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1. MEMÒRIA

1.1 Antecedents
Les Normes Subsidiàries de Biure d’Empordà varen ser aprovades definitivament en data 14 de maig de
2002. Es tracta d’un document que ha tingut un desenvolupament escàs, degut a la dimensió del nucli i a la
dinàmica econòmica que domina els municipis rurals allunyats de les poblacions importants.
Amb posterioritat a la seva aprovació s’han tramitat:
a) Modificació Puntual núm. 1 per a corregir la densitat del Sector de desenvolupament “La
Famada” aprovada definitivament en data 28/07/2007. El Pla Parcial d’aquest sector fou aprovat per
la CUG, però encara no s’ha desenvolupat.
b) Modificació puntual núm. 2 per a ajustar els límits i la densitat de la UA3 prevista a les NN.SS,
aprovada inicialment el 26/04/2011. El tràmit d’aquest document va quedar suspès.
c) Modificació puntual núm. 3 per ajustar les qualificacions a la part alta del Carrer dels Sots.
Aquest document fou aprovat provisionalment en data oct. 2009 . La CUG va imposar la condició de
redactar un refós que no s’ha materialitzat fins a la data.
d) Modificació puntual núm. 4 aprovada definitivament en data 04/02/2016. El document va retocar
alguns paràmetres d’ordenació de la clau 1c: Nucli antic i va introduir petits ajustos en l’alineació de
volums de l’edificació històrica, d’acord amb l’estructura edificada realment consolidada.
També s’ha aprovat el P.E. i catàleg de masies i el P.P. “La Famada” (no desenvolupat encara)

1.2 Situació i descripció de l’àmbit objecte de modificació
La present Modificació Puntual intervé sobre tres àmbits diferents del casc urbà (d’esquerra a dreta en el
plànol de situació):
1: La modificació principal es proposa sobre l’antic Castell de Biure, entenent per tal l’àrea ocupada en el
moment de màxima extensió d’aquest element defensiu.
2: Complementàriament, també s’inclou en la modificació una petita correcció del perímetre del sol urbà en
el sector del pavelló esportiu, als efectes de recollir la realitat existent, ja que la urbanització del Camí Lluis
Companys va fer necessari un petit eixamplament de la vialitat per garantir els accessos de vehicles grans
al pavelló esportiu.
3: Per fi, una tercera modificació, fa referència a una correcció d’alineacions a l’inici del Carrer Nou, enfront
de la Casa Consistorial.
Es presenta plànol d’emplaçament dels tres àmbits sobre la ordenació de les Normes subsidiàries vigents.
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PLÀNOL D’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT URBÀ DE LES NN.SS. 2002 AMB IDENTIFICACIÓ DELS ÀMBITS SUBJECTES A MODIFICACIÓ

Àmbit 1: Castell de Biure
El Castell de Biure es situa les cotes més elevades del casc urbà, enfrontat al buit provocat per l’explotació
de les antigues guixeres i situat entre el nucli principal del poble, situat a Llevant i més proper al Ricardell i el
nucli de ponent, format pel Carrer Maçanet i el Carrer Sotos.

TURÓ DEL CASTELL DES DE LES GUIXERES, AMB LES RESTES DEL MUR MEDIEVAL COBERT D’HEURA A LA PART ALTA

Suposadament, el Castell de Biure, ara molt malmès, era un edifici defensiu amb dos recintes concèntrics:
un recinte sobirà del qual se’n conserva un fragment de mur en la part alta del turó del Castell i un recinte
jussà, inferior, concèntric al primer, que presumptament fou reaprofitat com a base per a l’edificació de les
cases del Carrer dels Castellans i Passatge dels Castellans. Hom suposa que aquestes cases es van
adossar a la muralla del segon recinte, aprofitant les seves restes i dificultant així la seva identificació. En la
descripció registral d’algunes de les cases del Carrer Castellans als documents de les quals s’ha tingut
accés, es manté com a límit posterior dels edificis “El muro del Castillo”. La pròpia toponímia posa de
manifest que les cases que ocupen aquest àmbit es van construir en contacte amb les restes del Castell,
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que va servir per donar nom al carrer “Carrer Castellans”, denominació genèrica dels que vivien a l’entorn
del Castell. A l’efecte de corroborar aquesta descripció s’adjunta Informe tècnic en annex 1, redactat per
l’arqueòloga Anna Mª Puig Griessenberger
Actualment aquest àmbit es troba construït en el seu perímetre (llevat del vessant nord del turó, que és la
part més abrupta i resulta inaccessible). El nucli central, en canvi, que constituïa el recinte sobirà del castell,
és una àrea lliure d’edificació, amb escassa vegetació donat el roquisser, i queda qualificada d’equipament.
Al centre s’alcen les restes del Castell de Biure: Un llenç de mur en angle, d’uns 9 metres de
desenvolupament i poc més de 2 metres d’alçària vista.

MURALLA DEL CASTELL DES DE LA CARA INTERIOR

A mitjans del segle XX, les cases d’aquest sector, totes molt modestes, estaven en molt mal estat i en part
abandonades o directament ruïnoses. La reconstrucció dels edificis a partir dels anys 60 i sobretot dels 70,
no fou del tot respectuosa amb l’estructura històrica i, aprofitant l’abandonament i la dificultat de l’accés, un
cop reconstruït el volum original, van anar apareixent, en l’erm abandonat de darrera els edificis, cossos
auxiliars que desfiguren l’àmbit definit ara com a públic pel planejament. Cal tenir present que són
actuacions anteriors a la aprovació de les NN.SS.

EDIFICIS RESSEGUINT EL SEGON RECINTE AL CARRER CASTELLANS
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Àmbit 2:
L’àmbit 2 es situa al final del Camí Lluis Companys, en el punt de contacte amb el Sol No Urbanitzable. El
Camí Lluis Companys és el vial d’accés que permet l’arribada de vehicles a l’esplanada de l’antiga guixera,
més alta que el camí, que ara és zona d’equipament i que acull la deixalleria municipal i el pavelló esportiu.
La modificació afecta un àmbit de tant sols 77,64 m2 per a poder fer el gir de vehicles i recollir les aigües
plujanes que baixen de la part alta on es situa el dipòsit municipal d’aigua potable. Aquesta modificació
regularitza una ocupació que és efectiva des que es va urbanitzar la zona esportiva.

CAMI DE LLUIS COMPANYS JA URBANITZAT AMB LA ZONA AFECTADA PER LA MODIFICACIÓ A PRIMER TERME

Àmbit 3:
L’àmbit 3 és la finca del Carrer Nou 2. En aquest punt, les NNSS preveuen un eixamplament del Carrer que
afecta una antiga construcció arruïnada. La modificació proposa una rectificació de l’afectació per tal de
poder mantenir les parets de la finca preexistent, sense incrementar les edificabilitats i amb una ampliació
de les cessions de vialitat que permetran la adequació d’un aparcament de vehicles enfront de l’ajuntament.
Aquesta modificació no suposa reducció dels gàlibs mínims del carrer Nou, ja que existeixen edificacions
consolidades en diferents punts que impedeixen l’eixamplament efectiu del vial encara que es mantingués la
afectació actual tal com les NN.SS. vigents la preveuen.
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TRAM INICIAL DEL CARRER NOU AMB L’EDIFICACIÓ SENSE SOSTRE AFECTADA PER EIXAMPLAR EL VIAL ENFRONT DE LA CASA CONSISTORIAL

1.3 Marc legal
La legislació urbanística d’aplicació per a la present Modificació Puntual, és la següent:

Decret 1/2010 de refosa de la Llei d’Urbanisme (LL.U.)

Decret 3/2012 de modificació parcial de la llei d’Urbanisme (M.LL.U.)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2005 (R.U.)

Llei 1/2007 de Mesures Urgents en Matèria Urbanística.

Llei 6/2009 d’Avaluació ambiental de plans i programes.

Decret 64/2014 , de 13 de maig, per qual s’aprova el Reglament de Protecció de la legalitat
urbanística

1.4 Planejament vigent
Tal com s’ha esmentat anteriorment, el planejament que regula les àrees subjectes a modificació són les
Normes Subsidiàries de Biure aprovades definitivament l’any 2002 (en endavant NN.SS.). Les modificacions
posteriors del document no han tingut incidència sobre els sectors objecte de modificació.
Àmbit 1 (Castell de Biure)
L’àmbit construït entorn al castell afectat per la present modificació puntual, segons aquestes NN.SS. queda
qualificat amb la clau 1c (Nucli antic), tant en el conjunt de cases de la banda Sud, com el de la banda
Oest. Aquesta clau es reserva en el Pla vigent als edificis històrics entre mitgeres, amb una alçària de
baixos i dues plantes pis. Aquests edificis ocupen parcel·les no gaire grans, i poc fondes i constitueixen un
conjunt tipològicament força homogeni.
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En canvi, la peça situada a l’Est, amb una única parcel·la, queda qualificada amb la clau 2a. (Creixement
rural). Es tracta d’una qualificació molt minoritària en el conjunt del casc urbà, que les NN.SS. atorguen a
edificacions històriques, amb alineació al vial, que, a diferència de les anteriors, ocupen parcel·les singulars.
Generalment la singularitat ve donada tant per la dimensió de la finca. com per la seva geometria i posició
dins els teixits que l’envolten. No obstant, si s’analitza en detall la aplicació dels paràmetres zonals de la
clau 2 a les finques afectades per aquesta clau, en la majoria de casos no s’acaba d’ajustar a l’estructura
urbana preexistent i presenten característiques de volums disconformes, L’anàlisi d’aquests desajustos ja va
motivar en la Modificació Puntual núm. 4 de les NN.SS. el canvi de clau en una de les finques del Carrer de
la Font/Carrer Maçanet que ha passat a clau 1.

PLANOL DE QUALIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 2002 EN L’ÀMBIT DE L’ENTORN DEL CASTELL

La resta de l’àmbit del Castell està qualificada amb la clau E (Equipament) i, en menor mesura, a vialitat. En
relació als espais amb clau E, cal fer constar que es tracta d’una àrea molt poc accessible degut a la seva
topografia, ja que en la seva major part presenta unes pendents entre el 70 i el 150%. Solament hi ha una
zona plana al capdamunt del turó que pugui oferir una certa capacitat per a constituir espais d’us col·lectiu,
per bé que la seva accessibilitat és molt limitada, tant per l’amplària del passatge Castellans, que no arriba
als 3,00 m., com per les pendents del vial, de prop d’un 25%, que el converteixen en inaccessible per a
persones amb discapacitats motrius. Des d’aquest punt de vista la clau d’equipament atorgada resulta poc
justificada.
Els únics elements construïts, ben identificables en aquesta zona buida, són les restes de la muralla del
castell (sobre les cotes més altes) i un antic dipòsit municipal d’aigua potable, ja amortitzat, de planta
quadrada, que s’identifica fàcilment a la base cartogràfica, entre la zona 2a i les primeres cases del carrer
dels Castellans. També hi ha petits coberts irregulars restituïts sobre restes d’antigues parets o marges. La
vegetació, abundant, és molt poc rellevant. Es limita a plantes arbustives i vegetació autòctona nascuda de
manera espontània, així com alguns arbres d’origen antròpic poc desenvolupats.
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PASSATGE POSTERIOR DE LES CASES DEL C. CASTELLANS.

VEGETACIÓ A LA PART ALTA DEL TURÓ

També s’ha de destacar en relació al planejament vigent, que les restes del castell de Biure constitueixen un
BCIN i com a tal queden protegides a les NN.SS. (Bi 2 : RI-51-5811). Les NN.SS. preveuen, en l’àmbit
delimitat per les façanes posteriors de les edificacions residencials, un Pla Especial que hauria d’ordenar
aquest conjunt. Aquest àmbit és ben identificable en traç vermell discontinu al plànol 1:1000 d’Ordenació,
però no hi ha cap referència dels seus objectius ni dels paràmetres bàsics que n’han de regir la redacció a
les Normes Urbanístiques. Cal destacar en aquest punt que, suposadament, l’àmbit del segon recinte del
castell seria força més ampli que el aquí definit per al PE.

Àmbit 2 (Camí Lluis Companys)
Els terrenys afectats per la modificació puntual en l’àmbit 2 queden classificats com a Sol No Urbanitzable,
amb qualificació Agrícola. La afectació es limita a la regularització de l’amplària del Camí d’accés per tal
d’eixamplar el vial. Actualment es tracta de terrenys ja urbanitzats, amb paviment de formigó de plataforma
única i incorporats a la vialitat, tot i que jurídicament no són encara de titularitat pública. La punta Nord de la
afectació, més enllà de la zona pavimentada, recull les aigües plujanes per tal de conduir una rasa
d’escòrrec que recull les aigües de la muntanya cap a la xarxa de pluvials municipal.
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Àmbit 3 (Carrer Nou)
La modificació actua sobre una parcel·la ocupada per les ruïnes d’una casa, de la que sols queden en peu
les façanes, i també sobre el seu pati. Es tracta d’una finca que les NN.SS. qualifiquen amb clau 1b:Nucli
antic, i en la que es les Normes vigents plantegen una afectació per a eixamplar la vialitat, sense que aquest
eixamplament quedi justificat per necessitats de circulació o accessibilitat, ja que aquests paràmetres
queden condicionats per construccions consolidades en altres indrets propers del mateix Carrer Nou que el
propi planejament reconeix com a construccions històriques (en principi subjectes a “Conservació”). La
modificació en tràmit redibuixa l’àrea de contacte entre la parcel·la i el carrer en tota la seva façana, sense
introduir noves claus, sinó reordenant les alineacions d’acord amb els objectius que es persegueixen

1.5 Objectius de la modificació
Els objectius de la Modificació són:
En relació a l’àmbit del Castell:
 La consolidació del turó del castell com a àrea no edificable amb vocació d’espai obert i sense
edificacions.
 La protecció de les restes del castell definint un perímetre d’expectativa arqueològica que asseguri la
conservació de les estructures subsistents.
 La prohibició de preveure nova edificació en l’àmbit del monument, llevat de les obres de consolidació i
preservació de les restes del castell.
 La millora de l’accés a la part alta del turó definint un nou vial peatonal des de l’inici del Carrer Castellans
 Ajustar els límits de la zona clau 2a a la delimitació cadastral de la finca del Carrer Sotos 2/Carrer
Castellans 2, lleugerament més gran que la actualment delimitada. Amb aquesta delimitació es persegueix
ajustar el límit entre zona i sistemes de manera que es garanteixi l’ús de l’habitatge afectat i els accessos al
seu pati i al mateix temps quedi delimitada l’àrea del castell preservant les zones on és evident l’antic ús
públic.
 Garantir la ordenació del perímetre del Castell i evitar expropiacions de terrenys per a la obtenció dels
sistemes en un entorn en que els límits de propietat són confusos.
En relació a l’àmbit del Camí Lluis Companys:
 Ajustar el límit del sol urbà en la zona del Camí Luis Companys reconeixent la realitat existent i
qualificant de vial una petita ampliació del camí, (d’una setantena de metres quadrats), necessaris per a
donar plena accessibilitat a la zona d’equipaments del pavelló municipal polivalent i per a recollir les aigües
pluvials que arriben al casc urbà des de la part alta.
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En relació a l’àmbit del Carrer Nou:
 Ajustar l’alineació de les edificacions de la finca del Carrer Nou 2, de forma que es respectin les façanes
de les edificacions antigues
 Ampliar les cessions previstes per a generar un àmbit d’aparcament al marge de la vialitat actual per
donar cobertura a les necessitats de la Casa Consistorial
 Reordenar el sostre actualment establert a les NN.SS., disminuint-lo lleugerament per tal que les
cessions de vialitat es concentrin en zones de patis no consolidats.
Aquests objectius es desenvolupen i justifiquen de manera detallada en l’apartat de 1.7: Proposta de
Modificació que desglossa els diferents canvis proposats.

1.6 Estructura parcel·laria. Cadastre vigent
D’acord amb el cadastre vigent, la Modificació Puntual afecta un total de 8 finques distribuïdes així:
Àmbit Castell de Biure:
Les cases del Carrer Castellans núms. 6. al 14; la casa del Carrer Sotos 2 / Carrer Castellans 2 coneguda
com “Can Niceto” i la finca que conté les restes principals del Castell que és municipal tot i que l’Ajuntament
no disposa d’escriptura pública.
Les referències cadastrals són les següents:
ADREÇA

REF. CADASTRAL

C. Sotos 2
Castell de Biure
C. Castellans 4b-6
C. Castellans 8
C. Castellans 10
C. Castellans 12
C. Castellans 14

1376001DG9817N0001ZE
1376002DG9817N0001UE
1376004DG9817N0001WE
1376005DG9817N0001AE
1376006DG9817N0001BE
1376007DG9817N0001YE
1376008DG9817N0001GE
TOTAL

SUP. FINCA

SUP: EDIFIC.

552 m2
1958 m2
190 m2
90 m2
89 m2
93 m2
100 m2
3072 m2

407 m2
59 m2
270 m2
147 m2
184 m2
180 m2
126 m2
1373 m2

IMATGE DE LA CARTOGRAFIA CADASTRAL ACTUAL
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Àmbit Camí Lluis Companys:
La finca rústica situada al final del camí.
Les referència cadastral és la següent:
ADREÇA

REF. CADASTRAL

C. Sotos 2
TOTAL

17249A001001460000IE

SUP. FINCA

SUP: EDIFIC.

3355 m2
3355 m2

000 m2
000 m2

IMATGE DE LA CARTOGRAFIA CADASTRAL ACTUAL

Àmbit Carrer Nou:
La finca del Carrer Nou 2, en ser de mateix propietari que la adjacent per la banda de la plaça,
cadastralment no està correctament delimitada i es cavalca en part sobre la finca de la Plaça Constitució 5.
Les referència cadastral és la següent:
ADREÇA

REF. CADASTRAL

Plaça Constitució 5
C. Nou 2

1574011DG9817S0001SA
1574014DG9817S0001HA
TOTAL
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IMATGE DE LA CARTOGRAFIA CADASTRAL ACTUAL

1.7 Proposta de la Modificació
Es proposen modificacions gràfiques (plànol d’ordenació del nucli urbà) i escrites (normes urbanístiques).
La proposta que es presenta a aprovació actua sobre els següents punts:
CANVIS QUE AFECTEN LA CARTOGRAFIA
a) Substitueix la clau E de l’àmbit del Castell (equipament) per la clau PJ (parcs i jardins urbans) que resulta
més coherent tant amb el conjunt del nucli com per les característiques de la zona afectada.
b) S’ajusta la clau 2a (creixement rural) al límit aproximat del cadastre, (respectant els accessos consolidats
al pati posterior de la finca) atès que existeix un litigi en relació a l’extensió de la finca, que segons
escriptures seria molt més gran.
c) Elimina la delimitació del PE atesa la indefinició existent en les NN.SS. vigents (que es veu innecessari
atès que no es preveu nova edificació) i el substitueix per un perímetre d’expectativa arqueològica, de
major abast i que garanteix millor la conservació de les restes del castell.
d) Millora la accessibilitat a la part alta del turó donant continuïtat al corriol de vora que limitava les cases
del C. Castellans pel Nord i que va quedar clausurat en el passat. Es tracta de generar un nou accés
peatonal a la zona del Castell, rectificant el perímetre zonal de la clau 1 sense modificar l’edificabilitat.
e) Defineix dos nous polígons de gestió P2 en l’entorn del Castell i P3 al final del Camí Lluis Companys
f) Es rectifiquen les alineacions de la finca del Carrer Nou 2 generant un àmbit per a l’aparcament de
vehicles i respectant l’alineació de l’edificació històrica
CANVIS QUE AFECTEN LA NORMATIVA
g) Es defineixen dos nous articles 73 3er i 73 4rt que defineixen els paràmetres d’aprofitament dels dos
nous polígons P2 Castell de Biure i P3 “Camí Lluis Companys”.
h) Es modifica l’art. 102 per a incloure i regular el nou perímetre d’expectativa arqueològica.

1.7.a) Substitució de la clau E (equipament) per la clau PJ (parcs i jardins urbans)
Aquest canvi es fonamenta tant en la dificultat per a consolidar qualsevol equipament en una parcel·la
que té una geometria i disposició tant poc convenient, com en l’abundància de sols qualificats
d’equipament dins el casc urbà i alhora l’absència pràcticament absoluta d’àrees verdes urbanes.
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PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSAT

S’ha destacat anteriorment que l’àmbit del castell presenta una topografia amb pendents mitjanes
superiors al 50% a l’ensems que un accés dificultós tant peatonalment com en vehicle.
D’altra banda, analitzades les NN.SS., es constata que el nucli urbà disposa d’àrees qualificades
d’equipament generoses (de titularitat pública), que cobreixen tant la demanda actual, com la previsible i
que superen amb escreix els estàndards previstos a la LL.U. A aquest efecte, la realitat del nucli de Biure
és la següent:
Per una banda, les àrees d’equipament consolidades, ja adscrites al sistema d’equipaments són:
Església Sant Esteve:
Can Sans: Ajuntament/Escola/Dispensari
Centre Cívic La Fraternitat:
Deixalleria /Pavelló pol. Les Guixeres (sols la part ja pública):
TOTAL

400,19
1403,19
2875,92
4023,08
8702,38 m2

Aquests terrenys donen cabuda a l’església, l’ajuntament, el dispensari municipal, l’oficina de correus,
l’escola, el centre cívic, el pavelló esportiu i la deixalleria. Els edificis actuals disposen d’alguns espais no
utilitzats que permeten incrementar els serveis en funció de noves necessitats. Es pot considerar que no
hi ha demanda no satisfeta per manca de sol qualificat.
De l’altra, si es fa un recompte dels habitatges existents en el centre urbà, deixant al marge els polígons
pendents de desenvolupament que hauran de preveure les seves pròpies cessions de sistemes, s’obté el
recompte següent (comptant les parcel·les vacants o dedicades altres usos d’acord amb la densitat
potencial que atorguen les NN.SS., els usos plurifamiliars de facto, etc.)
Raval de la Fonteta
Carrer Nou (àmbit carretera)
Carrer Nou (Plaça Constitució-Ricardell)
Plaça Constitució/Plaça Església
Carrer Mare de Déu / Carrer Sarau
Carrer Processó / Carrer d’En Mateu
Carrer la Jonquera /camí Lluis companys
Carrer Maçanet / Passatge Maçanet / C. Sotos
Carrer Sotos /Carrer Castellans / Passatge Castellans
TOTAL
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La normativa urbanística vigent i l’estructura urbana fan difícil incrementar tant el sostre edificat com el
nombre d’unitats d’habitatge pel fet que les parcel·les queden semienterrades i al mateix temps tant
l’accessibilitat que requereix la normativa d’habitabilitat, com els topalls de densitat de les NN.UU.
dificulten generalitzar la subdivisió dels habitatges existents encara que llurs superfícies siguin
generoses.
D’acord amb els paràmetres establerts a la Llei d’Urbanisme, els estàndards d’equipament per a 217
habitatges establirien unes reserves de sol d’equipament de 217x20 m2/habitatge = 4.340 m2. Tal com
veiem, els equipaments consolidats ofereixen un total de 8.702 m2. de sol qualificat, cosa que permet
proposar, amb fonament, el canvi de clau E a clau PJ. Més, quan sols existeix un petit espai amb
aquesta clau PJ en tot el sol urbà, un àmbit de 129,63 m2 situat darrera l’edifici de l’Ajuntament , i una
previsió per a un petit espai verd dins la UA-2, tocant a la carretera, que difícilment es materialitzarà.
Per tant es considera plenament justificat el canvi de clau proposat. Cal ressaltar que el canvi
s’acompanya del restabliment de la continuïtat històrica del vial peatonal que passa tangent a les façanes
posteriors a les casses del Carrer Castellans per tal de restituir una connexió desapareguda en època
relativament recent i donar un accés alternatiu a la nova zona verda. (Vegeu 1.7.d)

1.7.b) Ajust del límit de la clau 2a (creixement rural)
Aquesta modificació es proposa sobre la finca del C. Sotos núm. 2/ C. Castellans núm. 2 (Can Niceto), a
partir de tres consideracions bàsiques:
En primer lloc, la manca d’ajust entre la clau actual i la situació real de la finca que té una part del
seu espai lliure en zona qualificada ara d’equipament (situació anterior a la aprovació de les
NN.UU).
En segon lloc, el desacord entre el titular de la finca i l’Ajuntament per a determinar amb precisió
el límit de ponent de la parcel·la, cosa que podria derivar en un expedient d’expropiació d’una
part dels terrenys actualment qualificats d’equipament que presumptament serien de titularitat
particular. El plànol topogràfic de la finca, no contradit per la descripció registral, és molt més
ampli que la cartografia cadastral sobre la que es van dibuixar les NN.SS. El propietari ja va fer
un suggeriment en l’avanç d’aquell document que no fou tingut en consideració.
El canvi proposat reajusta el límit entre la zona 2a i l’àmbit del castell per a permetre mantenir els
espais immediats a l’edificació amb els seus usos, accessos i servituds sense afectar l’àmbit dels
sistemes en un replanteig dels espais contigus a l’habitatge que tot i no respectar el plànol
aportat per la propietat, respecta els usos consolidats d’aquesta finca
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ESTAT ACTUAL DE LA FINCA “CAN NICETO”

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA QUE MOSTRA L’ÀMBIT DE LA FINCA SEGONS EL PROPIETARI
En magenta límit de la finca segons aixecament topogràfic
En verd límit proposat segons aquest expedient de modificació
En marró límit segons NN.SS. vigents
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PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSAT

Aquest ajust de la superfície zonal de la clau 2a (38,53 m2) és en realitat una adaptació a la realitat física
i funcional de la finca tal com es veu al plànol topogràfic i no s’ha d’interpretar com una dotació aïllada en
sol urbà, més quan no permet de facto cap increment d’aprofitament ja que les construccions existents a
la finca superen actualment l’edificabilitat consolidada. (Veure Annex 2)

1.7.c) Substitució de l’àmbit del Pla Especial per un perímetre d’expectativa arqueològica
Aquesta decisió es pren a partir de la constatació que les restes del castell no admeten cap reconstrucció
de l’edifici, i que no té sentit pensar en completar-les amb nou sostre, ja que, fer-hi un equipament, no
resulta coherent ateses les mancances d’accessibilitat. En canvi, si que pot tenir interès aprofitar
possibles reformes dels habitatges inclosos dins el perímetre del recinte històric de la fortalesa per a tenir
un millor coneixement de la història del castell i les seves vicissituds.
El perímetre establert abasta tota la zona lliure del turó i també totes les cases del Carrer Castellans així
com les del Passatge de Castellans. Es completa la regulació modificant l’art. 102 de les NN.UU. (Veure
1.7.g)

PLANEJAMENT VIGENT (en vermell perímetre del PE)

PLANEJAMENT PROPOSAT (en blau perímetre de prot. arqueològica)
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1.7.d) Millora de l’accessibilitat a la part alta del turó del castell
La modificació en tràmit incideix en la vialitat donant continuïtat al corriol que limita per la cara nord els
edificis del Carrer Castellans. Aquest corriol, degut a l’estat d’abandonament dels terrenys del castell, a
la pràctica s’ha anat convertint en espai lliure annex als habitatges i ha propiciat que aquestes finques
ocupin parcialment els espais abandonats en busca d’uns patis d’esbarjo dels que no disposen. La
proposta recupera la continuïtat perduda i articula un nou accés al turó del castell des de la cara Sud,
més directe que l’únic que ara com ara és practicable, des de la cara de ponent. Aquest corriol hauria de
contribuir a redimir el caràcter residual que ha tingut darrerament l’esplanada superior entorn a les parets
del castell.

IMATGES DE L’ESTAT ACTUAL DELS PATIS SEMI PRIVATS DE LA PART ALTA DEL TURÓ QUE TANQUEN L’ANTIC CORRIOL

PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSAT
(allargament del passatge fins a peu de turó)

La vialitat dibuixada recupera l’antic pas existent. Mantenint les característiques el corriol històric, permet
fer arrancar una escala des de la part de darrera de Can Niceto fins entroncar amb el vial que ja reconeix
ara mateix el planejament vigent. El traçat en ziga-zaga d’aquest perllongament permet un major
desenvolupament de l’escala cosa que afavoreix el seu traçat i al mateix temps permet un pati privat a la
casa del Carrer Castellans 4B-6 que reconeix el límit cadastral i registral de la finca (vegeu escriptura en
annex 3) Aquest pati hauria de substituir els espais que ara ocupa l’habitatge per darrera l’edifici i per
tant fa més assumible la obertura del corriol. En el planejament vigent aquesta zona d’esbarjo adscrita a
MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BIURE
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la casa pel darrera, forma part de l’àrea amb qualificació de sistema d’equipaments. El nou pati que
redueix l’àmbit dels sistemes no genera increments d’edificabilitat atès que es reconeix com a no
edificable i tampoc pot ser objecte d’edificacions auxiliars en quedar voltat per vials segons es desprèn
del darrer paràgraf afegit al redactat de punt 3.1 de l’art, 67 de les NN.UU. en motiu de la MP núm. 4 de
les NN.SS.

1.7.e) Delimitació dels nous polígons de gestió P2 en l’entorn del Castell i P3 per a l’ampliació de
l’àmbit del sol urbà al final del Camí Lluís Companys
El nou polígon P2: Castell de Biure delimita un àmbit de gestió que afecta les cases del Carrer Castellans
i permetrà la reobertura i adequació del nou vial d’accés a la part alta del Castell, tangent a la façana
posterior dels edificis. Es tracta de garantir la titularitat pública dels sols destinats a espais lliures i
permetre la sistematització de l’entorn de castell com a zona verda. No es modifiquen les edificabilitats
previstes a les NN.SS. vigents tot i que s’incrementa la superfície de zones en 71,43 m2 en qualificar de
1c (patis) l’espai adjacent a la casa de Carrer Castellans 4. Aquest increment zonal no repercuteix en
l’edificabilitat atès que la normativa pròpia de la clau 1 impedeix la consolidació de l’edificabilitat auxiliar
pròpia dels patis en quedar el nou pati adjacent al carrer (veure regulació de la clau 1 a les NN.UU). Per
al polígon del Castell, atesa la seva configuració parcel·laria i nivell de consolidació existent, es preveu
que el sistema de gestió sigui per cooperació.

PLÀNOL DE PROPOSTA AMB DELIMITACIÓ DELS POLÍGONS P2:CASTELL DE BIURE I P3: CAMI LLUIS COMPANYS
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Pel que fa al polígon P3, existeix un desajust en la classificació d’aquests terrenys, en els que el
planejament no reconeix actualment la seva condició de vialitat urbana, tot i haver estat ocupats per la
urbanització cal obtenir la seva titularitat pública. Amb la finalitat de permetre’n l’expropiació es preveu
aquesta delimitació poligonal. Es preveu un desenvolupament mitjançant expropiació.

Els paràmetres d’aprofitament d’ambdós polígons queden establerts al punt 1.7.e)
1.7.f: Rectificació de les alineacions de la finca del Carrer Nou 2 generant un àmbit per a
aparcament de vehicles i alliberant la afectació a l’edificació històrica existent.
La proposta consisteix en rectificar l’alineació prevista al Carrer Nou, enfront la Casa Consistorial per tal
de mantenir la alineació definida per l’edificació històrica parcialment subsistent, i concentrar
l’eixamplament més a llevant de manera que la alineació en el tram no consolidat de la finca recula 2,5
metres respecte l’alineació actual de les NN.SS. Això permet respectar els murs de façana subsistents a
la finca i al mateix temps millorar la capacitat d’aparcament enfront de l’Ajuntament. La proposta no
repercuteix en el gàlib lliure del carrer Nou, que al marge d’aquesta afectació, té diferents punts crítics,
un dels quals justament al final del tram que es modifica, en l’entroncament amb la Plaça Constitució.
La proposta increment els espais lliures i disminueix lleugerament l’edificabilitat de la finca afectada:
L’àrea edificable (clau 1b) passa de 599,64 m2 a 587,10 m2. El verd pr1vat (clau 5) passa de 94,22 m2
a 78,03 m2. Al mateix temps la afectació de vialitat creix de 72,15 fins a 100,88 m2

PLANEJAMENT VIGENT

PLANEJAMENT PROPOSAT

CANVIS QUE AFECTEN LA NORMATIVA
1.7.g) Regulació dels nous polígons de gestió P2 en l’entorn del Castell i P3 per a l’ampliació de
l’àmbit del sol urbà al final del Camí Lluís Companys
En concordança amb els canvis qualificació reflectits en la cartografia, s’introdueixen els següents canvis
en el redactat de les NN.UU:
Article 73-3er I 73-4rt
S’afegeixen els articles 73-tercer i 73-quart per a establir les característiques d’aprofitament dels nous
polígons que proposa la Modificació. La numeració de polígons es fa tenint present que la MP 4 de les
NN.SS. va introduir el Polígon 1. Als efectes de facilitar la redacció d’un text refós dels instruments de
planejament vigents, la numeració dels polígons proposats és correlativa a la ja vigent: Polígons 2 i 3.
Es proposa el redactat següent:
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SEC. 2. REGULACIÓ DE L’EDIFICACIÓ ALINEADA A VIAL
......
Art. 73 tercer– Polígon 2: Castell de Biure
1.- OBJECTIUS
L’objectiu del present polígon és assegurar l’alliberament dels terrenys del castell de Biure ocupats de manera irregular per tal de
recuperar el caràcter públic del recinte i incorporar-lo al sistema d’espais lliures realçant les restes del castell medieval

2.- ÀMBIT
El delimitat en el plànol d’ordenació en sol urbà. Comprèn la part més alta del turó del castell amb el límit Est sobre la finca del Carrer
Sotos 2 “ Can Niceto” i el límit Sud a les façanes posteriors dels edificis del Carrer Castellans
3.- SUPERFÍCES
La superfície total de l’àmbit és de 3627,74 m2
4.- CONDICIONS D’ORDENACIÓ, PARCEL·LACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les pròpies del sistema viari i el sistema d’espais lliures i zones verdes. S’admetran obres de consolidació i restauració de les restes
del Castell així com les d’adequació de l’entorn per a l’ús públic
5.- CESSIONS
Les corresponents a vialitat, i espais lliures que representen aproximadament en el seu conjunt 2057,10 m2 dels quals la major par ja
son de titularitat pública (Castell de Biure).
6.- CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d’actuació serà de reparcel·lació per cooperació i els terminis es fixen en el segon quadrienni. L’Ajuntament redactarà un
projecte d’urbanització. Atesa la configuració de l’entorn, i al caràcter de sol consolidat de les finques edificables del polígon, l’obra
podrà executar-se amb càrrec a contribucions especials

Art. 73 quart – Polígon 3: Camí Lluïs Companys
1.- OBJECTIUS
L’objectiu del present polígon és la consolidació del caràcter públic de la vialitat d’accés a la zona d’equipaments de les antigues
guixeres
2.- ÀMBIT
El delimitat en el plànol d’ordenació en sol urbà. Comprèn una part de la finca rústica del final del Camí Lluis Companys (Pol. 1
parcel·la 146).
3.- SUPERFÍCES
La superfície total de l’àmbit és de 77,64 m2
4.- CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS
Les corresponents al sistema viari clau V.
5.- CESSIONS
Atès que el polígon no té aprofitament privat, els terrenys s’obtindran per expropiació.
6.- CONDICIONS DE GESTIÓ
El sistema d’actuació serà per expropiació i els terminis per al desenvolupament del polígon es fixen en el primer quadrienni.

1.7.h) Regulació de la zona d’expectativa arqueològica (modificació article 102 NN.UU)

Dins el títol IV de Protecció del Patrimoni es modifica el text de l’article 102 als efectes de determinar
l’àmbit de protecció de la zona d’expectativa arqueològica del Castell de Biure ampliant la zona del
Castell pròpiament dit amb un entorn d’expectativa arqueològica encaminat a delimitar el recinte jussà
del Castell de Biure i assegurar que les obres de reforma i conservació de les finques incloses en l’entorn
es facin sense malmetre possibles restes de la fortificació medieval. Aquest entorn apareix com element
(8) amb nivell de protecció 003 (Zona d’expectativa arqueològica)
Article 102- Catàleg municipal
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El Catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un dels elements a protegir, per tal de
concretar les condicions especials de protecció de cada un dels elements.
1.
Nivell 1- Béns d’Interès Cultural: Els BIC tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 16/1985 de 26 de Juny
del Patrimoni històric espanyol.
2.
Nivell2- Edificis i elements d’interès: Elements catalogats sotmesos a les condicions generals de protecció que aquestes
normes determinen per al Precatàleg.
3.
Nivell 3- Àrees arqueològiques: n’hi ha de dos tipus:
a) Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 50 m. Les llicències d’obres dins aquest radi hauran de ser objecte
d’informe previ del Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar la realització de sondeigs
arqueològics per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient.
b) Les zones d’expectativa arqueològica: Son així considerades les zones on s’han produït troballes aïllades i superficials, que no
proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència
d’obres, s’haurien de realitzar sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d’Arqueologia de la Direcció General del
Patrimoni Cultural per tal de confirmar l’existència del jaciment.
102-1 Tots els béns, edificis, elements i jaciments inclosos en el catàleg de patrimoni, prèviament a la concessió de qualsevol llicència
d’obres o activitats necessitaran d’un informe previ favorable, amb caràcter vinculant, de la Comissió Tècnica del Patrimoni Artístic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
102-2 Queden inclosos al catàleg de patrimoni a protegir els elements que es relacionen a continuació. Tots ells estan grafiats i
referenciats en els plànols d’ordenació:
Elements a protegir
1.
Nucli
2.
Castell (BIC RI-51-5811)
3.
Església de St. Esteve
4.
La Fraternitat
5.
Can Machacau
6.
Can Gallart
7.
La Palanca del Ricardell
8.
Entorns del Castell

Nivell
002
001
002
002
002
002
003
003

Situació
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SNU
SU

Descripció
Bi1
Bi2
Bi3
Bi4
Bi5
Bi6
Bi7
Bi8

1.7.i) Quadre resum de paràmetres de la MP 5
S’adjunta a mode de resum un quadre comparatiu dels paràmetres bàsics del planejament existent
afectat per la MP i dels proposats per a l’àmbit objecte de modificació.
Tal i com s’observa la proposta comporta un lleuger increment de sostre potencial de 1,89 m2. No hi ha
increment de densitat atès que es mantenen les qualificacions de les zones edificables.
L’increment de sostre de 1,89 m2 deriva de l’ajust que es produeix a la finca “Can Niceto” (Carrer Sotos
2) en la que es proposa un lleuger desplaçament del límit de la zona 2a per a permetre l’ús de l’edifici
inclòs les terrasses posteriors, sense envair l’àmbit que es qualifica de PJ espais lliures i zones verdes.
Els espais que es qualifiquen, funcionen des de sempre com una unitat amb la resta de la parcel·la. No
obstant, aquest increment de sostre, de fet, no representa cap increment d’aprofitament per a la finca ja
que té una edificabilitat consolidada superior a la potencial que li atorga el planejament vigent (Veure
annex 2)
La disminució de sols destinats a sistemes és de 3,59 m2, que deriven dels ajustos fets a l’àmbit del
Castell per a facilitar la gestió del polígon i evitar l’expropiació del pati annex a la finca 4b del Carrer
Castellans. La titularitat privada d’aquest pati no es va tenir en compte en definir l’àmbit públic del Castell
en les normes vigents i la proposta, el que fa, és reconèixer la realitat de la finca en la mateixa línia en
que es va corregir en la MP núm. 4 de les NN.SS. ja tramitada incorporant al domini privat diversos patis
inclosos dins el viari per error. (veure annex 3 amb escriptures de les finques)
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QUADRE COMPARATIU DEL AJUSTOS INTRODUITS A LA DELIMITACIÓ DE ZONES I SISTEMES DEL SECTOR

1.8

Memòria Social

La present modificació puntual de planejament no incideix, ni sobre la oferta, ni tampoc sobre la
demanda d’habitatge. Es tracta exclusivament d’ajustos puntuals que s’han d’aplicar sobre un conjunt de
parcel·les que configuren un sector del casc històric consolidat del poble. El fet que el propi planejament
configuri aquestes àrees com a zones de conservació urbana en les que cal protegir l’edificació
preexistent, i en prohibeixi els enderrocs, descarta que les modificacions plantejades en la present
Modificació Puntual puguin tenir en la pràctica cap rellevància tant en l’oferta com en la demanda de sol
per a habitatge públic. En aquest sentit no es considera necessària cap memòria social.
1.9

Informe ambiental

La present Modificació Puntual afecta essencialment Sol Urbà i planteja únicament correccions
d’alineació i qualificacions que globalment no suposen increments de densitat ni planteja nous
aprofitaments. A tenor d’aquests supòsits, es va sol·licitar la declaració d’innecessarietat d’avaluació
ambiental, sol·licitud que va ser informada favorablement en data 20 de Febrer de 2014.

1.10

Estudi de mobilitat

Els estudis d’impacte de la mobilitat generada s’han de regir pel que disposa la Llei 9/2003 de 13 de Juny
de la mobilitat i el Decret 344/2006 de 19 de setembre dels estudis d’avaluació de la mobilitat.
D’acord amb la disposició addicional segona de l’esmentat Decret 344/2006, no resulta preceptiu
prendre en consideració els paràmetres de planificació previstos al decret, atès que es tracta d’una
Modificació de planejament en sol urbà que no preveu nous usos ni canvis que representin increments
de la mobilitat.
1.11

Estudi econòmic

Viabilitat econòmica de les propostes:
Canvi de clau al Castell:
MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BIURE

document d’aprovació inicial

23

Ateses les característiques de l’àmbit que es modifica, la inversió necessària per a la consolidació de la
zona amb la nova clau proposada (espai lliure) en cap cas s’ha de considerar superior a la que deriva de
la clau d’equipament actual. Tant en la ordenació actual com en la proposada cal tenir present que els
terrenys s’han de mantenir nets, les restes del castell preservades i la construcció de qualsevol
equipament en el sector sempre seria molt més costosa que la sistematització de la zona com espai
lliure.
En relació a la obtenció dels terrenys, atès que la proposta redueix l’àmbit destinat a espais de domini i
titularitat públiques, ajustant-lo a la realitat que deriva de la situació actual dels terrenys, la modificació no
genera cap nou compromís d’inversió municipal per a la obtenció dels sistemes de titularitat pública.
En relació als costos derivats de la urbanització, que serien imputables a l’Ajuntament, no es contemplen
grans inversions en obra civil, ja que es tracta d’una zona amb expectatives arqueològiques i que té una
accessibilitat limitada. La ordenació hauria de conservar el caràcter semi-natural de la vegetació, establir
un itinerari tangencial per millorar l’accessibilitat i adequar l’esplanada lliure superior. Es valoren aquests
treballs per a sistematitzar l’àrea verda a raó de 10 €/m2 aproximadament per a la zona verda i 60 €/m2
aproximadament pel nou vial. Això, atesa la superfície de l’àmbit, suposaria una inversió municipal de
1.723,08 x10 + 334,02 x 60 = 37,272,00. Aquesta inversió resulta plenament assumible pel pressupost
municipal, més tenint en compte que el caràcter de BCIN del Castell permet preveure el concurs de
recursos d’altres administracions.
Ajustos al Camí Lluis Companys
Aquest ajust és el reconeixement d’una afectació ja consolidada des de la definitiva urbanització de
l’entorn del pavelló esportiu. Atès que es tracta d’una obra executada, la inversió a efectuar es limita a la
indemnització pels terrenys ocupats sense autorització o compra prèvia al titular.
D’acord amb els valors vigents dels sols rústics adjacents al sol urbà, els costos previsibles d’aquesta
indemnització per la via d’expropiació s’ha de situar entorn als 3 €/m2, el que suposa una despesa per
l’Ajuntament de 3x77,64 = 232,92 €, plenament assumible.
Rectificació alineacions al Carrer Nou
El balanç econòmic de la modificació no suposa cap modificació en el càlcul de les despeses
d’urbanització, atès que el mur de contenció que caldrà refer i la superfície de vial a pavimentar es
mantenen sensiblement equivalents. En canvi, la operació permet mantenir en peu les restes
d’edificacions antigues arruïnades de la finca, cosa que escurça la longitud del mur de contenció
necessari per a sostenir la plataforma del vial si s’hagués d’ensorrar per a assolir les alineacions
establertes a les vigents NN.SS. Per tant no hi ha increment de despeses que s’hagin de tenir en compte
de cara a la viabilitat econòmica de la modificació proposada.
Sostenibilitat de les modificacions proposades
Cap de les tres modificacions proposades permeten considerar diferències significatives en les despeses
de manteniment i conservació de la urbanització que se’n deriva, o de nova demanda de serveis
respecte de la situació urbanística que plantegen les NN.SS. vigents.
Atès que la proposta no comporta noves àrees edificables ni obres d’urbanització rellevants no queda
compromesa la sostenibilitat de la operació ja que no hi ha increment d’àrees lliures ni nous
manteniments d’espais urbanitzats. Per tant, no s’estima necessari adjuntar cap estudi econòmic.
Biure, Juliol de 2017

L’Arquitecte
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2- ANNEX 1:
INFORME ARQUEOLÒGIC CASTELL DE BIURE
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3.- ANNEX 2:
SUPERFÍCIES FINCA “CAN NICETO”
(Vegeu plànol acotat pàgina següent)

SUPERFICIES
1
ANNEX POSTERIOR
2
COS PRINCIPAL
3
BANY
4
EIXIDA
5
PORXO P.B.
6
FORN DE PA
TOTAL
M2.

PB

P1
36,06
93,57
12,61
35,98
37,20
2,25
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P2
93,57
12,61

TOTAL
93,57

36,06
292,71
25,22
35,98
37,20
2,25
429,42
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4.- ANNEX 3:
INSCRIPCIONS REGISTRALS FINQUES ENTORN AL CASTELL DE BIURE
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CARRER SOTOS 2/CARRER DELS CASTELLANS 2 (Can Niceto)
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CARRER CASTELLANS 4b/6
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CARRER CASTELLANS 8
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PASSATGE CASTELLANS 2-4
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1: Emplaçament de la Modificació puntual i àmbit de suspensió de llicències

E: 1/1000

2: Planejament vigent

E: 1/1000

3: Planejament proposat

E: 1/1000

MODIFICACIÓ PUNTUAL núm. 5 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BIURE

document d’aprovació inicial

57

