3 L’HABITATGE 
A l’hora d’iniciar l’anàlisi d’aquest sector hem de partir de la base que el darrer Cens de 
Població i Habitatge efectuat al 2001 és del tot insuficient per extreure conclusions 
encertades al voltant de l’evolució del mercat de l’habitatge, tenint en compte que la dècada 
dels 2000 ha estat d’un dinamisme excepcional. Complementàriament a les dades del Cens 
s’han analitzat les dades que publica el Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i 
enginyers de l’edificació de Girona el febrer del 2010 que permeten fer una aproximació del 
nombre de llars que s’han construït fins a l’actualitat. 
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En el període de 1981-1991 el parc d’habitatges principals existent a la Bisbal d’Empordà 
creix de manera pausada a un ritme del 10% aproximadament, però ja a partir del decenni 
1991-2001 aquest increment supera el 20%, donant-se el major salt en el període 
2.001/2.009 amb un increment del 33,1%, passant de 3.955 habitatges (2.880 principals) a 
5.266 habitatges (3.792 estimats principals). 

Habitatges per tipus  
 1.981 1.991 2.001 2.009 
Principals 2.151 2.363 2.880 3.792* 
Secundaris  151 219 384  
Vacants 553 628 670  
Altres - 14 21  
Total   2.855 3.224 3.955 5.266 

 (*) estimació a partir del percentatge d’habitatges principals amb les dades de 2001 
 Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 1.981-2001, i Col·legi d’Aparelladors de Girona 2001/2.009 en base als 
habitatges acabats en aquest període.  

 
Cal destacar que d’aquest parc existent, són habitatges principals (primera residència) més 
del 72%, la qual cosa dóna una referència de la baixa importància de la segona residència al 
municipi comparant-lo amb altres poblacions de la comarca que en el marc de la Costa 
Brava tenen uns índex d’habitatges de segona residència elevadíssims.  

Habitants per habitatge 
El nombre d’habitants per llar familiar ha sofert una disminució progressiva en els darrers 
anys, i la Bisbal d’Empordà no n’ha estat l’excepció. Així, cada vegada es necessiten un 
major nombre de llars per una determinada població i per tant s’incrementa l’ocupació del 
sòl. 
 
En l’actualitat el nombre d’habitants per llar familiar (habitatge principal) al municipi és de 
2,74 mostrant la clara tendència a la baixa d’aquest indicador. 
  

Nombre d’habitants per llar familiar de la Bisbal d’Empordà i Catalunya. 
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Font: Les dades dels anys 1991 i 2001 s’ha extret de la web de l’IDESCAT. La dada de 2009 elaboració pròpia a partir de les 
dades del Col·legi d’Aparelladors de Girona. 
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Dels 5.266 habitatges existents al municipi 3.955, ja ho estaven al 2001 i 1.311 s’han 
construït en el període 2002/2009.  
 
En el període 1.996/2.001, pel que disposem d’informació estadística, el municipi 
de la Bisbal d’Empordà ha tingut un comportament semblant al del conjunt del 
país, ja que d’una banda ha augmentat el nombre de llars unipersonals i per altra 
s’ha reduït el percentatge de llars amb 5 o més persones, la qual cosa denota una 
estructura familiar canviant amb una tipologia d’habitatge plurifamiliar. Sí que 
observem algunes diferències notables en les dades del conjunt comarcal ja que 
indiquen que aquest augment de llars unipersonals ha estat molt més significatiu 
que la tendència que s’observa a la Bisbal d’Empordà i al conjunt de Catalunya .  
 
Llars, segons el nombre de persones de la Bisbal d’Empordà. 
 

Núm. 
Persones 

1996 2001 
Núm. % Núm. % 

1 495 17,8 535 18,6 
2 753 27,2 811 28,2 
3 612 22,0 643 22,3 
4 560 20,2 585 20,3 

5 i més 356 12,8 306 10,6 
Total 2.776 100,0 2.880 100,0

 

 
Llars, segons el nombre de persones al Baix Empordà. 

 
Núm. 

Persones 
1996 2001 

Núm. % Núm. % 
1 6.104 18,4 12.386 30,9 
2 8.688 26,2 9.734 24,3 
3 7.270 21,9 7.401 18,5 
4 7.002 21,1 6.769 16,2 

5 i més 4.107 12,4 3.710 9,3 
Total 33.171 100,0 40.000 100,0

 
Llars, segons el nombre de persones a Catalunya. 

 
Núm. 

Persones 
1996 2001 

Núm. % Núm. % 
1 363.115 17,3 484.624 21,0 
2 557.990 26,6 647.572 27,9 
3 471.163 22,5 518.893 22,4 
4 464.174 22,1 462.989 20,0 

5 i més 241.553 11,5 201.696 8,7 
Total 2.097.995 100,0 2.315.774 100,0 

 
Font: Les dades dels anys 1991, 1996 i 2001 s’ha extret de la web de l’IDESCAT. No es disposen de dades més recents. 
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Cens d’habitatges de 2001  
 
Segons el cens d’habitatges de 2001, el municipi de La Bisbal d’Empordà comptabilitzava 
un total de 3.955 habitatges, dels quals 2.880 eren principals, tot i que podem percebre 
que la dinàmica immobiliària general dels darrers anys ha contribuït a augmentar 
aquestes xifres de forma considerable. Aquesta percepció es confirma amb dades del 
recompte de l’ajuntament realitzat l’any 2009 a partir dels serveis existents, que xifra la 
quantitat d’habitatges existents al voltant de 5.751. 
 
Segons fonts oficials de l’any 2001, l’habitatge no principal representava el 27,18% del 
total, quantitat que en els darrers anys també ha tendit a un lleuger augment. 

 
HABITATGES PRINCIPALS PRINCIPALS  NO PRINCIPALS TOTALS 
La Bisbal d’Empordà 2.880 1.075 3.995 
Comarca del Baix Empordà 39.993 57.480 97.473 
Catalunya 2.315.855 998.381 3.314.155 

Font: Cens d’Idescat amb data 1 de març de 2001 

Padró municipal de 2009  
 
El Padró municipal de 2009 proporciona el número d’habitatges. Per districtes i seccions, 
del conjunt del sòl urbà. 
 

  
  ÀMBITS D’ANÀLISI 2009  
 



POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        27 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC 

 

 
DISTRICTE SECCIÓ TOTAL HABITATGES  TOTAL HABITANTS  

1R 2A 1.255 1.745 
1R 3A 1.311 1.942 
1R 4A 831 2.045 
2N 1A 1.381 2.147 
2N 2A 490 1.808 
2N 3A 483 1.395 

    
  5.751 11.082 

Font:Padró municipal juliol 2009 

Evolució habitatges  2001/2009 
Les dades que ens proporcionen des de l’Observatori de l’habitatge del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes Tècnics de Catalunya de la Demarcació de Girona, ens posen de manifest el 
volum d’habitatges projectats al municipi. 
 

 
Font: l’informe “Construcció d’habitatges a les comarques gironines 1999-2009” que publica el Col·legi d’aparelladors i 
arquitectes tècnics de Girona. Concretament s’han pres com a referència el nombre d’habitatges finalitzats en cada any, 
incloent els de nova construcció i els rehabilitats. 

 

EVOLUCIÓ 
HABITATGES  

EXISTENTS 
CENS 
2001 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 EXISTENTS
PADRÓ 

2009 

La Bisbal 3.955 4.053 4.141 4.257 4.318 4.504 4.691 4.958 5.166 5.751 
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3.  EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL   
 
Els plans territorials i sectorials que afecten al municipi de La Bisbal d’Empordà són: 
 
1. EL PLANEJAMENT TERRITORIAL  
 1. Pla territorial general de Catalunya 
 2. Pla territorial parcial de les comarques gironines 
 
2. EL PLANEJAMENT SECTORIAL  

1. Pla d’Espais d’Interès Natural 
2. Xarxa Natura 2000 
3. Programa de Desenvolupament rural 2007/2013   
4. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
5. Pla de l’Energia de Catalunya 
6. Pla de Sanejament de Catalunya 
7. Programa de gestió de Residus municipals de Catalunya 
8. Pla territorial sectorial d’Equipaments Comercials -PTSEC 
9. Catàleg del paisatge de les comarques gironines 
 

3. EL PLANEJAMENT ESTRATÈGIC I AMBIENTAL 
1. Pla d’espais fluvials del Baix Ter 
2. Pla de Recuperació Integral del riu Daró 

 
 
 
3.1 EL PLANEJAMENT TERRITORIAL   
 
3.1.1 Pla territorial general de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya, en el desplegament de la Llei de Política Territorial de 1983, 
modificada per la Llei 31/2002, ha aprovat plans d’abast i rang superior al municipal que 
condicionen el desplegament del planejament urbanístic local. 
 
3.1.2  Pla territorial parcial de les comarques gironines 
 
Paral·lelament al procés de redacció del POUM,  el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ha aprovat definitivament (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010) 
aquest document que ha d’esdevenir el marc de planejament territorial de rang superior per 
al conjunt de les comarques gironines i òbviament també de l’àmbit de la Bisbal d’Empordà. 
 
Especial atenció cal posar en coordinar els treballs de redacció del POUM amb els de 
caràcter territorial que dicta aquest Pla impulsat pel  DPTOP de la Generalitat de Catalunya, 
que planifica els principals sistemes territorials com el d’espais oberts, el d’assentaments 
urbans i el d’infraestructures de mobilitat, amb determinacions que afecten al municipi de La 
Bisbal d’Empordà. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT 
 
La concreció de les determinacions que afecten al planejament territorial i urbanístic, el 
Pla l’estableix a partir de la delimitació de l’àmbit de la Bisbal d’Empordà, que presenta  
una extensió de 244 km2. L’orografia és molt variada i reflecteix que és una àrea que està 
a cavall entre la plana i el sector nord de les Gavarres: el 46,2% del territori té un pendent 
inferior al 10%, el 33% el té superior al 20%. 
 
L’àmbit ocupa bona part del Massís de les Gavarres – territori sense nuclis de població – i 
s’estén al llarg del curs mitjà del Daró, a l’inici del qual hi ha la ciutat de la Bisbal 
d’Empordà fortament interrelacionada amb Cruïlles – Monells - Sant Sadurní de l’Heura, 
Forallac i Corçà. Cap al nord l’àmbit comparteix el territori de les planes agrícoles centrals 
de l’Empordà amb l’àmbit del Fluvià, del de Verges i la part de ponent dels àmbits de la 
badia de Roses sud i del Baix Ter, on el sector primari encara juga un paper significatiu i 
el sistema de poblament està ben definit i són majoritaris els nuclis petits amb una 
població inferior als 1.000 habitants o fins i tot als 500. 
 
El sistema d’assentaments comprèn els municipis de la Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlles 
- Monells - Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Forallac, Parlavà, la Pera, Rupià, Ullastret i 
Ultramort. En total hi ha 38 assentaments, amb una superfície de 755 ha. D’aquestes, 533 
ha corresponen a nuclis històrics, 59 ha a sòl amb teixit especialitzat en ús residencial de 
baixa densitat, 50 ha a àrees especialitzades en equipaments i 126 ha de sòl especialitzat 
en l’ús industrial. 
 
La població de 15.481 habitants l’any 2007, representa el 12,27%  del Baix Empordà i, 
l’any 1991, amb 12.348, representava el 13,87%. L’increment de població durant el 
període 91/07 ha estat del 25,4%. L’índex d’envelliment és del 155. 
 
El Pla aporta les següents dades en relació a les principals activitats econòmiques que es 
realitzen al territori analitzat: 

- l’agricultura n’ocupa el 5,8 %, percentatge superior al de la mitjana de l’àmbit del 
Pla territorial, que és del 2, i de Catalunya, l’1,4. 
- la indústria n’ocupa el 20,5 %. Aquest sector té aquí un pes superior al de la 
mitjana de l’àmbit de Pla territorial, el 17,9% i de Catalunya, el 17,7%. 
- la construcció arriba a ser el 20,9% del afiliats, enfront del 13,3 a l’àmbit del Pla 
territorial i del 10,2% del conjunt de Catalunya. 
- el sector serveis agrupa el 52,8% dels treballadors, en front del 66,8% en el 
conjunt de l’àmbit del Pla i el 70,7% a Catalunya. 
- el nombre d’afiliats a la Seguretat Social, a setembre del 2008, és de 5.729 
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L’evolució comparada de la població i del parc d’habitatges des de l’any 1960 posa de 
manifest com durant els darrers anys la població ha experimentat un creixement 
significatiu i que es manté un notable equilibri entre la primera i la segona residència. 
 

 



POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        31 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC 

 

 

 
 
LA PROPOSTA DEL PTP-CG PER A L’ÀMBIT 
 
En relació al sistema urbà vertebrat al voltant de la capitat comarcal la proposta del Pla 
per a l’àmbit de La Bisbal d’Empordà, reprodueix en bona part la proposta que ja feia el 
Pla director territorial de l’Empordà pel mateix àmbit.   
 
L’escenari econòmic i demogràfic per a Catalunya a l’any 2026 assenyala La Bisbal 
d’Empordà com a una polaritat amb capacitat mitjana per acollir part dels augments de 
població que s’aniran produint vinculats al previsible increment de l’activitat econòmica. El 
Pla considera aquesta possibilitat compatible amb l’objectiu específic d’impulsar la 
vertebració urbana de l’Empordà i, en conseqüència, tot i entendre que la posició 
estratègica de la ciutat i el seu pes relatiu en el conjunt empordanès ja asseguren la seva 
funció territorial, opta per facilitar l’estructuració al voltant de la Bisbal d’una àrea urbana 
d’un cert rang. 
 
L’objectiu és adreçar part del creixement urbà a les àrees en millors condicions per a 
reforçar l’estructura de ciutats que vertebra el territori de Catalunya, entre les que es 
troben totes les capitals comarcals, i d’aquesta manera facilitar l’accessibilitat als serveis, 
reduir les necessitats de mobilitat i evitar la dispersió de la població i l’activitat. 
 
Sobre planejament supramunicipal  
 
En atenció a les interrelacions del conjunt, el Pla recomana la formulació i tramitació d’un 
pla director urbanístic que abasti els municipis de la Bisbal d’Empordà, Cruïlles – Monells - 
Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Forallac. La finalitat del Pla és la definició dels elements 
de l’estructura urbana (viaris, d’espai públic i d’equipaments) i les àrees d’activitat 
econòmica d’interès supramunicipal, en especial de l’àmbit on es donen continuïtats i 
proximitats entre àrees urbanes dels diversos municipis. Dins d’aquests objectius, el PDU 
ha d’estudiar i preveure la transformació de l’actual C-66 en via cívica i de suport del 
transport col·lectiu que estructuri el conjunt un cop executada la variant d’aquesta 
carretera.  
 
Tanmateix, el Pla considera necessari que, en qualsevol cas, aquests quatre municipis 
formulin i tramitin una actuació urbanística conjunta amb la finalitat de desenvolupar una 
promoció per a activitats econòmiques, amb el dimensionat i les condicions de gestió 
establertes en el capítol corresponent d’aquesta memòria.  
 
Forma part també de l’objectiu del Pla definir mesures per a l’assoliment en el conjunt de 
l’àmbit de l’Objectiu de qualitat del Paisatge 2 (OQP2): Unes entrades dels nuclis urbans 
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ordenades i projectades en relació amb el paisatge circumdant, amb uns passeigs arbrats 
recuperats i reestructurats com elements caracteritzadors.  
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Sistema d’espais oberts  
Un 48 % de la superfície de l’àmbit (EIN les Gavarres) està inclosa dins del Pla Espais 
d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000.  
 
El Pla territorial proposa protegir de forma especial un 30 % més del territori de l’àmbit, un 
14 % queda acollit al règim de protecció territorial (bàsicament per motius d’interès agrari 
i/o paisatgístic, si bé també, un 1% per tal de preservar els corredors d’infraestructures), 
mentre que un 5 % resta sota protecció preventiva, segons les categories establertes pel 
propi pla.  
 
Sistema d’assentaments  
Els municipis de la part nord de l’àmbit de la Bisbal tenen una estructura de poblament i 
unes característiques sócio-econòmiques molt diferenciades de les de l’entorn de la 
capital comarcal. Aquí el Pla opta per la conservació de les estructures urbanes sobre el 
territori i propiciar, en la mesura del possible, una estabilització demogràfica que encara 
no s’hauria produït. Per aconseguir-ho, es proposa que els plans d’urbanisme municipals 
incorporin en les seves determinacions mesures per protegir i potenciar els nuclis petits. 
 
El pla proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari 2026, un paper 
territorial determinat en funció de les seves característiques. Per tal d’aconseguir aquest 
escenari assigna a cadascun dels assentaments, l’estratègia de desenvolupament 
urbanístic que es determina a continuació.  

  Estratègia de creixement potenciat per la Bisbal d’Empordà. 
  

Per al veïnat de Sant Pol, es proposa mantenir el seu caràcter rural dins del 
règim urbanístic del sòl no urbanitzable actual.  

 

 Estratègia de millora i compleció per al petit nucli de Castell d’Empordà. 
 
Estratègies per a les àrees especialitzades 
El PTP-CG delimita dues àrees especialitzades “específiques” que corresponen a dos 
sectors de sòl urbanitzable no programat (no delimitats) assenyalats en el vigent Pla 
general d’ordenació urbana de 1982, i a on no s’ha produït cap iniciativa de transformació. 
La primera, situada al nord-est del terme municipal, el Pla general la destinava a usos 
residencials i turístics, i la segona, situada al sud-oest del nucli urbà, el Pla la destinava a 
usos industrials. 
 
De les dues àrees a que fa referència el PTP-CG: 

- una es situa al l’extrem nord-est del terme municipal, junt al terme d’Ullastret i que 
inclou el paratge de Sant Martí de Llaneres, àrea que el PG/1982 destinava a usos 
turístics i es reconeix com UNP-TI.2 Residencial – Nucli turístic 

- l’altre es situa entre el límit sud del sòl urbà i el límit nord de l’EIN las Gavarres, 
àrea que el PG82 destinava a usos industrials i que es reconeix com UNP-TV.1 
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   UNP-TV.1                                                                    UNP-Ti.2 

   
En aquestes àrees el PTP-CG determina que concorren característiques i circumstàncies 
específiques, per les quals es considera exclusivament l’estratègia de la seva extinció, tota 
vegada que el seu desenvolupament comportaria una absoluta contradicció amb els criteris 
de planejament adoptats en la formulació del Pla territorial. 
 
En aquest l’estratègia d’extinció la motiva no sols una extrema contradicció amb els criteris 
de planejament territorial, sinó també per la gran afectació dels valors territorials que 
comporten, i per aquest motiu el PTP-CG considera socialment rendible abordar al seva 
extinció. 

 
Sistema infraestructures de mobilitat 
En aquest àmbit es recullen diferents propostes de millora de les infraestructures de 
mobilitat, com la proposta a estudiar de tren tramvia inclosa al PITC entre Flaçà i la Costa 
Brava central que necessariament ha de passar per aquest àmbit.  
 
Respecte la xarxa viària es recull el condicionament amb variants de la C-66, incorporant als 
plànols com a traçat en estudi la variant sud de la Bisbal, en espera d’una resolució 
definitiva. 

3.1.3 Pla director territorial de l’Empordà 
 
L’octubre de 2006 es va aprovar el Pla Director Territorial de l’Empordà, si bé amb l’aprovació 
definitiva del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 
d'octubre de 2010), fa que l’anterior document quedi reemplaçat per aquest d’abast territorial 
superior. 
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3.2 EL PLANEJAMENT SECTORIAL 

3.2.1 Pla d’Espais d’Interès Natural 
 
L’establiment d’un sistema d’àrees protegides és un dels instruments necessaris per garantir 
la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, juntament amb la promoció de l’ús 
sostenible dels recursos naturals. El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) estableix la xarxa 
d’espais naturals protegits a Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, 
els  hàbitats i els ecosistemes més representatius i més ben conservats del nostre país.  
 
El PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre,pel qual s’aprova el Pla 
d’espais d’interès natural, per bé que des d’aleshores el seu àmbit s’ha ampliat 
considerablement i les normes han estat modificades puntualment amb decrets successius. 
Jurídicament, el PEIN té els orígens en la determinació legal que fa la Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada posteriorment per la Llei 12/2006, 
de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.  
 
D’altra banda, el PEIN és un pla territorial sectorial i s’equipara a altres instruments d’aquest 
tipus que es deriven la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. En el context 
de la planificació territorial, el PEIN esdevé un dels instruments de desplegament del Pla 
territorial general de Catalunya (aprovat pel Parlament de Catalunya l’any 1995). D’aquesta 
manera, les seves determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els altres instruments 
de planificació física del territori.  
 
Les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsic aplicable en la totalitat del seu 
àmbit. Aquest règim de protecció general pot completar-se en cada espai o conjunt d’espais 
mitjançant dues vies:  
 

 La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge, que 
proporcionen als espais una ordenació d’usos i normes de protecció específiques.   

 La declaració d’espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals 
d’interès nacional, reserves o parcs naturals), cosa que comporta que els espais 
passin a tenir una regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada per preservar i 
potenciar els seus valors. 

 
Pla especial de delimitació de Les Gavarres  
 
L’any 2006 es va aprovar definitivament aquest Pla de delimitació (DOG núm. 4677 de 
17/07/2006). Pel que fa al municipi de La Bisbal d’Empordà, aquest Pla de delimitació afecta 
a un 50,2% de la seva superfície que inclou en l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres.  
Aquest àmbit es situa al sud del terme municipal i ocupa una superfície de 1.002 ha. 
 
 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        36 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC  

3.2.2 Xarxa Natura 2000  
 
Neix de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i la flora silvestres aprovada pel Consell de les Comunitats Europees 
que crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació 
anomenada Natura 2000  
 
L’article 3 de la Directiva hàbitats determina que els espais que componguin Natura 2000 
han de contenir hàbitats de l’annex I o espècies de l’annex II. Aquest mateix article també 
determina que aquests espais han de contenir mostres suficients dels hàbitats i les 
poblacions de les espècies, de manera que garantint la conservació d’aquestes mostres i 
poblacions dins de Natura 2000 es pugui garantir l’objectiu per al qual s’ha creat aquesta 
xarxa d’espais. 
 
Cal fer una especial referència a la relació que hi ha entre el PEIN i Xarxa Natura 2000, ja 
que d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, la declaració 
d’una zona d’especial conservació (ZEC) o d’una zona  d’especial conservació per a les aus 
(ZEPA) implica la seva inclusió automàtica en el PEIN. L’aprovació de la proposta catalana 
de Xarxa Natura 2000 per part del Govern de Catalunya (Acord de 5 de setembre de 2006) 
ha comportat una ampliació substancial del PEIN. En efecte, quan va aprovar-se l’any 1992, 
el PEIN incloïa un 21% del territori català; actualment, després de les ampliacions puntuals 
dels darrers anys i un cop incorporats els espais de Xarxa Natura 2000, l’àmbit terrestre del 
PEIN s’aproxima al 30 per cent del territori i els espais marins sumen quasi 80.000 
hectàrees. 

3.2.3 Programa de desenvolupament rural 2007-2013 
 
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 és l’eina a través 
de la qual s’implementen les directrius i estratègies, tant comunitàries com estatals i 
autonòmiques, en matèria de desenvolupament rural. Alhora, també es tracta del principal 
instrument que disposa el Govern de Catalunya per implementar una política estructural 
dirigida al món rural, amb una especial atenció al sector agrari. 
 
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 estableix com a 
objectius prioritaris els següents: 

 L’augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal.  
 La millora del medi ambient i de l’entorn rural.  
 La millora de la qualitat de vida a les zones rurals i foment de la diversificació de 

l’economia rural.  
 El desenvolupament de la capacitat local de creació d’ocupació i diversificació.  
 Garantir la coherència de la programació i la complementarietat entre els diferents 

instruments comunitaris. 
 
El Programa va ser aprovat pel Govern de la Generalitat el 22 de maig de 2007 amb el 
vistiplau del Comitè de Desenvolupament Rural de la Comissió Europea el 19 de desembre 
de 2007. Finalment el 15 de febrer de 2008, la Comissió Europea va aprovar formalment el 
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Programa mitjançant la Decisió C(2008) 702, essent equivalent a una decisió de finançament 
per part de la UE i, per tant, un compromís jurídic a tal efecte. 

3.2.4 Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya - PITC 
 
La Secretaria per a la Mobilitat ha aprovat per Decret 310/2006, de 25 de juliol, el Pla 
d'infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) amb l'objectiu de definir de 
manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per 
a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta 
d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla 
complert d'infraestructures de Catalunya. 
 
Aquest Pla continua la tradició interrompuda de la planificació d'infraestructures a Catalunya. 
Els dos primers plans d'infraestructures, el de la Mancomunitat de Catalunya (1922) i el Pla 
general d'obres públiques (1935), no arribaren a poder-se implementar per circumstàncies 
polítiques alienes als plans. El Pla de carreteres de 1985 (revisat el 1995) ha estat, així, el 
primer i l'únic pla d'infraestructures terrestres que arriba a esgotar el seu termini normalment. 
 
El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 9/2003, 
de 13 de juny, de la mobilitat. 

3.2.5 Pla de l’Energia de Catalunya 
 
Els objectius principals del Pla de l’Energia 2006-2015 són la millora de la consciència 
energètica de la població mitjançant el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, la 
promoció de les energies renovables, el desenvolupament de les infraestructures 
energètiques necessàries i el suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació 
tecnològica en l’àmbit energètic. 

3.2.6 Pla de sanejament de Catalunya 
 
El Pla de Sanejament (aprovat el 21 de juny de 1996 es desenvolupa pel PSARU 2005, on 
es recull una llista exhaustiva i concreta d’actuacions agrupades en dos escenaris (2005 a 
2008 i 2009 a 2014).  
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un 
instrument de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya 
aprovat pel Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte 
la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per 
l’ús domèstic de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 
 
El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari 
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que 
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pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, 
mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes 
masses. 

3.2.7 Programa de gestió de residus municipals a Catalunya 
 
En base a la situació pel que fa a la manca de planificació en el camp de les  infraestructures 
de gestió de residus municipals i als resultats assolits pel Programa de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya (PROGREMIC), ha estat necessari procedir a la diagnosi d’aquesta 
situació i formular propostes d’actuació que s’han concretat en l’establiment de nous criteris 
de gestió i de territorialització de les instal·lacions de tractament i disposició final. 
 
Les polítiques que cal definir en aquest context tenen a veure amb els diversos fluxos de 
residus, d’acord amb les seves problemàtiques diferencials, i abasten tots els àmbits de la 
gestió. En tots els casos i, especialment, en relació a la gestió dels residus municipals, 
l’acció pública es centra en diversos aspectes. D’una banda, és prioritari incorporar 
actuacions en relació a la prevenció en la generació de residus, així com a la promoció del 
seu reciclatge, invertint la tendència a l’ús de tractaments finalistes. Els instruments fiscals i 
les mesures de caire tècnic tenen un paper significatiu en aquest àmbit. Això implica la 
posada en marxa d’un model alternatiu, actualitzat, que faciliti i fonamenti aquestes 
polítiques. 
 
Igualment, és necessari disposar d’una planificació adequada que permeti articular una 
dotació d’infraestructures de tractament i de disposició final per tal d’assolir la millor gestió 
possible dels residus, amb criteris de sostenibilitat, equilibri territorial i amb un context 
financer sòlid. 

3.2.8 Pla territorial sectorial d’Equipaments Comercials -PTSEC 
 
El Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC) regula les implantacions dels 
establiments comercials subjectes a llicència de la Generalitat de Catalunya i estableix un 
creixement de 390.236 m2 de superfície comercial. L’aprovació del PTSEC va acompanyada 
del Pla de Dinamització del Comerç Urbà, un conjunt d’actuacions adreçades a reforçar el 
model de comerç urbà i la competitivitat de les empreses comercials que rep una dotació de 
93,05 milions d’euros. El Govern també ha aprovat el decret que regula el desplegament de 
la Llei d’Equipaments Comercials, aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 
2005. 
 
El PTSEC, pel període 2006-2009 aprovat, és l’instrument que regula la implantació dels 
establiments comercials subjectes a llicència de la Generalitat; és a dir, dels grans 
establiments comercials i dels mitjans d’alimentació. A diferència de l’anterior pla, es regula 
també la implantació juntament amb els establiments de més de 1000 m2 dels sectors 
d’electrodomèstics, electrònica de consum, articles esportius i lleure i cultura, a més de 
l’alimentari i no alimentari. L’objectiu és garantir als consumidors una oferta diversificada i 
plural d’equipaments comercials, en equilibri amb els diferents formats de distribució. 
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D’acord amb la Llei d’Equipaments Comercials, el nou PTSEC disposa que els grans 
establiments comercials només s’ubicaran a les trames urbanes consolidades, afavorint la 
seva localització als municipis de més de 25.000 habitants, capitals de comarca. 
 
En data 9 de novembre de 2010, la Direcció General d’Urbanisme va aprovar la delimitació 
de la Trama Urbana Consolidada. 
 
 
 

 
           TUC 2010 
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3.2.9 Catàleg del paisatge de les comarques gironines 
 
Pel que fa a l’anàlisi del paisatge, donant compliment a la Llei 8/2005 de 8 de juny de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, es troba aprovat el Catàleg del 
paisatge de les comarques gironines, redactat per l’Observatori del Paisatge, que defineix 
les unitats de paisatge que conflueixen en el terme de La Bisbal d’Empordà. Es tracta d’una 
eina indispensable per a la preservació i manteniment de les condicions paisatgístiques que 
conformen el marc de relacions dels habitants del municipi i els futurs planejaments 
territorials i urbanístics l’hauran d’adoptar com a forma de planificació i de valorització del 
component paisatgístic de la comarca i del municipi. 
 
De les diferents Unitats de paisatge que el Catàleg delimita a les comarques gironines, dues 
afecten al municipi de La Bisbal d’Empordà:  
 

 
                                                 UP-12 Les Gavarres 

 

 
                                                  UP-9 Baix Ter 
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D’aquestes dues UP, la de Les Gavarres és la que major àmbit territorial afecta del municipi 
de La Bisbal d’Empordà.  
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3.3 PLANEJAMENT ESTRATÈGIC I AMBIENTAL 

3.3.1 Pla d’espais fluvials del Baix Ter 
 
L'objectiu general del PEF és avançar en la resolució i ordenació dels diversos conflictes 
hidràulics, ambientals i morfodinàmics vinculats a la gestió de l'aigua i el medi hídric de 
l'espai fluvial. Per això, és necessari disposar d'un diagnòstic referit a l'estat actual de la 
xarxa fluvial principal de la conca en les seves diferents dimensions, i el plantejament i la 
proposició de solucions de caràcter integral. 
 
El Pla té per objecte específic la planificació d'actuacions i zonificació de l'espai fluvial de la 
conca del baix Ter a partir del seu coneixement holístic (caracteritzat i diagnosticat) des de 
tres vessants principalment: dinàmica fluvial, inundabilitat i ambiental. 
 
Els estudis tècnics de base de planificació de l'espai fluvial de les conques del baix Ter, 
iniciats l'any 2003, es van acabar el 2005. L’aprovació del Pla de l’espai fluvial de les 
conques del baix Ter està en fase de tramitació. 
 
L'anunci d'informació pública es va publicar al DOGC núm. 5284, de 23 de desembre del 
2008, pàg. 93883. 

3.3.2 Pla de recuperació integral del riu Daró 
 
Aquest projecte neix com a resultat del document Propostes d'Ordenació del riu Daró de la 
Bisbal d'Empordà redactat per l'Ajuntament a l'any 2005 i que alertava, entre altres, del 
divorci entre la ciutat i el riu, el mal ús de la llera (aparcament, abocaments de runam, etc), 
l'abandonament de les façanes i afectació a la imatge de la ciutat, l'estat de degradació 
general del Daró dins el terme municipal, i la repercussió d'aquest estat en la imatge que 
projecta el municipi. 
 
El Pla té com a objectiu estratègic: “ Convertir el riu Daró en un actiu, un revulsiu i un recurs 
natural, ambiental, paisatgístic, social, cultural i urbà que contribueixi en el desenvolupament 
integral, local i sostenible de la ciutat.”  
 
L’actuació es basa en desenvolupar el concepte complert de riu, superficial i subterrani, i 
proposa unes mesures d’actuació i unes regulacions urbanístiques que siguin aplicables, 
útils i rellevants. 
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3.3.3 Plans d’acció local per a la sostenibilitat. Agenda 21 
 
El Consistori de La Bisbal d'Empordà, amb el suport de la Diputació de Girona , va iniciar 
l'any 2002 un procés d'Agenda 21 Local, que l’ha portat a definir el Pla d'Acció Local per a la 
Sostenibilitat de la Bisbal d'Empordà. El procés, va comptar amb diferents fases de treball i 
buscava la implicació dels ciutadans i ciutadanes per tal de consensuar aquesta estratègia 
de futur pel municipi. 
 
El PALS és l’instrument imprescindible pel disseny d'estratègies locals de La Bisbal 
d'Empordà seguint els principis d'un desenvolupament sostenible. Aquest Pla s'estructura 
jeràrquicament en línies estratègiques, programes d'actuació i accions i ha estat fruit, tant de 
les conclusions de l'anàlisi i la diagnosi, com de les aportacions fetes a través de les 
sessions de participació ciutadana. 
  
Dins d'aquest mateix document s'hi adjunta un conjunt d'indicadors de sostenibilitat que han 
de permetre conèixer i avaluar l'avenç de La Bisbal d'Empordà cap a la sostenibilitat. 

3.3.4   Pla especial de delimitació de les Gavarres 
 
Per assolir un desenvolupament ple del PEIN i l'aplicació sistemàtica de les seves 
determinacions, calia una definició inequívoca dels àmbits físics dels espais que l'integren, i  
evitar les situacions d'inseguretat jurídica que determinades imprecisions en els límits dels 
espais del PEIN podrien comportar en algunes àrees limítrofes.  
  
El PEIN proposa la possibilitat de declaració de les Gavarres com a parc natural. Atesa 
aquesta circumstància i vistos els requeriments actuals de protecció d’aquest espai, es va  
optat per la utilització de la figura del pla especial per a establir-ne la delimitació definitiva. 
 
Aquest Pla especial de delimitació  fou aprovat definitivament en data 06/06/2006 i publicat 
al  DOG núm. 4677 de 17/07/2006 
 
Pel que fa al terme municipal de la Bisbal de l'Empordà, la superfície inclosa dins l’àmbit de 
les Gavarres és de 1.001,83 ha., i la delimitació concreta és la següent:  
  

El límit entra en el terme municipal pel sector est, per la carretera GE-60, vers el nord-
est. El límit després del bosc del Geronés deixa la carretera, tomba a la dreta per un 
marge de conreu i puja per la carena, passa per la cota 78.15 m, davalla cap a la 
77.18 m, tomba a la dreta cap a la 62.76 m. En aquest punt troba un camí que pren en 
direcció nord fins trobar la corba de nivell de 90 m. En aquest punt segueix la corba de 
nivell en direcció oest, passa pel mas Roure i segueix per la corba de nivell en la 
mateixa direcció i surt del terme municipal.  

 
Des de l’aprovació del PEIN de 1992 s’ha vetllat per la protecció ambiental i paisatgística del 
massís, essent en l’actualitat  el Pla de delimitació el document que regula les actuacions  
dins l’espai d’interès natural. 
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L’article 8 de les Normes del Pla especial de delimitació de les Gavarres estableix que a  
l’àmbit del Pla és d'aplicació el règim del sòl no urbanitzable fixat per la legislació en matèria 
de règim del sòl i per la legislació urbanística de la Generalitat de Catalunya, i determina que 
els plans urbanístics l’àmbit d’ordenació dels quals afecti l’àmbit d’aquest Pla especial han 
d’incorporar les seves determinacions i justificar degudament el seu compliment.  
 
Així, la totalitat del sòl delimitat a La Bisbal dins el l’EIN les Gavarrers te la classificació de 
sòl no urbanitzable. Aquesta determinació afecta parcialment a dos sectors delimitats pel 
PGOU/1982 i classificats per aquest com a sòl urbanitzable no programat. Es tracta de: 
 

 Sector UNP “Nucli Turístic Aïllat  UNP TI-1” de 18,0 ha. segons consta a la Memòria del PG/82 
i de 18,8 ha. segons medició sobre base topogràfica digitalitzada.   

 Sector UNP “Zona Hotelera i Residencial  UNP TII-2” de 53,0 ha. segons consta a la Memòria 
del PG/82 i de 62,9 ha. segons medició sobre base topogràfica digitalitzada. 

 
En conseqüència la revisió del PGOU haurà de classificar dins el sòl no urbanitzable les 
àrees de SUNP del PG/82 situades dins l’EIN. 
 

Sector 
UNP TI-1 UNP T2-1 

Superfície % Superfície % 
SNU 14,7 ha 78,2% 57,8 ha 91,9 % 

SUNP 4,1 ha 21,8% 5,1 ha 8,1 % 
     

Total 18,8 ha 100% 62,9 ha 100 % 
 
Pel que fa a les àrees dels antics sectors delimitats pel PG/82 que encara restarien 
classificades dins el SUNP, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines les 
classifica com a sòl no urbanitzable de protecció especial, i en conseqüència així hauran de 
ser tractades en el nou POUM. 
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3.3.5   Pla especial de Protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres 
 
El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de les Gavarres és el document 
que haurà de regular el desenvolupament i la gestió de l’àmbit del PEIN. En el moment de la 
redacció del present POUM aquest document normatiu es troba en fase de redacció. 
 
 
3.4 EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC  

3.4.1 PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA  DE 1982.  
 
L’any 1975 la Diputació de Girona va convocar un concurs per a la redacció d’un 
planejament supramunicipal que afectaria a sis municipis: Forallac, La Bisbal d'Empordà, 
Ullastret, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura i Madremanya, tots inclosos en la 
Comarca del Baix Empordà excepte el darrer que pertany al Gironès. Es tractava d’una 
iniciativa pionera si atenem en primer lloc al moment en que es va redactar (primers anys de 
la instauració de la democràcia), i en segon lloc al fet que va ser una de les primeres apostes 
per un Pla d’abast supramunicipal, de gran interès per l’intent de cercar una proposta de 
planejament basada en una reflexió que introduïa elements d’anàlisi i propostes d’abast 
territorial. 
 
L’any 1978 es va sotmetre a exposició pública i posteriorment, l’any 1979 la Diputació de 
Girona va suspendre la seva tramitació. No va ser fins febrer de 1980 que el Pla fou aprovat 
inicialment i sotmès a informació pública. Finalment el PGOU de la zona de la Bisbal 
d’Empordà es va aprovar definitivament l'any 1982, després d'aquest llarg procés de 
redacció i tramitació. La Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 
data 21 de juliol, publicada al DOGC nº 243 de 23/7/1982 culminava el procés de dotar de 
nou planejament adaptat al vigent aleshores text refós de la Llei del Sòl de 1976 a l’àrea 
geogràfica que té per capçalera el municipi de La Bisbal d’Empordà. 
 
Aquest Pla General el va redactar un equip pluridisciplinar, dirigir per Ignasi Bosch, Joan 
Escribà, Mios Nadal, Joan Cals i Ramon Romaguera.  
 
Pel seu interès i actualitat ens sembla important incloure en aquest document de síntesi 
sobre el planejament de La Bisbal el que l’any 1982 es fixaren com objectius del Pla general 
d’ordenació urbana: 
 

a) En relació a les polítiques d’ordenació territorial i urbana: 
a. superar la dicotomia que en aquella època es donava entre planificació física i 

planificació econòmica 
b. potenciar la capitalitat d’una àrea urbana fortament integrada 
c. augmentar el nivell de dotacions comunitàries 
d. ordenar el sòl no urbanitzable en funció de la seva vocació i característiques 

específiques 
e. prestar especial atenció a la protecció del paisatge 
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 PGOU 1982 
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b) En relació a la política de sòl urbà i urbanitzable: 
a. quantificar l’oferta de sòl urbà i urbanitzable en relació a l’evolució 

demogràfica i econòmica de l’àmbit del Pla 
b. remetre aquesta oferta a l’evolució dels factors determinants de la seva 

utilització i a les tipologies urbanístiques que es vulguin implantar 
 

c) En relació a la política de residencia secundaria i turisme: 
a. valoritzar la segona residencia sobre ordenacions no depredadores i 

respectuoses amb el medi natural 
b. recuperar l’estructura de messies i cases rurals existents per a segones 

residencies i usos turístics 
c. restriccions en la implantació d’àrees residencials disperses 
d. noves implantacions residencials de segona residència lligades a les 

estructures urbanes existents 
e. fomentar els potencials que ofereix el turisme interior 
 

d) En relació a la política de localització industrial: 
a. compatibilitzar els usos industrials en el medi urbà 
b. concretar les possibilitats de transformació d’usos industrials a residencials 
c. classificar sòl urbanitzable no programat per a usos industrials 

 
e) En relació a la política de vialitat: 

a. procurar per la jerarquització interna de l’estructura viaria. 
b. concretar la reserva de sòl per una variant de la carretera de Girona a 

Palamós 
c. definir la traça d’un cinturó urbà de circumval·lació i d’un eix transversal 
d. protegir la xarxa de camins veïnals 
e. mantenir el caràcter pintoresc i turístic de les rutes comarcals. 

 
f) En relació a la política de patrimoni natural: 

a. salvaguardar els valors naturals del territori i ordenar les implantacions 
residencials i econòmiques des d’una perspectiva ecològica 

b. protegir els sòls agrícoles i els paisatge 
c. protegir els espais de les Gavarres 
d. restringir els usos impropis en el sòl no urbanitzable 
e. protegir els elements d’interès arquitectònic i ambiental 
f. protegir els camins i torrents 
g. protegir el patrimoni arqueològic  

 
g) En relació a la política d’equipament urbà i comarcal: 

a. cobrir els dèficits acumulats i qualificar el sòl necessari per a aquests usos 
públics 

b. ampliar les dotacions escolars existents 
c. localitzar nous equipaments esportius 
d. utilització del patrimoni cultural 
e. ampliar l’oferta d’aparcaments 
f. emplaçar una nova estació d’autobusos 
g. ampliar l’oferta sanitària i assistencial 
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h) En relació a la política de paisatge rural i patrimoni arquitectònic: 

a. evitar pressions sobre les activitats agrícoles i potenciar la seva supervivència 
b. procurar per una protecció del paisatge capaç d’estimular la sensibilitat i el 

retrobament del poble amb la seva cultura, defugint de qualsevol intent de 
teatralització del paisatge 

c. mantenir l’equilibri existent entre les activitats humanes i el medi natural 
d. procurar pel manteniment de les principals característiques tipològiques de les 

edificacions existent en el medi natural que són l’expressió del seu valor 
arquitectònic i patrimonial 
 

3.4.2 ACTUALITZACIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA  DE 1982  
 
Si be el planejament vigent, a tots els efectes, és el PGOU de 1.982, en el transcurs dels 
últims vint anys s’han produït un seguit de modificacions del mateix i intents de revisió que 
analitzem a continuació. 

3.4.2.1 ANTECEDENTS 

1. Situació a l’any 1996 
 
Les dificultats operatives detectades en el desplegament del Pla general de 1982, motivades 
principalment per la seva simultània vinculació a diferents municipis amb dinàmiques no 
sempre coincidents, i per la falta de voluntat política d’aplicar unes propostes de planejament 
de caràcter supramunicipal, van fer que des de la Comissió d'Urbanisme de Girona (acord de 
data 29/11/95) es forcés una intervenció sobre el planejament vigent de forma que per una 
banda es preserves la necessitat  de mantenir el caràcter formal plurimunicipal d’aquell Pla 
general, en tant que donava coherència territorial al conjunt dels sis municipis, i per altre 
banda es propicies la redacció de la documentació refosa de cada un dels municipis afectats. 
 
Després d'atorgar un termini d’audiència als diferents ajuntaments implicats per tal que 
manifestessin la seva conformitat respecte a la proposta de desagregació individualitzada del 
Pla, (en el cas de La Bisbal d'Empordà el Ple Municipal va adoptar l’acord favorable en 
aquest sentit en sessió de data 30 de gener de 1996), la Comissió d'Urbanisme de Girona el 
31 de gener de 1996 adoptà entre d'altres l'acord d'autoritzar l'ajuntament de La Bisbal 
d'Empordà a desagregar-se del Pla general d'ordenació urbana de la zona de La Bisbal 
mitjançant la configuració del Pla General, el contingut del qual consistirà en la transcripció 
del planejament actualment vigent sobre bases cartogràfiques actualitzades, incloent les 
modificacions de Pla general i el planejament derivat aprovat així com els recursos 
administratius i contenciosos resolts, i incorporarà, al mateix temps, la revisió del Programa 
d'Actuació, i l’adaptació del Pla a la Llei d'Adequació, d'acord amb Disposició Transitòria 
Primera del text refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, el qual recull 
les seves determinacions.  
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L’any 1996 i per encàrrec de la Direcció General d’Urbanisme, l’arquitecte Antoni Aguilar va 
redactar aquest  document amb el títol “Concreció  cartogràfica del Pla General de La Bisbal” 
que contenia l’actualització digitalitzada de la documentació urbanística vigent, es a dir 
PGOU/82, amb les modificacions i actuacions derivades aprovades des de 1982 fins 1996. 
Aquest document no es va tramitar des del punt de vista administratiu. 
 
El mateix any 1996 l’ajuntament, inicia els treballs de redacció d’un text més formal i  
ambiciós que amb el títol de “Concreció cartogràfica i adaptació del planejament de La Bisbal 
d’Empordà, inclòs dins del Pla general d’ordenació plurimunicipal”, es proposava més com 
una actualització del planejament general vigent que com una revisió del Pla de 1982. 
Constituïa una concreció cartogràfica per quant es traslladaven les previsions del 
planejament vigent sobre la nova cartografia digital territorial i municipal de que es disposva, i 
es procedia simultàniament a introduir els ajustos necessaris en funció de la major escala de 
detall, de la major concreció de la pròpia cartografia i de la nova informació que la mateixa 
aportava en relació a l’estructura cadastral, règim de tinença del sòl, sistema de límits 
espaials, expressió de la morfologia territorial, etc. 
 
Per altra banda també constituïa una adaptació per quant el document s'adaptava a la 
diferent legislació urbanística o sectorial derivada, apareguda en el transcurs de la vigència 
del pla, alhora que adaptava les previsions de creixement a les circumstàncies urbanístiques 
d’aquell moment i del mercat, introduint modificacions puntuals que es consideraven 
necessàries per assolir els seus objectius plantejats i revisant els sectors de sòl urbanitzable 
no programat que no havien estat objecte de desplegament. 
 
A l’analitzar el document i les propostes que contenia no s’amaga que el text tenia vocació 
de convertir-se en el nou POUM de la Bisbal d’Empordà. El document contenia tota la 
documentació bàsica d’aquest tipus de textos urbanístics (memòria, normativa urbanística i 
documentació gràfica), i incorporava modificacions sobre el Pla vigent d’acord amb els 
objectius i propòsits que s’havien concretat en el document d’Avanç de Pla.  
 
Aquest document urbanístic redactat l’any 1996 no va arribar ha tramitar-se 
administrativament al no considerar-lo oportú el govern municipal d’aquell  moment. 

2. Situació a l’any 1997 
 
El fet de no prosperar el text urbanístic redactat  de 1996 va fer necessari procedir, com a 
mínim, a redactar un text refós de la normativa urbanística que actualitzes les Normes de 
1982, amb les modificacions i actuacions derivades aprovades en aquest període de temps, i 
que es va presentar en català. 
 
Aquest text tampoc es va tramitar administrativament si be ha estat el text de referència per 
la gestió urbanística del municipi. 

3. Situació a l’any 2004 
 
Posteriorment, l’any 2004 i de nou per iniciativa municipal, es va procedir a la redacció d’un 
nou text urbanístic amb el títol “Estudis previs a la revisió del Pla General”. Aquest document 
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plantejava l’actualització i revisió del Pla vigent, pel que feia referència bàsicament als 
sistemes generals i al règim jurídic del sòl, i no entrava en el detall de l’ordenació del sòl urbà 
ni de les qualificacions urbanístiques i sistemes de gestió. El text es va redactar sobre una 
base cartogràfica diferent a l’utilitzada l’any 1996 i per tant no es va aprofitar el document 
digitalitzat que ja existia.  
 
Igualment que en els casos anteriors, el document no va prosperar des del punt de vista 
administratiu. 

4. Situació a l’any 2008 
 
Amb la finalitat de disposar de la documentació bàsica per a l’actual revisió del Pla vigent, a 
inicis del 2008 l’ajuntament va procedir a la redacció d’un text que recollia les determinacions 
normatives i gràfiques del PG/82 degudament actualitzades, així com totes les modificacions 
puntuals del PG, fins un total de 39, que l’ajuntament de la Bisbal havia tramitat i aprovat 
definitivament, modificacions que feien referència a 21 expedients de Modificació del Pla 
general, un expedient de Programa d’actuació urbanística, i un total 17 expedients de 
planejament derivat que afectaven a 13 Plans especials, 3 Plans parcials i un Estudi de 
detall. Gràcies a aquesta iniciativa municipal, en l’actualitat es disposa d’un únic document 
gràfic digitalitzat que reflexa l’ordenació urbanística municipal actualitzada. Aquest document, 
redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar, tampoc es va arribar a tramitar administrativament. 

5. Situació a l’any 2009  
 
Finalment l’any 2009 es va actualitzar com a Text Refós de la Normativa Urbanística del 
PGOU, amb el títol de “Modificacions del PG i Sectors amb normativa específica”. Aquest 
document, no tramitat administrativament, va incloure el contingut essencial de Normes 
Reguladores Particulars, de les figures de planejament vinculades al Pla General 
d’Ordenació Urbana de la Zona de La Bisbal d’Empordà, corresponents a Modificacions 
Puntuals, unitats de gestió i/o figures de planejament derivat, que havien assolit la seva 
aprovació definitiva amb anterioritat al mes de febrer del 2009.  
 
Així al PGOU de 1982 se sumen les figures de planejament vigents al municipi de La Bisbal 
d’Empordà fruit de les modificacions d’aquests, dels diferents planejaments derivats que el 
desenvolupen i de les figures de gestió associades, que s’han aprovat des de l’entrada en vigor 
del PG del 1982.  
 
Aquestes són les següents: 

 
 Pla Especial de Millora Urbana Rambla Sud, aprovació definitiva 08/10/86, DOGC 

núm. 831 de 24/04/87 (exp. 1/86). 
 
 Modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació de la Bisbal (ordenances i 

zonificació), aprovada definitivament el 29/11/89, DOGC núm. 1274 de 30/03/90 i 
núm. 1354 de 15/10/90 (exp. 1/89). 

 
 Pla Parcial d’ordenació del sector de la Guardiola, aprovat definitivament el 02/06/93, 
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DOGC núm. 1774 de 23/07/1993 (exp. 1/93). 
 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal (sector de la Guardiola), 

aprovada definitivament el 2/06/93, DOGC núm. 1772 de 19/07/93 (exp. 2/93). 
 
 Estudio de Detalle del terreno sito en la calle Castell, 16 – Castell d’Empordà, aprovat 

definitivament 28/12/93 (exp. 4/93). 
 
 Pla Especial de protecció del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà, aprovat 

definitivament el 28/09/94, conformitat text refós 28/02/96, DOGC núm. 2194 de 
15/04/1996 (exp. 5/93). 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal (sector Mas Casañas), 

aprovada definitivament el 23/03/94, DOGC núm. 2819 de 03/02/1999 (exp. 6/93). 
 
 Pla Especial de l'Aigüeta, aprovat definitivament el 22/06/94, DOGC núm. 1944 de 

9/09/94 (exp. 1/94). 
 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal de la zona de l'Aigüeta, 

aprovat definitivament el 22/06/94, DOGC núm. 1944 de 9/09/94 (exp. 2/94). 
 
 Modificació puntual del Pla Parcial d’ordenació de la Guardiola, aprovada 

definitivament el 15/04/97, DOGC núm. 2402 de 30/05/1997 (exp. 1/96). 
 
 Modificació puntual del Pla General de la zona de la Bisbal a l’entorn del sector “la 

Guardiola”, aprovada definitivament el 16/12/96, DOGC 2315 de 23/01/1997 (exp. 
2/96). 

 
 Modificació puntual del Pla Especial de l’Aigüeta polígons B-1 i B-2, aprovació 

definitiva 23/12/97, DOGC núm. 2570 de  03/02/98 (exp. 3/96). 
 
 Text refós. Pla Especial per la determinació de la xarxa viària, zonificació i ordenació 

volumètrica de la finca “Mas Paretas”, aprovat definitivament 29/01/97, DOGC núm. 
3145 de 23/05/2000 (exp. 5/96). 

 
 Pla Especial de comunicacions per a l’enllaç viari dels sectors de la Guardiola i de 

l’Aigüeta, aprovat definitivament el 7/08/97, DOGC núm. 2492 de 09/10/1997 (exp. 
6/96). 

 
 Pla Especial de l’àrea T-2, aprovat definitivament el 18/03/98 (no publicat al DOGC) 

(exp. 02/97). 
 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal d’Empordà, per a la 

realineació del carrer Tapers, al barri del carrer del Pont (sector de Mas Reig), 
aprovada definitivament el 28/09/99, DOGC núm. 3027 d’ 01/12/1999 (exp. 1/99). 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal Unitat d’Actuació 1, 
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aprovació definitiva 12/07/2000, DOGC núm. 3230 de 21/09/2000 (exp. 4/99). 
 
 Modificació del Pla Especial de comunicacions per a l’enllaç viari dels sectors de la 

Guardiola i de l’Aigüeta, aprovada definitivament el 09/11/00, DOGC núm. 3340 de 
05/03/01 (exp. 4/2000). 

 
 Modificació puntual del Pla Especial de sector T-2, aprovació definitiva 9/10/01, 

DOGC núm. 3499 de 24/10/2001 (exp. 7/2000). 
 
 Segona Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal a l’àmbit del Pla 

Especial l’Aigüeta. Text refós, aprovació definitiva 18/12/01, DOGC núm. 3585 de 
28/02/2002 (exp. 1/2001). 

 
 Modificació puntual del Pla Especial l’Aigüeta a l’àmbit del Polígon A. Text refós, 

aprovació definitiva 18/12/01, DOGC núm. 3585 de 28/02/02 (exp. 2/2001). 
 
 Pla Especial per a l’ordenació de l’edificació a l’entorn del Castell del Remei per a 

l’ampliació de l’hotel Castell d’Empordà, aprovat definitivament 24/07/2002, DOGC 
núm. 3758 de 11/11/2002 (exp. 3/2001). 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal d’Empordà per a 

l’ampliació del sòl urbà de Castell d’Empordà, aprovada definitivament 24/07/2002, 
DOGC núm. 3758 de 11/11/2002 (exp. 7/2001). 

 
 Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal a l’àmbit 

de la unitat d’actuació UA5, aprovada definitivament 12/12/2002, DOGC núm. 3.918 
de 04/07/03 (exp. 8/2001). 

 
 Programa d’Actuació Urbanística del sector sòl urbanitzable N.P. IV-2, aprovat 

definitivament 28/10/03, DOGC núm. 4028 d’11/12/2003 i DOGC núm. 4518 de 
25/11/2005 (exp. 1/2002). Acord 29/09/2005 de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Girona, DOGC núm. 4518 de 25/11/2005. 

 
 Pla Parcial del sector sòl urbanitzable N.P. IV-2, aprovat definitivament 28/10/03, 

DOGC núm. 4028 d’11/12/2003, i efectiu 29/09/2005, DOGC núm. 4518 de 
25/11/2005 (exp. 1/2002). Acord 29/09/2005 de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Girona, DOGC núm. 4518 de 25/11/2005. 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de la Bisbal per a la reordenació 

dels equipaments a l’àmbit delimitat pels carrers Ramon de Cabrera, Valentí Almirall i 
Nou, Eusebi Díaz Costa i l’Avinguda Josep Irla, aprovació definitiva 20/06/02, DOGC 
núm. 3.723 de 19/09/02 (exp. 2/2002).  

 
 Modificació Puntual del Pla Especial l’Aigüeta a l’àmbit del Polígon A, aprovació 

definitiva 26/02/2003, DOGC núm. 3893 de 28/05/03 (exp. 09/2002). 
 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de la Bisbal 
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d’Empordà a l’àmbit del Mas Clarà per l’ampliació de sòl d’equipament públic, 
aprovació definitiva 07/04/04, conformitat Text refós 30/06/04, DOGC núm. 4218 de 
14/09/2004 (exp. 04/2003). 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Bisbal d’Empordà a 

l’edifici situat a Plaça Nova, 13, aprovació definitiva 04/02/04, conformitat text refós 
30/06/04, DOGC núm. 4218 de 14/09/2004 (exp. 05/2003). 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de la Bisbal 

d’Empordà per la reordenació d’espais lliures públics a l’avinguda Josep Irla i carrer 
del Raig, aprovació definitiva 04/02/04, DOGC núm. 4118 de 23/04/2004 (exp. 
06/2003). 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de la Bisbal 

d’Empordà per a l’ampliació de categories d’ús d’equipament públic a l’àmbit del 
col·legi Joan de Margarit i IES les Gavarres, aprovació definitiva 30/06/04, DOGC 
núm. 4219 de 15/09/2004 (exp. 01/2004). 

 
 Conveni urbanístic al carrer Nàpols 31-A i 31-B entre l’Ajuntament i Bermarse, S.L. 

Acord del Ple municipal de data 24/02/2004 (exp. 02/2004). 
 
 Modificacions puntuals del PGOU de la zona de la Bisbal per a la reordenació de sòl i 

sostre als àmbits av. Josep Irla – c. del Morró i c. Pompeu Fabra – Coll i Vehí. Text 
refós, aprovada definitivament en data 23/12/04, DOGC núm. 4335 de 03/03/05 (exp. 
04/04). Inclou: 
- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Tòpic 3000, S.L. Acord del Ple municipal de 
data 25/05/04. 
- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Promociones el Arenal, S.L. Acord del Ple 
municipal de data 25/05/04. 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de la Bisbal 

d’Empordà a diferents àmbits: sector R2, unitat d’actuació UA1 i carrers Rec del Molí i 
Tapers, aprovació definitiva 27/04/05, DOGC núm. 4525 de 07/12/2005 (exp. 
09/2004). Inclou: 
- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament, els Srs. Salvador Salvadó Geronés i Joan 
Bou Gelabert i la Sra. Dolors Figueres Bellido. Acord del Ple municipal de data 
22/02/05. 
- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Edifici Bisbal Centre, S.L. Acord del Ple 
municipal de data 22/02/05. 
- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Bisbalenca, S.L. Acord del Ple municipal de 
data 22/02/05. 
- Conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Promotora i constructora CRJ-3, S.L. Acord 
del Ple municipal de data 22/02/05. 

 
 Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la zona de la Bisbal 

d’Empordà per a la qualificació de sector discontinu de sòl urbanitzable delimitat a 
l’àmbit del mas Clarà / Ctera. Castell d’Empordà, aprovació definitiva 27/04/05, 
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conformitat Text refós 29/06/05, DOGC núm. 4557 de 24/01/2006 (exp. 10/2004). 
 
 Concreció gràfica i numèrica de l’esmena d’ofici realitzada en l’aprovació definitiva de 

la “Modificació puntual del Pla General de la zona de la Bisbal a l’entorn del sector “la 
Guardiola”” en l’àmbit de l’UA 08, aprovada definitivament el 16/12/96, DOGC 2315 
de 23/01/1997 (exp. 2/96), conformitat Text refós 29/06/05, DOGC núm. 4560 de 
27/01/2006 (exp. 02/2005). 

 
 Modificació puntual del PGOU de la Bisbal d’Empordà per a la reordenació de sòl i 

sostre, en interès d’equipaments públics (nous Jutjats, Arxiu històric comarcal i 
Terracotta Museu), aprovació definitiva 15/03/07, conformitat Text refós 24/10/07 //, 
DOGC núm. 5032 de 19/12/2007 // (exp. 03/2006). 

 
 Modificació puntual del PGOU de la Bisbal d’Empordà per a l’ordenació dels usos en 

determinats àmbits d’alt interès comercial (Nucli Antic i avinguda de les Voltes; 
passeig Marimon Asprer i carrer Agustí Font; plaça Francesc Macià i carrer de 
l’Aigüeta), aprovació definitiva 23/07/08, conformitat Text refós 28/01/09 //, (exp. 
02/2008) 

 
 
Pel que fa als textos normatius vigents, aquests són: 
 
1.- Modificacions Puntuals del Pla General d’Ordenació Urbana: 

1.1 Modificació puntual per a la reordenació dels equipaments a l’àmbit delimitat 
pels carrers Ramon de Cabrera, Valentí Almirall , Nou, Eusebi Díaz Costa i 
l’Avda. Josep Irla. - desembre 2001 

1.2 Modificació puntual per a l’ampliació del sòl urbà a Castell d’Empordà. -juliol 
de 2002 

1.3 Modificació puntual en l’àmbit de la ua-5.  -agost de 2002 
1.4      modificacións puntuals per a la reordenació de sòl i sostre a l’Av. Josep Irla, c/ 

del Morró, Pompeu Fabra i Coll i Vehi. - novembre 2004  
1.5 Modificació puntual per a diversos sectors: R2, UA-1, i c/ Rec del Moli i 

Tapers.  - abril  2005 -    
1.6 Modificació puntual per a la delimitació del sector discontinu UD a l’àmbit del 

Mas Clarà/ctra de Castell d’Empordà. - maig 2005    
1.7 Modificació puntual per a la reordenació de sòl i sostre, en interès  

d’equipaments públics (nous jutjats, arxiu històric i terracota-museu. - març 
2007  

1.8  Modificació puntual per a l’ordenació dels usos en determinats àmbits d’alt 
interès comercial. - desembre  2008  

 
2.- Planejament derivat en sòl urbà 

2.1      Pla especial de millora urbana “Rambla sud” – 1986 
2.2 Pla especial de regulació del sector “Mas Paretas” -  1996 
2.3 Pla especial “l’Aigüeta” políg. A i B  -  1997 
2.4  Pla especial de l’Àrea T2. – 1998 
2.5  Modificació del Pla especial de comunicacions per a l’enllaç viari dels sectors 
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de “la Guardiola” i  de “l’Aigüeta” - 2000  
2.6 Pla especial de protecció del nucli  antic. -  1993 ( extracte normatiu ). 

    
3.- Planejament derivat en sòl urbanitzable    
 3.1  Pla parcial Sector UD-4, provinent del  NPIV-2. - 2009 
 3.2 Pla parcial Sector UD-3 Mas Clarà – 2010 
 3.3 Pla parcial Sector UD-2 – ampliació La Guardiola - 2010  
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4. L’ESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPI 

4.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
 
El Pla General d’Ordenació Urbana de la Bisbal de 1982 classificava el conjunt del sòl 
municipal, amb una extensió superficial de 2.078 ha, de la següent manera:  
 
  

CLASSIFICACIÓ PGOU/1982 (*)  

Sòl urbà 156,00 ha 7,50 % 

Sòl urbanitzable delimitat 6,00 ha 0,29 % 

Sòl urbanitzable no delimitat 86,50 ha 4,16 % 

Sòl no urbanitzable 1.829,50 ha 87,75 % 

Total 2.078,00 ha 100,00 % 

    (*) les superfícies són les que figuren a la Memòria del Pla. 

              
  PGOU 1982                                                                                      CLASSIFICACIÓ PGOU 2004 
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El sòl urbà configura un nucli compacte, que ha anat creixent sobre les vies principals de 
comunicació i el curs del Daró, amb varies zonificacions adoptades a partir de les diferents 
formes de creixement, com el  centre històric regulat urbanísticament i arquitectònicament 
per un  Pla especial de protecció, des de l’any 1994,  l’eixample on els usos industrials han 
anat desapareixent i el planejament general ordena les illes residencials, els sectors urbans 
amb planejament derivat (d’ordenació o simplement de gestió), i les zones d’edificacions 
aïllades. 
 
Les àrees residencials, moltes ja urbanitzades i edificades actualment, són espais que 
complementen la malla urbana, i que relacionen diferents parts de la població. Les àrees de 
creixement industrial, són en canvi d’un ús especialitzat i incompatible amb el residencial. 
 
Segons amidaments tècnics sobre bases cartogràfiques digitalitzades, actualment el municipi 
té una superfície total de 2.104,45 ha. Amb les modificacions introduïdes en el temps de 
vigència del PGOU, el planejament vigent actualitzat presenta les següents superfícies de sòl 
classificat:                 
 
  

Sòl urbà 167,87 ha 7,98 %

Sòl urbanitzable delimitat 9,48 ha 0,45%

Sòl urbanitzable no delimitat 10,15 ha 0,48 %

Sòl urbanitzable no delimitat a desclassificar – PTP-CG 49,68 ha 2,36 %

Sòl urbanitzable no delimitat a desclassificar - PEIN 72,58 ha 3,44 %

Sòl no urbanitzable 1.794,69 85,28 %

Total 2.104,45 ha 100,00 %

 
la situació real del sòl urbà, en el moment en que es redacta la present diagnosi, és la que 
reflexa el quadre següent: 
 
 

SÒL URBÀ  m2 %
    

Sistemes    

Espais lliures Clau A 114.672 6,83 %

Equipaments Clau E 209.483 12,48 %

Vialitat Clau 343.481 20,46 %

Hidrològic Clau H 31.278 1,86 %

Total sistemes  698.914 41,63 %

   

Total zones  979.795 58,37 %

   

Total sòl urbà  1.678.709 100,00 %

 
 
El PGOU de 1982 partia d’una població de 7.635 habitants i establia un horitzó de població, 
pel període 1982/1990 de 15.700 habitants, dels quals 12.800 habitants es distribuirien en el 
sòl urbà. 
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Per aquesta població preveia les següents superfícies de sòl per a equipaments i espais 
lliures: 

Sistemes PG/82  superfície m2/habitant 
Espais lliures Clau A 77.858 m2 6,08

Equipaments Clau E 183.014 m2 14,30

 
 
En base a la població actual que ofereix el Padró 2008, de 11.082 habitants, resulta: 
 

Sistemes  superfície m2/habitant 
Espais lliures Clau A 114.672 m2 10,34 

Equipaments Clau E 209.483 m2 18,90 

 
el que suposa un augment de la superfície qualificada de sistema d’espais lliures i 
equipaments per habitant, en relació a la situació descrita en el planejament de 1.982.  
 
 
El sòl urbanitzable que el PG/82 classifica es concreta en un únic sector (La Guardiola) de 
sòl urbanitzable programat (delimitat), i en vuit sectors de sòl urbanitzable no programat (no 
programat) dels quals: dos es destinen a ordenar “nuclis turístics aïllats”, un a ordenar una 
zona hotelera i de residencia col·lectiva, quatre a usos residencials i un a usos industrials.  
 
L’any 1996 part del Sector UNP-7 del PG/82, concretament el Sector Mas Paretas, en 
compliment de sentència judicial, es va incorporar al sòl urbà i desenvolupar mitjançant la 
figura d’un Pla especial. Posteriorment es va modificar el PGOU, classificant com a sòl 
urbanitzable delimitat el Sector UD-Mas Clarà i el Sector UD-La Guardiola 2, i es va programar el 
Sector UD Camp Gran (corresponent al SUNP-IV.2 del PG/82). 
 
D’aquets sectors, s’ha desenvolupat el SUP-La Guardiola, i tenen planejament derivat 
aprovat però no han estat desenvolupats: el Sector Mas Clarà, el Sector-Gaurdiola 2 i el 
Sector Camp Gran. 
 
El Pla especial de delimitació de les Gavarres estableix el règim de sòl no urbanitzable per 
les àrees dels dos sectors, classificats de sòl urbanitzable no programat pel PG/82, 
emplaçats dins l’àmbit de l’EIN. La resta dels terrenys situats entre la carretera d’accés a les 
Gavarres i el riu, que segons la delimitació del PG/1982 restarien encara amb la classificació 
de sòl urbanitzable no programat, el PTP-CG els classifica com a sòls no urbanitzables 
d’especial protecció. 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines ordena l’extinció de dos sectors UNP 
del PG/82: el primer situat al nord-est del terme municipal i que el Pla general  destinava a 
usos residencials i turístics, i el segon situat al sud-oest del nucli urbà i que el Pla la 
destinava a usos industrials. En aquestes dues àrees concorren característiques i 
circumstàncies específiques, per les quals el PTP-CG considera exclusivament l’estratègia 
de la seva extinció, tota vegada que el seu desenvolupament comportaria una absoluta 
contradicció amb els criteris de planejament adoptats en la formulació del Pla territorial. 
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En conseqüència la composició actual del sòl urbanitzable és la següent: 
 
SECTOR PROGRAMAT 

(DELIMITAT) 
NP PROGRAMAT 
(NO DELIMITAT) 

 

La Guardiola 1   Sòl urbà 
Sector desenvolupat 

La Guardiola 2   8.055 m2  Pla parcial aprovat 

Mas Clarà 67.780 m2  Pla parcial aprovat 

Camp Gran 18.960 m2  Pla parcial aprovat 

TOTAL SUP (SUD) 94.795 m2   

UNP-T1.1  147.073 m2 Sòl no urbanitzable per 
mandat del PED de l’EIN 

les Gavarres 
41.612 m2 Sòl no urbanitzable per 

mandat del PTP-CG 

UNP-T1.2  27.643 m2 Sòl no urbanitzable per 
mandat del PTP-CG 

UNP-T2.1  578.799 m2 Sòl no urbanitzable per 
mandat del PED de l’EIN 

les Gavarres 
51.139 m2 Sòl no urbanitzable per 

mandat del PTP-CG 

UNP-TIV.1 (T4)  46.690 m2  

UNP-TIV.3 (T3)  28.865 m2  

UNP-TIV.7 (T7)  25.991 m2  

UNP-TV.1 (T5)  376.411 m2 Sòl no urbanitzable 
per mandat del PTP-CG 

TOTAL SUNP (SUND) 
QUE ES MANTÉ  

 101.546 m2 Sòl que manté la 
classificació de SUNP 

TOTAL SUNP  
QUE HA DE PASSA A SNU  

 1.222.677 m2 Sòl que cal desclassificar 
i passar a SNU 

(*) les superfícies han estat calculades en base a la topografia digitalitzada de que disposa l’Ajuntament. 

El sòl no urbanitzable representa un percentatge molt elevat en relació a la superfície total 
del municipi, amb una zona de bosc situada al sud del terme municipal i dins l’àmbit de l’EIN 
de les Gavarres, que a mida que baixa cap a la plana es transforma en un espai agroforestal 
que envolta el nucli urbà i ocupa la zona situada entre aquest i el límit nord del municipi. 
 
El planejament vigent procura per la valorització del sòl no urbanitzable i en dona especial 
rellevància a la protecció del patrimoni natural, quant remarca que aquesta no es pot 
considerar com una acció limitada a la protecció de determinats punts del territori, sinó que 
ha d’orientar-se a la salvaguarda dels valora naturals que aquest ofereix en el seu conjunt i a 
la definició d’uns esquemes d’implantació residencial i econòmica racionals des de la 
perspectiva ecològica. 
 
Proposa la conservació dels boscos, la protecció de les zones agrícoles de les planes, tant 
per raons paisatgístics com ambientals, socials i econòmiques, i determina la necessita de 
procurar per la protecció paisatgística d’aquelles àrees que per la seva topografia i vegetació 
constitueixen fites singulars del paisatge del Baix Empordà. 
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També posa especial atenció en la protecció de les Gavarres i determina la redacció d’un Pla 
especial de protecció que ha de procurar per la seva integració en l’ordenació del conjunt del 
massís i zona d’influència, avançant-se en la proposta de que aquest acabi configurant un 
espai d’interès natural que per les seves característiques podria convertir-se en un parc 
natural. Argumenta que “la posició de les Gavarres en el conjunt territorial de les comarques 
gironines del litoral, la seva aptitud i funcionalitat en l’àmbit turístic i recreatiu, propi del  medi 
rural, la importància dels seus valors paisatgístics i ecològics, i el seu caràcter testimonial 
d’una determinada cultura i forma de vida que la interrupció del turisme, el desenvolupament 
econòmic i la implantació de la segona residència han posat en perill de liquidació, són raons 
suficients per acreditar la necessitat d’ordenar la zona de les Gavarres com a parc natural i 
per a justificar l’ampli moviment popular en favor d’aquesta opció”. 
 
En relació als usos residencials, els limita a aquells vinculats a les activitats pròpies del sòl 
no urbanitzable, amb les condicions que eren pròpies en el moment en que es redacta el 
planejament i en relació al marc legal vigent en aquell moment. 
 
Pel que fa a les vies rurals i llits de rius i torrents, el Pla estableix la seva protecció i la dels 
marges dels camins rurals, prohibint els usos que puguin alterar les seves condicions 
actuals.   
 

4.2 SISTEMES URBANS 
 
El teixit urbà de la Bisbal d’Empordà s’ha configurat com un nucli compacte amb el pas dels 
anys gràcies a la capacitat d’atracció d’una ciutat capital de comarca, estenent-se a partir 
dels eixos vertebradors que configuren el riu Daró per una banda i la xarxa de carreteres per 
l’altra, formant junt amb els espais lliures i equipaments el que coneixem com a sistemes 
urbans. 

4.2.1 SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
 
En l’àmbit de la mobilitat, trobem una estructura de carrers i vies de comunicació que són els 
eixos que vertebren realment el teixit urbà d’una ciutat. En el cas de la Bisbal són les 
carreteres C-66 de Girona a Palafrugell i GI-660 que duu cap a Calonge pel coll de la Ganga 
principalment i la GI-664 que porta a Cruïlles i GIV-6441 de Fonteta, en menor mesura, les 
que articulen la disposició dels carrers de la ciutat actual. 
 
El planejament vigent fa una jerarquització d’aquests vials entre: 
 
Xarxa interurbana primària 
Xarxa interurbana secundària 
Xarxa urbana primària 
Xarxa urbana secundària 
Vies executades a incorporar a la xarxa 

 
El vial de circumval·lació que es va construir a principis de la dècada dels 2000 com a 
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alternativa al trànsit de pas de la C-66 també ha vertebrat la part sud de la trama urbana però 
davant la insuficiència d’aquest s’està treballant des de fa temps en el projecte de variant que 
ha de descongestionar el sistema de mobilitat interna de la capital de comarca.  
 
Després d’intensos debats en el territori sobre les opcions de traçat, ja sigui pel nord o pel 
sud de la capital, sembla prendre força l’opció sud. L’estiu de 2009 es van dur a terme els 
estudis informatius i d’impacte ambiental i van sortir a informació pública amb les pertinents 
mesures de minimització d’impacte paisatgístic com la construcció d’un túnel de més d’un 
quilòmetre a Vaca Morta o el soterrament al seu pas per Fonteta. Tot i això resta encara la 
redacció del projecte executiu per la qual cosa poden variar encara les característiques 
d’aquest tram que tancarà el desdoblament de l’anella de les Gavarres. 
 

         
    SISTEMA VIARI PG/1982                                                                   SISTEMA VIARI 2004

 
La resta de vials tenen consideració de sistemes locals, es troben en sòl urbà i tenen una 
funció d’ordenació urbana i del paisatge. Entre aquestes, vies les més destacades són les 
que relliguen els diferents nuclis de població disseminats com Sant Pol o Castell d’Empordà. 
 
Pel que fa a la xarxa de mobilitat alternativa existeixen itineraris senyalitzats per a la 
circulació en bicicleta o a peu com el sender GR-92-1 que va de Romanyà de la Selva a 
Vulpellac i transita pel terme municipal o el PR-C103 que porta al Puig d’Arques. A nivell 
urbà també hi ha zones aptes per al trànsit a peu com el passeig Marimon Asprer o el carrer 
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Agustí Font en el que es preveu també un carril bici que ressegueix la mota del Daró passant 
per la zona esportiva del Mas Clarà. Tot i així, no hi ha una infraestructura adequada per 
considerar la bicicleta com una alternativa factible i això que les característiques 
morfològiques del territori són favorables i de forma compartida amb els vehicles s’observa 
trànsit ciclable en carrers com l’avinguda Josep Irla, l’avinguda. de les Voltes, l’avinguda. 
Prat de la Riba, el nucli històric o la carretera de Castell d’Empordà. 
 
Pel que fa a aparcaments públics el planejament no defineix pràcticament cap zona 
específica classificada com a sistema viari-aparcament, si bé amb el temps s’han anat 
adaptant espais sobre sòls públics, alguns d’ells asfaltats i ben condicionats per a l’ús 
d’aparcament tot i estar classificat com a equipaments o espais lliures. 
 
La Bisbal no té accés directe a la xarxa ferroviària tot i que l’estació més pròxima es troba a 
escassos 12km. al municipi veí de Flaçà, en la línia Barcelona-Portbou. 

4.2.2 SISTEMA D’EQUIPAMENTS 
 
La xarxa d’equipaments municipals programats pel planejament vigent es classifiquen 
seguint les següents categories: 
 

         
    SISTEMA EQUIPAMENTS PG/1982                                              SISTEMA EQUIPAMENTS 2004 
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 E1.- Equipaments docents: centres per a l’educació de qualsevol grau o 
especialització, amb instal·lacions annexes esportives i culturals. 

 E2.- Cultural: Biblioteca, centres socials i culturals, museus, cases de cultura, sales 
de reunions. 

 E3.- Religiós: 
 E4.- Administratiu: centres o edificis per a serveis administratius, i que comprenen 

també serveis de seguretat, d’extinció d’incendis, protecció civil, etc. 
 E5.- Esportiu: 
 E6.- Sanitari – assistencial: centres sanitaris i assistencials dedicats a escoles 

bressol, dispensaris, ambulatoris, residències col·lectives, clíniques, hospitals 
generals, cementiris. 

 E7.- Proveïments: mercats, escorxadors. 
 E8.- Aparcament: 
 E9.- Transports: Estació d’autobusos. 
 E10.- Serveis tècnics: 

 
Pel que fa a les superfícies d’equipaments ordenats al POUG-/1982 i als existents segons 
dades del planejament actualitzat, tenim: 
 

 
 
En base a aquesta identificació, els equipaments existents que hem localitzat a la ciutat són: 
 
E1.- Equipaments docents: 
CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
CEIP Joan Margarit  
CEIP Mas Clarà  
Escola pública Empordanet (ubicada provisionalment als baixos de les Escoles Velles) 
 
CENTRES PRIVATS CONCERTATS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
Escola Cor de Maria 
 
INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
IES de La Bisbal d’Empordà 
 
FORMACIÓ NO REGLADA 
Espai Jove - Aula d’Adults a les Escoles Velles 
Escola Municipals d’Arts Plàstiques 
Escola de Cobla Conrad Saló 
Associació teatral i social El Trampolí 
Centre de serveis educatius 

Planejament m2 sol Variació 1982 – 2004 
   
Pla General 1982 183.014 - 
   
Text Refós PGOU 2004 209.483 +26.469 m2 increment 14,46% 
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E2.- Cultural: 
BIBLIOTEQUES I ARXIUS 
Biblioteca municipal – Punt TIC 
Arxiu Històric Comarcal del Baix Empordà 
 
MUSEUS 
Terracotta Museu  
Sala d’exposicions Castell-Palau 
 
TEATRES 
Edifici Teatre “El Mundial” 
 
CENTRES CÍVICS I SOCIALS 
Torre Maria 
Centre d’Esplai de la Parròquia de Santa Maria de la Bisbal 
Camp Parroquial o dels Capellans 
Casal d’esplai municipal “La Caixa” 
Nou centre cívic (previsió) 
 
 
E3.- Religiós: 
Església parroquial de la Bisbal 
Església de la Pietat 
Església dels Dolors 
Convent de Sant Sebastià 
Ermita del Remei 
Església de Sant Martí de Llaneres 
Església de Sant Pol 
Església de Santa Llúcia 
 
E4.- Administratiu: 
Casa consistorial 
Ajuntament vell 
Consell Comarcal del Baix Empordà 
Oficina d’informació turística 
Pavelló firal 
Oficina de correus 
Jutjats de primera instància 
Policia Local 
Comissaria dels Mossos d’Esquadra 
 
 
E5.- Esportiu: 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES 
Pavelló municipal d’esports 
Camp municipal d’esports 
Piscina municipal 
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Pista poliesportiva municipal 
 
 
E6.- Sanitari-assistencial: 
CAP de la Bisbal  
Residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu 
Llar d’infants municipal “El Tren Petit” 
Cementiri 
 
E7.- Proveïments:  
 
E8.- Aparcament: 
Aparcament públic de la Plaça Joan Carreras Dagas (120 places) 
Aparcament públic del polígon de l’Aigüeta Plaça Pavicsa (104 places) 
Aparcament per a cotxes del polígon de l’Aigüeta (43 places) 
Aparcament per a camions del polígon de l’Aigüeta (25 places) 
Aparcament públic del c/ del Teatre Vell (54 + 44 places) 
Aparcament públic de la Crta de Cruïlles (45 places aprox.) 
Aparcament públic del c/ del Rec del Molí (40 places aprox.) 
Aparcament públic del c/ del Pedró (sense asfaltar 40 places aprox.) 
Aparcament públic del c/ Coll i Vehí (sense asfaltar 25 places aprox.) 
Aparcament públic zona esportiva (60 places) 
Aparcament públic plaça Sardenya i c/Sicília (24 + 24 places) 
Aparcament públic Mas Clarà (85 places) 
Aparcament provisional antic camp de futbol (200 places) 
 
E9.- Transports: 
Estació d’autobusos (previsió) 
 
E10.- Serveis tècnics: 
Depuradora 
Deixalleria 
Magatzem brigada 
Ràdio La Bisbal 
 
 
Hi ha uns estàndards òptims, definits pel Ministeri de Foment, que situen en 
10,37m2/habitant el mínim exigible de sòl destinat a equipaments públics en un municipi 
atenent a la següent classificació: 
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Tenint en compte el planejament vigent resultant del refós de l’any 2004 la Bisbal d’Empordà 
té actualment una mitjana de 18,90 m2 de sòl d’equipament per habitant. 
 
Segons el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, la capital baixempordanesa es troba 
en la franja de ciutats que tenen entre 10.000 i 15.000 habitants i per això l’estàndard 
d’equipaments exigibles en aquest cas és el que correspon al que s’anomena esquema bàsic 
complet que passa per disposar de:  
 

Arxiu municipal AM 
Biblioteca local BL 
Centre cultural polivalent CCP1 
Espai escènicomusical E1 
 

Com s’ha vist, actualment ja es compleixen els estàndards mínims exigits tant per 
l’administració central com pel PECCAT. 
 

4.2.3 SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
 
La xarxa d’espais lliures municipals es troben formats actualment per aquells jardins, parcs, 
àrees de joc i esbarjo per a nens i petites zones verdes de cessió de sòls residencials. 
 
Entre els principals espais lliures hem de destacar el Passeig Marimon Asprer, el parc del 
Camp dels Capellans, les places del Castell, de Benet Mercader, de la Sardana, Pau Casals, 
de Sardenya o de Pere Lloberas, les zones verdes dels carrers Gavarres i Marcel Rayó i els 
parcs infantils de la zona esportiva del Bosquetet i la font de Sant Ramón. 
 

Estàndards òptims 
Ús m2 sol/habitant 
Escolar 3,65
Administració 2,22
Sanitari 0,39 
Esportiu 2,70 
Cultural-religiós 0,51
Funerari 0,90
TOTAL 10,37 
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           SISTEMA EQUIPAMENTS PG/1982                                        SISTEMA EQUIPAMENTS 2004 
 
 
Amb la voluntat d’ampliar la superfície vinculada als espais lliures cal destacar que s’està 
duent a terme el Pla de recuperació integral del riu Daró, que té com a objectiu entre altres 
restablir la funció d’espai públic dels terrenys que formen part del sistema hidrogràfic. 
 
Pel que fa a les superfícies existents segons el planejament tenim: 
 

 
Més enllà de l’abast de la superfície dels espais lliures per habitant existent a la Bisbal, que 
es situa en 10,34m2 de sòl/habitant (la OMS recomana que la ràtio estigui per damunt dels 
10-15m2/habitant), el planejament vigent mostra una certa desconnexió entre ells, amb àrees 
internes on escasseja aquest tipus de zonificació i espais lliures situats en àrees perifèriques 
lluny dels barris residencials que difícilment aconsegueixen desenvolupar la seva funció 
pública plenament. 

 

Planejament m2 sol Variació 1982 – 2004 
   
Pla General 1982 77.858 - 
   
Refós Pla General 2004 114.672 +36.814m2 increment 47,29 % 
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5. EL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
El terme de la Bisbal d’Empordà, amb una superfície de 21,04 quilòmetres quadrats 
conserva segons el planejament vigent un total de 1.882,50 ha classificades com a sòl no 
urbanitzable, si be la medició tècnica feta sobre la base cartogràfica digitalitzada dona una 
superfície de 1.794,69 ha. 
 
Dues terceres parts del municipi s’estenen sobre la plana del riu Daró, on també s’hi 
concentra la majoria de nuclis habitats i disseminats, mentre que l’extrem meridional ve 
condicionat per una orografia més abrupta amb pendents més acusats a redós del massís de 
les Gavarres. 
 

 
ORDENACIÓ VIGENT DEL SÒL NO URBANITZABLE 
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5.1 ELS SISTEMES EN EL SNU DEL PGOU. 
 

5.1.1 Infraestructures de mobilitat 
 
El sistema general viari queda estructurat per les següents vies i regulat per la Normativa 
sectorial: 
 .- C-66, de Girona a Palafrugell 
 .- GI-660 de la Bisbal a Calonge pel coll de la Ganga 
 .- GI-664 de la Bisbal a Cruïlles 
 .- GIV-6441 de la Bisbal a Fonteta 
 
La resta de vies tenen consideració de sistemes locals i es troben en sòl urbà. 
 
Respecte als camins en sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de mantenir les característiques 
intrínseques d’aquest, es prohibeix l’obertura de nous camins excepte aquells lligats a 
explotacions agrícoles o forestals. 
 
S’estableix en la normativa del planejament vigent uns perímetres de protecció que van fins 
als 15m. des de l’eix del camí rural on queda prohibida l’edificació o les actuacions que 
representin la transformació de les seves condicions actuals. 
 
5.1.2 Sistema Hidrogràfic 
 
El sistema vinculat a la xarxa hidrogràfica queda definit pels terrenys contigus i torrents de 
domini públic que abracen els 100m. adjacents al riu Daró i a la Riera del Vilar, així com els 
30m. al voltant de la resta de torrents i rieres mesurats a partir del punt central del seu llit 
d’aigua. 
 
El planejament també crea de forma transitòria una zona de protecció lligada als terrenys 
afectats per les inundacions periòdiques del riu Daró a l’espera de que l’administració 
competent defineixi els límits d’aquesta mitjançant els estudis i projectes específics. 
 
5.1.3 Sistema d’Espais Lliures i Equipaments 
 
El planejament vigent al municipi de la Bisbal no fa cap zonificació  respecte als espais lliures 
i equipaments en SNU tot i que existeixen alguns espais que tenen clarament aquesta 
destinació com és el cas de la depuradora, les pistes del Club de Tennis, part dels jardins del 
Castell d’Empordà, i part deñs equipaments esportius i docents situats al nord de l’àrea 
urbana. 

5.2 ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE EN EL PGOU 
 
5.2.1. Zonificació i usos 
 
Pel que fa a la regulació d’usos, aquesta és aplicable a les zones del sòl no urbanitzable, així 
com als espais de sòl urbanitzable no programat en tant que no es dugui a terme el 
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corresponent Programa d’Actuació Urbanística que transformi el règim d’aquest sòl. 
 
El sòl no urbanitzable s’ordena segons les categories següents: 
 

 PP- Protecció paisatgística 
A banda dels espais inclosos en el PEIN es protegeixen els espais que per la seva 
morfologia confereixen el seu caràcter peculiar al paisatge del Baix Empordà, amb 
limitacions que contribueixen a la preservació dels seus valors. 
 
 VA- Sòl de valor agrícola 
S’entén aquell especialment apte per a l’explotació agrària i per tant rebrà un 
tractament prioritari en aquest sentit per intensificar el desenvolupament del sector i 
fomentar la millora de les explotacions. 

 
 UA- Sòl d’usos alternatius 
Es qualifica amb aquesta denominació els terrenys generalment dedicats al conreu de 
secà que no tenen una especial significació com a terrenys agrícoles i que són 
susceptibles d’ésser transformats en el futur per a altres finalitats, principalment 
residencial. 

 
Altrament s’assenyalen les següents proteccions: 
 

 Verd privat d’interès tradicional 
Es fa referència als terrenys, edificacions, valors arquitectònics, paisatgístics i 
ambientals que volen ser preservats sense alterar les seves característiques i que no 
obstant, per assolir aquest objectiu no cal la seva transmissió al domini públic i es 
respecta la seva titularitat privada. 
 
 Protecció de vies rurals i llits d’aigua 
S’inclouen les zones i especificacions descrites en el punt 4.5.1 sobre sistemes 
generals 
 
 Protecció de restes arqueològiques 
Fan referència als terrenys on s’ubiquen les restes arqueològiques existents i als 
200m. al seu voltant, radi en què no es podrà alterar la morfologia del terreny sense 
autorització de la Direcció General de Patrimoni, en tant no es redacti el corresponent 
Pla Especial. 

 
Els terrenys sotmesos a una protecció especial són majoritaris al municipi ja que la superfície 
predominant és l’hàbitat forestal al peu del massís de les Gavarres que ocupa la meitat 
meridional del terme i que es troba inclosa en el PEIN que porta el mateix nom.  
 
Complementàriament, els territoris qualificats com a Protecció paisatgística i els Sòls de valor 
agrícola estenent la protecció del SNU a gairebé la totalitat del territori al nord del nucli de la 
Bisbal, propiciant que l’extensió dels terrenys susceptibles d’ésser ocupats en el futur (Sòls 
d’usos alternatius) es doni cap al sud de l’àrea urbana. 
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Pel que fa a les proteccions s’apliquen les normatives sectorials a l’espera de que 
l’administració competent defineixi els àmbits de protecció com és el cas de la inundabilitat 
lligada a la presència del riu Daró. 

 
 

5.2.2. Edificacions i activitats en el Sòl No Urbanitzable 
 
Les activitats i edificacions admeses en SNU segons el PGOU vigent varien en funció de la 
zonificació establerta però amb termes generals s’estableix que les zones de protecció 
especial seran les que es mantinguin lliures d’edificació o es limiti a les ja existents. 
 
Les activitats autoritzades seran les pròpies del sòl no urbanitzable i es prohibeixen 
expressament el residencial plurifamiliar, hoteler i d’oficines, mentre que els usos culturals, 
religiós, sanitari i esportiu requeriran autorització de la CUG. 
 
Es prohibeixen les activitats extractives excepte en sòl per a usos alternatius sempre i quan 
es respectin les normatives sectorials. 
 
Pel que fa a les instal·lacions ramaderes a més d’admetre’ls en sòl d’usos alternatius també 
es poden ubicar en sòl de valor agrícola amb un seguit de requeriments que condicionen la 
seva implantació i garanteixen la seva integració en el territori. 

5.3 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN EL SNU  

5.3.1 Pla especial de les Gavarres 
El PGOU/1982 estableix que la zona de les Gavarres haurà de ser objecte d’un Pla especial 
de Protecció i delimita un àmbit que considera “el mínim” i prenent com a base l’estudi 
ecològic del propi Pla. 
 
S’estableix que, de forma transitòria i en tant no es redacti el Pla especial, la regulació 
establerta pel PG en aquesta zona serà la vigent, i que correspon a la de la Zona de 
Protecció paisatgística. També recorda que el Pla especial, en tant es tracta d’un 
planejament derivar que determina el Pla general, no podrà modificar la classificació del sòl. 
 
La Normativa urbanística del Pla general regula detalladament els usos d’aquesta Zona. 
Aquest Pla especial, en tant que planejament derivat del Pla general, no s’ha redactat. 
En data 14 de desembre de 1992, Decret 328/1992, es va aprovar el Pla d’espais d’interès 
natural de Catalunya, dins el qual es troba l’espai de les Gavarres. Amb posterioritat s’ha 
ampliat el seu àmbit i les normes han estat modificades puntualment amb decrets 
successius. Jurídicament, el PEIN té els orígens en la determinació legal que fa la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Aquesta Llei ha estat modificada posteriorment per 
la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.  
 
L’any 2006 es va aprovar definitivament el Pla especial de delimitació de Les Gavarres 
(DOG núm. 4677 de 17/07/2006), que pel que fa a La Bisbal d’Empordà, l’afecta en una 
superfície de 1.002 ha equivalents al 50,2% de la superfície total del municipi.  



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        73 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC  

 
En l’actualitat s’està redactant el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de 
les Gavarres, document que haurà de regular el desenvolupament i la gestió de l’àmbit del 
PEIN en aquesta zona. 

5.3.2 Pla especial del Castell del Remei – Castell d’Empordà 
 
L’àmbit del Pla especial, de 12,80 ha de superfície, ocupa gran part del turó que conforma 
Castell d’Empordà, i els seus objectius en concreten en determinar les condicions 
urbanístiques per a l’ampliació de l’hotel construït en l’¡antic Castell d’Empordà o de 
Llaneres. Compren una petita zona urbana i la major part de la seva superfície es troba 
classificada dins el sòl no urbanitzable. 
 
El Pla fou aprovat per la CUG el 24 de juliol de 2002. 
 
 

 
 

5.3.3 Pla especial del Nucli de Sant Pol de La Bisbal d’Empordà 
 
Recentment s’ha aprovat el Pla especial urbanístic del Nucli de Sant Pol que te per objecte la 
delimitació concreta els espais públics existents i la recuperació d’aquells que essent de 
domini públic han estat ocupats per edificacions i usos privats. Les característiques 
històriques i urbanístiques del nucli, la seva ubicació, l’existència d’un patrimoni arquitectònic 
d’interès, í la seva pròpia configuració física, fan d’aquest un nucli especialment atractiu i de 
valor cultural i  paisatgístic.  
 
El Pla, que afecta una superfície d’1,99 ha, es proposa mantenir i recuperar els espais 
públics del nucli, reforçant l’estructura dels espais lliures i dels espais destinats a vialitat. 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        74 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC  

      
          Nucli de Sant Pol de la Bisbal d’Empordà               Ordenació Pla especial 

     

5.3.4 Àmbits classificats com a SNU pel planejament territorial i sectorial 
Tal i com ja s’ha indicat a l’analitzar els sòls urbanitzables, en el planejament vigent 
s’ordenen 122,26 ha que es classifiquen com a sòl urbanitzable no programat, i que el Pla de 
Delimitació del PEIN de les Gavarres i el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
obliguen a la seva classificació dins el sòl no urbanitzable: 

- Sector T1-1, previst per a usos turístics, situat al sud-oest del terme municipal 
sobre zones qualificades de Protecció paisatgística i principalment dins l’Espai 
d’Interès Natural de les Gavarres 

- Sector T1-2, previst per a usos turístics, situat al nord del terme municipal sobre 
zones qualificades d’Usos alternatius. 

- Sector T2-1, previst per a usos hotelers, situat al sud-oest del terme municipal 
sobre zones qualificades de Protecció paisatgística i principalment dins l’Espai 
d’Interès Natural de les Gavarres 

    
  Zonificació dins el SNU 

Sòl urbanitzable no delimitat a desclassificar – PTP-CG 49,68 ha PP I UA 

Sòl urbanitzable no delimitat a desclassificar - PEIN 72,58 ha PEIN 

Superfície total a classificar dins el SNU 122,26 ha  
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5.4 QUADRE DE ZONIFICACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Zonificació en sòl no urbanitzable en el planejament vigent i hàbitats. Superfícies. 
 

  TR PGOU LA BISBAL 2009 HÀBITATS (2009) 

    ha %   ha % 

           

TERME MUNICIPAL  2.104,45 100,00%   2.107,16 100,00%

SÒL URBÀ   167,87 7,97%
Àrees urbanes 180,31 8,56% 

SÒL URBANITZABLE  19,63 0,93%
SÒL URBANITZABLE A 
DESCLASSIFICAR  122,26 5,81%    
SÒL NO 
URBANITZABLE   1.794,69 85,29%

Àrees no 
urbanes 1.926,85 91,44% 

           

SISTEMES  107,13      

VIALS V 53,01      

ESPAIS LLIURES ZV1 0,00      

EQUIPAMENTS E/S 0,00      

SERVEIS S 0,00      

CURSOS FLUVIALS H 54,12      

          

ZONES  1.687,56      

       
HÀBITATS 
FORESTALS 

1.063,05 50,45% 

SNU ORDINARI  21,27 Pinedes 200,60 18,87% 

SÒLS D’USOS 
ALTERNATIUS UA 82,71 

 
Suredes i 
boscos mixts 

723,09 68,02% 

   

 
Alzinars i 
boscos mixts 

70,69 6,64% 

   

 
Boscos de 
ribera 

23,97 2,25% 

    Matollars 44,70 4,22% 

        

     
HÀBITATS 
AGRÍCOLES 

863,42 40,97% 

SNU ESPECIAL 
PROTECCIÓ  1.583,58 Regadiu 

485,88 56,27% 

ESPAIS PROTEGITS I 
PEIN 

 
PEIN 962,12 Secà 

356,14 41,25% 

SÒLS D’ALT VALOR 
AGRÍCOLA VA 403,99 Plantacions 

21,40 2,48% 

PROTECCIÓ 
PAISATGÍSTICA  PP 217,47    
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6 EL SÒL URBÀ. 

6.1 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ 
 
Segons amidaments tècnics sobre bases cartogràfiques digitalitzades, actualment el municipi 
té una superfície total de 2.104,45 ha. Amb les modificacions introduïdes en el temps de 
vigència del PGOU, el planejament vigent actualitzat presenta les següents superfícies de sòl 
classificat:                 
  
  

Sòl urbà 167,87 ha 7,98 %

Sòl urbanitzable delimitat 9,48 ha 0,45%

Sòl urbanitzable no delimitat 10,15 ha 0,48 %

Sòl urbanitzable no delimitat a desclassificar – PTP-CG 49,68 ha 2,36 %

Sòl urbanitzable no delimitat a desclassificar - PEIN 72,58 ha 3,44 %

Sòl no urbanitzable 1.794,69 85,28 %

Total 2.104,45 ha 100,00 %

 
 

SÒL URBÀ  m2 %
    

Sistemes    

Espais lliures Clau A 114.672 6,83 %

Equipaments Clau E 209.483 12,48 %

Vialitat Clau 343.481 20,46 %

Hidrològic Clau H 31.278 1,86 %

Total sistemes  698.914 41,63 %

   

Zones   

Equipaments privats.                

Teixit històric.  Clau 01 209.818 

Eixample entre mitgeres.       Clau 02 407.591 

Eixample en blocs aïllats.                    Clau 03 55.756 

Eixample en edificació aïllada. Clau 04 114.258 

Industrial.                Clau 05 183.116 

Verd privat d’interès tradicional.  Clau 06 6.407 

Espai lliure privat EP 1.425 

Total zones  979.795 58,37 %

   

Total sòl urbà  1.678.709 100,00 %
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El planejament vigent, PGOU/82 amb les modificacions aprovades en els seus anys de 
vigència, delimita els següents àmbits de gestió en el sòl urbà: 

 
- vuit unitats d’actuació: UA1, UA2, UA3, UA4, UA5, UA7 i UA8 

 
- un àmbit de Pla especial urbanístic: PERI Barri vell 

 
- dos Plans especials de remodelació de vials:  
   Reforma viària: R1 i R2 
 
- cinc Plans especials de transformació d’usos: 

  Transformació d’ús: T1, T2, T3, T4 i T5 
  

- un Pla especial d’ordenació (en compliment sentència) 
  Sector Mas Paretas 
 
 - dos Plans especials d’ordenació de sòl industrial 
  Sector Aigüeta: I1 i I2 
 
A mode de resum, el quadre següent mostra les característiques principals de les 
actuacions en sòl urbà, i la quantia i percentatge de sòl ddesenvolupat: 
 

Actuació 
Superfície 

(m2) 
% Tipologia 

d’ús
Planejament Estat 

UA-01 23. 146,06  Residencial Modif. 2000 Desenvolupada 
UA-02 15.719,23  Residencial PGOU No desenvolupada 
UA-03 2.118,99  Residencial PGOU No desenvolupada 
UA-04 5.767,55  Equipaments  Desenvolupada 
UA-05  9.855,66  Residencial PGOU Desenvolupada 
UA-06     Anul·lada 
UA-07 2.641,06  Residencial PGOU Desenvolupada 
UA-08 6.697,57  Residencial Modif. 2005 No desenvolupada 
      
TOTAL UA 31.554,67 56,25 %   DESENVOLUPADES 
TOTAL UA  24.535,79 43,75 %   NO DESENVOLUPADES 
      
TOTAL UA 56.090,46 100,00%    

 
Actuació 

Superfície 
(m2) 

% Tipologia 
d’ús

Planejament Estat 

PE-R1 3.646,45   Vialitat PGOU Desenvolupada 
PE-R2 2.145,37   Vialitat Modif. 2005 No desenvolupada 
      
PE-T1 20.183,30   Residencial PGOU No desenvolupada 
PE-T2  6.620   Residencial Modif. 2005 Desenvolupada 
PE-T3 29.985,00   Residencial PGOU No desenvolupada 
PE-T4 37.119,33   Residencial PGOU No desenvolupada 
PE-T5 2.613,78  Residencial PGOU No desenvolupada 
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PE-Mas 
Paretas 

16.667,70  Residencial Mod.PG 1982  
compliment 

sentència 1997

Desenvolupat 

PE-L’Aigüeta – 
Pol A (A1 – A2) 

143.831,70  Industrial  Parcialment desenvolupat 

PE-L’Aigüeta – 
Pol B (B! – B2) 

82.624,00  Industrial  Desenvolupat 

      
TOTAL PE 109.558,15 31,72 %   DESENVOLUPATS 
TOTAL PE 143.831,70 41,64 %   DESENVOLUP. PARCIAL
TOTAL PE 92.046,78 26,64 %   NO DESENVOLUPATS 
      
TOTAL 345.436,63 100,00 

% 
   

6.2 DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 
 
Amb  l’estudi realitzat dels aprofitaments existents en el  Pla general vigent, podem 
comprovar que d’un potencial de sostre edificable total en sòl urbà de 1.288.848,99 m2 
(suposant un 80% del sostre total per a ús residencial), i que correspon a 5.751 vivendes 
(aprox. 11.000 habitants), se n’han consolidat 3.955 vivendes (amb dades de l’any 2001). 
Això correspon aproximadament a dues terceres parts (68,77%) de les vivendes que es 
podien construir.  
 
En quan a la proposta d’ordenació general del POUM, comprovem que en el termini de 29 
anys que he transcorregut des de la redacció del PG/82, no s’han pogut portar a terme 
algunes actuacions importants, que s’haurien de mantenir, com la reconversió del teixit 
industrial de l’interior del nucli en teixit residencial. 

6.2.1 CARACTERÍSTIQUES DE L’ORDENACIÓ, PER BARRIS  
 
En la present Diagnosi urbanística s’ha procedit a quantificar el desplegament i grau de 
consolidació del planejament general en el sòl urbà, en base als àmbits ja establerts que 
corresponen als districtes censals, de forma que s’ha pogut creuar informació del propi cens 
(pel que fa a població i habitatges) amb la que resulta de l’anàlisi del desplegament i 
execució de les determinacions del pla urbanístic vigent.   Aquest estudi també ens permès 
analitzar el nivell d’equipaments i espais lliures de que disposa cada barri i el grau de 
consolidació de l’edificació i els usos les diferents zones urbanes de la ciutat. 
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6.2.2 L’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT , PER DISTRICTES CENSALS  

DISTRICTE 01-S02 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 01-S02 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      273.824,56 37.119,33 310.943,89

%    88,06 11,94 100,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 36.053,94 36.053,94

SÒL PÚBLIC     115.597,23 1.065,39 116.662,62

%    99,08 0,91 37,52

VIALS    48.582,93 0,00 48.582,93

ESPAIS LLIURES    10.734,59 1.065,39 11.799,98

EQUIPAMENTS    54.936,97 0,00 54.936,97

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    1.342,74 0,00 1.342,74

       

SÒL PRIVAT     158.227,33 0,00 158.227,33

%    100,00 0,00 50,89

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   24.465,02 0,00 24.465,02

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   88.150,69 0,00 88.150,69

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   11.718,72 0,00 11.718,72

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   12.190,74 0,00 12.190,74

INDÚSTRIA CLAU 05   15.959,50 0,00 15.959,50

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   4.740,39 0,00 4.740,39

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   1.002,27 0,00 1.002,27

    

SOSTRE CONSOLIDAT     157.022,95  157.022,95

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   30 .835,01  0,00 30 .835,01

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   100.492,57 0,00 100.492,57

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   8.371,71 0,00 8.371,71

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   10.323,54 0,00 10.323,54

INDÚSTRIA CLAU 05   5.256,48 0,00 5.256,48

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   1.743,64 0,00 1.743,64

   

SOSTRE PLA GENERAL   243.262,12 0,00 243.262,12

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    45.322,05  0,00  45.322,05

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   182.754,89 0,00 182.754,89

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   8.203,10 0,00 8.203,10

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   6.982,07 0,00 6.982,07

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

    

            

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT (m2st/m2sl)      0,57 -    0,57

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT (m2st/m2sl)   0,88 -     0,88

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %      88,06 11,94  100,00

DENSITAT(hab/Ha)     40,48 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     1.255 

HABITANTS/HABITATGE     1,39 

POBLACIÓ CENSAL 2009   1.745 
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DISTRICTE 01-S03 INDUSTRIAL 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 01-S03 INDUSTRIAL 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      218.648,60 0,00 218.648,60

%    0,00 0,00 0,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 0,00 0,00

SÒL PÚBLIC     81.049,77  81.049,77

%    100,00 0,00 100,00

VIALS    46.450,16 0,00 46.450,16

ESPAIS LLIURES    15.340,12 0,00 15.340,12

EQUIPAMENTS    10.705,90 0,00 10.705,90

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    8.553,59 0,00 8.553,59

       

SÒL PRIVAT     137.598,83 0,00 137.598,83

%    100,00 0,00 100,00

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   1.188,85 0,00 1.188,85

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   133.560,23 0,00 133.560,23

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   2.849,75 0,00 2.849,75

    

SOSTRE CONSOLIDAT     36.134,32  36.134,32

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    0,00  0,00  0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   1.792,37 0,00 1.792,37

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   34.341,95 0,00 34.341,95

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

   

SOSTRE PLA GENERAL   87.500,96 0,00 87.500,96

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    0,00  0,00  0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   2.442,27 0,00 2.442,27

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   85.058,69 0,00 85.058,69

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

    

            

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT (m2st/m2sl)      0,17  0,00  0,17

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT (m2 st/m2sl)   0,40 0,00 0,40

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %      41,30  0,00  41,30

DENSITAT(hab/Ha)     0,00 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     0 

HABITANTS/HABITATGE     0,00 

POBLACIÓ CENSAL 2009   0 
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DISTRICTE 01-S03 RESIDENCIAL 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 01-S03 RESIDENCIAL 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      258.325,48 22.328,67 280.654,15

%    92,04 7,96 100,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 18.373,86 18.373,86

SÒL PÚBLIC     94.683,99 3.538,98 98.222,97

%    96,40 3,60 35,00

VIALS    56.819,47 2.873,06 59.692,53

ESPAIS LLIURES    0,00 0,00 13.006,44

EQUIPAMENTS    20.670,35 665,92 21.336,27

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    4.187,73 0,00 4.187,73

       

SÒL PRIVAT     163.641,49 415,83 164.057,32

%    99,75 0,25 58,46

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   0,00 0,00 23.330,61

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   0,00 0,00 113.369,39

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 3.790,57

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 23.401,92

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   0,00 0,00 164,83

    

SOSTRE CONSOLIDAT     169.644,00 0,00 178.267,99

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    0,00  0,00  23.137,60

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   0,00 0,00 126.879,46

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 19.080,89

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 9.170,04

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

   

SOSTRE PLA GENERAL   252.276,28 10.144,55 262.420,83

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   33.134,25  0,00  33.134,25

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   222.059,11 1.520,56 223.579,67

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   5.706,91 0,00 5.706,91

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

SENSE DEFINIR  - 8.623,99 -

            

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT (m2st/m2sl)      0,65  0,00  0,63

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT (m2st/m2sl)     0,97 0,45 0,94

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %      67,25  0,00 67,93

DENSITAT(hab/Ha)     46,82 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     1.311 

HABITANTS/HABITATGE     1,48 

POBLACIÓ CENSAL 2009   1.942 
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DISTRICTE 01-S04 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 01-S04 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      223.025,85 29.311,35 252.337,20

%    88,38 11,62 100,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 24.819,64 24.819,64

SÒL PÚBLIC     82.698,81 4.491,71 87.190,52

%    94,85 5,15 34,55

VIALS    58.033,82 4.491,71 62.525,53

ESPAIS LLIURES    23.521,88 0,00 23.521,88

EQUIPAMENTS    1.143,11 0,00 1.143,11

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    0,00 0,00 0,00

       

SÒL PRIVAT     165.146,68 0,00 165.146,68

%    100,00 0,00 100,00

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   96.326,79 0,00 96.326,79

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   68.819,89 0,00 68.819,89

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   0,00 0,00 0,00

    

SOSTRE CONSOLIDAT     134.025,43 6.323,62 140.349,05

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    0,00  0,00  0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   103.414,54 0,00 0,00

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   30.610,89 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

SENSE DEFINIR   6.323,62 

    

SOSTRE PLA GENERAL   226.942,09 0,00 226.942,09

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    0,00  0,00  0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   171.886,18 0,00 171.886,18

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 0,00

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   55.055,91 0,00 55.055,91

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

            

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT (m2st/m2sl)      0,60  0,22  0,56

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT(m2st/m2sl)     1,02  0,00  0,90

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %      59,06  0,00 61,84

DENSITAT(hab/Ha)     32,93 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     831 

HABITANTS/HABITATGE     2,46 

POBLACIÓ CENSAL 2009   2.045 
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DISTRICTE 02-S01 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 02-S01 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      251.074,62 15.078,90 266.153,52

%    94,33 5,67 100,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 0,00 0,00

SÒL PÚBLIC     121.946,38 9.866,43 131.812,81

%    92,51 7,49 49,53

VIALS    52.878,99 2.604,39 55.483,38

ESPAIS LLIURES    20.294,93 2500,56 22.795,49

EQUIPAMENTS    47.159,53 4.761,48 51.921,01

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    1.612,93 0,00 1.612,93

       

SÒL PRIVAT     129.128,24 5.212,47 134.340,71

%    96,12 3,88 50,47

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   0,00 0,00 39.867,73

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   64.592,81 3.952,26 68.545,07

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   0,00 0,00 17.409,54

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 2.912,85

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 2.679,10

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 1.666,21

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   1260,21 0,00 1.260,21

    

SOSTRE CONSOLIDAT     150.454,55 968,51 151.423,06

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   55.361,32  0,00 55.361,32

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   64.604,54 968,51 65.573,05

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   27.765,79 0,00 27.765,79

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   691,14 0,00 691,14

INDÚSTRIA CLAU 05   2.031,76 0,00 2.031,76

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

   

SOSTRE PLA GENERAL   227.652,81 7.482,20 235.135,01

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   71.298,28  0,00  71.298,28

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   115.372,42 7.482,20 122.854,62

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   37.713,61 0,00 37.713,61

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   3.268,50 0,00 3.268,50

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

    

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT (m2st/m2sl)      0,60  0,06  0,57

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT (m2st/m2sl)      0,90  0,50  0,88

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %     66,09 12,94 64,40

DENSITAT(hab/Ha)     51,89 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     1.381 

HABITANTS/HABITATGE     1,55 

POBLACIÓ CENSAL 2009   2.147 
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DISTRICTE 02-S02 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 02-S02 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      135.167,76 14.650,00 149.817,76

%    90,22 9,78 100,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 0,00 0,00

SÒL PÚBLIC     40.379,14 8.485,00 48.864,14

%    82,64 17,36 32,62

VIALS    30.544,53 3.915,00 34.459,53

ESPAIS LLIURES    4.812,48 2.930,00 7.742,48

EQUIPAMENTS    4.396,89 1.640,00 6.036,89

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    625,24 0,00 625,24

       

SÒL PRIVAT     94.788,62 6.165,00 100.953,62

%    93,90 6,11 67,38

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   51.087,35 0,00 51.087,35

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   21.605,83 6.165,00 27.770,83

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   14.609,10 0,00 14.609,10

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   7.486,34 0,00 7.486,34

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   0,00 0,00 0,00

    

SOSTRE CONSOLIDAT     118.536,76 0,00 118.536,76

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    52.217,87  0,00  52.217,87

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   33.092,75 0,00 33.092,75

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   27.735,85 0,00 27.735,85

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   5.490,29 0,00 5.490,29

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

   

SOSTRE PLA GENERAL   126.298,41 8.802,00 135.100,41

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    0,00  0,00  0,00

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   55.993,02 8.802,00 64.795,02

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   49.117,90 0,00 49.117,90

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   21.187,49 0,00 21.187,49

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

    

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT(m2st/m2sl)      0,88  0,00  0,79

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT (m2st/m2sl)      0,93  0,60  0,90

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %     93,85  0,00 87,74

DENSITAT(hab/Ha)     32,71 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     490 

HABITANTS/HABITATGE     3,69 

POBLACIÓ CENSAL 2009   1.808 
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DISTRICTE 02-S03 
 

SÒL URBÀ     DISTRICTE 02-S03 

PGOU VIGENT (REFOS 2009)     CONSOLIDAT NO CONS. TOTAL 

            

SUPERFICIE      172.675,59 19.057,04 191.732,63

%    90,06 9,94 100,00

SENSE ORDENACIÓ    0,00 0,00 0,00

SÒL PÚBLIC     85.197,85 11.815,50 97.013,35

%    87,82 12,18 50,60

VIALS    31.150,17 6.056,24 37.206,41

ESPAIS LLIURES    10.350,34 3.904,13 14.254,47

EQUIPAMENTS    43.644,21 1.855,13 45.499,34

SERVEIS URBANS    0,00 0,00 0,00

HIDROLOGIC    53,13 0,00 53,13

       

SÒL PRIVAT     87.477,74 7.241,54 94.719,28

%    92,35 7,65 49,40

EQUIPAMENTS    0,00 0,00 0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   61.389,70 0,00 61.389,70

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   11.616,30 0,00 11.616,30

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   8.227,99 0,00 8.227,99

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   6.243,75 7.241,54 13.485,29

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

ESPAI LLIURE PRIVAT EP   0,00 0,00 0,00

    

SOSTRE CONSOLIDAT     77.960,54 0,00 77.960,54

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01    49.087,64  0,00  49.087,64

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   10.844,58 0,00 10.844,58

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   18.028,32 0,00 18.028,32

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

   

SOSTRE PLA GENERAL   90.154,89 6.386,94 96.541,83

EQUIPAMENTS     0,00  0,00  0,00

TEIXIT HISTÒRIC CLAU 01   53.310,92  0,00 53.310,92

EIXAMPLE ENTRE MITGERES CLAU 02   17.946,69 0,00 17.946,69

EIXAMPLE EN BLOCS AÏLLATS CLAU 03   10.768,53 0,00 10.768,53

EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ AÏLLADA CLAU 04   8.128,75 6.386,94 14.515,69

INDÚSTRIA CLAU 05   0,00 0,00 0,00

VERD PRIVAT D’INTERÈS TRADICIONAL CLAU 06   0,00 0,00 0,00

    

EDIFICABILITAT BRUTA EXISTENT (m2st/m2sl)      0,45  0,00  0,41

EDIFICABILITAT BRUTA PLANEJAMENT (m2st/m2sl)      0,52  0,34  0,50

GRAU DE CONSOLIDACIÓ %     86,47  0,00 80,75

DENSITAT(hab/Ha)     25,19 

NÚM. TOTAL HABITATGES 2009     483 

HABITANTS/HABITATGE     2,89 

POBLACIÓ CENSAL 2009   1.395 

 
 
 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        89 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC  

6.2.3 RESUM DE L’EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT  EN EL SÒL URBÀ 
 

De les dades obtingudes de l’anterior buidatge i i quantificació del potencial d’edificació del 
Pla vigent i del grau d’execució del mateix es conclou: 
 

Sostre total ordenat   1.314.531 m2  100,00 % 
 Residencial  1.229.472 m2     

Industrial      85.059 m2 
 
 
Sostre consolidat       838.135 m2     63,76 % 

Residencial     781.844 m2     
Industrial       56.291 m2 

 
Sostre no consolidat       484.396 m2     36,24 % 

 Residencial     455.628 m2     
Industrial      28.768 m2 
 

 
Sostre residencial consolidat   781.844 m2 
Padró d’habitatges 2009    5.751 habitatges 
 Habitatges principals estimats (70%) 4.026 habitatges 
 
Població 2009     11.082 habitants 
Habitants per habitatges totals   1,93 habitants/habitatge 
Habitants per habitatges principals   2,75 habitants/habitatge 
 
 
En relació al sostre consolidat per a cada zona: 
 
Zones ordenades pel PGOU Sostre 

potencial 
Sostre 

consolidat 
%

consolidat 

Teixit històric.  267.724 214.731 80,20

Eixample entre mitgeres.       785.444 438.549 55,83

Eixample en blocs aïllats.                    94.491 94.491 100,00

Eixample en edificació aïllada. 80.069 34.322 42,85

Industrial.                85.059 56.291 66,17

Verd privat d’interès tradicional.  1.744 1.744 100,00

Total sostre per zones 1.314.531 838.135 63,76 %
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6.3 ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DELS ÀMBITS DE PLANEJAMENT I 
GESTIÓ DELIMITATS EN EL SÒL URBÀ 

6.3.1. UNITATS D’ACTUACIÓ 
 
UA-1 Residencial  
 
Unitat d’actuació en el límit del sòl urbà que conformen la Carretera de Cruïlles i el 
carrer del Rec del Molí, concretant les característiques de l’estructura viària, la 
situació dels equipaments, definint un passeig que situa sobre la façana sud del 
carrer Josep Mª Folch i Torres i finalment ordenant l’edificació i els usos privats. 
 

 
 

Modificació del PGOU que ordena l’àmbit amb predomini d’ús residencial. Aprovació 
definitiva el 12/7/2000. Sector desenvolupat mitjançant  la figura d’un Pla Especial. 
Àmbit de planejament derivat totalment executat, reparcel·lat i urbanitzat 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 23.291 m2 23.291 m2
Sòl públic 14.151 m2     (60,76%) 14.151 m2  

Vialitat: 7.830 m2             7.830 m2 
Zona verda: 1.532 m2             1.532 m2 
Equipaments 4.789 m2             4.789 m2  

Sòl privat 9.140 m2       (39,24%) 9.140 m2  
Sostre privat:           26.676 m2         5.641,41 m2
Edificabilitat: 1,145 m2 st/m2         0,24 m2 st/m2
Nº habitatges: 242 51
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UA-2  Residencial 
 
Unitat d’actuació en base a una ordenació dels espais públics i dels usos residencials 
que es concreta en dues noves línies d’edificació entre mitgeres i l’acabament d’una 
altra existent, en aquest espai situat sobre el riu Daró. 

 

    
 
El sector s’ha de desenvolupar mitjançant  la figura del Pla especial  
Àmbit de planejament derivat no executat 

 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 14.650 m2
Sòl públic   8.485 m2 0 m2

Vialitat: 3.915 m2            0 m2
Zona verda: 2.930 m2            0 m2
Equipaments 1.640 m2            0 m2

Sòl privat   6.165 m2 0 m2
Sostre privat:           8.802 m2            0 m2
Edificabilitat: 0,60 m2 st/m2            0 m2 st/m2
Nº habitatges: 66 0

 
L’ordenació bàsica indicada al PG presenta greus impactes sobre el sistema 
hidrològic del Daró, essent necessari una nova ordenació que eviti l’ocupació per 
edificacions de les zones inundables. 
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UA-3 Residencial. 
 
Unitat d’actuació en el límit del sòl urbà que comprèn el terreny delimitat per la 
carretera de Calonge, prolongació del carrer de Santa Llúcia, camí existent per la 
prolongació del carrer de Martí Barrera, i el terreny on s'ubiquen les sitges de l’antic 
Servei Nacional del Blat. 
 

 
 
Àmbit de planejament derivat totalment executat, reparcel·lat i urbanitzat 
 
Característiques: 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 2.118,99 m2 2.118,99 m2
Sòl públic   1.212,32 m2  1.212,32 m2

Vialitat:      219,23 m2 (10%)     219,23 m2 (10%)
Zona verda:      993,09 m2 (47%)     993,09 m2 (47%)
Equipaments         0,00 m2 (0%)         0,00 m2 (0%)

Sòl privat      906,67 m2      906,67 m2
Sostre privat:   1.654,32 m2   1.761,33 m2
Edificabilitat:         0,78 m2 st/m2          0,83 m2 st/m2
Nº habitatges: 16 16
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UA-4 Equipaments 
 
Unitat d’actuació que comprèn la part del Camp Parroquial que es qualifica com a 
equipament cultural-religiós, ja existent, i que es delimita en els plànols d'ordenació. 

 

 
 
Àmbit de planejament derivat pendent de desenvolupar. 
 
Característiques: 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 5.767,55 m2 0 m2
Sòl públic 5.767,55 m2 0 m2

Vialitat:        419,75 m2 (7%)     0 m2 (0%)
Zona verda:        586,32 m2 (10%)     0 m2 (0%)
Equipaments     0 m2 (0%)

Sòl privat 
Equipament 4.761,48 m2     0 m2 (0%)
Sostre privat:      3.386,40 m2      0 m2
Edificabilitat:      0,80 m2 st/m2      0 m2 st/m2
Nº habitatges: 0 0

 
 
 

UA-5 Residencial 
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Unitat d’actuació que comprèn la faixa de terrenys entre el rec anomenat El Raig i el 
traçat del vial de prolongació del carrer de Coll i Vehí. Aquesta unitat ha de cedir el 
vial de vianants d'enllaç de les escoles amb l'espai lliure del Camp Parroquial, així 
com una petita part extrema i una franja d'aparcament per al nou carrer prolongació 
de Coll i Vehí.  

 
 
Modificació del PGOU que ordena l’àmbit amb predomini d’ús residencial. 
Aprovació definitiva  el  12/12/2002. 
 
Àmbit de planejament derivat totalment executat, reparcel·lat i urbanitzat, pendent de 
la recepció de les obres per part de l’ajuntament. 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 9.725,71 m2 9.855,66 m2
Sòl públic 4.819,69 m2 4.737,51 m2

Vialitat:    2.964,13 m2 (30%)     2.966,30 m2
Zona verda:      652,64  m2 (7%)        557,77 m2
Equipaments          0,00 m2            0,00 m2

Sòl privat 4906,02 m2 5.118,15 m2
Sostre privat: 11.646,16 m2        781,82 m2
Edificabilitat:       1,251 m2 st/m2            0,08 m2 st/m2
Nº habitatges: 105 7

 

UA-7 Residencial 

Unitat d’actuació que comprèn d'una banda, la connexió viària del sector urbanitzable 
amb el carrer del Morró i, de l'altra, la definició del vial vertebrador del Pla Parcial la 
Guardiola com a sistema general inclòs en aquella, segons es grafia en els plànols 
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d'ordenació. Es determinen també les àrees de canvi d'ús industrial (clau 5) a 
residencial (claus 2i i 3e), vialitat i espais lliures (clau a). El sistema d'actuació de 
l'UA7 serà el d'expropiació. 
 

  
 
 
L’ordenació d¡aquest sector es concreta en la MOD3-PG aprovada definitivament el 2 
de juny de 1993 
 
Àmbit de planejament derivat totalment executat, reparcel·lat i urbanitzat 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 3.065,34 m2 2.641,06 m2
Sòl públic 1.969,93 m2 1.672,05 m2

Vialitat: 1.944,20 m2     1.672,05 m2 (63%)
Zona verda: 25,73 m2             0,0 m2 (0%)
Equipaments             0,0 m2 (0%)

Sòl privat 1.095,41 969,01 m2
Sostre privat: 3.061 m2     2.592,52 m2
Edificabilitat: 1,00 m2/m2           0,98 m2 st/m2
Nº habitatges: 23 23
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UA-8 Residencial 

Unitat d’actuació que comprèn la connexió del sector urbanitzable amb el camí de 
Fonteta i, de l'altra, la definició del vial principal del Pla Parcial del sector la Guardiola 
com a sistema general, inclòs dins d'aquesta unitat d'actuació, segons es grafia en 
els plànols d'ordenació. 

 
 

L’ordenació d’aquest sector es concreta en la MOD4-PG aprovada definitivament el 2 
de juny de 1993, ordenació que es modifica l’any 2005, de 26/04/2005, que corregeix 
l’esmena d’ofici de la modificació del PGOU de març de 1996. 
 
Àmbit de planejament derivat pendent de desenvolupar 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 6.697,57 m2 0 m2
Sòl públic 3.713,82 m2 0 m2

Vialitat:     1.972,85 m2 (29%)        0 m2 (0%)
Zona verda:     1.740,97 m2 (26%)        0 m2 (0%)
Equipaments           0,00 m2 (0%)        0 m2 (0%)

Sòl privat 2.983,75 m2 0 m2
Sostre privat:     5.345,96 m2         0 m2
Edificabilitat:           0,80 m2 st/m2         0 m2 st/m2
Nº habitatges: 48 0
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6.3.2 PLANS ESPECIALS DE PROTECCIÓ   

PERI Barri Vell Residencial 

L’any 1994 es va aprovar el Pla especial de Protecció del Casc Antic de la Bisbal 
(PE-BV) 

 
 
Característiques: 
 

 
 

 

 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 51.126,18 m2 51.126,18 m2
Sòl públic 21.325,82 m2 21.325,82 m2

Vialitat:     15.390,61 m2     15.390,61 m2
Zona verda:       2.035,12 m2       2.035,12 m2
Equipaments       3.900,09 m2       3.900,09 m2

Sòl privat 29.800,36 m2 29.800,36 m2
Sostre privat:     78.330,68 m2      82.154,39 m2
Edificabilitat:             1,53 m2 st/m2               1,60 m2 st/m2
Nº habitatges: - -



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        98 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC  

6.3.3 PLANS ESPECIALS DE REMODELACIO DE VIALS 

PE-R1 Vialitat 

Sector que comprèn la connexió de la vialitat principal entre el sòl urbà i el Pla Parcial 
del sector urbanitzable del Mas Paretas, segons es grafia en els plànols. 

 
 
Àmbit de planejament derivat pendent d’execució 
 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 3.646,45 m2
Sòl públic 1.368,75 m2

Vialitat:     1.368,75 m2 (38%)
Zona verda:           0,00 m2 (0%)
Equipaments           0,00 m2 (0%)

Sòl privat 2.277,70 m2
Sostre privat:     2.503,94 m2
Edificabilitat:            0,68 m2 st/m2
Nº habitatges: 34
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PE-R2 Vialitat 
 
Sector que comprèn la definició del vial principal del c/ Doctor Robert i la seva 
connexió amb el c/ Pau Casals, completant l’espai d’equipament contigu a les 
dependències municipals d’informació turística i promoció, segons es grafia en els 
plànols d'ordenació. 

 
 
PGOU i modificació del mateix amb la voluntat d’ordenar la vialitat del sector i 
l’equipament d’ús públic. Aprovació definitiva  modificació el  27/04/2005. 
 
Àmbit de planejament desenvolupat. 
 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 1.6797 m2 1.6797 m2
Sòl públic 1.263,00 m2 1.263,00 m2

Vialitat:     615,64 m2     615,64 m2
Zona verda:           0,00 m2           0,00 m2
Equipaments        647,36 m2        647,36 m2

Sòl privat 416,00 m2 416,00 m2
Sostre privat:     1.520,56 m2     1.520,56 m2
Edificabilitat:           0,90 m2 st/m2           0,90 m2 st/m2
Nº habitatges: 
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6.3.4 PLANS ESPECIALS DE TRANSFORMACIÓ D’USOS 

PE-T1 Residencial 

     
 
Àmbit de planejament derivat pendent de desenvolupar 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 19.300 m2 19.300,00 m2
Sense ordenació 18.373,86 m2
Sòl públic 9.320 m2

Vialitat:            3.860 m2 (20%) 926,14 m2
Zona verda:            3.337 m2 (19%)
Equipaments            2.123 m2 (11%)

Sòl privat 9.980 m2
Sostre privat:              20.844 m2
Edificabilitat: 1,08 m2 st/m2
Nº habitatges: 145
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PE-T2 Residencial 
 
Pla Especial que transforma per a usos residencials i d’equipament comunitari els 
terrenys on s’ubicava la indústria SATA que comprèn una part important de l’illa 
delimitada per la carretera  Girona-Palamós, carrer Coll i Vehí i carrer Nou. 
 

     

 

Sector ordenat mitjançant la figura de PE (AD 18.03.1998 i Publicat 24/10/2001) que 
ordena l’àmbit amb predomini d’ús residencial . 
Modificació del PE. Aprovació definitiva  el  26/04/2005. 
 
Àmbit de planejament derivat totalment executat, reparcel·lat i urbanitzat. 
 
Característiques: 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 MPE 

Sup. del sector: 6.620 m2 6.620 m2
Sòl públic 2.565,41 m2 2.565,41 m2

Vialitat:       1.620 m2 (24%)     1.599,14 m2 (24%)
Zona verda:          223 m2 (3%)        219,06 m2 (3%)
Equipaments        745 m2 (11%)       747,21 m2 (11%)

Sòl privat 4.032 m2 4.054,33 m2
Sostre privat:        8.275 m2      7.933,00 m2
Edificabilitat:          1,25 m2 st/m2             1,19 m2 st/m2
Nº habitatges: 56 56
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PE-T3 Residencial “La Catalana” 

 
Pla Especial que pretén transformar per a usos residencials i d’equipament 
comunitari els terrenys on s’ubica la indústria Industrial Ceràmica Bosch S.A.  
 

 
 
Àmbit de planejament derivat pendent de desenvolupar tot i que hi ha una proposta 
de planejament redactada que segueix els paràmetres següents: 

 
 

 Proposta de 
planejament 

Consolidat 2010 

Sup. del sector: 29.985,00 m2 29.311,35 m2
Sense ordenació - 24.819,64 m2 (85%)
Sòl públic 16.234,95 m2

Vialitat:     7.800,00 m2 (26%)
Zona verda:     6.336,00 m2 (21%)
Equipaments     2.098,95 m2 (7%)

Sòl privat 13.750,05 m2
Sostre privat:    20.989,50 m2
Edificabilitat:             0,70 m2 st/m2
Nº habitatges: 195
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PE-T4 Residencial “Brancos” 

 
Pla Especial que pretén transformar per a usos residencials i d’equipament 
comunitari els terrenys on s’ubica la indústria IC Brancós S.A.  
 

 
 
Àmbit de planejament derivat pendent de desenvolupar 

 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 38.016,00 m2 37.119,33 m2
Sense ordenació 0 m2 36.053,94 m2 (85%)
Sòl públic 0 m2

Vialitat:            7.603 m2 (20%)
Zona verda:         6.463 m2 (17%)
Equipaments 3.421 m2 (9%)

Sòl privat 0 m2
Sostre privat:      27.371 m2
Edificabilitat:               0,72 m2 st/m2
Nº habitatges: 190
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PE-T5 Residencial 

 
Pla Especial que pretén transformar per a usos residencials i d’ús públic els terrenys 
de l’àmbit que té façana al Carrer Nou.  
 

 
 
Àmbit de planejament ordenat en la Modificació puntual del Sector La Guardiola, 
aprovat definitivament el 2 de juny de 1993. Pendent de desenvolupar 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 2.469,62 m2
Sòl públic 370,83 m2

Vialitat:            104,25 m2 (0%)
Zona verda:       266,29 m2 (0%)
Equipaments                0 m2 (0%)

Sòl privat 2.098,79 m2
Sostre privat:      2.146,65 m2
Edificabilitat:             0,87 m2 st/m2
Nº habitatges: 21 -
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6.3.5 PLA ESPECIAL EN COMPLIMENT DE SENTÈNCIES 

PE - Mas Paretas 

Pla especial redactat amb l’objectiu d’ordenar la finca anomenada “Mas Paretas”, per 
dur a terme el compliment de la Sentència del Tribunal Suprem (Sala 4ª) de data 6 
de juny de 1996, en base a la qual la referida finca classificada pel PGOU/82 com a 
sòl urbanitzable no programat ha de ser classificada com a sòl urbà i desenvolupada 
mitjançant la figura d’un Pla especial. 

 
 
El sector es troba desenvolupat. 
 
Característiques: 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 16.667,70 m2 16.667,70 m2
Sòl públic 0 m2 0 m2

Vialitat: 4.050,80 m2 (24,30 %) 4.050,80 m2 (24,30 %)
Zona verda: 3.360,00 m2 (2016 %) 3.360,00 m2 (2016 %)
Equipaments 2.992,20 m2(17,95 %) 2.992,20 m2(17,95 %)

Sòl privat 6.264,70 m2 6.264,70 m2
Sostre privat: 8.331,75 m2 8.331,75 m2
Edificabilitat: 0,50 m2 st/m2 0,50 m2 st/m2
Nº habitatges: 58 hab/ha 58 hab/ha
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6.3.6 PLANS ESPECIALS INDUSTRIALS 

PE – L’Aigüeta – Polígon A 

Pla especial redactat i aprovat l’any 1994, amb l’objectiu d’ordenar el sòl urbà 
industrial, qualificat pel PG/82, i situat a l’est de la carretera. El PE corresponent a 
aquest Polígon A fou modificat i aprovat l’any 2001 i modificat de nou l’any 2003. 
Superfície: 14,38 ha.  
 

               

 
 
El sector està subdividit en dos polígons. El Polígon A1 es troba executat i manca per 
completar l’execució del Polígon A2.
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PE – L’Aigüeta – Polígon B 
Pla especial redactat i aprovat l’any 1994, amb l’objectiu d’ordenar el sol industrial, 
qualificat pel PG/82, a l’oest de la carretera. Superfície: 8,4 ha. 
 
 

               

 

El sector està subdividit en dos polígons que es troben totalment executats.
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6.3.7 ALTRES PLANS ESPECIALS EN EL SÒL URBÀ 
 
1. Les Normes urbanístiques del PGOU/1982, estableixen en la seva Disposició 
final, que de forma immediata a l’entrada en vigor del Pla (concretament en el termini 
d’un any) s’havien de redactar tres Plans especials:  

PE d’ordenació del sistema de recollida, abocament i tractament 
d’escombreries 

PE  de depuració racional de les aigües residuals 

PE de protecció d’incendis 

 
Cap d’aquests Plans especials s’ha redactat. 
 
 
2. La Disposició Transitòria segona de les mateixes Normes estableixen la 
necessitat de redactar: 

PE – Catàleg de protecció dels edificis de valor històric o arquitectònica.   

 
L’any 1994 es va aprovar el Pla especial de Protecció del Casc Antic, que actuava 
sobre els edificis ve valor arquitectònic i històric emplaçats dins l’àmbit del Pla, però 
amb caracter general, per a toota la ciutat, no s’ha redactat el Catàleg a que fa 
referència la DT 2ª de les Normes urbanístiques del PG/1982. 
 

6.3.8  SÒL URBÀ PROVINENT DE SECTORS URBANITZABLES PROGRAMATS 
DEL PGOU DE 1982 

SUD1 - UP-1 La Guardiola Fase I Residencial 
 
Aquest sector comprèn la faixa de terreny situada entre el barri de la Guardiola, la 
zona escolar i el Camp Parroquial, que queda delimitada en els plànols d'ordenació. 
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Prové de la Modificació de PG de 2 de febrer de 1993. Pla parcial i modificació del 
pla parcial que ordena l’àmbit amb predomini d’ús residencial. Aprovació definitiva el 
15/04/1997 i Publicat el 23/07/1993. 

 
Àmbit de planejament derivat totalment executat, reparcel·lat i urbanitzat 
 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 64.068,92 m2 63.912,19 m2
Sòl públic 0 m2 34.623,73 m2

Vialitat:   14.402,91 m2 (22%)   13.820,37 m2 (21%)
Zona verda:   13.607,67 m2 (21%)   13.615,23 m2 (21%)
Equipaments                0 m2 (0%)     7.188,13 m2 (11%)

Sòl privat 0 m2 29.288,46 m2
Sostre privat:    51.282,19 m2     8.841,91 m2
Edificabilitat:             0,65 m2 st/m2            0,14 m2 st/m2
Nº habitatges: 269                  0
 

 
 

6.4.   HABITATGE I POBLACIÓ EN EL PLANEJAMENT VIGENT 
 
6.4.1   L’HABITATGE EN EL PLANEJAMENT VIGENT 
El Pla General de 1982 preveia que en el sòl urbà, amb exclusió de les zones de 
transformació d’ús, un total de 1.211 habitatges, i en el sector de sòl urbanitzable La 
Guardiola un total de 872 habitatges. 
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       Àmbits d’anàlisi PGOU/82  

 
PREVISIÓ HABITATGES PGOU/82  SÒL URBÀ SÒL URBANITZABLE 
Sectors consolidats 970  
Habitatges reutilitzables 340  
Noves ordenacions 493 872 
 1.211  
Habitatges totals ordenats en zones 2.083 
Habitatges en Àrees de Transformació 607  
Habitatges Totals PGOU 1982 2.690 

Font: Memòria del PGOU/82 i elaboració pròpia 

6.4.2 CAPACITAT DEL PLANEJAMENT VIGENT EN RELACIÓ AL PARC 
D’HABITATGES  
 
SOL URBÀ 
De l’estudi del grau d’execució del planejament vigent, fet per barris (districtes censals), es 
dedueix que en el sòl urbà: 
 

Sostre residencial total ordenat   1.229.472 m2     
 
Sostre residencial consolidat 2009      781.844 m2     
Sostre estimat destinat a habitatge (80%)     625.475 m2 

número d’habitatges 2009 - padró  5.751 habitatges 
m2 de sostre per habitatge   109 m2/habitatge 

  
Habitatges principals estimats (70%)  4.026 habitatges 
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Habitants per habitatges totals   1,93 habitants/habitatge 
Habitants per habitatges principals   2,75 habitants/habitatge 
 

Pel càlcul del potencial de nous habitatges que admetria el planejament general vigent es 
parteix del sostre residencial no consolidat i s’estima: 

a) que del sostre residencial potencial, un màxim del 75% es destinaria a habitatges 
b) que es mantindria l’actual relació de sostre construït per habitatge 
c) que es mantindria l’actual relació entre habitatges totals i habitatges principals 
d) que es mantindria l’actual situació d’habitants per habitatge 

 
En funció d’aquestes estimacions:  
 
Sostre residencial no consolidat 2009      455.628 m2     
Sostre estimat que es destinaria a habitatge  341.721 m2 

m2 de sostre per habitatge   109 m2/habitatge 
número potencial d’habitatges  3.135 habitatges 

 
Numero potencial d’habitatges principals   2.194 habitatges 

habitants per habitatge principal  2,75 habitants/habitatge 
Població Padr2009     11.082 habitants 

 
TOTAL SÒL URBÀ 
  NÚM. TOTAL HABITATGES   5.751 + 3.135 = 8.886 habitatges 
  NÚM. HABITATGES PRINCIPALS  4.026 + 2.194 = 6.220 habitatges 
  HORITZÓ POBLACIÓ ESTIMADA  17.105 habitants 
 
 
SOL URBANITZABLE DELIMITAT 
El Plans parcial que desenvolupen els tres sectors de sòl urbanitzable delimitat preveuen el 
següent número d’habitatges: 
 
 Sector SUD-1 “Mas Clarà” 154 habitatges  
 Sector SUD-2     28 habitatges 
 Sector SUD-3 “Camp Gran”   65 habitatges 
  
TOTAL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 
  NÚM. TOTAL HABITATGES   247 habitatges 
  NÚM. HABITATGES PRINCIPALS  173 habitatges 
  HORITZÓ POBLACIÓ ESTIMADA  476 habitants 
 
 
SOL URBANITZABLE DELIMITAT 
Els sòls urbanitzables no programats pel planejament vigent, descomptats els sector que el 
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i el Pla de delimitació del PIEN de les 
Gavarres ordenen que es classifiquin com a sòls no urbanitzables, aplicant una densitat mitja 
de 35 habitatges per hectàrea, admetrien el següent número d’habitatges: 
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Sector SUNP-3  101 habitatges (35 hab/ha) 
Sector SUNP-4  163 habitatges (35 hab/ha) 
Sector SUNP-7    91 habitatges 

 
TOTAL SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT  
  NÚM. TOTAL HABITATGES   355 habitatges 
  NÚM. HABITATGES PRINCIPALS  248 habitatges 
  HORITZÓ POBLACIÓ ESTIMADA  682 habitants 
 
 
 
CAPACITAT TOTAL D’HABITATGES DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 

TOTAL SÒL URBÀ     8.886 habitatges 
TOTAL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT     247 habitatges  
TOTAL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT    355 habitatges 

 

POTENCIAL ESTIMAT D’HABITATGES PRINCIPALS EN EL PGOU        9.488 habitatges 
 
 
 
CAPACITAT TOTAL D’HABITATGES PRINCIPALS DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 

TOTAL SÒL URBÀ     6.220 habitatges 
TOTAL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT     173 habitatges  
TOTAL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT    248 habitatges 

 

POTENCIAL ESTIMAT D’HABITATGES PRINCIPALS EN EL PGOU        6.641 habitatges 
 
 

 
HORITZÓ DE POBLACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT 
 

TOTAL SÒL URBÀ     17.105 habitants 
TOTAL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT       476 habitants  
TOTAL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT      682 habitants 

 

HORITZÓ ESTIMAT D’HABITANTS EN EL PGOU             18.263 habitants 
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7. EL SÒL URBANITZABLE  

7.1 EL SÒL URBANITZABLE EN 
EL PGOU / 1982  
 
El Pla General d’Ordenació Urbana de 
1982 delimitava diferents sectors de sòl 
urbanitzable: 
 
1. Sòl urbanitzable programat: 
Sector. “UP-1. La Guardiola” de 6,07 ha. 
 
Per a aquest sector el PG/82 detalla les 
condicions d’ordenació, d’edificació i d’ús. 
 
2. Sòl urbanitzable no programat: 
2.a.       Tipus I – Nuclis Turístics Aïllats 
              Sector “NTA TI-1” de 18,0 ha. 
              Sector “NTA TI-2” de 26,3 ha. 
2.b. Tipus II – Zones hoteleres i residencial 

col·lectives 
 Sector “ZHR TII-2” format per dos 
àrees territorials situades amb front a 
la carretera d’accés a les Gavarres, de 
53,0 ha. 

2.c. Tipus III – Zones turístiques annexes a 
sòl urbà 
 El Pla no delimita cap sector si be a la 
seva Normativa hi figura aquests 
epígraf. 

2.d. Tipus IV – Zones de creixement de 
població, amb una superfície total de 
16,5 ha. 

 Sector “ZCP TIV-UNP.1”, de 6,0 ha 
 Sector “ZCP TIV-UNP.2”, de 2,0 ha 
 Sector “ZCP TIV-UNP.3” de 3,0 ha 
 Sector “ZCP TIV-UNP.7”, de 4,2 ha 
2.e. Tipus V – Zones industrials 
 Sector “ZI V – 1” de 38,3 ha. 
 
Per a aquests sectors el PG/82 determina 
estàndards per a sistemes, edificabilitat i tipus 
d’ordenació i usos admesos. 
 

 

                                                                                    CLASSIFICACIÓ DEL SÒL PGOU 1982  

7.2 SITUACIÓ ACTUAL DEL SÒL URBANITZABLE  
Amb posterioritat l’Ajuntament ha modificat aquesta ordenació de 1982 i en l’actualitat la 
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situació és la següent: 
 

SÒL URBÀ PROVINENT DE SÒL URANITZABLE PROGRAMAT (DELIMITAT) 

Actuació 
Superfície  

m2 
Tipologia 

d’ús
Planejament Estat 

UP-1 La Guardiola  64.068,92 Residencial Mod PG 1993 Sector desenvolupat
TOTAL 64.068,92   Actual sòl urbà 

 
SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT (DELIMITAT) 

Actuació 
Superfície 

m2 
Tipologia 

d’ús
Planejament Estat 

D1 
SUD UP-3  

8.054,60 Residencial Mod PG 1993
Pla parcial 

aprovat 2010 

Pendent 
desenvolupar 

D2 
SUD Mas Clarà 
Sector de nova 
classificació 

67.780,00 Residencial Modif. 2009 
Pla parcial 

aprovat 2010 

Pendent de 
desenvolupar 

D3 
SUD Camp Gran 
provinent de l’antic 
UNP-2 Residencial 

18.959,56 Residencial PAU 2005 
Pla parcial 

aprovat 

Pendent de 
desenvolupar 

TOTAL 94.794,16     

 
SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT (NO DELIMITAT) 

Actuació 
Superfície 

m2 
Tipologia 

d’ús 
Planejament Estat 

T1.1 
“NTA I-1” 

188.685 nucli aïllat  Classificat SNU per 
PEIN les Gavarres i 
PTP-CG 

T1.2 
“NTA I-2” 

27.643 nucli aïllat  No desenvolupat 
Classificar SNU per 
PTP-CG 

T2.1 
“ZHR II-2” 

629.938 Hoteler  
residencial 

 Classificat SNU per 
PEIN les Gavarres i 
PTP-CG 

T3 
“ZCP IV - UNP.3” 

28.865 residencial  No desenvolupat 

T4 
“ZCP IV – UPN 4” 

46.690 residencial  No desenvolupat 

T7 
“ZCP IV – UPN 7” (*) 

25.991 residencial  No desenvolupat 

T5 
“ZI V – 1”  

376.411 industrial  No desenvolupat 
Classificar SNU per 
PTP-CG  

TOTAL 1.324.223

(*) En compliment de sentència del TS, 1,66 ha del sector UNP-7 es classificaren l’any 1997 com a sòl urbà a 
desenvolupar mitjançant el Pla especial Mas Paretas. 
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7.3  SECTORS URBANITZABLES PROGRAMATS (DELIMITATS) 

En l’actualitat tres sectors de sòl urbanitzable es troben amb planejament derivat 
aprovat, encara que no s’ha iniciat el procés urbanitzador ni el reparcel.latori. 

D2 - SUD2 - UP-3 Residencial 

 
Aquest sector afecta als terrenys situats a l’extrem est del sector La Guardiola, que 
queden delimitats en els plànols d'ordenació. 
 

 
 
L’ordenació prové de la Modificació del PG de 2 de febrer de 1993.  Àmbit amb 
planejament derivat aprovat l’any 2010, pendent de desenvolupar.  
 
Característiques de planejament: 
 

 Ordenació 
planejament general 

Pla parcial 2010 

Sup. del sector: 8.054,60 m2 7.657,90 m2
Sòl públic 4.271,48 m2

Vialitat:  (15%)     1.942,40 m2 (25%)
Zona verda:  (20%)     1.531,60 m2 (20%)
Equipaments  (6%)        797,48 m2 (10%)

Sòl privat 3.386,42 m2
Sostre privat:       3.837,08 m2
Edificabilitat:              0,50 m2 st/m2              0,50 m2 st/m2
Nº habitatges: 28 27
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D1 - SUD3 - Mas Clarà Residencial 

 
Aquest sector urbanitzable discontinu comprèn els terrenys situats a tocar de la 
carretera de Castell d’Empordà i de la zona esportiva municipal, tal com queda 
delimitada en els plànols d'ordenació. 
 

 
 

Àmbit de planejament derivat aprovat definitivament l’any 2010, pendent de 
desenvolupar. Els paràmetres d’ordenació són els següents: 
 

 
 Planejament vigent Consolidat 2010 

Sup. del sector: 67.140 m2 0 m2
Sòl públic 4.271,48 m2 0 m2

Vialitat:     12.085,20 m2 (18%)                0 m2 (0%)
Zona verda:     11.413,80 m2 (17%)                0 m2 (0%)
Equipaments     12.756,60 m2 (19%)                0 m2 (0%)

Sòl privat 30.884,40 m2 0 m2
Sostre privat:       23.499,00 m2                  0 m2
Edificabilitat:              0,35 m2 st/m2                  0 m2 st/m2
Nº habitatges: 154 0
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D3 - SUD4 Camp Gran – Provinent del UNP-2 Residencial 

Sector de sòl urbanitzable amb Pla Parcial aprovat que correspons a l’antic sector de 
sòl urbanitzable no programat Sector UNP IV-2, que comprèn els terrenys planers 
amb un lleuger pendent de baixada cap a l’Avda. Lluís Companys fins els límits sud i 
sud-est que els configuren els darreres de les parcel·les del c/ de Santa Llúcia.  

 

 
 
El sector, aprovat definitivament el 29/09/2005, es troba pendent de reparcel·lació i 
urbanització. 

 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 18.959,56 m2 0 m2
Sòl públic 11.425,36 m2 0 m2

Vialitat:     5.566,86 m2 (29%)                0 m2 (0%)
Zona verda:     4.013,30 m2 (21%)                0 m2 (0%)
Equipaments     1.845,20 m2 (10%)                0 m2 (0%)

Sòl privat 7.534,20 m2 0 m2
Sostre privat:      9.479,70 m2                  0 m2
Edificabilitat:             0,50 m2 st/m2                  0 m2 st/m2
Nº habitatges: 65 0
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7.4 ELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT (NO 
DELIMITAT) 
 
El PGOU plurimunicipal de 1982 defineix cinc tipus de sectors amb les següents 
característiques: 
 
TIPUS I NUCLIS TURÍSTICS AÏLLATS 
Es tracta d’unitats residencials, concebudes com a nuclis turístics i de segona 
residència aïllats: 

TI.1 - Situada al peu de les Gavarres i a l’est de la carretera GE-60, de 18,72 
ha de superfície. 

TI.2 -  Situada a l’extrem nord del municipi, limítrof amb Ullastret, de 27,64 ha 
de superfície. 

 
TIPUS II ZONA HOTELERA I RESIDENCIAL COL.LECTIVA 
Àrea projectada com a zona hotelera i residencial col·lectiva situada a la carretera de 
la Bisbal a les Gavarres.  

T2.1 -  Situada a l’extrem sud-oest del municipi, limítrof amb en terme de 
Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, de 62,90 ha de superfície. 

 
TIPUS IV SECTORS DE NOU CREIXEMENT RESIDENCIAL 
 T4.2 - Situat al sud de l’Avinguda President Companys 
 T4.3 - Situat al sud del sòl urbà i a l’oest del Convent de Sant Sebastià. 

T4.4 – Situat entre el Sector La Guardiola i el camí de Guardiola 
 T4.7 - Situat al sud del Camí de Guardiola  
 
TIPUS V SECTORS DE NOU CREIXEMENT INDUSTRIAL 

T5.1 – Situat entre el límit sud del sòl urbà i el peu de les Gavarres. 

 

La situació actual d’aquest sòl urbanitzable no programat és la següent: 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ        119 DOCUMENT II     
ESTUDIS PRELIMINARS  ANÀLISI URBANISTIC  

T1.1 - UNP-TI.1 Residencial – Nucli turístic 
 
Sector classificat pel PGOU de 1982 com a urbanitzable no programat, situada al peu de les 
Gavarres i a l’est de la carretera GE-60, de 18,86 ha de superfície, segons medició sobre 
base topogràfica digitalitzada. 
 
El 78% de la seva superfície es troba dins l’àmbit del Pla especial de delimitació de les 
Gavarres, i les Normes del Pla estableixen que el sòl situat dins  l’àmbit del Pla és classifica 
de sòl no urbanitzable, i determina que els plans urbanístics l’àmbit d’ordenació dels quals 
afecti l’àmbit d’aquest Pla especial, en el nostra cas el POUM, han d’incorporar aquest règim 
de sòl en les seves determinacions i justificar degudament el seu compliment.  
 
Així, la superfície de del sòl del UNP-TI.1 situat dins el l’EIN les Gavarrers te la classificació 
de sòl no urbanitzable. 

 
En conseqüència la revisió del PGOU haurà de classificar dins el sòl no urbanitzable les 
àrees del  SUNP-TI.1 del PG/82 situades dins l’EIN, de superfície 14,71 ha. 
 
Pel que fa a la resta de terrenys de l’antic sector TI.1, delimitat pel PG/82 i de superfície 4,16 
ha, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines els classifica com a sòl no 
urbanitzable de protecció especial, i en conseqüència així hauran de ser tractades en el nou 
POUM. 
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T1.2 - UNP-TI.2 Residencial – Nucli turístic 

Sector urbanitzable no programat situat al nord del terme municipal que inclou el paratge de 
Sant Martí de Llaneres. 

 
 
No s’ha tramitat cap Programa d’Actuació Urbanística que classifiqui com a sòl urbanitzable 
programat aquest sector 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 27,64 ha
Sòl públic 0 m2

Vialitat: 12 %
Zona verda: 25 %
Equipaments 6 %

Sòl privat 0 m2
Sostre privat: 0 m2
Edificabilitat: 0,20 m2 st/m2
Densitat 10 hab/ha

En aquesta àrea concorren característiques i circumstàncies específiques, per les quals el 
PTP-CG considera exclusivament l’estratègia de la seva extinció, tota vegada que el seu 
desenvolupament comportaria una absoluta contradicció amb els criteris de planejament 
adoptats en la formulació del Pla territorial. 

 
Per aquest motiu, el POUM haurà de classificar la totalitat d’aquest sector dins el règim de 
sòl no urbanitzable. 
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T2.2 - SUNP-TII.1 Zona hotelera - Residencial col·lectiva 

Sector classificat pel PGOU de 1982 com a urbanitzable no programat, situat al peu de les 
Gavarres i a l’est de la carretera GE-60, de de 53,0 ha. segons consta a la Memòria del PG/82 i 
de 62,9 ha. segons medició sobre base topogràfica digitalitzada.  

 
El 92% de la seva superfície es troba dins l’àmbit del Pla especial de delimitació de les 
Gavarres, i les Normes del Pla estableixen que el sòl situat dins  l’àmbit del Pla és classifica 
de sòl no urbanitzable, i determina que els plans urbanístics l’àmbit d’ordenació dels quals 
afecti l’àmbit d’aquest Pla especial, en el nostra cas el POUM, han d’incorporar aquest règim 
de sòl en les seves determinacions i justificar degudament el seu compliment.  
 
Així, la superfície de del sòl del UNP-TII.1 situat dins el l’EIN les Gavarrers te la classificació 
de sòl no urbanitzable.      

                         
  
En conseqüència la revisió del PGOU haurà de classificar dins el sòl no urbanitzable les 
àrees del  SUNP-TII.1 del PG/82 situades dins l’EIN, ,  de superfície 57,78 ha  
 
Pel que fa a la resta de terrenys de l’antic sector TII.1, delimitat pel PG/82 i de superfície 5,11 
ha, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines els classifica com a sòl no 
urbanitzable de protecció especial, i en conseqüència així hauran de ser tractades en el nou 
POUM. 
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T4 - UNP-T4.1 Residencial 

Sector urbanitzable no programat que s’estén des del límit del sòl urbà al darrera de 
les parcel·les del c/ Josep Irla fins al límit sud del sector que ve configurat pel camí 
de La Guardiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s’ha tramitat cap Programa d’Actuació Urbanística que classifiqui com a sòl 
urbanitzable programat aquest sector. 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 4,67 ha 0 m2
Sòl públic 0 m2 0 m2

Vialitat: 12 % 0 m2 (0%)
Zona verda: 20 % 0 m2 (0%)
Equipaments 6 % 0 m2 (0%)

Sòl privat 0 m2 0 m2
Sostre privat: 0 m2 0 m2
Edificabilitat: 0,50 m2 st/m2 0 m2 st/m2
Nº habitatges: 35 hab/ha 0
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T3 - UNP-T4.3 Residencial 

Sector de sòl urbanitzable no programat que comprèn els terrenys assenyalats al 
límit sud del sòl urbà a tocar del convent de Sant Sebastià i de l’església de Sant 
Francesc a través de l’avinguda del mateix nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s’ha tramitat cap Programa d’Actuació Urbanística que classifiqui com a sòl 
urbanitzable programat aquest sector. 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 2,88 ha 0 m2
Sòl públic 0 m2 0 m2

Vialitat: 12 % 0 m2 (0%)
Zona verda: 20 % 0 m2 (0%)
Equipaments 6 % 0 m2 (0%)

Sòl privat 0 m2 0 m2
Sostre privat: 0 m2 0 m2
Edificabilitat: 0,50 m2 st/m2 0 m2 st/m2
Nº habitatges: 35 hab/ha 0
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T7 - UNP-T4.7 Residencial 

Sector urbanitzable no programat que s’estén al sud del sector UNP-4, en el paratge 
conegut com a Hort d’en Massanet, al sud del Camí de Gaurdiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s’ha tramitat cap Programa d’Actuació Urbanística que classifiqui com a sòl 
urbanitzable programat aquest sector. 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 2,60 ha 0 ha
Sòl públic 0 m2 0 m2

Vialitat: 12 % 0 m2 (0%)
Zona verda: 20 % 0 m2 (0%)
Equipaments 6 % 0 m2 (0%)

Sòl privat 0 m2 0 m2
Sostre privat: 0 m2 0 m2
Edificabilitat: 0,50 m2 st/m2 0 m2 st/m2
Densitat 35 hab/ha 0
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T-5 - UNP- T5.1 Industrial 

Sector de sòl urbanitzable no programat previst al sud de la traça de la variant de la Bisbal 
d’Empordà, entre el sòl urbà i els terrenys situats al peu de l’EIN d eles Gavarres. 

 

                           

No s’ha tramitat cap Programa d’Actuació Urbanística que classifiqui com a sòl urbanitzable 
programat aquests sector. 
 

 Planejament vigent Consolidat 2010 
Sup. del sector: 37,64 ha 0 ha
Sòl públic 0 m2 0 m2

Vialitat: 25 % 0 m2 (0%)
Zona verda: 10 % 0 m2 (0%)
Equipaments 5 % 0 m2 (0%)

Sòl privat 0 m2 0 m2
Sostre privat: 0 m2 0 m2
Edificabilitat: 2m3/m2 0 m2 st/m2

En aquesta àrea concorren característiques i circumstàncies específiques, per les quals el 
PTP-CG considera exclusivament l’estratègia de la seva extinció, tota vegada que el seu 
desenvolupament comportaria una absoluta contradicció amb els criteris de planejament 
adoptats en la formulació del Pla territorial. 

 
Per aquest motiu, el POUM haurà de classificar la totalitat d’aquest sector dins el règim de 
sòl no urbanitzable. 
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