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MEMÒRIA DE L’AVANÇ DE PLA 
 

Revisar el planejament general actual significa repensar sobre l’estructura del territori i els 
assentaments urbans consolidats que configuren el municipi de la Bisbal d’Empordà la 
proposta urbanística existent, i fer-ho remarcant aquells valors que, com a societat, hem 
reforçat i afegit  als que foren la referència sobre la que es va projectar el marc urbanístic 
municipal l’any 1982, i que ha regulat el desenvolupament urbà, econòmic i ambiental al 
llarg d’aquest període de 30 anys. 
 
Repensar per reordenar urbanísticament el municipi, i per entendre i establir les seves 
relacions amb les àrees urbanes pròximes, requereix conèixer i reconèixer sobre el 
territori la diversitat que aquest conté, i atendre a les seves especificitats, a la seva 
capacitat receptora de les activitats humanes, als seus límits i, alhora, reforçar els 
elements de complementarietat que estableix amb els sistemes veïns.  
 

 
 
Revisar el vigent Pla General ens obliga a conèixer les conseqüències que el 
desenvolupament de l’actual planejament ha tingut sobre la qualitat de vida de les 
persones, per l’equilibri del medi natural i pel desenvolupament dels objectius socials i 
econòmics que es pretenien. Aquest exercici ens permetrà posar en pràctica estratègies 
de planejament que buscaran l’equilibri entre les necessitats socials, les activitats 
econòmiques i la diversitat i funcionament dels ecosistemes, garantint els serveis 
ambientals essencials per al benestar de les persones. 
 
Perquè un POUM no és únicament un document tècnic i administratiu, sinó que 
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principalment és el marc de referència que la població i l’administració fixen per al seu 
desenvolupament futur, es redacta el present Avanç de pla, per tal de: 
 

- donar a conèixer i divulgar les principals característiques urbanístiques i 
ambientals del municipi, tant del medi físic natural com de l’espai urbanitzat,  

- concretar i fer èxplicits les directrius, propòsits i objectius que l’Ajuntament proposa 
i que han de guiar el procés de redacció del POUM 

- seleccionar i presentar les opcions i/o alternatives de planejament pròpies 
d’aquesta fase inicial de revisió de la planificació urbanística municipal   

- sotmetre al procés d’avaluació ambiental aquestes propostes preliminars     
- nodrir d’informació de base els processos de participació ciutadana per a la 

redacció del POUM. 
 

 

1. EMMARCAMENT DEL POUM 

 
1.1 JUSTIFICACIÓ I CONVENIÈNCIA DEL POUM 

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 1980 que el Pla fou aprovat inicialment i sotmès a informació pública i l’any 1982  es 
va aprovar definitivament. Les dificultats operatives detectades en el desplegament 
d’aquest Pla general, 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 a l’any 
1995 la Comissió d'Urbanisme de Girona 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. 
 
L’any 1996 la Comissió d'Urbanisme de Girona va autoritzar a 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 d’un Pla General municipal. Aquest Pla va ser la transcripció del 
planejament a les hores 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 va incorporar la revisió del Programa d'Actuació, i 
l’adaptació del Pla a la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística. Aquest 
PGOU, redactat per encàrrec de la Direcció General d’Urbanisme i amb el títol “Concreció  
cartogràfica del Pla General de La Bisbal” no es va arribar a tramitar des del punt de vista 
administratiu. 
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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 plantejava 
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 
disposava, 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 espacials, expressió de la morfologia territorial, etc. El document, 
amb vocació de convertir-se en el nou PGOU de la Bisbal d’Empordà, 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. Aquest 
document urbanístic tampoc va arribar ha tramitar-se administrativament al no considerar-
lo oportú el govern municipal d’aquell  moment. 
 
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, text per altre banda que tampoc es va tramitar 
administrativament si be ha estat el text de referència per la gestió urbanística del municipi 
en els últims anys. 
 
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 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 es va aprovar i no va prosperar des del punt de vista administratiu. 
 
Amb la finalitat de disposar de la documentació bàsica per a l’actual revisió del PGOU de 
1982, 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 s’havien 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. Aquesta última versió actualitzada del planejament municipal tampoc es va arribar 
a aprovar ni a tramitar administrativament, però no obstant i gràcies a aquesta iniciativa 
municipal, en l’actualitat es disposa d’un únic document gràfic que reflexa l’ordenació 
urbanística municipal actualitzada. 
 
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 
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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 el planejament urbanístic vigent al municipi el formen el conjunt de documents que sobre 
la base del PGOU de 1982, sumen les figures de planejament vigents al municipi de La 
Bisbal d’Empordà fruit de les nombroses modificacions del Pla general, 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 fins l’actualitat. 
 
Per tots els antecedents descrits i per: 
 

- la necessitat d’unificar en un únic document urbanístic la situació del planejament 
municipal,  

- l’obligatorietat d’adaptar el conjunt de les determinacions urbanístiques a la legislació 
vigent, principalment l’urbanística i l’ambiental 

- l’obligatorietat d’adaptar el planejament municipal als plans i programes territorials i 
sectorials vigents 

- la voluntat municipal de procedir, després de 30 anys de vigència del PGOU/82, a 
una revisió del marc de referència urbanística local 

 
es justifica la conveniència i oportunitat de redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.    
 
1.2 MARC LEGAL DEL POUM 

El marc legal per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal és el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya (en endavant TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret  305/2006, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant RLUC). 
 
D’acord amb aquest marc legal de referència l’ordenació urbanística del municipi ha de 
perseguir: 
 

- la utilització racional del territori i el medi ambient 
- conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 

dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural 
- garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures 
- configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la 

cohesió social 
- considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà 
-  consolidant un model de territori globalment eficient 
- fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els 

processos urbanístics 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació integral del territori 
que abasta el terme municipal i l’hi correspon : 
 

- classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent 
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- definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament 
urbanístic 

- definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el 
desenvolupament 

- definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori 
- definir els objectius mediambientals. 
- reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública 

 

1.3 FORMULACIÓ DEL POUM 

El POUM el formula l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà, que l’aprova inicialment i 
provisionalment, corresponen l’aprovació definitiva al conseller/a de Territori i Sostenibilitat 
amb l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona.  
 
El Ple de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, en la sessió celebrada el  dia 25.06.2008, 
va aprovar l’inici dels treballs de formació del POUM, amb la convocatòria d’un concurs 
obert per a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció 
del POUM.  
 
1.4 REDACCIÓ DEL POUM 

L’ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en acord de 30.12.2008, a proposta de la Mesa de 
Contractació, va encarregar els treballs de redacció del POUM a l’empresa PAU-CD, SLP, 
representada per l’arquitecte Xavier Canosa i Magret.  
 
En els treballs de redacció del POUM hi col·labora l’empresa GeoServei, SL – Projectes i 
Gestió Ambiental, representada pel geòleg Joan Sola i Subiranas  
 
1.5 DETERMINACIONS DEL POUM 

Les determinacions que els plans d’ordenació urbanística municipal han de desenvolupar 
són: 
 
1. Amb caràcter general: 
a)  classifiquen el territori en les classes de sòl definides per la llei i en els àmbits o 
 les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de 
 desenvolupament i de la complexitat urbanística del municipi. 
b)  estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a 
 aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 
c)  desenvolupen per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del 
 territori. 
d)  determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament 
 econòmic i social del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir 
 l’oportunitat i la conveniència de cada actuació, d’acord amb els interessos 
 públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 
e)  incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 
f)  defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com 
 a mínim, a la proporció de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel 
 planejament urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de 
 planejament urbanístic. 
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2. En el sòl urbà: 
a)  Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o 
 afectació d’aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, respectant en tot 
 cas la proporció adequada a les necessitats de la població. 
b)  Assignen usos detallats per a cada zona. 
c)  Regulen els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les 
 edificacions. 
d)  Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i 
 mediambientals hi han d’ésser protegits. 
e)  Regulen l’ús del subsòl per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació 
 de les infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els 
 aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 
 
En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors 
subjectes a un pla de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal detallen 
l’ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics necessaris per a 
l’atorgament de llicències d’edificació i assenyalen les alineacions. Pel que fa a l’ordenació 
de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses alternatives. En 
aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé 
concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la 
zona o de l’illa, admeten variació.  
 
En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal precisen les rasants i 
les característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de sòl urbà no 
consolidat per als quals els plans delimitin polígons d’actuació, les obres d’urbanització i 
les rasants s’han de definir i concretar mitjançant un projecte d’urbanització, que ha de 
comprendre totes les obres d’urbanització i que s’ha de tramitar simultàniament amb el 
projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta. 
 
En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un pla 
de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal fixen els índexs 
d’edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i compatibles, i els estàndards per a 
determinar les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i equipaments. 
Aquests sectors poden ésser físicament discontinus. 
 
En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen quins són 
els elements d’urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la  
condició de solar. 
 
3. En sòl urbanitzable: 
En el sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal concreten la 
delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus, i, per a cadascun 
d’aquests: 
 
a) els índexs d’edificabilitat bruta 
b) la densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges per  
 hectàrea 
c) els usos principals i compatibles 
d) els estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local 
 d’espais lliures i equipaments. 
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En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen: 
 
a)  les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són 
 permeses, en funció dels diferents usos. 
b)  les intensitats màximes dels usos urbanístics. 
c)  les connexions amb les infraestructures exteriors. 
d)  els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

 
4. En sòl no urbanitzable:  
En el sòl no urbanitzable els plans d’ordenació urbanística municipal: 
 
a)  regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau  de 

conservació i protecció pretesos. 
b)  regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 
c)  estableixen els llindars de noves construccions en no urbanitzable 
d)  contenen, si escau, el catàleg de masies i cases rurals. 
 

1.6 DOCUMENTACIÓ DEL POUM 

La documentació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal la formaran: 
 

a)  La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris 
 que escaiguin. 
b)  Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les 
 xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia 
 elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les 
 corresponents als altres serveis establerts pel pla. 
c)  Les normes urbanístiques. 
d)  El catàleg de béns a protegir. 
e)  L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
f)  La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe 
 mediambiental. 
g)  La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 
 d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que 
 determini la llei.   
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2. EMMARCAMENT DE L’AVANÇ DE PLA 

 
2.1 OBJECTE DEL DOCUMENT 

El municipi de La Bisbal d’Empordà disposa actualment del Pla General d’Ordenació 
Urbana, aprovat definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en 
resolució de 21 de juliol de 1982, publicada al DOGC núm. 243 de 23 de juliol de 1982. 
 
Es voluntat de Consistori Municipal procedir a revisar el  planejament urbanístic vigent i 
adaptar-lo a la nova legislació urbanística i ambiental, i als plans i programes territorials, 
sectorials i urbanístics que en els trenta anys de vigència del Pla s’han redactat i aprovat i 
que han d’emmarcar la revisió del planejament municipal. Per aquests motius es formula 
el present document, en el marc dels treballs previs i preparatoris a la redacció del Pla, 
amb el doble objectiu de: 
 

 Facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del POUM, prèviament a 
l'aprovació inicial, d’acord amb el que determina el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC) i el reglament que el desenvolupa (RLU). 
 

 Assolir el procediment d’Avaluació Ambiental establert  al RLU, per a la formulació 
i tramitació del planejament general que diu que:  prèviament a la presentació a 
tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació inicial, l'òrgan o persones que el 
promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental l'emissió del document de 
referència que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, l'abast de 
l'informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals 
aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic 
interessat. Aquest procés ambiental es regeix pel que determina la Llei d’Avaluació 
Ambiental de plans i programes. 

  
2.2 TREBALLS PREVIS 

Els treballs preparatoris necessaris per a la redacció del POUM es van redactar l’any 2009 
i consistiren en: 
 
 1.- Treballs de digitalització del planejament vigent 
 2.- Anàlisi i diagnosi ambiental i cartografia ambiental 
 3.-  Anàlisi i diagnosi urbanística i cartografia urbanística  

4.- Proposta inicial d’Objectius i propòsits del POUM 
5.- Propostes d’alternatives d’ordenació 

 6.- Proposta de Programa de participació ciutadana 
 7.- Maqueta digital del sòl urbà i urbanitzable 
 8.- Document digital animada per a la presentació de propostes   
  prèvies a l’ordenació 
 
El procés de redacció del POUM, per decisió municipal, es va aturar a finals del primer 
trimestre del 2010 i, segons consta en l’acta de compareixença d’1 de desembre de 2010 
entre el Sr. Alcalde de l’ajuntament de la Bisbal d'Empordà i l’equipa redactor, es va 
formalitzar aquesta decisió.  

Un cop reiniciats els treballs de redacció del POUM, a principis de l’any 2012, s’ha 
procedit a l’actualització de la documentació elaborada l’any 2009, i a la redacció definitiva 
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dels documents necessaris per iniciar els processos d’avaluació ambiental i participació 
ciutadana que determina la legislació ambiental i urbanística vigent. 
 
2.3 L’AVANÇ DE PLA 

Per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació dels plans urbanístics, 
prèviament a l'aprovació inicial l'administració competent pot acordar publicar i sotmetre a 
informació pública avanços dels instruments de planejament urbanístic. 

 
D’acord amb la legislació urbanística vigent, l’Avanç de l'instrument de planejament ha de 
contenir: 

 
a) Els objectius i els criteris generals del Pla. 
b) Una síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals o socials que justifiquen l'elecció de la proposta bàsica sotmesa a informació 
pública. 
c) La descripció de les característiques bàsiques de la proposta d'ordenació. 
d) Si l'instrument de planejament està sotmès a avaluació ambiental, un informe 
ambiental preliminar per tal que l'òrgan ambiental pugui determinar l'amplitud, nivell de 
detall i grau d'especificació de l'informe de sostenibilitat ambiental. Sens perjudici del 
què pugui establir la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes, 
l'informe ambiental preliminar, quan es tracti del pla d'ordenació urbanística municipal, 
ha de contenir els aspectes assenyalats en les lletres a i b de l'article 70 d'aquest 
Reglament i, quan es tracti de plans urbanístics derivats, ha de contenir els aspectes 
assenyalats en les lletres a i b de l'apartat 1 de l'article 100 d'aquest Reglament. 
 

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d'informació 
pública de l’Avanç de Pla seran analitzats i valorats per l'administració responsable de la 
redacció del pla, amb l'objecte de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del 
planejament. Aquesta valoració s'expressa mitjançant  l'acord d'aprovació inicial de 
l'instrument de planejament.  

 
La publicació i subjecció a informació pública de l'Avanç de pla és obligatòria en el cas de 
formulació o revisió del pla d'ordenació urbanística municipal. 

 
2.4 CONTINGUTS DE L’AVANÇ DE PLA 

L’Avanç del POUM de La Bisbal d’Empordà consta de la següent documentació bàsica: 
 
ESTUDIS PRELIMINARS 
DIAGNOSI AMBIENTAL I URBANÍSTICA 
DIRECTRIUS, PROPÒSITS I OBJECTIUS 
ALTERNATIVES CONSIDERADES 
AVALUACIO AMBIENTAL  
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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3. ESTUDIS PRELIMINARS 
 
Els treballs preparatoris necessaris per a la redacció del POUM es van redactar l’any 
2009/2010, i dins aquests es van concloure els estudis preliminars que a continuació 
s’exposen. 
 
3.1 TERRITORI I MEDI AMBIENT 

El text íntegre d’aquest capítol es troba al DOCUMENT I del POUM, i presenta els 
següents continguts: 
 
 
1. EL MEDI FÍSIC I NATURAL 
 

 1.1  CONTEXT GEOGRÀFIC DEL TERME MUNICIPAL  
 1.2  EL MEDI FÍSIC 

 1.2.1  Clima i meteorologia 
 1.2.2  Geologia regional 
 1.2.3  Hidrologia 
 1.2.4  Geomorfologia i sols 
 1.2.5  Xarxa hidrogràfica 
1.3  EL MEDI NATURAL 
 1.3.1  Hàbitats naturals 
 1.3.2  Espais i elements d’interès natural 
 1.3.3  Connectivitat ecològica i permeabilitat 
 1.3.4  Paisatge 

 
2. ANÀLISI DELS PRINCIPALS VECTORS AMBIENTALS  
 

 2.1  EL CICLE DE L’AIGUA 
 2.1.1  Sistema de subministrament d’aigua 
 2.1.2  Sistema de sanejament d’aigua 

 2.2  AMBIENT ATMOSFÈRIC 
 2.2.1  Contaminació de l’aire 
 2.2.2  Contaminació acústica 
 2.2.3  Contaminació lumínica 

 2.3  RESIDUS 
 2.3.1  Infraestructura de recollida i gestió de risidus 
 2.3.2  Producció de residus 

 
3.  DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 
 
   3.1  INUNDABILITAT 

 3.1.1  Antecedents 
 3.1.2  Factors de ris d’inundacions 
 3.1.3  Delimitació dels àmbits d’inundació 

  3.2  INCENDIS FORESTALS 
   3.3  AVALUACIÓ DE RISCOS  

 3.3.1  Riscos de tipologia geològica 
 3.3.2  Riscos de contaminació del medi hidrogeològic 

 3.4  RISCOS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS 
  3.5  RISC ASSOCIAT AL TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES 
 
4. ANNEX CARTOGRÀFIC 
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3.2 ANÀLISI URBANÍSTIC 

El text íntegre d’aquest capítol es troba al DOCUMENT II del  POUM, i presenta els 
següents continguts: 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1  SITUACIÓ GEOGRÀFICA  
1.2  BREU RESSENYA HISTÒRICA 
1.3  LA MORFOLOGIA URBANA 
1.4  ELS NUCLIS 
 

2. POBLACIÓ, SOCIETAT I ECONOMIA 
 

2.1  LA POBLACIÓ 
2.2  L’ECONOMIA 
2.3  L’HABITATGE  
 

3.  EL PLANEJAMENT TERRITORIAL I URBANÍSTIC   
 

3.1  EL PLANEJAMENT TERRITORIAL 
3.2  EL PLANEJAMENT SECTORIAL 
3.3  EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 

4.  L’ESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPI 
 

4.1  CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  
4.2  SISTEMES URBANS 

 4.2.1. Sistema d’infraestructures de mobilitat 
 4.2.2. Sistema d’equipaments 
 4.2.3. Sistema d’espais lliures 
 

5.  EL SÒL NO URBANITZABLE  
 

5.1  ELS SISTEMES EN EL SNU DEL PGOU 
 5.1.1  Infraestructures de mobilitat 
 5.1.2  Sistema Hidrogràfic 
 5.1.3  Sistema d’Espais Lliures i Equipaments 

5.2     ORDENACIÓ DEL SNU EN EL PGOU 
 5.2.1  Zonificació i usos 
 5.2.2  Edificacions i activitats en el SNU 

5.3  ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN EL SNU 
    5.3.1  Pla especial de l’EIN de les Gavarres 
    5.3.2  Pla especial del castell del remei 
    5.3.3  Pla especial del Nucli de Sant Pol de la Bisbal 
    5.3.4  Àmbits classificats com a SNU pel planejament territorial i sectorial 
 

5.4  QUADRE DE ZONIFICACIÓ DEL SNU 
 

6.  EL SÒL URBÀ. 
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6.1ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ  
6.2DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

 6.2.1  Característiques de l’ordenació per barris 
 6.2.2  Estudi per districtes censals de l’execució del planejament  
 6.2.3  Resum de l’execució del planejament en el sòl urbà 

6.3 ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DELS ÀMBITS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ EN 
EL SÒL URBÀ 

 6.3.1   Unitats d’actuació 
 6.3.2   Plans especial de protecció 
 6.3.3   Plans especials de remodelació de vials 
 6.3.4   Plans especials de transformació d’usos 
 6.3.5   Plans especials en compliment de sentències 
 6.3.6   Plans especial de desenvolupament industrial 
 6.3.7   Altres plans especials en el sòl urbà 
 6.3.8   Sòls urbans provinents del desenvolupament de sectors de sòl  urbanitzables  

6.4.   HABITATGE I POBLACIÓ EN EL PLANEJAMENT VIGENT 
 6.4.1   L’habitatge en el planejament vigent 
 6.4.2   Capacitat del planejament vigent en relació al parc d’habitatges 
 

7.  EL SÒL URBANITZABLE   
 

7.1  EL SÒL URBANITZABLE EN EL PGOU DE 1982 
7.2  SITUACIÓ ACTUAL DEL SÒL URBANITZABLE 
7.3  EL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT 
7.4  ELS SECTORS DE SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT/ NO DELIMITAT 

 
 
3.3 DIAGNOSIS AMBIENTAL I URBANÍSTCA 

El text íntegre d’aquest capítol es troba al DOCUMENT III del  POUM, i presenta els 
següents continguts: 
 
 
1. DIAGNÒSI AMBIENTAL 
 

1.1DIAGNOSI DEL MEDI FÍSIC 
1.2 DIAGNOSI DELS SISTEMES NATURALS I PERMEABILITAT 
1.3 DIAGNOSI DEL PAISATGE 
1.4 DIAGNOSI DE RISCOS I VULNERABILITAT DEL MEDI 

 
2.  DIAGNOSI URBANÍSTICA  
 

2.1L’ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA 
2.2EL  MARC TERRITORIAL 
2.3EL PLANEJAMENT MUNICIPAL 
2.4LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
2.5ELS SISTEMES URBANS 
2.6EL DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT 
2.7ELS HABITATGES 
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4. DIRECTRIUS, PROPÒSITS I OBJECTIUS 
El text íntegre d’aquest capítol es troba al DOCUMENT III del  POUM, i presenta els 
següents continguts: 

 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
2. DIRECTRIUS DEL PLANEJAMENT 
 
 2.1. EL MARC TERRITORIAL 
 2.2  EL MARC LOCAL 
 
3. ELS PROPÒSITS DEL PLA 
 

3.1 EL MEDI FÍSIC 
3.2 EL RÈGIM DEL SÒL 
3.3 LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
3.4 EL SISTEMA HIDROLÒGIC 
3.5 EL SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENTS I EL PATRIMONI 
3.6 EL SISTEMA GENERAL D’ESPAIS LLIURES 
3.7 EL PAISATGE 
3.8 L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ 
3.9 L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBAITZABLE 
3.10 L’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
3.11 LA PERMEABILITAT ECOLÒGICA 

 
4. ELS OBJECTIUS DEL PLA 
 

4.1 EN RELACIÓ AMB LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
4.2 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA HIDROLÒGIC 
4.3 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT 
4.4 EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
4.5  EN RELACIÓ AMB EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS 
4.6  EN RELACIÓ AL SÒL NO URBANITZABLE 
4.7 EN RELACIÓ AMB EL SÒL URBÀ 
4.8 EN RELACIÓ AMB EL SÒL URBANITZABLE 
4.9 EN RELACIÓ AMB EL PAISATGE 
4.10 EN RELACIÓ AMB ELS ESPAIS DE CONNEXIÓ ECOLÒGICA 
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5. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES 
 
 
5.1  EL CONTEXT URBANISTIC I AMBIENTAL 
La selecció d’alternatives de planejament neix per una banda de la voluntat municipal 
d’oferir elements pel debat ciutadà a l’entorn de la planificació urbanística de la ciutat, i per 
una altre banda de l’imperatiu legal de sotmetre aquestes diferents possibilitats en 
l’ordenació del territori als processos preliminars d’avaluació ambiental. 
 
Per tant a l’hora de considerar les diferents alternatives de planejament s’han de tenir en 
compte tant els vectors urbanístics, com els socials i econòmics, i els ambientals, essent 
aquests últims els que s’analitzen, contextualitzen i valoren expressament en l’ISAP en 
base als propòsits i objectius ambientals establerts. 
   
La Llei d’Avaluació ambiental determina que si l’estadi d’elaboració en què es troba el Pla 
ho permet, la documentació sotmesa a avaluació (Avanç de Pla i l’ISAP)  incorporarà la 
descripció i l’avaluació de les alternatives seleccionades, entre altres, de l’alternativa zero, 
amb un resum dels motius de la selecció i una descripció de la manera en què s’ha dut a 
terme l’avaluació.  
 
Aquesta avaluació ha d’incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius del 
Pla i, en aquest context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa que ha de 
considerar també els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes.  
 
5.2  EL PLANTEJAMENT DE LES ALTERNATIVES 
En un exercici complex com és la planificació territorial i urbanística, i en concret la 
planificació urbanística municipal, la selecció d’alternatives de planejament no es pot 
plantejar des de la simplificació que suposaria l’alternativa zero (definida a la llei 6/2009 
com “l’alternativa que consisteix a no realitzar el pla o programa”), i englobar en dos o 
mes opcions tancades les propostes d’ordenació urbanística que  afecten i relacionen els 
diferents elements, de diferent ordre i escala, que es combinen en aquest propòsit 
planificador, elements propis de les característiques socials i econòmiques del municipi, i 
els que relacionen el municipi amb àmbits territorials de major escala.  
 
Ens referim també a aspectes bàsics relacionats que intervenen i condicionen tota 
planificació urbanística, com són el medi natural, les característiques físiques del territori, 
el règim jurídic del sòl, els diferents sistemes territorials (mobilitat, assentaments, espais 
oberts), els sistemes generals i locals (hidrològic, infraestructures, equipaments, espais 
lliures), els usos assignats a cada una de les zones en que s’ordenin les tres diferents 
classificacions del sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable), les diferents condicions 
urbanístiques específiques (ordenació, edificació, gestió,...) per a cada una d’aquestes 
diferents zones, etc., etc.   
 
A aquets aspectes mencionats cal afegir les relacions que per ordre de jerarquia 
existeixen entre la planificació urbanística municipal i els planejaments territorials i 
sectorials, que pel seu rang superior, condiciones i en moltes ocasions determinen les 
opcions i/o alternatives que des de la reflexió local es poden plantejar. 
 



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ   19 DOCUMENT V 
  AVANÇ DE PLA 
   

 

Per aquests motius, en el present Avanç de Pla de la Bisbal d’Empordà, ens plantegem la 
selecció d’alternatives atenen a aquesta complexitat i en conseqüència proposem que les 
alternatives de planejament a que obliga la llei 6/2009 per procedir a la seva avaluació 
ambiental, siguin el resultat de considerar les diferents opcions que, en un context 
relacionat, ofereixen els diferents camps d’actuació i proposta que s’han de contemplar en 
l’ordenació i planificació urbanística del municipi. 
 
Així es plantegen tres alternatives: 

ALTERNATIVA ZERO  
ALTERNATIVA D’ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ 
ALTERNATIVA DE REVISIÓ  

 
5.3 ALTERNATIVA ZERO 
Definim l’Alternativa zero com l’alternativa que consisteix a no realitzar la revisió del 
PGOU vigent. Aquesta opció, contemplada en el marc de la Llei 6/2009 d’Avaluació 
Ambiental de plans i programes, renuncia a la revisió del Pla i en conseqüència no respon 
a la voluntat municipal de procedir a la revisió del PG/82. Per tant. si be s’enumera com a 
possibilitat en base al que disposa la L 6/2009 i per tant als efectes administratius es 
procedent la seva inclusió, es descarta tal i com evidencia la redacció i tramitació de 
present Avanç de Pla.  
 
5.4 ALTERNATIVA D’ADAPTACIÓ I ACTUALITZACIÓ 
Definim l’Alternativa d’Adaptació i Actualització com alternativa que consisteix en adaptar 
el PGOU vigent a l’actual marc legal i actualitzar els seus continguts en base al 
desenvolupament del Pla executat en el període 1982/2012. Així aquesta alternativa  es 
limitaria a modificar el text vigent amb els següents propòsits: 
 
a) adequar el PGOU vigent a l’actual marc jurídic en matèria ambiental i  urbanística 
b) adaptar el PGOU a les determinacions vigents establertes al Pla territorial parcial de les 
comarques gironines 
c) adaptar el PGOU a tots els plans i programes sectorials vigents 
d) actualitzar el PGOU amb totes les modificacions que del mateix s’han aprovat en el seu 
període de vigència 
e) actualitzar el PGOU amb la incorporació de totes les figures de planejament derivat (en 
sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable) aprovades 
f) no modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a l’ordenació 
establerta pel PGOU de 1982. 
 
Aquesta si que seria una alternativa possible, doncs un cop feta l’adaptació i actualització 
indicada, es podria continuar subjecta’n.se a les seves determinacions urbanístiques 
resultants donat que: 
 

- els sistemes territorials els determina el PTP-CG 
- des del punt de vista quantitatiu resultaria  el sòl necessari per les previsibles 

demandes  de creixement:  
- es disposaria de sòl classificat d’urbà en els àmbits de transformació no  

desenvolupats   
- es disposaria de sòl urbanitzable per desenvolupar que cobriria les 

necessitats de creixement previstes en l’horitzó temporal en que es treballa 
des del planejament territorial. 
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No obstant una situació urbanística “bàsica” com la que resultaria d’aquesta Alternativa, 
patiria de dèficits estructurals importants en relació als sistemes generals municipals, 
principalment pel que fa: 
 

-  al sistema de mobilitat en tant que no es donaria solució a la precària situació de la 
xarxa viaria local i les necessàries correccions en relació a les xarxes territorials 
comarcals i regionals 

- al sistema hidrològic en tant que s’ajornarien les necessàries intervencions per tal 
de minimitzar els riscos per inundacions per desbordament del Daró.      

- als equipaments, no abordant i donant solucions a les demandes de sòl per a nous 
equipaments especialment docents i esportius 

- al conjunt d’espais lliures, ajornant la necessitat d’intervenir, completar i ordenat el 
conjunts d’elements que configuren aquest sistema 

 
En quan a la classificació del sòl, si be com dèiem es disposaria de la quantitat de sòl 
necessari pels creixements residencials previsibles, a curt i mitjà termini,  
 

- aquest sòl resultant de l’ordenació del Pla de 1982 presentaria problemes d’encaix 
i relació amb els sistemes generals també resultants de la simple adaptació i 
actualització  d’aquest Pla 

- no es donaria resposta a les necessitats futures de sòl per a activitats 
econòmiques 

- es perdria l’oportunitat d’actuar sobre el conjunt del sòl destinat a sistemes locals 
 
Per altre banda, si be el Pla de 1982 contextualitzat en el moment en que es va redactar i 
aprovar, mostra una clara preocupació per adaptar les propostes urbanístiques a una, a 
les hores, incipient sensibilització ambiental i paisatgística, a hores d’ara es mostra 
insuficient per donar resposta a les actuals demandes que en aquests àmbits es fan, 
àmbit tan estretament lligats amb l’ordenació territorial i urbanística tant des del punt de 
vista conceptual i de praxis de planejament, com de subordinació al marc legal existent. 
 
Per totes aquestes raons, aquesta segona alternativa si be es contempla en el marc de la 
Llei 6/2009, tampoc respon a la voluntat municipal. 
 
5.5 ALTERNATIVA DE REVISIÓ 
Aquesta alternativa, a més d’adaptar i actualitzar el vigent PGOU, revisaria la seva 
ordenació  i incorporaria elements propositius urbanístics en base a les noves necessitats 
socials, ambientals i econòmiques del municipi. Així, definim l’Alternativa de Revisió com 
l’alternativa que resultaria de la combinació de diferents reflesions plantejades en els 
diferents àmbits d’actuació urbanística i sempre relacionades amb el context local i l’àmbit 
territorial general que emmarca la planificació urbanística. Dins aquesta alternativa es 
proposen diferents opcions que en els processos preliminars d’avaluació urbanística, dins 
el programa de participació ciutadana, i d’avaluació ambiental, s’hauran de seleccionar. 
 
Dir també que en alguns dels camps d’actuació, de competència d’altres administracions, 
les opcions de planejament ja han estat seleccionades en procediments anteriors o 
paral·lels al de redacció de la revisió del Pla vigent. En aquests casos l’Avanç de pla recull 
i incorpora, de manera justificada, el resultat d’aquests processos administratius de 
competència supramunicipal. 
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5.5.1  ELS CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES 
Alhora de proposar opcions i/o alternatives de planejament, dins aquesta “alternativa de 
revisió” hem emprat els següent criteris de selecció: 
 
Criteris urbanístics: 
La utilització racional del sòl i dels recursos, que apareix definit en la legislació com un 
dels principis generals de l’actuació urbanística i en particular de l’exercici de la potestat 
de planejament, ens ha de sevir de base de selecció.  
 
Des d’aquest punt de vista, proposem alternatives que es consideren en funció dels 
següents objectius: 
 

- el de l’ús racional del sòl, entès aquest com a recurs no renovable, que ha de 
permetre  considerar les opcions segons la menor ocupació del sòl que comporta 
cadascuna d’elles. 

- el de la compactació urbana, valorant si el model escollit evita la dispersió de la 
urbanització i de l’edificació en el territori mitjançant la previsió dels creixements en 
continuïtat amb el teixit urbà existent. 

- el del foment del teixit urbà existent, entès aquest com aquell model que centra la 
seva atenció en la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames 
urbanes i del parc immobiliari existent. 

 
Criteris socials: 
L’ urbanisme és una funció pública que ha d’atendre a les necessitats socials, la previsió i 
modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la 
previsió de nous equipaments, l’accés a l’habitatge i el desplegament de les activitats 
econòmiques en el territori. A resultes del desenvolupament urbà i econòmic ha d’afavorir 
la cohesió social i territorial així com la preservació de la identitat del territori.  
 
Atenent a aquest enfoc, proposem alternatives que es consideren en funció dels següents 
objectius: 
 

- el de la previsió i modernització dels sistemes urbans i de les infraestructures que 
aporta cada alternativa, valorades aquestes com a factors determinants i 
catalitzadors del desenvolupament urbà de la població.  

- el de facilitar l’accés a l’habitatge, en el sentit de valorar si les reserves d’habitatge 
protegit obligatòries que es podran originar serviran per a atendre a les necessitats 
socials d’habitatge de la població.  

- el de la protecció del patrimoni cultural i natural, entès en un sentit ampli d’acord 
amb les directrius de la llei del paisatge, per tal de valorar la incidència de cada 
proposta sobre els paisatges de valor cultural i històric.  

 
Criteris democràtics: 
L’adequació al requeriment municipal entès en el sentit que l’Ajuntament, en exercici de 
les competències pròpies de planejament urbanístic, ha formulat una proposta de 
directrius, propòsits i objectius que han de regir la redacció del POUM. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, es proposen alternatives que s’adeqüen al model territorial i 
urbanístic explicitat de forma prèvia a la redacció de l’Avanç de pla per Ajuntament. 
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Criteris ambientals: 
Valorar cadascuna de les alternatives segons el grau d’observança de l’objectiu general 
del desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord amb els objectius ambientals fixats 
per l’Ajuntament, i analitzades en l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar que forma 
part de la documentació de l’Avanç del pla i que es sotmetran al procés d’Avaluacoió 
ambiental preceptiu. 
 
 
5.5.2 LES PROPOSTES DE L’ALTERNATIVA DE REVISIÓ 
L’Avanç de pla presenta, dins aquesta “alternativa de revisió” propostes en els àmbits de 
planificació que corresponen a aquesta fase de redacció del POUM de la Bisbal 
d’Empordà. 
 
1 ELS SISTEMES TERRITORIALS 
Especial atenció cal posar en coordinar els treballs de redacció del POUM amb els de 
caràcter territorial que dicta el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTP-CG),  
que planifica els principals sistemes territorials com el d’espais oberts, el d’assentaments 
urbans i el d’infraestructures de mobilitat, amb determinacions específiques que afecten al 
municipi de La Bisbal d’Empordà. 
 
L’escenari econòmic i demogràfic per a Catalunya a l’any 2026 del PTP-CG 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. 
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L’Avanç de Pla s’ha d’adaptar al que determina el PTP-CG i en conseqüència no es 
plantegen opcions alternatives des del POUM a l’ordenació establerta pel PTP-CG. 
Aquestes determinacions fan referència a: 
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Espais oberts 
Quant al sistema d’espais oberts, l’Avanç haurà d’ordenar la totalitat de la 
superfície del terme municipal inclosa dins l’àmbit de l’EIN de les Gavarres i les 
zones delimitades dins la Xarxa Natura 2000 com a zones d’especial protecció. 
 
Des de l’aprovació del PEIN de 1992 s’ha vetllat per la protecció ambiental i paisatgística 
del massís de les Gavarres, essent en l’actualitat el Pla especial de delimitació el 
document que regula les actuacions dins l’espai d’interès natural. 

 
Les Normes d’aquest Pla especial de delimitació de les Gavarres estableixen 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 al municipi de la Bisbal d’Empordà 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 % 
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Pel que fa a les àrees d’aquests antics sectors delimitats pel PG/82 que encara restarien 
classificades dins el SUNP, situades entre la carretera d’accés a les Gavarres i el límit 
oest del terme municipal, el PTP-CG les classifica com a sòl no urbanitzable de protecció 
especial, i en conseqüència així hauran de ser tractades en el nou POUM. 

 
Assentaments 
El PTP-CG opta per la conservació de les estructures urbanes sobre el territori i propicia, 
en la mesura del possible, una estabilització demogràfica que encara no s’hauria produït. 
Per aconseguir-ho, proposa que els plans d’urbanisme municipals incorporin en les seves 
determinacions mesures per protegir i potenciar els nuclis petits. 
 
Estratègies per a els nuclis de població: 
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, diferents estratègies de 
desenvolupament urbanístic: 

 
- per la ciutat de la Bisbal d’Empordà, l’estratègia de creixement potenciat. 
- per al veïnat de Sant Pol, mantenir el seu caràcter rural dins del règim urbanístic 

del sòl no urbanitzable actual.  
- per al nucli de Castell d’Empordà, l’estratègia de millora i compleció. 

 
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 PGOU 
de 1982, i a on no s’ha produït cap iniciativa de transformació:  
 

- 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                                

 

 
   

          UNP-TV.1                                     UNP-Ti.2 
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En aquestes dues 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. 
 
 
Mobilitat 
Respecte la xarxa viària territorial 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. 
 
La Direcció General de Carreteres va redactar i tramitar l’Estudi informatiu i l’Estudi 
d’impacte ambiental dels possibles traçats per a la variant de la Bisbal, posats a exposició 
pública al juliol de 2009, i l’Ajuntament de la Bisbal es va refermar en la necessitat de la 
variant, atès l’impacte que provoca el trànsit pesant pel centre de la ciutat afectant la 
mobilitat interna i provocant contaminació sonora i ambiental.  
 

 
 
En quan a la tipologia de la via i de les seves característiques l’Ajuntament es va personar al 
tràmit d’informació pública proposant un conjunt de modificacions i millores i sol·licitant 
s’apliquin mesures correctores pel que fa als impactes de tipus paisatgístic, visual i acústic, i 
que en particular persegueixen: 
 

- minimitzar l’efecte de l’alteració del comportament actual de les aigües en els 
episodis d’inundació (sobreeixidors del Daró i del Raig).  

- disminuir l’efecte pantalla dels talussos  
- preservar la connectivitat biològica entre el massís de les Gavarres i la plana 

empordanesa. 
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- incorporar des del nou enllaç de Sta. Cristina un accés directe amb la C-66  prevalent 
l’entrada nord a la Bisbal com a principal via d’accés urbà. 

- donar continuïtat als camins públics interceptats per la variant. 
- garantir la continuïtat de l’activitat extractora de les terreres de Vacamorta 

minimitzant l’afectació de la variant, tant en els espais que garanteixen el seu futur 
com en les actuals zones extractives. 

 
Amb aquests modificacions i millores, l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà pren com a opció 
en el present Avanç de pla l’alternativa sud proposada  per la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat l’any 2009. 
  
 
2  LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
L’Avanç de pla es planteja com a objectiu que el creixement del municipi es produeixi en 
continuïtat amb el nucli principal existent, evitant la creació i/o manteniment de nuclis 
residencials o industrials dispersos. L’alternativa que es proposa es basa en un model 
d’urbanització compacte que haurà de tenint en compte una correlació adequada entre ela 
aprofitaments admesos i els espais públics de relació. 
 
Segons amidaments tècnics sobre bases cartogràfiques digitalitzades, 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:                 
  

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL SITUACIÓ 
ACTUAL

SITUACIÓ 
ACTUAL 

CORREGIDA 

  

Sòl urbà 167,87 ha 7,98 % 167,87 ha 7,98 %

Sòl urbanitzable delimitat 9,48 ha 0,45% 9,48 ha 0,45%

Sòl urbanitzable no delimitat 10,15 ha 0,48 % 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 ha 85,28 % 1.916,95 ha 91,09 %

Total 2.104,45 ha 100,00 % 2.104,45 ha  100,00 %

 
Adaptació als planejaments territorials i sectorials 
Com ja s’ha indicat anteriorment cal corregir la classificació actual i procedir a incorporar en 
el sòl no urbanitzable el sòl provinent del no programat afectat pel PEIN i pel PTP-CG. 
 

UNP-T1.1 14,70 ha Sòl no urbanitzable per mandat del PED de l’EIN les Gavarres 
  4,16 ha Sòl no urbanitzable per mandat del PTP-CG 

UNP-T1.2   2,76 ha Sòl no urbanitzable per mandat del PTP-CG 

UNP-T2.1 57,88 ha Sòl no urbanitzable per mandat del PED de l’EIN les Gavarres 

  5,11 ha Sòl no urbanitzable per mandat del PTP-CG 

UNP-TV.1 (T5) 37,64 ha Sòl no urbanitzable per mandat del PTP-CG 
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El present Avanç, en relació a la classificació del sòl: 
 
Alternativa zero: 
Correspon a aquesta alternativa la proposta de no realitzar la revisió del PGOU vigent, i per 
tant el manteniment de l’actual classificació del sòl 
 
Alternativa 1: 
Anteriorment s’ha definit aquesta alternativa com la de l’Adaptació i Actualització, limitant-se 
a modificar el text vigent amb aquest doble objectiu. Amb la situació que resultaria, i des del 
punt de vista quantitatiu, resultaria  classificat el sòl necessari per les previsibles demandes  
de creixement, si be: 
 

- s’arrossegarien dèficits estructurals importants. 
- el sòl resultant presentaria problemes d’encaix i relació amb els sistemes territorials 
- no es donaria resposta a les necessitats futures de sòl per a activitats econòmiques 
- es perdria l’oportunitat d’actuar sobre el conjunt del sòl destinat a sistemes locals 

 
 

             
 
 
Alternativa 2 
Definíem aquesta alternativa com la que resultaria de la combinació de diferents opcions 
plantejades en els diferents àmbits d’actuació urbanística i sempre relacionades amb el 



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ   29 DOCUMENT V 
  AVANÇ DE PLA 
   

context local i l’àmbit territorial general que emmarca la planificació urbanística. Dins 
aquesta alternativa, i pel que fa a la classificació del sòl, es proposa: 
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Ordenació compacta a l’oest del nucli 
Entre l’Av. Josep Tarradellas i el límit oest del sòl urbà, es proposen dues alternatives de 
localització de sòl urbanitzable, una destinada a sòls per a activitats econòmiques (de 4,4 ha 
situada al nord de la carretera de Cruïlles) i una altre per a usos residencials i dotacions 
comunitàries (de 6,8 ha situada al sud de dita carretera). La primera te per objecte cobrir les 
necessitats de sòl per aquest ús, un cop es desclassi fiqui l’actual sòl urbanitzable industrial 
SNUP-T5, mentre que l’objecte del segon sector és de dotar a la ciutat d’un espai central i 
adequat per a situar un equipament escolar i a l’hora completar el teixit residencial   inacabat 
existent.  
 
Totes les alternatives estan condicionades a la construcció prèvia del canal sobreeixidor que 
ha de permetre minimitzar els riscos d’inundació per avingudes del Daró, doncs actualment 
el sòl delimitat es troba afectat per la Q-100 i en el cas de construir.se el sobreeixidor 
aquesta Q-100 es reduiria i els sectors triats no resultarien afectats per aquesta previsió de 
zones inundables. 

 
Ordenació compacta al sud del nucli 
Al sud del nucli, a banda i banda del camí de La Guardiola, es proposa mantenir els dos 
sector actualment delimitats, SUNP-T4 i SUNP-T7, i crear un de nou sector contigu al sud 
del SUD-D2, de forma que es completi el teixit residencial ordenat al sector de La Guardiola, 
i el conjunt d’aquest sòl doni cabuda als creixements residencials de futur. D’aquest nou sòl 
haurien de sortir les reserves necessàries per a garantir les futures demandes de sòl per a 
dotacions escolars. Aquest sòl i per aquest ús es planteja com a alternativa al sector situat 
entre l’Av Tarradellas i el carrer Puig d’en Vidal, abans citat com alternativa de sòl per a 
dotacions i residencia al sector centre. 
 

SECTOR  

UNP-TIV.1 (T4) 4,67 ha 

UNP-TIV.3 (T3) 2,89 ha 

UNP-TIV.7 (T7) 2,60 ha 

Nou sector 2,30 ha 

 
 
Manteniment del sòl urbanitzable delimitat no desenvolupat 
L’Avanç de pla proposa el manteniment dels tres sectors de sòl urbanitzable delimitat, amb 
planejament derivat aprovat, i no desenvolupats. 
 

SECTOR Superfície 

La Guardiola 2   0,80 ha 

Mas Clarà 6,77 ha 

Camp Gran 1, 89 ha 

 
 
Manteniment de l’actual classificació del sòl en els nuclis 
En relació al nucli de Sant Pol, el PTP-CG indica la conveniència de conservar la seva 
estructura rural i proposa mantenir el seu caràcter dins del règim urbanístic del sòl no 
urbanitzable actual.  

 
En relació al nucli urbà de Castell d’Empordà, el PTP-CG estableix l’estratègia de millora i 
compleció del petit nucli. 
 
En tots dos casos l’Avanç de pla manté les propostes del PTP-CG. 
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3 ELS SISTEMES GENERALS I LOCALS 
 
3.1 EL SISTEMA HIDROLÒGIC 
 
L’Avanç de pla vol incidir sobre la xarxa actual de drenatge per reduir la seva vulnerabilitat i 
per minimitzar el risc de col·lapse hidrològic d’aquest sistema davant d’episodis de pluja 
abundant, alhora que evitar l’accentuació de la pressió urbana sobre l’espai fluvial. Es 
proposa una intervenció integral a escala de conca que se centri en la recuperació de la 
funcionalitat  natural de l’espai fluvial del Daró. Això significa que el riu pugui recuperar 
oportunament les seves planes d’inundació. 
 
L’actuació es concreta en la construcció d’un sobreeixidor del Daró que a més de minimitzar 
el ris d’inundació d’àrees urbanes ha de permetre l’ordenació de sectors amb vocació 
urbana situats entre el vial Josep Tarradellas i l’actual límit del sòl urbà.  
 
Manteniment de l’alternativa actual 
El PGOU vigent ordena una reserva de sòl, a l’oest de l’actual Av. Tarradellas, per tal es 
pugui construir un canal sobreeixidor, davant un escenari hidràulic advers, amb efectes 
d’inundabilitat sobre el sòl consolidat del teixit urbà de la Bisbal d’Empordà.  
 
El Pla de Gestió de la PEF del Baix Ter proposa restringir els efectes de les avingudes 
fluvials del Daró mitjançant la construcció d’un canal vessament en el punt de trencament 
natural del riu per a uns cabals amb períodes de retorn equivalents als 100 anys 
 

Longitud: 2.875 m. 

Amplada: 30 m. de canal i 45-60 m. de fondo relativament vegetat. 

Capacitat: 250 m3/s dels cabals de crescuda del Daró. 

Objectiu: Eliminar el risc d’inundació del nucli urbà per avingudes de 100 anys de període de retorn. 

Limitacions: 

 
Efectivitat reduïda en la superfície inundada del barri de l’Aigüeta: 

- efectivitat total pel període de retorn de 50 anys, i 

- efectivitat parcial pels període de retorn de 100 i 500 anys. 

Limitació de l’efectivitat subjecta a augmentar la capacitat de desguàs en el tram entre la 
Bisbal d’Empordà i Gualta. 

Secció: 

 
 

 

 

 

 

Tractament: 

 
Alternatives de tractament, amb prioritat per opcions toves (modificació geomorològica del 
terreny amb secció ondulada i deprimida, amb manteniment de les preexistències agrícoles, i 
paisatgísticament integrat) abans que dures (canal amb secció esglaonada i sense més 
funcions addicionals que l’ expressament hidràulica) 

 
 

 Simulació del traçat del canal (paral·lel al riu Daró)

 Secció transversal segons amplada i cabal simulat

 

13,25 m13,25 m 13,25 m 

Q= 27,5 m3/s 

Q= 247,5 m3/s
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Alternativa de sobreeixidor amb canal obert 
L’Avanç de pla proposa delimitar, al marge esquerre del riu, un àmbit inundable  
topogràficament deprimit, que ha de ser capaç d’evacuar cabals d’avinguda del Daró per a 
un període de retorn de fins els 100 anys. D’aquesta manera es reduirà el risc d’afectació de 
les inundacions sobre el barri de l’Aigüeta. Aquesta via alternativa del riu s’integraria 
funcionalment i a nivell estètic al paisatge agrícola que separa la urbanització de Puigventós 
del nucli de la Bisbal.  
 

 
 
La definició en planta de l’àrea s’ha efectuat a partir de la metodologia habitual en estudis 
hidràulics, consistent en calcular quina àrea abasta l’aigua sobre els perfils topogràfics 
actuals (algun lleugerament modificat) per desaiguar el mateix cabal previst pel canal dur en 
els estudis de la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de la conca del Ter (en la qual s’inclou 
el riu Daró). Per aquest càlcul es té en compte la superfície de la secció (m2), el perímetre 
mullat (m), el radi hidràulic (m), el pendent a partir de la topografia disponible, i la velocitat 
(m/s) determinada segons Manning. 
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3.2 EL SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
El present Avanç, en relació al sistema de mobilitat proposa: 
 
Alternativa zero: 
Conseqüència d’aquesta alternativa seria la conservació de la reserva viària feta per a la 
variant l’any 1982 així com el manteniment de la xarxa local en la seva situació actual 
 
Alternativa 1: 
Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del PGOUM a les directrius territorials i a 
actualitzar la xarxa local en funció dels planejaments derivats vigents. 
 
 
 

         
 
 
 
Alternativa 2: 
Tal i com ja s’exposava anteriorment, i pel que fa a la principal infraestructura de mobilitat 
territorial,  l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà pren com a opció en el present Avanç de pla 
l’alternativa sud proposada per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat l’any 
2009 i refermada pel consistori el mateix any. 
    
Pel que fa referència a la xarxa bàsica comarcal l’Avanç planteja, en aquesta alternativa,  
ordenar-la des de la perspectiva de traçat de la carretera de Girona a Palamós, garantint les  
connexions entre la variant i la xarxa comarcal i local 
 



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ   34 DOCUMENT V 
  AVANÇ DE PLA 
   

 
 
 
En relació a la xarxa local, donat el creixement fragmentat del nucli urbà, dels sectors 
urbanitzables i de la seva xarxa viaria associada, l’Avanç proposa:  
 

- millorar la mobilitat local a través d’una jerarquització de la vialitat 
- potenciació dels recorreguts de vianants 
- plantejar una xarxa per a bicicletes integrada 
- incorporar les determinacions viàries del PRI del Daró. 
- protegir la xarxa de camins del sòl no urbanitzable 
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Es pren l’opció de consolidar la localització de l’estació d’autobusos, objecte d’una Modificació 
del PGOU, i respecte als aparcaments s’opta per establir una estructura bàsica d’aparcaments 
pel conjunt del municipi i la localització de noves zones d’aparcament que permetin: 

- peatonalitzar determinats espais de la trama interior 
- localitzar noves àrees d’aparcament vinculades amb l’estació d’autobusos 

 
 
3.3 EL SISTEMA D’EQUIPAMENTS 
El present Avanç, en relació al sistema d’equipaments proposa: 
 
Alternativa zero: 
Conseqüència d’aquesta alternativa seria la conservació del conjunt del sòl ordenat com a 
sistema d’equipaments en el planejament vigent. 
 

      
 
Alternativa 1: 
Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del PGOU a les directrius territorials i sectorials 
i a actualitzar aquests sistema amb les ordenacions vigents resultants del planejament 
derivat aprovat en el període 1982 - 2012. 
 
Alternativa 2: 
 
En relació al sistema d’equipaments, des de l’ajuntament es pren com a objectiu dotar al 
municipi dels espais que precisa per a cobrir les demandes actuals i futures en relació al 
sistema d’equipaments comunitaris. 
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Aquesta voluntat expressa la necessitat de cobrir els dèficits actuals, i a de corregir els 
dèficits que respecte al sòl urbanitzat es produirien en el futur, en el moment que es 
consolidessin els espais urbans actualment no edificats.  
 

 
 
Per això l’Avanç de Pla opta per: 
 

- la creació d’una nova àrea d’equipament escolar, sobre la que es plantegen dues 
possibles alternatives: 
a) en la zona sud de l’àrea urbana, el els àmbits de sòl urbanitzable 
b) en la zona centre, en una àrea situada entre l’Av. Tarradellas i el Daró  
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- ampliar la dotació d’equipaments esportius, tant a la zona nord de la ciutat com a la 
zona sud 

- ampliar l’àrea destinada a serveis funeraris 
- la nova estació d’autobusos en l’emplaçament ja seleccionat 

 
 
3.4 EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES 
El present Avanç, en relació al sistema d’espais lliures proposa: 
 
Alternativa zero: 
Conseqüència d’aquesta alternativa seria la conservació del conjunt del sòl ordenat com a 
sistema d’espais lliures el planejament vigent. 
 

      
 
Alternativa 1: 
Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del PGOU a les directrius territorials i sectorials 
i a actualitzar aquests sistema amb les ordenacions vigents resultants del planejament 
derivat aprovat en el període 1982 - 2012. 
 
Alternativa 2: 
L’Avanç de pla planteja com alternativa i pel conjunt del sistema, el considerar tot el verd 
urbà en el seu conjunt (parcs i jardins, carrers i places arbrades, espais periurbans, patis 
interiors, etc) com a una unitat funcional relacionada amb el verd que resultarà de 
l’ordenació del sòl urbanitzable i amb el conjunt del sistema d’espais oberts del sòl no 
urbanitzable. Amb aquest objectiu s’opta per: 

 
- donar al riu Daró el caràcter d’eix estructurador del sistema d’espais lliures 
- potenciació de les zones verdes urbanes i relacionar-les 
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- reordenar i prolongar en direcció nord el passeig Marimon Asprer, com a via verda 
urbana  

- integrar en el sistema d’espais lliures els elements principals i secundaris del sistema 
hídric 

- ordenar l’estructura bàsica dels espais lliures que han de resultar de les diferents 
actuacions que es desenvolupin en el sòl urbanitzable 

- significar aquells elements i espais  principals del sistema  
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4. EL SÒL NO URBANITZABLE 
El present Avanç, en relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable, proposa: 
 
Alternativa zero: 
Correspon a aquesta alternativa la proposta de no realitzar la revisió del PGOU vigent, i per 
tant el manteniment de l’actual ordenació del sòl no urbanitzable. 
 
Alternativa 1: 
Aquesta alternativa, definida com la de l’Adaptació i Actualització del PG/82, es limitaria a 
modificar el text vigent amb la incorporació de totes les determinacions, que pel sistema 
d’espais oberts, ordena i determina el Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. 
 
 

 
 
Alternativa 2 
Definida aquesta alternativa com la que resultaria de la combinació de diferents opcions 
plantejades en els diferents àmbits d’actuació territorial, sectorial i urbanística, sempre 
relacionats, l’Avanç de pla recull i incorpora, de manera justificada, el resultat dels processos 
administratius de competència supramunicipal, tant pel que afecta als resultats de la nova 
classificació del sòl (conseqüència del compliment de les determinacions del PTP-CG), als 
efectes de la implantació de les infraestructures territorials de mobilitat, i als diferents nivells 
de protecció del sòl i garantia de funcionalitat dels espais connectors delimitats pel 
planejament superior. 
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L’Avanç opta per orientar la nova ordenació en funció dels sistemes naturals existents i de la 
capacitat de càrrega que admet el medi físic, i ordenar els usos admissibles en el sòl no 
urbanitzable amb criteris de revalorització del sòl rústic i de protecció ambiental. 
 

 
 
L’alternativa que es planteja en el sòl no urbanitzable proposa per una banda protegir els 
ecosistemes i els elements naturals de caràcter patrimonial, recuperant i re valoritzant la xarxa 
de camins existent i la xarxa hídrica i les seves zones d'influència, i per altre banda preservar la 
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diversitat i la complementarietat d’usos i activitats en el sòl rústic, garantint la conservació dels 
sistemes naturals i la seva representativitat i diversitat biològica, assegurant la permeabilitat 
ecològica del terme entre el massís de les Gavarres i les riberes del riu Ter, potenciant la funció 
connectora d’aquest espai. 
 
Per tal d’assolir aquests propòsits l’Avanç opta per: 
 

- replantejar la zonificació del SNU i relacionar-la amb els usos dels àmbits de protecció 
especial d’acord amb les seves funcions de connectors, 

- revisar la normativa que afecta  als usos específics agraris, forestals o agroforestals 
procurant per la millora de les condicions agràries. 

- definir les condicions d’edificació de les construccions existents en el SNU 
- protegir els espais d’interès natural en sistemes d’àmbit supramunicipal 
- protegir els espais i elements d’interès natural d’àmbit més local: 

- els espais fluvials de les ribes del Daró 
- els espais que formen la via verda 
- els turons vegetats del nord,  
- la verneda de la Marqueta,  
- la roureda de Torre Romsar,  
- el bosquetet,  
- el conjunt de la xarxa de drenatge del Daró. 
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5.6. ACTUACIONS EN EL CONJUNT DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 
 
EN EL SÒL URBÀ 
En aquesta fase d’Avanç de pla, i sense entrar en el detall de l’ordenació del sòl urbà, que pel 
procés metodològic propi de la redacció del POUM correspon a fases més avançades d’aquest 
procés, es proposen algunes actuacions que, en base a les directrius i propòsits fixats, han de 
permetre en el futur la potenciació, renovació i rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes  i una 
major dotació de sistemes comunitaris en aquest sòl urbà.  
 
1 Les actuacions que l’Avanç proposa prioritzar representen l’oportunitat d’ordenar  l’espai 
buit que roman sense desenvolupar i que ofereix un important potencial de desenvolupament 
urbanístic destinat preferentment a usos residencials i a usos comunitaris, reforçant l’estructura 
dels sistemes d’espais lliures i d’equipaments i permetent millorar l’articulació en xarxa de la 
xarxa viaria. Ens referim en concret a les següents àrees: 
 

- l’àrea central que abasta el sector PE-T1 previst en el PG vigent 
- l’àrea que ocupen les instal·lacions de la Catalana, PE-T3 en el PG vigent 
- l’àrea que ocupen les instal·lacions de Brancós, PE-T4 en el PG vigent  

 
2. Els àmbits corresponents a Unitats d’Actuació pendents de desenvolupar, amb la 
finalitat de reflexionar sobre l’encaix que han de tenir en el nou planejament, les condicions 
d’ordenació, edificació i usos previstos, les  cessions a que estan subjectes així com els 
aprofitaments urbanístics i les densitats resultants. Ens referim a: 

  
- UA  Estació Autobusos 
- UA Mas Paretas 
- UA-2 El Pedró 
- UA-4 Equipaments 

 
3. Per altre banda, i d’acord amb els propòsits del Pla,  s’ha de preveure la compatibilitat 
d’usos diversos dins la matriu urbana (sòl residencial, activitats econòmiques i equipaments i 
serveis), amb l’objectiu de dinamitzar el teixit productiu de la Bisbal i facilitar l’accés dels 
ciutadans als serveis bàsics de la ciutat. En aquesta línia l’Avanç proposa que el Pla intervingui 
en la revisió dels usos de les següents zones ordenades pel PG vigent: 
 
 a) zona no desenvolupada de l’Aigueta, complementant els usos per a activitats  
  econòmiques 
 
 b) zones qualificades industrials situades a les bores del Daró i que han disminuït o p
  perdut aquest ús: 

-.  zona industrial i residencial situada entre el carrer Paral.lel i el Daró 
 -.  zona industrial situada entre el carrer del Puig d’en Vidal i el Daró 

-.  zona industrial situada entre el museu de la Terracota i límit   municipal 
  -.  zona industrial situada en la prolongació del carrer Contrapàs 
  -.  zona industrial situada entre el carrer dels Germans Ferrer i el Daró 

 
c) zones qualificades amb ús preferent residencial:  

  -.  zona residencial situada entre el carrer 6 d’octubre 1869 i el carrer 
  Solidaritat 

  -.  zona interior de l’illa formada pels carrers 6 d’octubre de 1869,  
  Solidaritat i Industria  

  -. zona residencial situada en la prolongació del carrer Ramón Muntaner 
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  -. zona residencial situada entre el carrer Martí Barrera i el camí de la 
  Guardiola 

 

 
 
EN EL SÒL URBANITZABLE 
Seguint les directrius i propòsits enunciats en aquest Avanç de pla, el POUM haurà de posar 
una especial atenció al tractament que s’ha de donar als necessaris creixements en el sòl 
urbanitzable, ordenant la quantia i localització d’aquest sol que precisa el municipi pels pròxims 
anys. 
 
L’Avanç planteja executar preferentment el sòl urbanitzable ja ordenat en els buits classificats 
dins el perímetre del sòl urbà, en segon lloc desenvolupar els sectors que permeten relligar la 
trama urbana i completar els sistemes d’espais lliures i equipaments, i per últim, si fos 
necessari, classificar sòl urbanitzable per garantir la coherència en l’estructura general i 
orgànica del territori, seguint les directrius d’un creixement compacte i sostenible.  
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Amb aquest objectiu es proposen noves classificacions de sòl per a futurs creixements per a 
sistemes, usos residencials i per activitats econòmiques, situats a les vores del teixit urbà i amb 
el propòsit afegit d’endreçar els espais intersticials que hagin banalitzat la perifèria de la ciutat i 
contribuir a la definició urbana d’aquests espasis frontera. 
 
 Ens referim a : 
 
1. Els sectors residencials amb planejament derivat aprovat, que no s’han 

desenvolupat, amb la finalitat de garantir el seu encaix amb l’ordenació general 
urbanística del municipi. 

 a) SUD-1 Mas Clarà   
 b) SUD-2 Camp Gran 
 c) SUD UP3 
  

2. Els sectors residencials sense planejament derivat aprovat, i per tant  pendents de 
desenvolupament, amb la finalitat de reflexionar sobre la seva adequació al model 
de desenvolupament del municipi, l’àmbit territorial delimitat, les característiques 
de l’ordenació inicialment prevista, les infraestructures relacionades amb la 
mobilitat i els serveis, els efectes i impactes sobre el medi natural, i el sistema de 
gestió. 

 a) NP-IV.1 
 b) NP-IV.3 
 c) NP-IV.7 
 

3. Els sectors que tant per a activitats econòmiques com per a usos residencials 
proposa el present Avanç i que s’han enunciat en l’apartat d’alternatives referides 
a la classificació del sòl. 
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6. AVALUACIÓ AMBIENTAL 
 

6.1 EL MARC DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

El Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la seva Disposició addicional sisena determina: 

L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos d'acord amb la legislació en matèria d'avaluació ambiental de plans i 
programes, s'integra en el procediment urbanístic de conformitat amb la Llei 
d'urbanisme, el reglament que la desplega i donant compliment als requeriments de 
la legislació sobre avaluació ambiental, segons assenyalen l'article 14.4 i la disposició 
addicional cinquena de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i 
programes. 

La Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009, en referència a l’avaluació ambiental del 
planejament urbanístic, estableix: 

L’avaluació ambiental del planejament urbanístic es regula per la legislació 
urbanística en els aspectes relatius al contingut de l’informe de sostenibilitat 
ambiental i el seu procediment, sens perjudici dels aspectes següents: 

a) L’avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental s’ha de trametre 
simultàniament a l’òrgan ambiental i al departament competent en matèria 
durbanisme. 
b) L’òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l’abast de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i la notificació al promotor del document de referència, en el 
termini de dos mesos. L’òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes si 
forma part de l’Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l’òrgan 
ambiental. 
c) El departament competent en matèria d’urbanisme ha de lliurar, en el termini d’un 
mes, un informe urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l’adequació de 
l’avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 
d) L’informe urbanístic i territorial, que estableix la lletra c, s’ha d’incorporar com a 
annex al document de referència. 
e) Són aplicables als plans urbanístics que han seguit una avaluació ambiental les 
exigències de publicitat que estableix l’article 28, a més de les que estableix la 
legislació urbanística. 

 

6.1.1 DEFINICIONS 

Als efectes d’una major comprensió del procediment, la Llei 6/2009 defineix els següents 
conceptes en relació a l’avaluació ambiental dels plans:  

 
Pla:  
conjunt de documents elaborats per les administracions públiques que, independentment 
de la denominació concreta que tinguin, són el marc per a decisions d’autorització 
ulteriors, fixen finalitats i objectius, estableixen prioritats per a l’actuació pública i 
harmonitzen i compatibilitzen decisions amb la protecció del medi ambient, sense que 
siguin executables directament. Són també plans o programes, als efectes d’aquesta llei, 
els de promoció privada que aprova una administració pública. 
 
Avaluació ambiental:   
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procés d’integració de les consideracions ambientals en la preparació, l’aprovació i el 
seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi 
ambient. L’avaluació ambiental inclou la preparació d’un informe de sostenibilitat 
ambiental del pla o programa, la realització de consultes i el tràmit de participació pública, 
la consideració d’aquests aspectes en la memòria ambiental que s’adopti i el seguiment 
posterior dels efectes de l’execució del pla o programa sobre el medi ambient. 

 
6.1.2 PRINCIPIS RECTORS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

L’avaluació ambiental del Pla pretén assolir un alt nivell de protecció del medi ambient i es 
regeix pels principis següents: 
 
a) La incorporació de criteris ambientals adequats als diversos nivells del planejament. 
b) La racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència, tenint en compte els costos ambientals. 
c) La compatibilització dels requeriments del present amb les necessitats de les futures 
generacions. 
 
6.1.3 PROCEDIMENT DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PLA 

La realització de l’avaluació ambiental estratègica aplicada a la revisió del POUM de La 
Bisbal d’Empordà seguirà a nivell metodològic i procedimental les recomanacions i directrius 
tècniques que estableix la normativa vigent, Llei 1/2009 d’Avaluació Ambiental de plans i 
programes, tal com sol·licita el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya per tal de permetre l’aprovació definitiva del POUM. 
 
L’ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en tant que promotor del Pla que ha d’ésser objecte 
d’avaluació ambiental, ha de trametre a l’òrgan ambiental un informe de sostenibilitat 
ambiental preliminar amb informació suficient sobre els aspectes que s’indiquen a 
continuació, adaptats a l’estadi d’elaboració en què es troba el pla: 
 
a)  Els objectius principals i l’abast del pla, el marc normatiu en què es desenvolupa, la 

vigència proposada, les relacions amb altres plans o programes i els instruments que 
el desenvoluparan. 

b)  La descripció dels aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i també 
de la seva probable evolució en el cas que no sigui aplicable el pla. 

c)  Les característiques ambientals de les zones que es poden veure afectades d’una 
manera significativa. 

d)  Tot problema ambiental existent que es consideri transcendent per al pla, i 
particularment, els problemes relacionats amb les zones d’importància ambiental i 
amb els espais naturals protegits designats d’acord amb la legislació sectorial. 

e)  Els objectius de protecció ambiental fixats en l’àmbit internacional, comunitari 
europeu, estatal, català o local que tinguin relació amb el pla, inclosos els objectius 
de qualitat paisatgística que siguin aplicables d’acord amb els catàlegs i les directrius 
del paisatge. 

f)  Els criteris i els objectius ambientals proposats per a elaborar el pla  derivats de 
l’anàlisi dels aspectes a què fan referència les lletres a, b, c, d i e, que s’han de referir 
a tots els vectors ambientals afectats i s’han  d’exposar d’una manera jerarquitzada 
en funció de la importància relativa que tenen, i que, en la mesura del que sigui 
possible, han d’anar acompanyats d’indicadors que permetin verificar-ne el 
compliment. 

g)  Si l’estadi d’elaboració en què es troba el pla ho permet, la descripció i l’avaluació de 
les alternatives seleccionades, entre altres, de l’alternativa zero, amb un resum dels 
motius de la selecció i una descripció de la manera en què s’ha dut a terme 
l’avaluació. Aquesta avaluació ha  d’incloure la verificació del compliment dels 
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criteris i els objectius esmentats en la lletra f i, en aquest context, la justificació de la 
idoneïtat ambiental de l’alternativa que ha de considerar també els possibles efectes 
acumulatius amb altres plans o programes.  

h)  La informació addicional que es consideri raonablement necessària per tal 
d’assegurar la qualitat de l’informe, tenint en compte els coneixements i els mètodes 
d’avaluació existents, el contingut i el grau d’especificació del pla i la fase del procés 
de decisió en què es troba. 

 
 
6.2 INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR 
L’Avanç de Pla incorporava en el seus documents l’Informe de Sostenibilitat ambiental 
Preliminar, el text íntegre del qual es troba al DOCUMENT V del  POUM, i presenta els 
següents continguts: 
 
1. APARTATS PRELIMINARS 

1.1 INTRODUCCIO  
1.2 ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 

2. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT 

2.1 MARC TERRITORIAL 
2.2 PLANEJAMENT VIGENT 
2.3 OBJECTIUS URBANÍSTICS DELPOUM 
2.4 ALTRES PLANS I PROGRAMES 
 

3. OBJECTIUS I CRITERIS ABIENTALS DEL POUM 

3.1 PRINCIPIS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
3.2 REFERÈNCIES DE LA LEGISLACIÓ AMBIENTAL 
3.3  REQUERIMENTS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL 
3.4 OBJECTIUS AMBIENTALS ESTRATÈGICS 
 

4. ANÀLISI DEL MEDI FÍSIC 

4.1 MEDI FÍSIC 
4.2 MEDI BIÒTIC 
4.3 MEDI ANTRÒPIC 
4.4 RISCOS AMBIENTALS 
4.5 VECTORS AMBIENTALS I SERVEIS BÀSICS 
 

5. DIAGNOSI I SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL MEDI RECEPTOR. OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

5.1 DIAGNOSI DELMEDI RECEPTOR 
5.2 SENSIBILITAT AMBIENTAL DEL MEDI RECEPTOR 
5.3 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL POUM 
 

6. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

6.1 ALTERNATIVES CONSIDERADES 
6.2 VALORACIÓ SOCIOAMBIENTAL 
6.3 JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA 
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POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ   48 DOCUMENT V 
  AVANÇ DE PLA 
   

 

7 PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
7.1 INTRODUCCIÓ 
El Programa de Participació Ciutadana del POUM és el procés que estructura la participació 
dels ciutadans i ciutadanes de La Bisbal l’Empordà en els treballs de redacció del 
planejament urbanístic municipal. 
 
L’objectiu principal d’aquest programa és el d’informar dels continguts del POUM en les 
seves diferents fases de redacció i recollir les opinions i aportacions dels seus habitants 
respecte cada àmbit de treball. 
 
El marc legal per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal és el Decret 
legislatiu 1/2010, de 3’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i el 
Decret  305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
El del TRLUC, així com el RLUC, estableixen l’obligatorietat d’aprovar, com a part de la 
memòria descriptiva i justificativa del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), necessària 
en el seu procés de revisió, un programa d’informació i de participació de la ciutadania. 
 
Donat que és voluntat de Consistori Municipal facilitar la participació dels ciutadans en la 
formulació del POUM prèviament a la seva aprovació inicial, el programa de participació 
ciutadana s’inicia en la fase d’Avanç de pla i d’Avaluació ambiental preliminar. 
 
7.2 COMISSIÓ INFORMATIVA DE TREBALL I SEGUIMENT 
L’Ajuntament ha creta la Comissió Informativa de Treball i de Seguiment (CITS), amb la 
missió de coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM, gestionar i incorporar al 
planejament els processos del present programa de participació ciutadana i de difusió en 
general, valorar els aspectes generals de planejament i avaluar el procés de redacció del 
POUM. Aquesta Comissió està formada pel regidor d’urbanisme, pels regidors i regidores 
designats com a representants dels grups municipals amb representació en el Consistori, i el 
secretari de l’Ajuntament. Si s’escau la Comissió podrà convidar a l’equip redactor i als 
tècnics municipals per realitzar exposicions de l’estat d’execució dels treballs. 
 
7.3  DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ 
El procés de participació ciutadana s’inicia cop aprovat l’Avanç de Pla pel ple municipal, amb 
les directrius, propòsits i objectius de planejament i les alternatives d’ordenació 
considerades, i l’Informe de Sostenibilitat ambiental Preliminar. 
 
L’Ajuntament organitzarà un acte públic de presentació i d’explicació de l’Avanç de Pla, i 
utilitzarà tots els mitjans de comunicació que té al seu abast per a difondre a tota la 
ciutadania la informació sobre la redacció del POUM i el seu procés participatiu, en aquesta 
fase inicial. 
 
Es publicarà un número monogràfic del Butlletí Municipal destinat al POUM, adreçat a tota la 
població en general i amb difusió casa per casa, amb un escrit de l’Alcalde, ressaltant la 
importància del procés i convocant a la participació, l’explicació del què és un POUM, 
l’exposició dels objectius i de l’Avanç de Pla i la presentació de programa de participació. 
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Per tal de difondre els continguts de la revisió del Pla, es crearà: 
 
1. un enllaç específic del POUM, a la pagina web de l’ajuntament, a on trobar la 
 documentació de la revisió del planejament urbanístic municipal. 
2. una adreça de correu electrònic específica per recollir els suggeriments i les 
 propostes dels veïns i persones i institucions interessades. 
 
7.4  DEBAT CIUTADÀ 
Un cop aprovat l’Avanç de Pla l’Ajuntament organitzarà taules de debat amb l’objectiu de 
facilitar una participació oberta i plural, i promoure la participació de les associacions,  
entitats i del conjunt de la ciutadania. 
 
Es desenvoluparan sessions de participació en què s’impulsarà el debat i la reflexió al 
voltant dels grans eixos temàtics, per tal que els ciutadans puguin posar de manifest els 
seus suggeriments i les seves propostes. S’elaborarà un sistema de recollida de dades i 
d’avaluació de les actuacions realitzades. 
 
La participació i el debat ciutadà es focalitzarà en els següents grans eixos temàtics: 
 
1. Encaix territorial 
 Sòl no urbanitzable, medi ambient i sostenibilitat 
2. Estructura del territori - sistemes 
 Infraestructures de mobilitat, hidrologia, equipaments i espais lliures 
3. La ciutat construïda i les previsions de creixement 
 El sòl urbà i el sòl urbanitzable  
 
 
7.5  SEGUIMENT DEL POUM 
Finalitzada la fase preliminar d’Avanç de Pla i ISAP, l’Ajuntament mantindrà actius dels 
mecanismes creats per tal de garantir la participació ciutadana en les fases posterior de 
redacció i tramitació del POUM de la Bisbal d’Empordà. 
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