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MEMÒRIA 
 
 
 

A1).ASPECTES GENERALS 

 
1. Objecte 
L’objecte de la present Modificació puntual i correcció d’errades de diferents articles de les 
Normes Urbanístiques del POUM (MP-POUM02) és doble; d’una banda, la correcció de 
determinades errades i imprecisions menors detectades en alguns dels articles de les normes 
urbanístiques del POUM i, de l’altra, la introducció d’algunes modificacions puntuals, d’abast molt 
concret i localitzat, a la normes urbanístiques, per a un millor aclariment de les seves determinacions i 
per ajustar-lo a noves necessitats detectades en el temps transcorregut des de la seva vigència. 
Les correccions i modificacions plantejades no suposen cap canvi ni alteració de les determinacions 
bàsiques de pla. 
 
 

2. Promoció 
Correspon a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà la promoció del present expedient, la redacció del 
qual és a càrrec de l’arquitecta Silvia Costa. 
 
 

3. Àmbit de l’actuació 
Per les seves característiques, l’àmbit d’actuació de la present modificació comprèn la totalitat del 
terme municipal. 
 
 

4. Esquema del document i contingut  
4.1. Esquema del document 
La present modificació consta de Memòria, Normativa i Plànols. 

 La Memòria està organitzada en set apartats. El primer apartat tracta els aspectes generals 
(objecte, promoció, marc legal,..) 
El segon apartat fa esment a la correccions d’errades o d’imprecisions de la normativa urbanística 
del POUM. 
El tercer apartat es refereix a les modificacions de les NNUU del POUM, organitzades en un total 
de quatre modificacions, malgrat alguna d’elles pugui afectar a més d’un article. Tres d’aquestes 
modificacions tenen relació, directa o indirecta, amb el tractament de l’ús comercial i una més es 
refereixen a aspectes concrets de la regulació de la composició i acabats de façanes en 
determinades zones del sòl urbà. 
L’apartat quart es refereix a la darrera modificació que afecta puntualment a la normativa del 
Catàleg de Masies. 
Finalment, els apartats cinquè, sisè, setè i vuitè fan referència, respectivament, a la memòria 
ambiental, memòria social, agenda i memòria econòmica justificant que, per les característiques i 
contingut de la present modificació, no tenen afectació. 

 La Normativa s’organitza en dos títols i vint-i-quatre articles. El títol primer fa referència a les 
disposicions generals, mentre que el títol segon entra en les disposicions específiques objecte de 
la modificació; de manera paral·lela al que es planteja a la memòria, també la normativa  
contempla separadament, en tres capítols, la correcció d’errades, les modificacions a les NNUU i 
les referides al catàleg de masies. 
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4.2. Contingut 
La present modificació del POUM està formada pels documents següents: 
MEMÒRIA 

A1).ASPECTES GENERALS 
1. Objecte 
2. Promoció 
3. Àmbit de l’actuació 
4. Esquema del document i contingut 
5. Marc legal i planejament de referència. 
6. Incorporació de les consideracions dels informes sectorials i de la CTU 

6.1. Informe del departament de cultura 
6.2. Informe de la direcció general de comerç 
6.3. Informe de la CTU d’urbanisme de Girona 

7. Segona aprovació inicial i al·legacions presentades 
A2). CORRECCIÓ D’ERRADES O IMPRECISIONS. 

1. Antecedents 
2. Objectius de la proposta. 
3. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 

A3).MODIFICACIONS A LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM 
A3.1 MODIFICACIÓ NÚM.1. Clarificació del concepte “activitats econòmiques” en relació als usos 
generals del POUM i als admesos en determinats sectors. 
1. Antecedents 

1.1. Antecedents judicials 
1.2. Antecedents urbanístics  

2. Objectius de la proposta. 
3. Conveniència de la proposta 
4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
5. Descripció general de la modificació del POUM  
A3.2 MODIFICACIÓ NÚM.2. Disposicions referides a la limitació a la implantació de mitjans i grans 
establiments comercials en el sòl urbà. 
1. Antecedents 
2. Objectius de la proposta. 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
5. Descripció general de la modificació del POUM  
A3.3. MODIFICACIÓ NÚM.3. Disposicions que fan referència a la superfície màxima dels petits 
establiments comercials (aspectes en relació a l’ús comercial. 
1. Antecedents 
2. Objectius de la proposta. 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
5. Descripció general de la modificació del POUM  
A3.4. MODIFICACIÓ NÚM.4. Disposicions referides a la composició i acabats de façanes en 
determinades zones del sòl urbà. 
1. Antecedents 
2. Objectius de la proposta. 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
5. Descripció general de la modificació del POUM  

A4).MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS 
A4.1.MODIFICACIÓ NÚM.5. Disposicions relatives a l’alçada en les ampliacions dels edificis, 
1. Antecedents 
2. Objectius de la proposta. 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
5. Descripció general de la modificació del POUM  

A5). MEMÒRIA AMBIENTAL 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
A7) AGENDA 
A8) MEMÒRIA ECONÒMICA 
ANNEX GRÀFIC 
NORMATIVA URBANÍSTICA 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Art. 1. Abast. 
Art.2. Contingut. 

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 
Capítol I. CORRECCIÓ D’ERRADES 
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Art. 3.  Corregir l’article 98 de les NNUU del POUM 
Art. 4.  Corregir l’article 155 de les NNUU del POUM 
Art. 5.  Corregir l’article 156 de les NNUU del POUM 
Art. 6.  Corregir l’article 279 de les NNUU del POUM 
Art. 7.  Corregir l’article 314 de les NNUU del POUM 

Capítol II. MODIFICACIONS A LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM 
Art. 8.    Modificar l’article 96 de les NNUU del POUM 
Art. 9.    Modificar l’article 98 de les NNUU del POUM 
Art. 10.  Modificar l’article 158 de les NNUU del POUM 
Art. 11.  Modificar l’article 160 de les NNUU del POUM 
Art. 12. Modificar l’article 161 de les NNUU del POUM 
Art. 13. Modificar l’article 169 de les NNUU del POUM 
Art. 14. Modificar l’article 172 de les NNUU del POUM 
Art. 15. Modificar l’article 180 de les NNUU del POUM 
Art. 16. Modificar l’article 181 de les NNUU del POUM 
Art. 17. Modificar l’article 191 de les NNUU del POUM 
Art. 18. Modificar l’article 201 de les NNUU del POUM 
Art. 19. Modificar l’article 210 de les NNUU del POUM 
Art. 20. Modificar l’article 219 de les NNUU del POUM 
Art. 21  Modificar l’article 228 de les NNUU del POUM 
Art. 22  Modificar l’article 247 de les NNUU del POUM 
Art. 23  Modificar l’article 288 de les NNUU del POUM 

Capitol III. MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DEL CATÀL EG DE MASIES I CASES RURALS. 
Art. 24.  Modificar l’article 4 de la Normativa Urbanística del Catàleg de Masies i Cases 

 

5. Marc legal i planejament de referència. 
5.1. Marc legal 

 El marc legal d’aplicació és el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010), consolidat amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme (DOGC 6077, de 29.2.2012), per les Lleis 7/2011, del 27 de juliol, Llei 2/2014, 
del 27 de gener, Llei 3/2015, de l'11 de març i Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres, per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica i pels Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar 
l'accés a l'habitatge, Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables i Decret Llei 17/2019, de 23 de 
desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. 

 

 En el mateix sentit, és d’aplicació el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme.(DOGC núm. 4682, de 24 de juliol de 2006) i el Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, 
consolidats per les successives modificacions legals.  

 
5.2. Planejament de referència 
El planejament vigent a La Bisbal d’Empordà és el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)  
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 12 de març 
de 2015, (DOGC núm.  6870 de 13/05/2015). 

 
6. Incorporació de les consideracions dels informes sectorials i de la CTU. 

6.1. Informe del departament de cultura 
S’emet Informe FAVORABLE de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura amb el següent acord: 

- MP-POUM.02.4, recomanacions d’incloure com a directrius a les fusteries de fusta l’ús de 
materials protectors transpirables (tipus lasur) i incloure a ambdues claus R1 i R2 que la 
possible admissió vingui també regulada per la conservació de les característiques formals i 
tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la façana i teixit urbà on s’ubica. 

- MP-POUM.02.5, condició que l’actuació vagi sempre precedida per un estudi i anàlisi 
exhaustiu de les característiques morfològiques i històriques del bé patrimonial on s’actua, i 
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que la proposta d’actuació no les malmeti i sigui acord amb les directrius de la Llei 9/93, del 
patrimoni cultural català. 

I les seves consideracions referides al document son: 

“MODIFICACIÓ NÚM.4. Aquesta MP-POUM.02.4 preveu canvis a les determinacions compositives i 
d’acabats de fusteries a les claus R2 i R3. S’exposa que la regulació actual a la clau R1 té el seu 
origen a les determinacions de l’antic Pla Especial de Protecció del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà 
i que no se’n preveu cap modificació.  

- Pel que fa a admetre l’acabat envernissat dels tancaments de fusta a les zones R1 i R2, en el 
cas d’actuacions de rehabilitació o de renovació parcial de tancaments en edificis en que la 
major part de les obertures ja tinguin aquest acabat, es recomana incloure com a directrius 
l’ús de materials protectors transpirables (tipus lasur) i evitar els que tanquen el porus.  

- Amb relació la composició de les façanes, la proposta a la clau R2 és d’acostament a les vigents 
per la clau R1. Per tenir les directrius de la clau R1 el seu origen en un planejament derivat (i 
per tant se’n pressuposa un coneixement més exhaustiu de les tipologies d’aquest Nucli 
Històric així com també més concreció en la metodologia d’anàlisi i treball previ a qualsevol 
intervenció), es considera que el nou paràmetre previst a la clau R2 no implica afectacions 
negatives envers la conservació del patrimoni. Amb tot, ja que de la lectura del document 
presentat se n’interpreta que actualment existeix l’admissió de portals en planta baixa a R1 i 
R2 i que aquesta admissió pot venir només regulada per paràmetres numèrics, es recomana 
incloure a ambdues claus que aquesta possible admissió vingui també regulada per la 
conservació de les característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, així com 
també de la façana i teixit urbà on s’ubica.  

- Pel que fa també a la composició de les façanes clau R3a, es considera que la flexibilització 
prevista de no obligar a unes proporcions constants de les obertures no implica directament 
un perjudici al patrimoni. “ 

 
S’inclou a la modificació dels articles 158.3, 160 i 169 la recomanació de l’ús de materials 
protectors transpirables tipus lasur i evitar els que tanquen els porus. 
 
S’inclou a la modificació dels articles 158.3, 160 i 169 la condició que l’admissió de portals en 
planta baixa a R1 i R2 vingui regulada per la conservació de les característiques formals i 
tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la façana i teixit urbà on s’ubica. 
 
“MODIFICACIÓ NÚM.5. Aquesta MP-POUM.02.5 preveu admetre, amb caràcter general, les obres de 
consolidació i conservació en els immobles inclosos en el precatàleg en tant no sigui vigent el Pla 
Especial, mantenint la limitació actual a aquelles intervencions que afectin elements no estructurals ni 
constitutius de les seves característiques formals, on caldrà com avui que la intervenció sigui 
d’urgència. Es considera, tal i com recull el document presentat, que l’actual limitació pot anar en 
perjudici del propi objectiu de preservació del patrimoni. En tot cas, convé que l’actuació vagi sempre 
precedida per un estudi i anàlisi exhaustiu de les característiques morfològiques i històriques del bé 
patrimonial on s’actua, i que la proposta d’actuació no les malmeti i sigui acord amb les directrius de 
la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.” 
 
S’elimina la modificació numero 5 i no es modificarà l’article 354.1 quedant amb el mateix 
redactat vigent del POUM: 
 
El redactat actual d’aquest apartat que mantindrà la seva vigència és: 

1. En tant no sigui vigent el Pla Especial corresponent, es podran autoritzar únicament 
obres de consolidació i conservació de caràcter urgent. Els usos seran concordants 
amb les característiques i posada en valor dels edificis a protegir. 

 

6.2. Informe de la direcció general de comerç 

“S’emet Informe FAVORABLE un cop es reculli aquesta prescripció en l’aprovació definitiva en la 
normativa d’aquesta figura de planejament. En cas contrari, aquest informe s’entén desfavorable i té 
caràcter vinculant” 

Es fan les prescripcions següent: 
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“Esmenar l’encapçalament de l’article 98 on diu :“L’article 9 del Decret 1/2009 esmentat, regula les 
implantacions d’establiments comercials subjectes a llicència comercial” ha de dir “ L’article 9 del 
Decret llei 1/2009 esmentat, estableix els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial”. 

Es corregeix l’encapçalament de l’article 98 per esmenar l’error. 

”Traslladar a l’article 98 de les NN.UU. del POUM, i als articles 219 (clau A1), 228 (clai ATb) i 247 
(clau M2) de les NN.UU. del POUM, els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial de l’article 
9 del Decret Llei 1/2009, en el sentit següent: 

a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de 
l’Aigüeta, es podran implantar PEC singulars i no singulars. 

b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments 
comercials que es poden implantar són els que es detallen a continuació: 

o Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

o Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 
productes propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 m2 
de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial 
col·lectiu (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009).” 

S’introdueix a la modificació 3 la prescripció que es demana i per això es modifiquen els 
articles 98, 219, 228 i 247 afegint els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial tal i 
com indica l’informe. 

6.3. Informe de la CTU d’urbanisme de Girona 
 
Emet acord en el sentit següent: 
 
“Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del POUM núm. 2 i correcció d'errades de 
diferents articles de les normes urbanístiques del POUM, promogut i tramès per l’ajuntament de La 
Bisbal d’Empordà, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 

1.1 Caldrà que els articles a què fa referència l’article 1 “Abast” de la normativa coincideixin amb els 
articles que realment són objecte d’aquesta MPOUM. 

1.2 Caldrà incorporar les prescripcions derivades de l’informe de la Direcció General de Comerç. 

1.3 Respecte a la Modificació núm. 1 caldrà completar la memòria justificativa amb la referència a les 
sentències relatives als recursos del sector SUD-02 Josep Irla. 

1.4 Respecte a la Modificació núm. 2 “Disposicions referides a la limitació a la implantació de mitjans i 
grans establiments comercials en el sòl urbà consolidat”, cal aclarir l’afectació d’aquesta 
modificació en el sòl urbà no consolidat, atès que les claus que es proposa modificar (zones R3, 
A1, ATb i M2) també estan previstes en àmbits de sòl urbà no consolidat. I valorar l’afectació 
d’aquesta disposició a les edificacions de mitjans i grans establiments comercials existents 
implantades legalment en sòl urbà consolidat, i quin tractament tindran a partir de la vigència 
d’aquesta Modificació. 

1.5 Respecte la Modificació núm. 4 “Disposicions referides a la composició i acabats de façanes en 
determinades zones del sòl urbà” i la Modificació núm. 5 “Disposicions referides a les obres 
admeses en els edificis inclosos al pre-catàleg de béns” cal donar compliment a l’informe de la 
Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, emès el 25 de maig de 2021.” 

I les seves valoracions referides al document son: 

Modificació núm. 1: “La proposta es considera adequadament plantejada. Això no obstant, es té 
constància de les Sentències estimatòries, en part, dels recursos contenciosos– administratius 30/17, 
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11/17 i 116/17 les quals van declarar nul·la Modificació del Pla parcial del SUD-02 Josep Irla per, 
entre altres motius, no ajustar-se a les previsions del POUM pel que fa a la regulació dels usos 
comercials. El document que ara es proposa no fa referència a les esmentades Sentències; 
tanmateix, atès que el contingut de les mateixes té relació amb l'objectiu de la modificació caldria 
citar-les i en aquest sentit completar la justificació en la Memòria del document.” 

S’afegeix apartat 1.1 Antecedent judicials on s’exposa les sentencies dels recursos 
contenciosos-administratius que van declarar nul·la la modificació del Pla parcial del SUD-02. 

Modificació núm. 2: “D’acord amb el document la voluntat és limitar la implantació de mitjans i grans 
establiments comercials en el sòl urbà consolidat. No obstant, atès aquestes claus també estan 
previstes en àmbits de sòl urbà no consolidat, caldria aclarir la seva afectació en aquests àmbits. 
D’altra banda, caldria valorar l’afectació d’aquesta disposició a les edificacions de mitjans i grans 
establiments comercials existents implantades legalment en sòl urbà consolidat, i quin tractament 
tindran a partir de la vigència de la MP.” 

La modificació numero 2 proposa limitar la implantació de mitjans i grans establiments 
comercials en unes claus concretes, segons la proposta aprovada inicialment aquesta 
limitació era en sòl urbà consolidat però aquesta categoria de sòl no és correcta perquè tal i 
com detecta la comissió d’urbanisme les claus R3, A1, Atb i M2 estan en sòl urbà consolidat 
però també estan en sòl urbà no consolidat en alguns àmbits PAU pendents de desenvolupar. 
Per no generar confusió es proposa modificar la categoria de sòl en que s’implanta aquesta 
actuació numero 2 i substituir per la categoria de sòl urbà. 

Per altre banda s’ha comprovat a l’arxiu municipal i consten activitats de mitja establiment 
comercial totes elles implantades legalment. Aquestes empreses, un cop sigui vigent la 
present modificació de POUM, quedarien en situació d’ús disconforme segons article 108 de la 
llei 1/2010 i de l’article 36 de les NNUU del POUM. 

7.Segona aprovació inicial i al·legacions presentades

El dia 29 de juny de 2021 el Ple municipal acorda l’aprovació inicial per segona vegada del document 
de “Modificació puntual POUM núm. 2 referent a diferents articles de normativa del POUM i de la 
normativa del Catàleg de masies”, i per el termini d’un mes el document ha estat en exposició pública. 
A tal efecte, el secretari de la corporació emet certificat d’al·legacions on es constata que s’han 
presentat les al·legacions següents: 

- Estació Servei Corçà, SA en data 27 de juliol de 2021 i registre E2021007679 
- Industrias Ceramicas Brancos SL en data 2 de setembre de 2021 i registre E2021009230 

En relació amb l’al·legació presentada per l’Estació de Servei Corçà SA: 
L’escrit d’al·legacions transcriu part de la sentència de 22 d’octubre de 2019 dictada pel TSJC en el 
recurs contenciós administratiu 30/2017 i sol·licita que no es procedeixi a permetre l’ús comercial 
(terciari-serveis) pel SUD-02 Josep Irla ja que considera que és només en benefici exclusiu de 
GESDIP a la vista de la sentència i que per tant es vulnera l’article 97 del TRLUC 1/2010, en tant que 
creu que la modificació de POUM no està justificada en interès social, conveniència i oportunitat. 
Finalment SOL·LICITA: 

“Tingui per presentat aquest escrit, per formulades al·legacions a l’aprovació inicial de la Modificació 
número 2 del POUM de La Bisbal d’Empordà, i, a la vista del seu contingut, no procedeixi a la 
Modificació el POUM, en benefici de GESDIP, incomplint la sentència, de 22 d’octubre de 2020, que és 
ferma màxima quan s’estan limitant els usos comercials en altre zones del municipi.” 

A la memòria del document de modificació puntual del POUM a l’apartat primer dels aspectes 
generals es defineix l’objecte de la modificació i en concret estableix que les correccions i 
modificacions plantejades no suposen cap canvi ni alteració de les determinacions bàsiques del pla. 
En tant que, la modificació proposada no modifica el model d’ordenació establert pel planejament 
general vigent. 

El document consta de 5 modificacions puntuals del POUM i cadascuna d’aquestes propostes de 
modificació estan indexades de la següent forma: 

1. Antecedents
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2. Objectius de la proposta
3. Conveniència de la modificació puntual del POUM
4. Descripció i justificació de la modificació puntual
5. Descripció general de la modificació del POUM

A cadascuna de les modificacions proposades esta justificat a l’apartat tercer: “3.conveniència de la 
modificació puntual del POUM” la conveniència i oportunitat de les modificacions i que juntament amb 
els apartat primer i segon posen en context aquesta justificació i aclareixen la necessitat de la 
iniciativa. Es considera que les modificacions proposades en la modificació puntual del POUM estan 
totes degudament justificades complint l’article 97 del TRLUC 1/2010 i que en cap cas hi ha desviació 
de poder en la decisió planificadora de l’ajuntament. 

Per altre banda, atenent les peticions de l’al·legació que demana “no limitar els usos comercials en 
altres zones del municipi” es proposa modificar la modificació proposada numero 2 “disposicions 
referides a la limitació a la implantació de mitjans i grans establiments comercials en el sòl urbà” ja 
que vistes les dues al·legacions i fent una reconsideració es proposa eliminar les limitacions de la 
zona clau A1 per tal que aquesta clau no tingui limitat l’ús de mitjans i grans establiments comercials.  

La zona A1 esta situada a la zona del polígon de l’Aigüeta, zona amb caràcter purament industrial i 
situada en un extrem del municipi, bastant allunyada del nucli de la Bisbal. Amb les al·legacions 
presentades s’ha considerat que aquest àmbit no esta situat en un teixit residencial sinó com em dit 
en un extrem del municipi i que per les característiques que té pot continuar assumint aquest ús de 
mitjans i grans establiments comercials. Per tant, s’elimina la limitació de l’ús comercial a la clau 
A1 de la present modificació i continuarà sent d’aplicació el planejament vigent. 

En aquest cas, S’ESTIMA PARCIALMENT l’al·legació presentada en tant que s’elimina la 
limitació d’usos a la zona de l’Aigüeta clau A1 que proposava la present modificació de POUM. 

En relació amb l’al·legació presentada per Industrias Ceramicas Brancos SL: 
L’escrit d’al·legacions exposa que la societat és propietària de diversos immobles a la zona de 
l’Aigüeta que la modificació proposada numero 2 limita la implantació de mitjans i grans establiments 
comercials i que aquest fet li suposa una reducció de l’aprofitament urbanístic de les finques, el que li 
comporta una reducció del seu valor.  

De la mateixa manera que s’ha explicat a l’anterior al·legació es considera correcte la petició de 
reconsideració de la limitació d’usos a la zona de l’Aigüeta, en tant que com diu el al·legant ja va 
passar per un procés d’equidistribució. A més, per altre banda la limitació dels usos mitjans i grans 
establiments comercials tal i com es justifica a la memòria de la modificació, té la voluntat de mantenir 
un cert equilibri entre la pervivència d’un comerç tradicional d’àmbit més local i l’existència d’una 
oferta comercial d’unes altres característiques, en aquest sentit, com que la zona de l’Aigüeta esta 
situada en un extrem del municipi en una zona no residencial, es considera que es manté la voluntat 
de la modificació. Per tant, s’elimina la limitació de l’ús comercial a la clau A1 de la present 
modificació i continuarà sent d’aplicació el planejament vigent. 

En aquest cas, S’ESTIMA l’al·legació presentada en tant que s’elimina la limitació d’usos a la 
zona de l’Aigüeta clau A1 que proposava la present modificació de POUM. 
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A2).CORRECCIÓ D’ERRADES O IMPRECISIONS. 

 
1. Antecedents 
En el període de vigència del POUM s’han advertit algunes errades materials, contradiccions o 
imprevisions de caràcter puntual a la normativa urbanística que calia corregir. De manera semblant, 
també s’han advertit situacions similars que afecten a la documentació gràfica del POUM. 
En qualsevol cas, la present documentació es limita, exclusivament, als aspectes relatius a les 
Normes Urbanístiques. 

 

2. Objectius de la proposta. 
Corregir la normativa urbanística del POUM, per tal de resoldre les errades materials, contradiccions o 
imprevisions detectades. 
 

3. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
 
En relació al pendent màxim de les cobertes inclinades 
En diferents zones on es fixa el paràmetre del pendent màxim de la coberta inclinada (zones R1, R2 i 
R3) es donen diferents valors (del 28 o del 30%), sense que existeixi cap element que ho justifiqui. 
Es proposa unificar el valor del pendent màxim de la coberta establint-lo en el 30% que ja és el que, 
majoritàriament figura al POUM. 
Això afecta a l’apartat 3 de l’article 155 “Intervenció en els edificis categoria 1 de la Subzona R1a 
Nucli Antic de la Bisbal” i l’apartat 2 de l’article 156 “Intervenció en els edificis categoria 2 de la 
Subzona R1a Nucli Antic de la Bisbal”. 
Articles que no es modifiquen on el pendent ja és del 30%: Article 158. Regulació dels paràmetres 
exteriors de l’edificació en la Subzona R1a Nucli Antic de la Bisbal, Article. 160. Paràmetres referits a 
l’edifici en la Subzona R1b Nucli Antic de Castell, Article. 169. Paràmetres referits a l’edifici (zona R2) 
i Article. 180. Paràmetres referits a l’edifici (zona R3) 
 
En relació a una data indicada a l’article 279  
Cal corregir la data d’aprovació del projecte d’urbanització del sector Mas Paretas, de 01/09/2010, 
que apareix al darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 279 de les NNUU del POUM quan, realment, 
aquesta data va ser la de 01/09/2000. 
 
En relació a la referència a un article de la pròpia normativa del POUM 
Cal corregir la referència que apareix al segon paràgraf del punt 2 de l’article 314 de les NNUU del 
POUM quan remet a l’article 326.2“Habitatge familiar” quan la referència hauria de ser a l’article 
332.2. 
 
En relació a esmenar error a l’article 98 
Cal corregir a l’apartat 5 de l’article 98 on diu “l’article 9 del decret 1/2009 esmentat, regula les 
implantacions d’establiments comercials subjectes a llicència comercial” i ha de dir “l’article 9 del 
Decret llei 1/2009 esmentat, estableix els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial”  
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A3).MODIFICACIONS A LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM 

 
A3.1. MODIFICACIÓ NÚM.1. Aclariment del concepte “activitats econòmiques” 

en relació als usos admesos en determinats sectors. 
 

1. Antecedents 

1.1. Antecedents jurídics 
Per acord del Ple de 29 de novembre de 2016 i tanmateix l’acord de la CTUG de 12 de març de 2015 
(DOGC 13.05.2015) es va acordar aprovar definitivament la modificació del pla parcial urbanístic SUD 
02 Josep Irla per adaptar-lo al POUM. Aquest acord fou objecte de revisió jurisdiccional per part del 
TSJC.  

En concret es van interposar tres recursos contenciós administratiu contra el citat acord, i per tant, va 
ser objecte de revisió jurisdiccional el pla parcial urbanística SUD 02 Josep Irla. Els recursos foren els 
següents:  

 El recurs ordinari 30/2017 recaigut a la Secció Tercera del TSJC. La Generalitat de Catalunya fou 
part en aquest recurs contenciós administratiu, així com el recurrent i part condemandada 
promotora del pla parcial GESDIP SAU.  

En aquest recurs ordinari 30/2017, es va dictar Sentència de 22 d’octubre de 2019. en virtut 
de la qual es va resoldre estimar en  part el recurs contenciós administratiu interposat i es va 
declarar nul de ple dret el pla parcial urbanístic SUD02 Josep Irla per imprevisió dels riscs 
d’inundació i per vulneració del POUM en la regulació de l’ús comercial.  

Respecte a la regulació de l’ús comercial el fonament de dret sisè de la Sentència argumenta 
el següent:  
“SEXTO.- La aprobación del plan parcial de autos no requería de la previa y necesaria 
aprobación y publicación de la delimitación de la trama urbana consolidada del municipio, 
cuya inexistencia, a salvo de la coetánea o posterior tramitación, no impide a una plan parcial 
el establecimiento y regulación de los usos previstos en el general pues, si bien la trama 
urbana consolidada ubica el uso comercial, ante su inexistencia se siguen las regles 
generales de establecimiento de usos que permite el plan parcial efectuar el articulo 65.10 y 
2.b)del Decreto legislativo 172010 de 3 de agosto.  
En cualquier caso,  cabe dar la razón a la actora en lo referido a la vulneración por parte del 
plan parcial de la regulación del uso comercial contenida en el plan de ordenación urbanística 
municipal si se observa que el artículo 288 de este establece en la ficha del ámbito 
exclusivamente los usos “residencial” y de “actividades económicas”, sin que quepa al plan 
parcial, en consecuencia, introducir allí el uso comercial, o asimilar o equiparar este al uso de 
“actividades económicas” al venir el uso comercial específicamente regulado en otros 
preceptos diferentes del plan general, como el articulo 77, diferenciándolo así nítidamente del 
uso “actividades económicas”. En consecuencia el plan parcial al introducir un uso comercial 
no previsto en el plan de ordenación urbanística municipal infringe la jerarquía de éste.” 

 

 El recurs ordinari 11/2017 recaigut a la Secció Tercera del TSJC. La Generalitat de Catalunya fou 
part en aquest recurs contenciós administratiu, així com el recurrent i part condemandada 
promotora del pla parcial.  

En aquest recurs ordinari 11/2017, es va dictar Sentència de 23 de Gener de 2020 en virtut de 
la qual es va resoldre estimar en  part el recurs contenciós administratiu interposat i es va 
declarar nul de ple dret el pla parcial urbanístic SUD02 Josep Irla per imprevisió dels riscs 
d’inundació i per vulneració del POUM en la regulació de l’ús comercial i en l’establiment i 
modificació dels sistemes de zones verdes i equipaments.  
En el fonament de dret quart  de la Sentència i respecte als usos del planejament  
s’argumenta el següent, que es reproducció parcial de l’anterior fonament de dret sisè de 
l’anterior sentencia:  
“CUARTO.- Cabe dar la razón a la actora en lo referido a la vulneración por parte del plan 
parcial de la regulación del uso comercial contenida en el plan de ordenación urbanística 
municipal si se observa que el artículo 288 de este establece en la ficha del ámbito 
exclusivamente los usos “residencial” y de “actividades económicas”, sin que quepa al plan 
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parcial, en consecuencia, introducir allí el uso comercial, o asimilar o equiparar este al uso de 
“actividades económicas” al venir el uso comercial específicamente regulado en otros 
preceptos diferentes del plan general, como el articulo 77, diferenciándolo así nítidamente del 
uso “actividades económicas”. En consecuencia el plan parcial al introducir un uso comercial 
no previsto en el plan de ordenación urbanística municipal infringe la jerarquía de éste.” 

 

 El recurs ordinari 11/2017 recaigut a la Secció Tercera del TSJC. La Generalitat de Catalunya fou 
part en aquest recurs contenciós administratiu, així com el recurrent i part condemandada 
promotora del pla parcial.  

En aquest recurs ordinari 11/2017, es va dictar Sentència de 23 de Gener de 2020,  en virtut 
de la qual es va resoldre estimar en  part el recurs contenciós administratiu interposat i es va 
declarar nul de ple dret el pla parcial urbanístic SUD02 Josep Irla per imprevisió dels riscs 
d’inundació i per vulneració del POUM en la regulació de l’ús comercial i en l’establiment i 
modificació dels sistemes de zones verdes i equipaments.  
En aquesta sentència, el fonament de dret quart  es el mateix que el transcrit de la sentència 
anterior.  

 
Indicar que la referència a l’art. 77 del POUM en el fonament de dret transcrit de les tres sentències, 
és un error material i en realitat es refereix a l’art. 97 de la normativa del POUM.  

Per tant, l’objectiu de la present modificació del POUM consisteix en incorporar un nou apartat a 
l’article 96 referent a la classificació dels usos segons la seva funció urbanística, usos generals. 
S’incorpora una nou apartat 3 on es defineixen els usos generals, concretant que el concepte 
“activitats econòmiques“ que surt en diferents articles de la normativa de POUM es refereix als usos 
generals següents: “Terciari, serveis  (art. 97.2) i Industrial, logístic i tecnològic (art. 97.3).  

A l’article 288 referent al SUD 02 Josep Irla es proposa modificar l’article 288.2, en el sentit d’indicar a 
quin dels usos generals es refereix el concepte “activitats econòmiques”, concretant que es refereix 
exclusivament a usos corresponents a l’ús “terciari i serveis”  (definits a l’art. 97.2).  

1.2. Antecedents urbanístics 
El concepte activitat econòmica o activitats econòmiques apareix diverses vegades a la documentació 
del POUM, a la memòria i a la normativa, de manera especial al referir-se al destí i als usos en 
determinats sectors. Tanmateix, la manca d’una definició expressa d’aquest concepte en el propi 
POUM, especialment en relació a l’esquema dels diferents usos, generals i específics, genera 
incerteses que caldria clarificar. 
 
Com ja s’ha dit, el concepte "activitats econòmiques" apareix repetides vegades a la memòria del 
POUM, tant en la fase de l’Avanç de Pla (i en el corresponent procés participatiu), com al tractar sobre 
els sistemes urbanístics, a  les zones de sòl urbà (concretament a la Zona Serveis – A2), als  sectors 
de sòl urbanitzable no delimitat o a la mateixa Agenda i avaluació econòmica i financera del Pla. 
També, d’una manera més concreta, apareix a l’apart 3 de l’article 116 de les NNUU del POUM 
“Qualificació del sòl”, quan, al relacionar les zones de sòl urbà, s’agrupen sota el concepte “Activitat 
econòmica” les zones industrial, serveis i logística, i quan es diu 

La codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl d’aquest POUM s’emmarca en 
l’estructura bàsica de la codificació urbanística del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat 
per la Generalitat de Catalunya, per tal d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot 
Catalunya. 
Es determinen en aquest POUM els sistemes i les zones següents, amb la corresponent 
correlació amb el Mapa urbanístic de Catalunya: 

Zones de sòl urbà Clau 

Residencials  

Zona Nucli antic R1 

Zona Urbà tradicional R2 

Zona Ordenació tancada R3 

Zona Ordenació oberta R4 

Zona Cases agrupades R5 

Zona Cases aïllades R6 

Activitat econòmica  

Zona Industrial A1 

Zona Serveis      A2  

Zona Logística A3 
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Altres usos o teixits  

Zona Transformació M1 

Zona Conservació M2 

Zona Mixtes M3 

En el mateix sentit, també segueix la mateixa lògica la taula de codificació i representació gràfica de 
les qualificacions urbanístiques del mapa urbanístic de Catalunya (MUC sintètic) quan sota el 
concepte d’activitat econòmica, s’hi engloben els usos específics industrial, serveis i logística. 

 
 
D’una manera complementària és interessant també veure la definició que fa l’INCASOL en el llibre 
que tracta sobre els sectors d’activitat econòmica. Llibre d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica 
(Generalitat de Catalunya. Febrer de 2008) 

1.3 Els Sectors d’Activitat Econòmica avui: L’activitat dominant que determinà els polígons industrials 
fou la producció. Avui en dia, els perfils dels nous espais industrials són més diversificats, repartint les 
seves activitats dominants entre la producció, el terciari, el comerç, l’estoc i la logística. Per tal d’agrupar 
els nous Sectors d’Activitat Econòmica procedim a la tipificació dels sectors en funció de les activitats 
que desenvolupen, la seva localització, implantació, requeriments funcionals, morfologia i agregació.  

 

2. Objectius de la proposta. 
Clarificar i completar la normativa urbanística del POUM, en el sentit de fixar la vinculació del 
concepte “activitats econòmiques” amb els usos generals i els usos específics que figura a les NNUU 
del pla. 
 

3. Conveniència de la proposta 
L’Ajuntament considera necessari i convenient clarificar el concepte “activitats econòmiques” que 
apareix en diferents apartats del POUM i determinar la seva relació amb els usos generals i els usos 
específics de les NNUU, per tal de garantir una millor aplicació normativa i una major seguretat 
jurídica, evitant que possibles imprecisions puguin portar a interpretacions contradictòries. 
 

4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
Proposta 1: Concretar el concepte “activitats econòmiques” que figura a la normativa del 
POUM afegint un apartat a l’article 96 de les NNUU del POUM (Classificació dels usos segons 
la seva funció urbanística: usos generals), fent constar el què s’entén per activitats 
econòmiques. 
L’article 96 de les NNUU defineix què són els usos generals previstos en el POUM i en fa el 
corresponent llistat deixant clar que aquests usos, a la vegada, agrupen els corresponents usos 
específics; a l’article 97 es detalla cadascuns dels usos generals. 
D’acord amb els antecedents exposats, i seguint l’estructura dels usos generals del POUM, es 
proposa afegir un nou apartat en aquest article on s’especifiqui que el concepte “activitats 
econòmiques” que figura en diferents apartats de la normativa es refereix exclusivament als usos 
generals Terciari i serveis i Industrial, logístic i tecnològic. 
 
L’esquema de la distribució dels usos generals i específics en el POUM i amb aquest aclariment seria 
el que s’indica en el quadre adjunt. 
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Proposta 2: Concretar l’abast i el contingut del concepte activitats econòmiques que figura a 
l’article 288 de la normativa  del POUM referida al sector SUD-02. 
A l’apartat 2 “Objectius” de l’article 288 de les NNUU referit al SUD-02, s’especifica que es tracta d’un 
sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a un creixement mixt residencial i activitats econòmiques, 
amb predomini de l’ús residencial de mitjana-baixa densitat. Tanmateix, tenint en compte les 
consideracions del punt anterior i pel fet de no efectuar major concreció de les activitats econòmiques 
admeses, podrien també donar-se usos generals industrial o logístics que no serien compatible amb 
l’ús dominat residencial del propi sector ni del seu entorn. 
En aquest sentit, es proposa concretar que, en aquest cas, les activitats econòmiques es referiran 
exclusivament als usos generals  terciari i de serveis i, de manera paral·lela, especificar-ho també a 
l’a l’apartat 4 “Paràmetres d’ordenació i ús” del mateix article 
 

5. Descripció general de la modificació del POUM  
Es modifica l’article 96 de les NNUU del POUM “Classificació dels usos segons la seva funció 
urbanística: usos generals”, afegint-hi un tercer apartat  
 
El redactat modificat és el següent: 

3. El concepte “activitats econòmiques”, que figura en diferents apartats de la present normativa, es 
refereix exclusivament als usos generals Terciari i serveis i Industrial, logístic i tecnològic definits en 
el present article. 

 
Es modifica l’article 288 de les NNUU del POUM, corresponent al sector SUD-02 “Josep Irla”, a 
l’apartat 2 i al punt c) de l’apartat 4, que queden redactats de la següent manera, precisant els usos 
generals admesos dins del concepte d’activitats econòmiques 
El redactat modificat és el següent: 

2. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a un creixement mixt residencial i activitats econòmiques, 
exclusivament terciari i serveis, amb predomini de l’ús residencial de mitjana-baixa densitat. Aquest 
sector permet un nou creixement del nucli de la Bisbal i completar el teixit urbà. Aquest sector correspon 
al sector urbanitzable programat SUP-03 amb pla parcial aprovat definitivament però no executiu, que 
amplia el seu àmbit incorporant terrenys classificats com a sòl no urbanitzable per l’anterior planejament 
general. El Pla parcial no s’incorpora a aquest POUM i s’haurà d’adaptar a les noves determinacions del 
planejament general. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials, equipaments i espais lliures, així com la seva 
urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del sector. 
 

4. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ I ÚS 
c. L’ús dominant residencial serà habitatge plurifamiliar; són usos compatibles el terciari i els serveis. 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ DELS USOS GENERALS I ESPECÍFICS EN EL POUM 

1 -          Residencial 1 -          Habitatge 1 -          Residencial 1 -          Habitatge

2 -          Habitatge rural 2 -          Habitatge rural

3 -          Habitatge dotacional 3 -          Habitatge dotacional

4 -          Residència col·lectiva 4 -          Residència col·lectiva

2 -          Terciari i serveis 5 -          Comercial 2 -          Terciari i serveis 5 -          Comercial

6 -          Allotjament turístic 6 -          Allotjament turístic

7 -          Restauració 7 -          Restauració

8 -          Recreatiu i espectacles 8 -          Recreatiu i espectacles

9 -          Oficines i serveis 9 -          Oficines i serveis

3 -          Industrial, logístic i tecnològic 10 -          Industrial 3 -          Industrial, logístic i tecnològic 10 -          Industrial

11 -          Tallers de reparació de vehicles 11 -          Tallers de reparació de vehicles

12 -          Logístic i Tecnològic 12 -          Logístic i Tecnològic

13 -          Magatzem 13 -          Magatzem 

4 -          Agrari i recursos naturals 14 -          Agrícola 4 -          Agrari i recursos naturals 14 -          Agrícola

15 -          Ramader 15 -          Ramader

16 -          Forestal 16 -          Forestal

17 -          Extractiu 17 -          Extractiu

5 -          Dotacions públiques 18 -          Sanitari i assistencial 5 -          Dotacions públiques 18 -          Sanitari i assistencial

19 -          Educatiu 19 -          Educatiu

20 -          Esportiu. 20 -          Esportiu.

21 -          Sociocultural. 21 -          Sociocultural.

22 -          Religiós. 22 -          Religiós.

23 -          Administratiu i prevenció 23 -          Administratiu i prevenció

24 -          Proveïment i abastament 24 -          Proveïment i abastament 

25 -          Cementiri 25 -          Cementiri

6 -          Serveis tècnics i ambientals 26 -          Serveis  urbans 6 -          Serveis tècnics i ambientals 26 -          Serveis  urbans

27 -          Serveis  tècnics i ambientals 27 -          Serveis  tècnics i ambientals

7 -          Mobilitat 28 -          Serveis viaris 7 -          Mobilitat 28 -          Serveis viaris

29 -          Aparcament. 29 -          Aparcament.

30 -          Estació de servei 30 -          Estació de servei

8 -          Lleure i ambiental 31 -          Lleure 8 -          Lleure i ambiental 31 -          Lleure

32 -          Ecològic – paisatgístic 32 -          Ecològic – paisatgístic

ACTIVITATS ECONÒMIQUES

(art. 97 NNUU) (art. 97 NNUU) (art. 97 NNUU) (art. 97 NNUU)

USOS ESPECÍFICSUSOS GENERALS USOS GENERALS USOS ESPECÍFICS
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A3.2. MODIFICACIÓ NÚM.2. Disposicions referides a la limitació a la 

implantació de mitjans i grans establiments comercials en el sòl urbà. 
 

1. Antecedents 
Arran de la preocupació municipal per la instal·lació de noves grans superfícies comercials al municipi 
en relació al manteniment d'un cert equilibri entre la pervivència d'un comerç tradicional, d'àmbit més 
local, i l'existència d'una oferta comercial d'unes altres característiques, i per tal d'estudiar la possible 
reforma, modificació o ajustament  de les determinacions del POUM vigent pel que fa la implantació 
de noves mitjanes o grans superfícies comercials  al municipi, l’Ajuntament va d’acordar durant l’any 
2018 una suspensió de tramitacions i llicències d'edificació i d'instal·lació o ampliació d'activitats i 
d'altres autoritzacions municipals connexes pel que fa a la implantació de mitjans i grans establiments 
comercials referida, en el sòl urbà, a les zones R3. Zona d’ordenació tancada, A1. Zona industrial, AT 
b. Z,ind.-Transformació d’usos i M2. Zona de conservació. 
 
L’ús comercial admès sense limitacions a les diferents zones del sòl urbà es contempla en els 
següents articles: 

 Article 181 de les NNUU del POUM. (Zona Clau R3) 

 Article 219 de les NNUU del POUM (Zona Clau A1) 

 Article 228 de les NNUU del POUM. (Zona Clau ATb) 

 Article 247 de les NNUU del POUM (Zona Clau M2) 
 
Finalment, analitzant la situació comercial del municipi, es reconsidera limitar l’ús a la zona Clau A1, 
ja que no es considera necessari en tant que esta situat a un extrem del municipi a un polígon 
industrial i no al nucli residencial. Per tant, analitzada la situació comercial del municipi finalment es 
considera la limitació del ús comercial de mitjans i grans establiments comercials a les zones R3, Atb i 
M2. 

 
2. Objectius de la proposta. 
Tenint en compte els antecedents esmentats, es plantejar modificar la normativa urbanística del 
POUM, en el sentit d’excloure la possibilitat d’implantació de mitjans i grans establiments comercials 
en aquelles zones del nucli del municipi on actualment estaria permès l’ús comercial sense altres 
limitacions; fixant per aquestes zones la limitació de l’ús comercial als petits establiments comercials, 
amb una superfície de venda de fins a 800m2, segons es defineixen a l'article 98 de les NNUU del 
POUM i a la legislació corresponent. 

 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
Tenint en compte els antecedents exposats en aquest mateix capítol, i la pròpia estructura urbana de 
la ciutat, l’Ajuntament considera convenient excloure la possibilitat d’implantació de mitjans i grans 
establiments comercials a les zones R3, ATb i M2. 
 

4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
Proposta 1: Excloure la possibilitat de nova implantació de mitjans i grans establiments 
comercials en aquelles zones del nucli del municipi on actualment estaria permès l’ús 
comercial sense altres limitacions.  
Es tracta de les zones R3, ATb i M2 en les quals el POUM admet l’ús comercial, sense limitacions i 
on, per tant, seria possible la implantació de mitjans i grans establiments comercials en el nucli urbà 
de la població. 
Tenint en compte les característiques del municipi i les característiques d’aquests establiments 
comercials es considera convenient limitar la possibilitat d’implantar mitjans i grans establiments 
comercials, per tal de mantenir l’equilibri amb el comerç tradicional. S’ha de tenir en compte, que els 
establiments mitjans i grans comercials si que es podran implantar a la zona de l’Aigüeta un polígon 
industrial adequat per aquests tipus d’establiments i situat al extrem del municipi. 
 
Proposta 2: Preveure l’ús comercial de petits establiments en les mateixes zones, sense més 
limitacions de superfície de venda que les determinades en el POUM. 
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En les zones R3, ATb i M2, tenint en compte les característiques de les respectives ordenacions i la 
mateixa estructura parcel·lària, es preveu l’ús comercial de petits establiments, sense cap limitació 
especial referida a la seva superfície de venda. 
 
Proposta 3: Afegir els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial de l’article 9 del 
Decret Llei 1/2009. 
Es modifiquen els articles 98, 219, 228 i 247 afegint un paràgraf amb els criteris de localització i 
ordenació de l’ús comercial de l’article 9 del Decret Llei 1/2009 tal i com indica l’informe de la direcció 
general de Comerç. 

 
5. Descripció general de la modificació del POUM  
 
 Es modifica l’article 98.5 de les NNUU del POUM, corresponent a la definició del ús comercial. 
S’afegeix un paràgraf al final amb els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial: 
Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 

a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de l’Aigüeta, es 
podran implantar PEC singulars i no singulars. 

b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials que es 
poden implantar són els que es detallen a continuació: 

 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes 
propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 m2 de superfície 
de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu 
(Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 

 

 Es modifica l’article 181 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona 
d’Ordenació Tancada (Clau R3). 

El redactat modificat és el següent: 
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comerç (únicament petits 

establiments comercials), allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, 
recreatius i espectacles (tipus I), industrial (categoria activitats tradicionals i 
artesania, i indústria-taller), sanitari, assistencial, esportiu, educatiu, esportiu, 
sociocultural, administratiu, serveis urbans i religiós (únicament tipus I). 

 

 Es modifica l’article 219 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona 
Industrial (Clau A1). 

S’afegeix un paràgraf al final amb els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial: 
Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 

a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de l’Aigüeta, es 
podran implantar PEC singulars i no singulars. 

b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials que es 
poden implantar són els que es detallen a continuació: 

 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes 
propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 m2 de superfície 
de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu 
(Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 
 

 Es modifica l’article 228 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Sub-
zona ATb de la Zona Industrial – Transformació d’Usos. (Clau AT) 

El redactat modificat és el següent: 
Ús dominant.  Subzona ATb: Industrial (excepte Tipus 2 i Tipus 3) i comercial (únicament petits establiments 
comercials) 
 

S’afegeix un paràgraf al final amb els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial: 
Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 

a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de l’Aigüeta, es 
podran implantar PEC singulars i no singulars. 

b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials que es 
poden implantar són els que es detallen a continuació: 
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 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes 
propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 m2 de superfície 
de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu 
(Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 
 

 Es modifica l’article 247 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona 
de Conservació, (Clau M2). 

El redactat modificat és el següent: 
Usos permesos: habitatge, residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits establiments 
comercials), allotjament turístic en la modalitat d’establiment hoteler i turisme rural, restauració, recreatiu, sanitari 
i assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, administratiu. 
 

S’afegeix un paràgraf al final amb els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial: 
Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 

a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de l’Aigüeta, es 
podran implantar PEC singulars i no singulars. 

b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials que es 
poden implantar són els que es detallen a continuació: 

 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels productes 
propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 m2 de superfície 
de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment comercial col·lectiu 
(Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 
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A3.3. MODIFICACIÓ NÚM.3. Disposicions que fan referència a la superfície 

màxima dels petits establiments comercials (aspectes en relació a l’ús 
comercial. 
 

1. Antecedents 
Arran de la proposta d'ampliació d'un petit establiment comercial situat a l’entorn del Barri Vell, s’ha 
posat de manifest la problemàtica d e la limitació de la superfície de venda establerta en el POUM pel 
comerç petit, d’una manera general i pel conjunt de les zones on està previst aquest ús, sense tenir 
en compte les diferents situacions derivades de la mateixa trama i densitat urbanes on poden estar 
implantats. 
 
En efecte, si bé el POUM defineix -en el seu article 98, dins l’ús específic comercial-  com a petit 
establiment comercial (PEC) aquell establiment individual o col·lectiu amb una superfície de venda 
inferior a 800 m2, el cert és que en la major part de les zones residencials on s’admet l’ús comercial 
com a compatible, s’estableix una limitació de la seva superfície de venda al públic fins a 250 m2 
(zones R1, R2, R4, R5 i R6). 

 
 
La limitació de la superfície de 250m2 de superfície de venda al públic, ja figurava a l'anterior Pla 
General d’Ordenació Urbana i el vigent POUM la va recollir directament. Tanmateix s’ha considerat 
que si bé aquesta limitació pot donar resposta a la necessitat de la major part d’establiments, 
especialment en els de venda personalitzada, pot no passar el mateix en aquells de venda en règim 
d'autoservei, localitzats en determinades àrees amb major densitat de població, on aquests 
establiments estan complint una funció de servei de proximitat facilitant el seu accés a peu i evitant 
els desplaçaments obligats a altres establiments en situació perifèrica. 
 
En un altre sentit cal tenir també en compte com ha variat la mateixa consideració del concepte de 
“superfície de venda al públic” fins a la definició de la “superfície de venda” de la vigent regulació

1
 que 

inclou diferents espais a més d’aquells on s’exposen les mercaderies. 
 
La limitació de la superfície de l’ús de “comerç petit” es dona en els següents articles on figura com a 
ús compatible, entre d’altres, el comerç petit fins a una superfície de venda al públic de 250m2. 

 Article 161 de les NNUU del POUM (Clau R1) 

 Article 172 de les NNUU del POUM (Clau R2) 

 Article 181 de les NNUU del POUM (Clau R3) 

 Article 191de les NNUU del POUM (Clau R4) 

 Article 201 de les NNUU del POUM (Clau R5) 

 Article 210 de les NNUU del POUM (Clau R6) 

 
 

                                                 
1
 Superfície de venda: definida a l'article 5, apartat c) del DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels 

equipaments comercials 

SÒL URBÀ CONSOLIDAT

ÚS COMERCIAL  EN EL POUM. SITUACIÓ ACTUAL
fins a fins a fins a més de ús ús

250m2 400m2 800m2 800m2 complement. no admés

R1a X

R2 X

R3 X

R4 X

R5 X

R6 X

A1 X

AT a X

AT b X

A2 a X

A2 b X

A2 c X

M2 X
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2. Objectius de la proposta. 
Modificar la normativa urbanística del POUM pel que fa a la limitació de 250m2 de superfície de 
venda al públic per l’ús de comerç petit en determinades zones del sòl urbà, ampliant-la fins a 400m2 
en les zones amb major densitat de població on aquests establiments poden donar un servei de 
proximitat , evitant els desplaçaments obligats a altres indrets del municipi. 
Contràriament, en aquelles zones de menor densitat de població, es reduirà la superfície de venda al 
públic fins a 150m2. 

 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
L’Ajuntament considera convenient incrementar la superfície de venda admesa per a l’ús de petit 
comerç en aquelles zones corresponent a àrees urbanes amb major densitat residencial i barreja 
d’usos, per tal de facilitar la implantació, consolidació i ampliació d’aquells establiments que puguin 
donar un servei més directe a la població, facilitant el seu accés a peu i evitant els desplaçaments 
obligats a altres indrets del municipi.  
De manera paral·lela, es considera convenir reduir aquesta superfície en aquelles zones de menor 
densitat on l’ús comercial té un paper residual. 
 
Amb aquesta modificació l’Ajuntament es planteja 

 Facilitar la consolidació i el manteniment d’aquells establiments actualment implantats a 
l’entorn del nucli antic i l’àrea central del municipi, tenint el compte el servei que estan oferint; 
estendre aquestes possibilitats a noves implantacions de característiques semblats. 

 Plantejar una possible alternativa al model consolidat d’establiments en situació perifèrica, no 
integrats en la trama urbana residencial, i que comporten una mobilitat obligada no sostenible. 

 
D’acord amb aquesta proposta, i tenint en compte l’anterior proposta de la modificació n.2, l’ús 
comercial en el sòl urbà quedaria estructurat de la següent manera: 

 
 

4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
Proposta 1: Unificar els conceptes seguint les referències dels usos específics del POUM i de 
la legislació vigent d’equipaments comercials. 
D’una banda substituir l’expressió “comerç petit” que figura en els articles relatius als usos admesos 
en diferents zones, per “comercial, amb petits establiments comercials”. 
De l’altra substituir l’expressió “superfície de venda al públic” que figura en els mateixos articles per 
“superfície de venda”. 
 
Proposta 2: Incrementar el límit establert de la superfície de venda del l’ús comercial de petits 
establiments, fins a 400m2 de superfície de venda, en aquelles zones que responen a 
tipologies d’edificació plurifamiliar i ordenació compacte amb una major densitat residencial. 
Això passa, en primer lloc, per concretar les zones a les que fa referència la proposta, que són les R1, 
R2 i R4, quedant excloses d’aquesta consideració, les zones R5 i R6, d’ordenació aïllada. en les que 
s’admet, amb condicions, l’ús comercial de petits establiments, aquelles que corresponen a tipologies 
d’ordenació compacte amb una major densitat residencial. 
Aquest increment de la superfície de venda es planteja per tal de facilitar la implantació, consolidació i 
ampliació d’aquells establiments que puguin donar un servei més directe a la població, facilitant el seu 
accés a peu i evitant els desplaçaments obligats a altres indrets del municipi i, d’altra banda, tenint en 
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compte la pròpia definició de “superfície de venda· i les diferents característiques, serveis i 
necessitats d'aquests establiments en el moment actual en relació a quan es fa fixar la vigent limitació 
a l’anterior Pla General. 
Es proposa establir la nova limitació en un màxim de 400m2 de superfície de venda; aquesta 
superfície pren com a referència la que es preveia a l’article 2 del DECRET 378/2006, de 10 
d'octubre, al referir-se als “Superserveis” dins els establiments de venda en règim d'autoservei. 
 
Proposta 3: Reduir el límit establert de la superfície de venda del l’ús comercial de petits 
establiments, fins a 150m2 de superfície de venda, en aquelles zones que responen a 
tipologies d’edificació unifamiliar o bifamiliar  i ordenació aïllada, de baixa densitat residencial. 
Es tracta de les zones R5 i R6, d’ordenació aïllada. La reducció de la superfície de venda es planteja 
per tal d’ajustar-se millor a les característiques generals de les edificacions en aquestes zones on l’ús 
comercial té un paper residual. 
Es proposa establir la nova limitació en un màxim de 150m2 de superfície de venda. Aquesta 
superfície pren com a referència la que es preveia a l’article 2 del DECRET 378/2006, de 10 
d'octubre, al referir-se als “Autoserveis” dins els establiments de venda en règim d'autoservei i, d’altra 
banda, es considera suficient per a possibles establiments de venda personalitzada. 

 
5. Descripció general de la modificació del POUM  
Es modifica l’apartat referit als usos compatibles, dins la regulació dels usos, en els articles següents:  

 Article 161 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona de Nucli 
Antic (Clau R1). 

 Article 172 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona d’Urbà 
Tradicional (Clau R2). 

 Article 191 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona d’Ordenació 
Oberta (Clau R4). 

 
El redactat modificat és el següent: 
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 400 m
2
), 

allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, recreatius i espectacles 
(tipus I), industrial (categoria activitats tradicionals i artesania, i indústria-
taller), sanitari, assistencial, esportiu, educatiu, esportiu, sociocultural, 
administratiu, serveis urbans i religiós (únicament tipus I). 

 
Es modifica l’apartat referit als usos compatibles, dins la regulació dels usos, en els articles següents:  

 Article 201 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona de Cases 
Agrupades (Clau R5). 

 Article 210 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la Zona de Cases 
Aïllades (Clau R6). 

 
El redactat modificat és el següent: 
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 150 m
2
), 

allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, recreatius i espectacles 
(tipus I), industrial (categoria activitats tradicionals i artesania, i indústria-
taller), sanitari, assistencial, esportiu, educatiu, esportiu, sociocultural, 
administratiu, serveis urbans i religiós (únicament tipus I). 

 
  



19 

 

 

A3.4. MODIFICACIÓ NÚM.4. Disposicions referides a la composició i acabats 

de façanes en determinades zones del sòl urbà. 

 
1. Antecedents 
En relació  la composició de les façanes 
La normativa del POUM estableix per a les zones R1 i R2 unes directrius per a la composició de 
façanes, basant-se en la definició d’uns eixos verticals i d’unes obertures de proporcions rectangulars 
i directriu vertical i establint uns determinats intervals d’amplada de façana i, en cada cas, fixant un 
nombre d’eixos de composició per a la situació de les obertures (art.158.1 pel que fa a la zona R1 i 
art. 169 per a la zona R2). 
 
Malgrat partir d’uns criteris similars, i sense que existeix una justificació expressa, la concreció de la 
normativa no és la mateixa per a les dues zones, tant pel que fa als intervals de les amplades de 
façana, com en relació a la proporció i mides de les obertures, a les distàncies entre elles i en relació 
als límits de la propietat i a les obertures de la planta baixa. 
 
Aquesta situació dificulta la interpretació i complica de manera innecessària les pautes d’aplicació de 
les respectives normatives i, per aquest motiu, es planteja un reajustament per dotar-les duna major 
coherència entre elles. 
De tota manera, cal tenir en compte que la normativa de la zona R1 prové de les determinacions de 
l’antic Pla Especial de protecció del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà; en aquest sentit, i fins a la 
redacció d’un nou planejament especial a les zones R1a i  R1b, no es considera convenient modificar 
la normativa. Tanmateix, aquesta no és la situació per a la zona R2 on sí que es proposen un seguit 
d’ajustaments per ajustar-se a les pautes de la R1. 
 
En un sentit semblant, per la zona R3 (subzona R3a), la normativa obliga a mantenir una dimensió 
constant dels massissos entre obertures, sense que quedi justificada aquesta limitació que, d’altra 
banda, no es dona a les altres dues zones abans tractades (art 180) 
 
En relació als acabats dels tancaments 
A les normatives relatives als paràmetres exteriors de les edificacions, concretament relatius a les 
fusteries exteriors, es prohibeix expressament els anoditzats i la fusta envernissada, tant pel que fa  la 
Zona de Nucli Antic R1 (tant a la subzona R1A del Nucli Antic, com a la R1b del Nucli antic de Castell) 
com també a la Zona d’Urbà Tradicional R2 (subzona R2a). 
 
La prohibició de l’acabat envernissat dels tancaments de fusta sembla que no hauria de tenir un 
caràcter general, en especial en possibles actuacions de rehabilitació o de renovació parcial de 
tancaments quan els de la major part de l’edifici puguin tenir aquest acabat.  

 
2. Objectius de la proposta. 
Homogeneïtzar, en la mesura del possible, la normativa de composició i acabats de façanes aquelles 
zones per a les quals l’objectiu del planejament és mantenir l’estructura urbana i les característiques 
tipològiques de les edificacions. 

 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
Tenint en compte els antecedents exposats en aquest apartat, l’Ajuntament considera convenient 
unificar la normativa de composició i acabats de façanes a les zones R1 i R2, amb la finalitat de 
facilitar la seva interpretació i aplicació 
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4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM. 
Proposta 1: Excloure la prohibició general de l’acabat envernissat dels tancaments exteriors a 
les zones R1 i R2 i admetre-la en determinades situacions. 
Es proposa admetre l’acabat envernissat dels tancaments de fusta a les zones R1 i R2 en el cas 
d’actuacions de rehabilitació o de renovació parcial de tancaments en edificis en que la major part de 
les obertures ja tinguin aquest acabat. Es recomana d’utilitzar materials protectors transpirables (tipus 
lasur) i evitar els materials que tanquen els porus. 
 
Proposta 2: Modificar les determinacions en relació a la composició de façanes de la zona R2 
per tal d’ajustar i unificar criteris d’acord amb les previstes per a la zona R1 
Es proposa: 

 Modificar la limitació de l’amplada màxima de les obertures a 1,25m de manera que només faci 
referència a les de les plantes pis excloent, apart de les portes de garatge, les de la planta baixa 
per a les quals no s’estableix una mida màxima, però si una determinada proporció entre amplada 
i alçada, de manera semblant (però amb uns altres valors) del que es preveu per a les plantes pis. 

 Modificar la proporció fixada de les balconeres i portes, i fixar-la per les obertures de la planta 
baixa així com limitar les mides de les petites obertures quadrades. 

 L’admissió de portes de garatge en planta baixa a R1 i R2 s’haurà de justificar per la conservació 
de les característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la façana i 
teixit urbà on s’ubica 

 Modificar els intervals d’amplada de façana que serveixen de referència per a establir el nombre 
d’obertures i eixos de composició, de manera semblant al que ja es preveu per a la zona R1 
(l’interval entre 6 i 12 previst a la zona R1 es divideix, en aquest cas, en dos intervals, entre 6 i 
8,50 i entre 8,50 i 12m); ajustar també el nombre d’obertures admeses en cada cas, donant 
majors possibilitats compositives.  

 
Proposta 3: Suprimir l’obligació de mantenir una dimensió constant dels massissos entre 
obertures establerta per a la zona R3a. 
Es proposa suprimir de la normativa de composició de façanes de la zona R3a l’obligació de mantenir 
una dimensió constant dels massissos entre obertures, amb la finalitat de flexibilitzar les possibilitats 
de composició, en consonància amb el tractament donat a les altres zones on es fixen criteris de 
composició de façanes. 

 
5. Descripció general de la modificació del POUM.  
 

Es modifica l’article 158.3 de les NNUU del POUM, relatiu als acabats de façana a la Subzona R1a 
del Nucli Antic, al paràgraf que fa referència a les fusteries exteriors, que queda redactat de la 
següent manera: 
Les fusteries exteriors es col·locaran sempre pel pla interior del mur de façana, i seran d’una o dues fulles de 
fusta o alumini pintades. Es prohibeix expressament els anoditzats. La fusta envernissada només s’admetrà en 
casos degudament justificats en obres de rehabilitació i, en aquests casos, es recomana la utilització de materials 
protectors transpirables (tipus lasur) i evitar els materials que tanquen els porus. Els vidres de les finestres i 
balcons seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o imprès. 
 

Es modifica l’article 160 de les NNUU del POUM, relatiu als acabats de façana a la Subzona R1b 
Nucli Antic de Castell, al paràgraf que fa referència a les fusteries exteriors, dins l’apartat relatiu a 
les façanes, que queda redactat de la següent manera: 

Les fusteries exteriors es col·locaran sempre pel pla interior del mur de façana, i seran d’una o dues 
fulles de fusta o alumini pintades. Es prohibeix expressament els anoditzats. La fusta envernissada 
només s’admetrà en casos degudament justificats en obres de rehabilitació i, en aquests casos, es 
recomana la utilització de materials protectors transpirables (tipus lasur) i evitar els materials que 
tanquen els porus. Els vidres de les finestres i balcons seran incolors, transparents i sense cap tipus de 
gravat, dibuix o imprès. 

Es modifica l’article 169 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels paràmetres referits 
a l’edifici a la Zona d’Urbà Tradicional (Clau R2), a l’apartat dels criteris de composició de les façanes 
dins l’epígraf corresponent a les façanes de la Subzona R2a, i al paràgraf que fa referència a les 
fusteries exteriors a l’apartat relatiu als paraments de façana, que queden redactats de la següent 
manera: 
 (Paraments de façana) 
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Les fusteries exteriors es col·locaran sempre pel pla interior del mur de façana, i seran d’una o dues 
fulles de fusta o alumini pintades. Es prohibeix expressament els anoditzats. La fusta envernissada 
només s’admetrà en casos degudament justificats en obres de rehabilitació i en aquests casos es 
recomana la utilització de materials protectors transpirables (tipus lasur) i evitar els materials que 
tanquen els porus. 

 

Es modifica l’article 169 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels paràmetres referits 
a l’edifici a la Zona d’Urbà Tradicional (Clau R2), a l’apartat dels criteris de composició de les façanes 
dins l’epígraf corresponent a les façanes de la Subzona R2a, i al paràgraf que fa referència a les 
fusteries exteriors a l’apartat relatiu als paraments de façana, que queden redactats de la següent 
manera: 

 
La proporció de les balconeres i portes, excepte les d’accés a garatge, serà d’alçada entre 2 i 2,6 
vegades l’amplada - excepte a la planta baixa que serà entre 1,25 i 2,2-  i la proporció de les finestres 
serà d’alçada entre 1,2 i 1,6 vegades l’amplada. S’admeten també petites finestres de proporció 
quadrades de ventilació, de mida màxima 0,40m. S’admeten les portes de garatges, amb les 
proporcions que s’han establert, sempre i quan aquestes es justifiquin per la conservació de les 
característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la façana i teixit urbà on 
s’ubica. 
 

Es modifica l’article 158.1 de les NNUU del POUM, relatiu a la composició de façana a la Subzona 
R1a del Nucli Antic, al paràgraf que fa referència a les obertures, que queda redactat de la següent 
manera: 
 

Les obertures de planta baixa seran rectangulars de proporcions verticals, excepte les portes d’accés a 
garatge, l’alçada no superior a 3.20 metres. La distancia mínima de la primera obertura a la mitgera serà 
de 0,45 metres en els edificis que tenen una façana fins a 6 metres d’ample, i de 0,90 metres per la 
resta. La distància entre dos obertures consecutives no serà inferior a 0,60 metres. S’admeten les portes 
de garatge, amb les proporcions que s’han establert, sempre i quan aquestes es justifiquin per la 
conservació de les característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la 
façana i teixit urbà on s’ubica. 

 
Es modifica l’article 160 de les NNUU del POUM, relatiu al la composició de façana a la Subzona R1b 
Nucli Antic de Castell, al paràgraf que fa referència a la composició de façana, que queda redactat 
de la següent manera: 

Amb la finalitat de preservar la tipologia edificatoria la composició de les façanes s’hauran d’ajustar a les 
següents condicions: 
 

- Es respectaran al màxim els criteris de composició de les façanes amb la tipologia tradicional rural 
existent, predominant el massís sobre el buit. Les noves obertures mantindran les proporcions, 
dimensions i composició semblants a les tradicionals existents en el nucli de Castell. 
 

- S’admeten les portes de garatge, sempre i quan aquestes es justifiquin per la conservació de les 
característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la façana i teixit urbà on 
s’ubica 

 
Es modifica l’article 180 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels paràmetres referits 
a l’edifici a la Zona d’Ordenació Tancada (Clau R3), a l’apartat dels criteris de composició de les 
façanes dins l’epígraf corresponent a les façanes de la Subzona R3a, que queda redactat de la 
següent manera: 

Es respectaran al màxim els criteris de composició de les façanes existents amb la tipologia tradicional 
existent. En el cas de rehabilitacions o noves construccions prevaldran els eixos verticals de composició. 
Les obertures de les façanes, excepte les de planta baixa i les petites obertures de ventilació, tindran 
sempre unes proporcions verticals i s’agruparan en eixos també verticals que podran estar centrats o no 
en relació a la façana. 

Les obertures es separaran un mínim de 0,60 metres de la mitgera i de 0,80 metres entre elles. 
Prevaldrà la proporció de massís sobre buit. 
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A4). MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DEL CATÀLEG DE 

MASIES. 
 
A4.1.MODIFICACIÓ NÚM.6. Disposicions relatives a l’alçada en les 

ampliacions dels edificis. 

 
1. Antecedents 
La normativa urbanística del catàleg de masies i cases rurals, en el seu article 4.4.,  estableix 
determinats supòsits en que es admissible l’increment de l’alçada dels edificis que hi són inclosos, 
limitant-ho a una alçada màxima de 6,50m de l'arrencada de la coberta respecte de la cota natural del 
terreny, amb criteris més propis del sòl urbà, sense tenir en compte les peculiaritats de les 
edificacions incloses en el catàleg de masies i cases rurals quan, en molts casos, tenen un nombre de 
plantes i una alçada superiors a la fixada a la normativa. 

 
2. Objectius de la proposta. 
Modificar la normativa del Catàleg de masies i cases rural suprimint la referència a una alçada 
màxima pel concreta que fa a les obres d’ampliació, definint  les circumstàncies on s’admetrà 
l’increment en alçada, sempre condicionat a la integració en la volumetria preexistent i al respecte a 
les característiques tipològiques de l’edifici. 

 
3. Conveniència de la Modificació Puntual del POUM. 
L’Ajuntament considera que la determinació d’una alçada màxima per a les ampliacions dels edificis 
inclosos en el catàleg de masies i cases rurals, és una limitació que no respon a les característiques 
d’aquests immobles i, en general,  a les dels edificis en sòl no urbanitzable; pel contrari, considera 
necessari donar flexibilitat per aquelles ampliacions que puguin afavorir una major compacitat front a 
majors ocupacions de sòl, sempre que quedi garantida la preservació de les característiques 
tipològiques de l’immoble. En aquest sentit, considera convenient modificar el contingut de l’article 
4.4. de les Normes del Catàleg de masies i cases rurals del POUM. 

 
4. Descripció i justificació de la Modificació Puntual del POUM 
Proposta 1: Suprimir la referència concreta a l’alçada màxima per a les obres d’ampliació dels 
edificis inclosos en el catàleg de masies i cases rurals i concretar les circumstàncies on 
s’admetrà l’increment en alçada. 
Tenint en compte el que es preveu a l’article 4.4. de la normativa del catàleg de masies, es considera 
que la prioritat ha de ser mantenir les característiques tipològiques i volumètriques de la masia o casa 
original i el seu nombre  de plantes (segons figura, de manera general,  a la descripció de cada fitxa 
del catàleg) i no tant establir un determinat paràmetre d’alçada. 
D'altra banda, amb caràcter general, es considera convenient  dotar d’una una major flexibilitat les 
possibles ampliacions en alçada, tendents a compactar volums i sense  distorsió de la volumetria 
general de l’edifici, front a alternatives que comportessin un major ocupació del sòl. 

 
5. Descripció general de la modificació del POUM  
Es modifica l’article 4 de la Normativa Urbanística del Catàleg de Masies i Cases Rurals, al punt 4. 
 
El redactat actual d’aquest apartat, és:  

4. No s’admeten obres d’ampliació que suposin la distorsió de la volumetria aparent de la 
masia o casa original, o un augment de l’alçada existent, excepte en aquells casos en què 
aquest increment d’alçada sigui necessari per assolir les condicions mínimes d’habitabilitat o 
respongui a aspectes constructius, i sense superar en cap cas l’alçada màxima de 6,50 m de 
l’arrencada de la coberta respecte a la cota natural del terreny. En el cas que sigui necessari 
obres de remunta s’haurà d’aconseguir la continuïtat entre els elements preexistents i els 
nous. 

 
El redactat modificat és el següent: 
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4. No s’admeten obres d’ampliació que suposin la distorsió de la volumetria general de la 
masia o casa original, que no respectin les seves característiques tipològiques o que 
comportin l'augment del seu nombre de plantes, segons figura a la descripció de la fitxa 
corresponent del catàleg. 
Pel que fa a l'increment de l’alçada existent, sense variació del nombre de plantes,  només 
s'admetrà quan respongui a requeriments constructius, quan sigui necessari per assolir les 
condicions mínimes d’habitabilitat o quan, de manera puntual, permeti compactar, completar o 
regularitzar la volumetria existent. En tots aquests casos la remunta resultant s'integrarà en la 
volumetria de l'edifici original, assegurant la continuïtat entre els elements preexistents i els 
nous, en especial pel que fa al pendent de les cobertes. 
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A4). MEMÒRIA AMBIENTAL 
Per les característiques de la present modificació i, als efectes del que es preveu a l’article 118.4 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, no es produeix repercussió ambiental en les noves previsions i, en 
aquest sentit, no s’hi incorpora l’informe ambiental ni l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada. 

 
A5). MEMÒRIA SOCIAL 
La present modificació del POUM, no comporta cap increment de l’edificabilitat ni de la densitat, ni 
comporta qualificació de sostre residencial de nova implantació en sòl urbà i, per tant, no  altera les 
previsions d’habitatge que figuren en el POUM. 
 

 
A.6) AGENDA 
D’acord amb el marc legal vigent correspon a l’Agenda, quan no es disposa del programa d'actuació 
urbanística, la determinació de les prioritats i de les previsions temporals relatives a l'execució de les 
determinacions del pla d'ordenació urbanística municipal 
Atès que les determinacions de la present modificació puntal no comporten cap alteració que pogués 
afectat la programació del POUM o els altres aspectes posats de manifest als anteriors paràgrafs. no 
incorpora l’agenda. 
 

 
A.7) MEMÒRIA ECONÒMICA 
L’article 59 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en el seu punt 1e), s’estableix que els plans 
d’ordenació urbanística municipal han de contenir l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les 
actuacions a desenvolupar; en el mateix sentit, figura a l’article 76.3 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
D’altre banda, segons es recull a l’article 59.3d) del TRLUC i a l’article 15.4 del text refós de la Ley de 
Suelo , l’informe de sostenibilitat econòmica forma part de la documentació obligatòria dels diferents 
planejaments urbanístics. 
Les determinacions de la present modificació puntal del POUM, no tenen cap implicació econòmica 
que requerís de la seva avaluació. 
És en aquest sentit que no s’incorpora l’avaluació econòmica i financera. 
 
Les determinacions de la present modificació puntal del POUM no comporten cap repercussió sobre 
les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les 
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris.  
És en aquest sentit que no s’incorpora l’informe de sostenibilitat econòmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Bisbal d’Empordà, juny de 2021 
 
 

Silvia Costa Estanyol, Arquitecta 
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Art. 19. Modificar l’article 210de les NNUU del POUM 
Art. 20. Modificar l’article 219 de les NNUU del POUM 
Art. 21  Modificar l’article 228 de les NNUU del POUM 
Art. 22  Modificar l’article 247 de les NNUU del POUM 
Art. 23  Modificar l’article 288 de les NNUU del POUM 
 

 

Capítol III. MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DEL CATÀL EG DE MASIES I 
CASES RURALS. 

Art. 24.  Modificar l’article 4 de la Normativa Urbanística del Catàleg de Masies i Cases 
Rurals 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Art. 1. Abast. 
La present modificació puntual del POUM afecta als articles 96, 98, 155, 156, 158, 160, 161, 
169, 172, 180, 181, 191, 201, 210, 219, 228, 247, 279, 288 i 314 de les Normes Urbanístiques 
del POUM de La Bisbal d’Empordà i a l’article 4 de la Normativa Urbanística del Catàleg de 
Masies i Cases Rural del POUM.  

 
Art.2. Contingut. 
La present modificació consta de memòria i normativa. 

 
 

TÍTOL II. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES 

 

Capitol I. CORRECCIÓ D’ERRADES 
 

Art. 3.  Corregir l’article 98 de les NNUU del POUM 

Es corregeix l’apartat 5 de l’article 98 de les NNUU del POUM, en el paràgraf que fa referencia 
a l’article 9 del decret llei 1/2009: 

Les diverses tipologies d’establiments comercials es fixen d’acord amb la legislació sectorial 

d’equipaments comercials, en concret el Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments 

comercials. L’article 9 del Decret llei 1/2009, esmentat, estableix els criteris de localització i 

ordenació de l’ús comercial: 

Art. 4.  Corregir l’article 155 de les NNUU del POUM 

Es corregeix l’apartat 3 de l’article 155 de les NNUU del POUM, en relació al pendent de la 
coberta, que queda redactat de la següent manera: 
 

3. La coberta serà inclinada, recoberta de teula amb pendent màxima del 30% perpendicular a 
les línies de façana i amb carener centrat entre dos ràfecs oposats.  El material de coberta 
serà la teula ceràmica àrab de recuperació, s’admet la utilització de teules noves només per 
les canaleres i recs. Únicament s’admet que sobresortint de la coberta les xemeneies, 
fumerals i antenes. Sota de la coberta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, ascensor, 
aparells d’aire condicionat i  d’altres similars. 

 
Art. 5.  Corregir l’article 156 de les NNUU del POUM 

Es corregeix l’apartat 2 de l’article 156 de les NNUU del POUM, en relació al pendent de la 
coberta, que queda redactat de la següent manera: 
 

2. La coberta serà inclinada, recoberta de teula amb pendent màxima del 30% perpendicular a 
les línies de façana i amb carener centrat entre dos ràfecs oposats.  El material de coberta 
serà la teula ceràmica àrab de recuperació, s’admet la utilització de teules noves només per 
les canaleres i recs. Únicament s’admet que sobresortint de la coberta les xemeneies, 
fumerals i antenes. Sota de la coberta s’hauran d’englobar-hi les caixes d’escala, ascensor, 
aparells d’aire condicionat i d’altres similars. 

 
Art. 6.  Corregir l’article 279 de les NNUU del POUM 
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Es corregeix l’apartat 2 de l’article 279 de les NNUU del POUM, en relació a les dates 
d’aprovació del projecte d’urbanització, que queda redactat de la següent manera: 
 

2. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbà consolidat on el POUM preveu regular la composició volumètrica de 
l’aprofitament previst pel planejament derivat anterior en la zona coneguda com a Mas Paretes i 
finalitzar les obres d’urbanització. 
Els terrenys estaven classificats com a sòl urbà com a conseqüència de la Sentència del Tribunal 
Suprem de data 6 de juny de 1989 que anul·lava l’aprovació definitiva del PGOU anterior 
únicament i exclusivament en la classificació urbanística d’aquests terrenys. Per la determinació 
de la xarxa viària, zonificació i ordenació volumètrica de la finca “Mas Paretas” es va aprovar 
definitivament un Pla Especial el 29/01/97, (DOGC núm. 3145 de 23/05/2000). 
Els propietaris dels terrenys varen cedir en el seu dia els terrenys destinats al sistema 
d’equipaments, d’espais lliures i viari que qualificava el Pla Especial. El sector disposa de 
projecte d’urbanització aprovat definitivament el 01/09/2000 i resta pendent finalitzar i cedir les 
obres d’urbanització. S’ha exhaurit els terminis establerts en el pla d’etapes de l’actuació.  

 

 

Art. 7.  Corregir l’article 314 de les NNUU del POUM 

Es corregeix l’apartat 2 de l’article 314 de les NNUU del POUM, en relació a l’article referit al 
tractament de l’ ”Habitatge familiar” , que queda redactat de la següent manera: 
 

2. Les edificacions residencials legalment implantades que no s’ajustin als supòsits d’usos 
permesos per la vigent llei d’urbanisme i pel present POUM, es a dir, que no estan incloses en el 
Catàleg de masies i cases rurals o no estan associades a explotacions rústiques, i que per tant, 
actualment no serien autoritzables, podran romandre sobre el territori en situació de 
disconformitat. Aquestes edificacions hauran de mantenir l‘ús d’habitatge familiar autoritzat i es 
podran també destinar a allotjament de persones treballadores temporeres associat a 
explotacions rústiques, establiment de turisme rural o serveis associats a càmping, sempre que 
concorrin els requisits fixats a l’article 56.1 del RLU i la legislació sectorial.  
Aquestes edificacions podran realitzar obres d’ampliació si s’ajusten a les disposicions generals i 
de qualificació que estableix aquest POUM, en especial a les determinacions de l’article 332.2 
“Habitatge familiar”. S’admet una ampliació en una sola vegada amb un màxim del 30% del 
sostre residencial legalment existent a l’entrada en vigor d’aquest POUM, excepte els habitatges 
situats dintre de l’EIN de les Gavarres que serà del 20%; sempre i quan el conjunt de l’habitatge 
no superi el sostre màxim permès de 300 m

2
.de sostre.  L’ampliació s’autoritza d’acord amb el 

procediment establert per l’article 50 de la LUC. Podran realitzar també, obres de reforma i 
consolidació, sempre que no s’hagin de refer llurs fonaments i/o parets mestres.  
Si les edificacions reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat, n’hi ha prou amb l’obtenció 
de la corresponent cèdula d’habitabilitat per a reprendre l’ús d’habitatge. Si hi manquen les 
condicions mínimes d’habitabilitat, les obres necessàries per assolir-les poden ser autoritzades 
mitjançant el procediment regulat a l’article 58 del RLU, sempre que siguin autoritzables d’acord 
amb aquest règim de disconformitat.  

 
Capitol II. MODIFICACIONS A LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL POUM 

 
Art. 8.  Modificar l’article 96 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 96 de les NNUU del POUM, corresponent a la classificació dels usos 
segons la seva funció urbanística: usos generals, afegint-hi un nou apartat 3 amb el text 
següent: 
 

3. El concepte “activitats econòmiques”, que figura en diferents apartats de la present 
normativa, es refereix exclusivament als usos generals Terciari i serveis i Industrial, logístic i 
tecnològic definits en el present article. 
 

Art. 9.  Modificar l’article 98 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’apartat 5 de  l’article 98 de les NNUU del POUM, afegint-hi un nou paràgraf al final 
de l’apartat amb el text següent: 
 

Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 
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a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial 
de l’Aigüeta, es podran implantar PEC singulars i no singulars. 

b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments 
comercials que es poden implantar són els que es detallen a continuació: 

 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, 
de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 

 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 
productes propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 
300 m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un 
establiment comercial col·lectiu (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 
1/2009).” 

 
Art. 10.  Modificar l’article 158 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 158.1 i 158.3 de les NNUU del POUM, relatiu a la composició de façana i 
relatiu als acabats de façana de la Subzona R1a del Nucli Antic. 
 
El paràgraf que fa referència a les obertures, queda redactat de la següent manera: 
 

Les obertures de planta baixa seran rectangulars de proporcions verticals, excepte les portes 
d’accés a garatge, l’alçada no superior a 3.20 metres. La distancia mínima de la primera obertura 
a la mitgera serà de 0,45 metres en els edificis que tenen una façana fins a 6 metres d’ample, i 
de 0,90 metres per la resta. La distància entre dos obertures consecutives no serà inferior a 0,60 
metres. S’admeten les portes de garatge, amb les proporcions que s’han establert, sempre i quan 
aquestes es justifiquin per la conservació de les característiques formals i tipològiques de la 
pròpia edificació, així com també de la façana i teixit urbà on s’ubica. 

 
El paràgraf que fa referència a les fusteries exteriors, queda redactat de la següent manera: 
 

Les fusteries exteriors es col·locaran sempre pel pla interior del mur de façana, i seran d’una o 
dues fulles de fusta o alumini pintades. Es prohibeix expressament els anoditzats. La fusta 
envernissada només s’admetrà en casos degudament justificats en obres de rehabilitació i en 
aquests casos, es recomana la utilització de materials protectors transpirables (tipus lasur) i 
evitar els materials que tanquen els porus. Els vidres de les finestres i balcons seran incolors, 
transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o imprès. 

 
Art. 11  Modificar l’article 160 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 160 de les NNUU del POUM, relatiu a la composició de les façanes i relatiu 
als acabats de façana a la Subzona R1b Nucli Antic de Castell,  
 
El paràgraf que fa referència a les obertures, queda redactat de la següent manera: 
 

Amb la finalitat de preservar la tipologia edificatòia la composició de les façanes s’hauran 
d’ajustar a les següents condicions: 

 
- Es respectaran al màxim els criteris de composició de les façanes amb la tipologia 

tradicional rural existent, predominant el massís sobre el buit. Les noves obertures 
mantindran les proporcions, dimensions i composició semblants a les tradicionals 
existents en el nucli de Castell. 

- S’admeten les portes de garatge, sempre i quan aquestes es justifiquin per la 
conservació de les característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, 
així com també de la façana i teixit urbà on s’ubica 

 
El paràgraf que fa referència a les fusteries exteriors, dins l’apartat relatiu a les façanes, queda 
redactat de la següent manera: 
 

Les fusteries exteriors es col·locaran sempre pel pla interior del mur de façana, i seran d’una o 
dues fulles de fusta o alumini pintades. Es prohibeix expressament els anoditzats. La fusta 
envernissada només s’admetrà en casos degudament justificats en obres de rehabilitació i, en 
aquests casos, es recomana la utilització de materials protectors transpirables (tipus lasur) i 
evitar els materials que tanquen els porus. Els vidres de les finestres i balcons seran incolors, 
transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o imprès. 
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Art. 12.  Modificar l’article 161 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 161 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona de Nucli Antic (Clau R1), que queda redactat de la següent manera. 
 

Article. 161. Regulació d’usos  

Ús dominant:   Habitatge 
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 
400 m

2
), allotjament turístic (excepte càmpings), 

restauració, industrial (únicament activitats tradicionals i 
artesania), sanitari, assistencial, educatiu,  sociocultural, 
administratiu, serveis urbans i religiós (únicament tipus I)  

Ús complementari:  Subzona R1a : Aparcament únicament en les parcel·les amb front a la 
plaça Nova i als carrers de Pella i Forgas, Cavallers, Trinitat 
Aldrich, Valentí Almirall, Raval i Hospital. 

 Subzona R1b : Aparcament 
Ús incompatible:   Els usos restants. 

 
Art. 13.  Modificar l’article 169 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 169 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels paràmetres 
referits a l’edifici a la Zona d’Urbà Tradicional (Clau R2), a l’apartat dels criteris de composició 
de les façanes dins l’epígraf corresponent a les façanes de la Subzona R2a, i al paràgraf que fa 
referència a les fusteries exteriors a l’apartat relatiu als paraments de façana, que queden 
redactats de la següent manera: 
 
El paràgraf de l’apartat relatiu als criteris de composició de les façanes, queda redactat de la 
següent manera: 

La proporció de les balconeres i portes, excepte les d’accés a garatge, serà d’alçada entre 2 i 2,6 
vegades l’amplada - excepte a la planta baixa que serà entre 1,25 i 2,2-  i la proporció de les 
finestres serà d’alçada entre 1,2 i 1,6 vegades l’amplada. S’admeten també petites finestres de 
proporció quadrades de ventilació, de mida màxima 0,40m. S’admeten les portes de garatges, 
amb les proporcions que s’han establert, sempre i quan aquestes es justifiquin per la conservació 
de les característiques formals i tipològiques de la pròpia edificació, així com també de la façana i 
teixit urbà on s’ubica. 
 

El paràgraf que fa referència a les fusteries exteriors, dins l’apartat relatiu als paraments de 
façana, queda redactat de la següent manera: 

Les fusteries exteriors es col·locaran sempre pel pla interior del mur de façana, i seran d’una o 
dues fulles de fusta o alumini pintades Es prohibeix expressament els anoditzats. La fusta 
envernissada només s’admetrà en casos degudament justificats en obres de rehabilitació i en 
aquests casos es recomana la utilització de materials protectors transpirables (tipus lasur) i evitar 
els materials que tanquen els porus. 

 
Art. 14.  Modificar l’article 172 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 172 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona d’Urbà Tradicional (Clau R2), que queda redactat de la següent manera. 
 

Article. 172. Regulació d’usos 

Ús dominant.   Habitatge  
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 400 
m

2
), allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, 

recreatius i espectacles (tipus I), industrial (categoria activitats 
tradicionals i artesania, i  indústria-taller), sanitari, assistencial, 
educatiu, esportiu,  sociocultural, administratiu, serveis urbans i 
religiós (únicament tipus I) 

Ús complementari:  Aparcament  
Ús incompatible:  En les parcel·les on els plànols d’ordenació s’assenyalin com a B*, no 

s’admet la nova implantació de l’ús residencial en planta baixa. 
 Els usos restants. 
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Art. 15.  Modificar l’article 180 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 180 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels paràmetres 
referits a l’edifici a la Zona d’Ordenació Tancada (Clau R3), a l’apartat dels criteris de 
composició de les façanes dins l’epígraf corresponent a les façanes de la Subzona R3a, que 
queda redactat de la següent manera: 
 

Es respectaran al màxim els criteris de composició de les façanes existents amb la tipologia 
tradicional existent. En el cas de rehabilitacions o noves construccions prevaldran els eixos 
verticals de composició. 
Les obertures de les façanes, excepte les de planta baixa i les petites obertures de ventilació, 
tindran sempre unes proporcions verticals i s’agruparan en eixos també verticals que podran 
estar centrats o no en relació a la façana. 
Les obertures es separaran un mínim de 0,60 metres de la mitgera i de 0,80 metres entre elles. 
Prevaldrà la proporció de massís sobre buit. 

 
Art. 16.  Modificar l’article 181 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 181 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona d’Ordenació Tancada (Clau R3),que queda redactat de la següent manera: 
 

Article. 181. Regulació d’usos 

Ús dominant.   Habitatge  
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comerç (únicament petits 

establiments comercials), allotjament turístic (excepte càmpings), 
restauració, recreatius i espectacles (tipus I), industrial (categoria 
activitats tradicionals i artesania, i indústria-taller), sanitari, 
assistencial, esportiu, educatiu, esportiu, sociocultural, 
administratiu, serveis urbans i religiós (únicament tipus I). 

Ús complementari:   Aparcament  
Ús incompatible:  En les parcel·les on els plànols d’ordenació s’assenyalin com a 

B*, no s’admet la nova implantació de l’ús residencial en planta 
baixa. 
Els usos restants. 

 
Art. 17.  Modificar l’article 191 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 191 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona d’Ordenació Oberta (Clau R4), que queda redactat de la següent manera. 

  
Article. 191. Regulació d’usos 

Ús dominant.   Habitatge  
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 400 
m

2
), allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, 

recreatius i espectacles (tipus I), industrial (categoria activitats 
tradicionals i artesania, i indústria-taller), sanitari, assistencial, 
esportiu, educatiu, esportiu, sociocultural, administratiu, serveis 
urbans i religiós (únicament tipus I). 

Ús complementari:   Aparcament 
Ús incompatible:   Els usos restants. 

 
Art. 18.  Modificar l’article 201 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 201 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona de Cases Agrupades (Clau R5), que queda redactat de la següent manera. 

 

Article. 201. Regulació d’usos 

Ús dominant.   Subzona R5a: Habitatge unifamiliar i bifamiliar. 
     Subzona 5b: Habitatge unifamiliar 
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 150 
m

2
), allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, 

industrial (categoria activitats tradicionals i artesania, i indústria-
taller), sanitari, assistencial, esportiu, educatiu, esportiu, 
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sociocultural, administratiu, serveis urbans i religiós (únicament 
tipus I). 

Ús complementari:   Aparcament 
Ús incompatible:   Els usos restants. 

 
Art. 19.  Modificar l’article 210 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 210 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona de Cases Aïllades (Clau R6), que queda redactat de la següent manera: 

 

Article. 210. Regulació d’usos 

Ús dominant.   Habitatge unifamiliar per parcel·la.  
Ús compatible: Residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials fins a una superfície de venda de 150 
m

2
), allotjament turístic (excepte càmpings), restauració, 

industrial (categoria activitats tradicionals i artesania, i indústria-
taller), sanitari, assistencial, esportiu, educatiu, esportiu, 
sociocultural, administratiu, serveis urbans i religiós (únicament 
tipus I). 

Ús complementari:   Aparcament 
Ús incompatible:   Els usos restants. 

 
Art. 20.  Modificar l’article 219 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 219 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona Industrial (Clau A1). 
 
S’afegeix un paràgraf al final de l’article 219 amb els criteris de localització i ordenació de l’ús 
comercial: 
 

Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 
a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de 

l’Aigüeta, es podran implantar PEC singulars i no singulars. 
b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials 

que es poden implantar són els que es detallen a continuació: 
 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 

22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 

productes propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 
m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment 
comercial col·lectiu (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 

 

Art. 21  Modificar l’article 228 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 228 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona Industrial- Transformació d’usos (Clau ATb).  
 
El paràgraf relatiu als usos dominants, que queda redactat de la següent manera: 

 
Ús dominant Subzona ATb: Industrial (excepte Tipus 2 i Tipus 3) i comercial (únicament petits 

establiments comercials) 

S’afegeix un paràgraf al final de l’article 228 amb els criteris de localització i ordenació de l’ús 
comercial: 
 

Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 
a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de 

l’Aigüeta, es podran implantar PEC singulars i no singulars. 
b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials 

que es poden implantar són els que es detallen a continuació: 
 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 

22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 

productes propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 
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m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment 
comercial col·lectiu (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 

 

Art. 22  Modificar l’article 247 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 228 de les NNUU del POUM, corresponent a la regulació dels usos a la 
Zona de Conservaió  (Clau M2). 
 
El paràgraf relatiu als usos dominants, que queda redactat de la següent manera: 

 
Usos permesos: habitatge, residència col·lectiva, oficines i serveis, comercial (únicament petits 

establiments comercials), allotjament turístic en la modalitat d’establiment hoteler i turisme rural, 

restauració, recreatiu, sanitari i assistencial, educatiu, esportiu, sociocultural, administratiu. 

S’afegeix un paràgraf al final de l’article 247 amb els criteris de localització i ordenació de l’ús 
comercial: 
 

Els criteris de localització i ordenació de l’ús comercial són: 
a) Dins de la TUC actual de la Bisbal de l’Empordà, i dins de la concentració comercial de 

l’Aigüeta, es podran implantar PEC singulars i no singulars. 
b) Fora dels límits de la TUC i de la concentració esmentada, els únics establiments comercials 

que es poden implantar són els que es detallen a continuació: 
 Els PEC singulars els quals es detallen en l’article 6.1.b) del Decret llei 1/2009, de 

22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials 
 Les indústries poden disposar d’un espai adjacent per a l’exposició i venda dels 

productes propis de la seva activitat industrial, sempre que no s’ultrapassi els 300 
m2 de superfície de venda, ni configurar, juntament amb altres, un establiment 
comercial col·lectiu (Disposició Addicional tretzena del Decret Llei 1/2009). 

 
Art. 23.  Modificar l’article 288 de les NNUU del POUM 

Es modifica l’article 288 de les NNUU del POUM, corresponent al sector SUD-02 “Josep Irla”, a 
l’apartat 2 i al punt c) de l’apartat 4, que queden redactats de la següent manera. 
 

2. OBJECTIUS 
Sector de sòl urbanitzable delimitat destinat a un creixement mixt residencial i activitats 
econòmiques, exclusivament terciari i serveis, amb predomini de l’ús residencial de mitjana-baixa 
densitat. Aquest sector permet un nou creixement del nucli de la Bisbal i completar el teixit urbà. 
Aquest sector correspon al sector urbanitzable programat SUP-03 amb pla parcial aprovat 
definitivament però no executiu, que amplia el seu àmbit incorporant terrenys classificats com a 
sòl no urbanitzable per l’anterior planejament general. El Pla parcial no s’incorpora a aquest 
POUM i s’haurà d’adaptar a les noves determinacions del planejament general. 
Els promotors hauran de cedir els sòls destinats a vials, equipaments i espais lliures, així com la 
seva urbanització, establint la justa distribució de beneficis i càrregues entre els propietaris del 
sector. 
 

4. PARÀMETRES D’ORDENACIÓ I ÚS 
c. L’ús dominant residencial serà habitatge plurifamiliar; són usos compatibles el terciari i els 

serveis. 
 

Capitol III. MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DEL CATÀLEG DE MASIES I 

CASES RURALS.  
 

Art. 24.  Modificar l’article 4 de la Normativa Urbanística del Catàleg de Masies i Cases 

Rurals 
Es modifica l’article 4 de la Normativa Urbanística del Catàleg de Masies i Cases Rurals, al punt 
4, que queda redactat de la següent manera: 
 

4. No s’admeten obres d’ampliació que suposin la distorsió de la volumetria general de la masia o 
casa original, que no respectin les seves característiques tipològiques o que comportin l'augment 
del seu nombre de plantes, segons figura a la descripció de la fitxa corresponent del catàleg. 
Pel que fa a l'increment de l’alçada existent, sense variació del nombre de plantes,  només 
s'admetrà quan respongui a requeriments constructius, quan sigui necessari per assolir les 
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condicions mínimes d’habitabilitat o quan, de manera puntual, permeti compactar, completar o 
regularitzar la volumetria existent. En tots aquests casos la remunta resultant s'integrarà en la 
volumetria de l'edifici original, assegurant la continuïtat entre els elements preexistents i els nous, 
en especial pel que fa al pendent de les cobertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bisbal d’Empordà, octubre de 2021 

Silvia Costa Estanyol, Arquitecta 
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