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0. Antecedents de tramitació 
 
En data 2 de juny de 2017 la Junta de Govern Local va acordar aprovar inicialment el 
present PEU i sotmetre’l a informació pública, acord que fou publicat al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona núm. 108, de 7 de juny de 2017. 
 
Durant el referit període d’informació pública no s’ha presentat cap alꞏlegació. 
 
Simultàniament es va solꞏlicitar informe a les diverses administracions sectorials que 
poguessin estar afectades pel pla. S’han rebut els següents informes: 
 

(a) Informe de prevenció d’incendis de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, de 20 de juny de 2017 (registre d’entrada de 23 de juny). 

 
Contingut: assenyala que el PEU ha de tenir en compte que s’hauran de complir 
els requeriments normatius relatius a la disponibilitat d’hidrants per a incendi 
(Reial Decret 314/2006, que aprova el CTE i Instrucció Tècnica Complementària 
SP-120) i les condicions d’entorn i accessibilitat per a bombers (CTE). 

  
(b) Informe del Servei Territorial de Carreteres de Girona del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 22 de juny de 2017 
(registre d’entrada de 23 de juny). 

 
Contingut: efectua les següents consideracions: 
- Que qualsevol xarxa de serveis del PEU o modificació d’accessos que afectin 

a la carretera C-252 ha de ser autoritzada pel Servei de Carreteres. 
- Que escau recordar que el projecte d’urbanització ha de donar compliment a la 

Llei 16/2000, de protecció contra la contaminació acústica i a la Llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; i que 
no es permeten activitats que generin fums, pols, vapors o qualsevol altre 
residu que afecti a la seguretat viària de les zones adjacents. 

- Que prèviament a l’execució de qualsevol obra o actuació dintre de la zona 
d’afectació de la carretera cal demanar la preceptiva autorització a l’organisme 
encarregat de la seva explotació. 

 
(c) Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de 30 de juny de 2017 
(registre d’entrada de 3 de juliol). 

 
Contingut: conclou que des de l’òptica ambiental el pla pot prosseguir la seva 
tramitació urbanística amb el ben entès que l’exercici de l’activitat s’haurà de 
tramitar pel règim que correspongui de la Llei 20/2009, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
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(d) Informe de la subdirecció general de Gestió i Control de Joc i Apostes del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, de 13 de juliol de 2017 (registre d’entrada de 13 de juliol). 

 
Contingut: entenen que les seves competències es limiten al que fa referència a les 
activitats de joc que es duen a terme a l’interior del Casino i que, per tant, no els 
correspon informar sobre el Pla especial urbanístic. 

 
(e) Informe de la Secció de Comerç i Turisme del Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya de 6 de juliol de 2017 (registre 
d’entrada de 6 de juliol). 

 
Contingut: assenyala que en el moment de la redacció dels projectes amb ús 
hoteler es tinguin en compte les prescripcions del Decret 159/2012, d’establiments 
d’allotjament turístic o les que determini la normativa vigent en el seu moment. 

 
(f) Informe de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de 21 de juliol de 2017 
(registre d’entrada de 31 de juliol). 

 
Contingut: l’informe és favorable condicionat al control arqueològic de totes les 
actuacions que afectin el subsòl i a la modificació de l’article 16.4 de la normativa 
del PEU per tal d’adequar-lo a la Llei 9/93, del patrimoni cultural català, i inclou 
diverses recomanacions. 

 
(g) Informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic  del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre Qualitat acústica i Qualitat 
lumínica, de 2 d’agost de 2017 (registre d’entrada de 5 de setembre de 2017). 

 
Contingut: l’informe assenyala que el pla especial urbanístic ha de recollir 
diverses consideracions en relació tant amb la qualitat acústica (identificar els 
objectius de qualitat acústica; indicar a la normativa que els projectes de les noves 
edificacions, especialment l’auditori i el pavelló, hauran de contenir un estudi 
d’impacte acústic; i reconsiderar la mesura correctora de les pantalles acústiques 
vegetals), com pel que fa a la qualitat lumínica (incloure a la normativa els 
requeriments dels projectes que executin el pla; tenir especial cura pel que fa a la 
contaminació lumínica en el projecte de l’auditori; prevenció i minimització de les 
necessitats lumíniques de les zones d’aparcament; i preveure a la normativa els 
mecanismes per a esdeveniments  o situacions excepcionals). 

 
(h) Informe de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials de Girona del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, de 4 de setembre de 2017 (registre 
d’entrada de 13 de setembre de 2017). 

 
Contingut: l’informe conclou que el Pla especial no comporta cap afectació 
significativa sobre l’espai natural proper del riu Llobregat d’Empordà i es remet a 
l’informe emès per l’OTAA en data 30 de juny (apartat c). 
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(i) Informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 23 d’octubre de 2017. 
 
Contingut: l’informe de l’ACA conclou, d’una banda, que el PEU no comporta 
cap afecció directa sobre els espais de domini públic hidràulic ni ocupa terrenys 
de la Zona inundable definida a l’article 14 del RDPH (modificat pel RD 
638/2016). Per altra banda, requereix que es justifiqui documentalment la 
suficiència dels recursos d’aigua actualment disponibles en el sistema 
d’abastament i sanejament municipal per a atendre les demandes de l’activitat, 
així com la descripció i justificació de les actuacions fora de l’àmbit delimitat que 
calgui preveure. 
 

(j) Informe de Protecció Civil (Departament d’Interior), de 16 de novembre de 2017. 
 
Contingut: després d’exposar diverses dades, aquest informe es limita a concloure 
que el PEU haurà de tenir en compte les conclusions de l’informe de l’ACA i de 
l’informe de prevenció d’incendis. 
 

A la vista del contingut dels informes emesos, s’han incorporat al document per a 
l’aprovació provisional del present Pla especial urbanístic els següents ajustos o 
modificacions no substancials: 
 
- De conformitat amb l’informe de prevenció d’incendis (a), s’afegeix un darrer paràgraf 
a l’apartat 2.2.4 (Serveis existents) de la Memòria, amb el següent contingut: 
 

L’àmbit del Castell disposa de tres hidrants per a incendi distribuïts, dos en el vial 
públic i un a l’interior, que donen servei al conjunt del recinte, així com d’una 
sèrie de vials interiors que permeten l’accés als elements edificatoris existents i, 
per tant, compleix amb les disposicions en matèria de prevenció d’incendis. En tot 
cas, el compliment específic dels requeriments normatius vinculats a les activitats 
previstes es justificarà concretament en els projectes de materialització dels 
diferents edificis permesos en desenvolupament del present PEU, tant pel que fa a 
la disponibilitat d’hidrants com pel que fa a l’accessibilitat de bombers i les 
condicions d’entorn del edificis. 

 
- De conformitat amb els informes de prevenció d’incendis (a) i de carreteres (b), s’inclou 
un nou apartat a l’article 22 de les Normes urbanístiques del PEU, que preveu que els 
projectes d’edificació hauran d’acreditar el compliment de la normativa en matèria de 
prevenció d’incendis i que, en cas d’obres dins de la zona d’afectació de la carretera C-
252, caldrà demanar autorització a l’organisme encarregat de la seva explotació. 
 
- De conformitat amb l’informe emès per la Direcció general d’arxius, biblioteques, 
museus i patrimoni s’ha modificat el contingut de l’article 16.4 de les Normes (i també 
els paràgrafs de la memòria que hi feien referència), així com també el dels articles 8 
(regulació de les característiques de les tanques) i 15 (intervencions arqueològiques 
prèvies), per adequar-los al que exigeix o indica l’informe. Finalment, s’han incorporat a 
l’apartat 6.3.(a) de la memòria (Criteris generals de la proposta d’ordenació) la pràctica 
totalitat de les recomanacions de l’informe. 
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- De conformitat amb l’informe emès per la Direcció general de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic, en l’apartat 6.6 de la memòria s’han inclòs uns paràgrafs que identifiquen 
els objectius de qualitat acústica en l’àmbit, i s’han incorporat a la normativa (a l’article 
23.4) totes aquelles consideracions de l’informe relatives a la regulació que havia de 
contenir el pla especial. 
- D’acord amb el que assenyala l’informe emès per l’ACA, s’ha ampliat la justificació, en 
l’apartat 6.3.(d) de la memòria, de la suficiència dels recursos d’aigua actualment 
disponibles en el sistema d’abastament i sanejament municipal per a atendre les 
demandes de les activitats i s’inclou, com a nou annex 5, la documentació acreditativa de 
la concessió d’aigües i de l’autorització d’abocament. 
 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 de març de 2018, va 
acordar aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del Castell de Peralada, tot 
supeditant la publicació i executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori les 
prescripcions que s’assenyalen. 
 
De conformitat amb el referit acord de la CTUG, el present Text refós incorpora les 
prescripcions indicades, atès que: 
 
- Prescripció 1.1. En l’apartat 6.4 de la memòria es detallen els documents i les 
determinacions per mitjà dels quals es dona compliment a les condicions urbanístiques 
fixades a la fitxa del POUM i als criteris d’ordenació del propi PEU. 
- Prescripció 1.2. S’incorpora al PEU un estudi d’impacte i integració paisatgística que 
avalua l’ordenació proposada i s’incorporen a la normativa (article 23.2) els criteris i 
mesures d’integració paisatgística que proposa aquest estudi. 
- Prescripció 1.3. Al plànol O-08 s’han modificat els àmbits afectats per la ubicació de 
l’edificabilitat per tal que aquests no sobrepassin els gàlibs edificatoris assenyalats al 
plànol O-03. 
- Prescripció 1.4. A l’article 22.1 de les Normes del PEU s’ha afegit que la parcelꞏlació 
que resulti del projecte de reparcelꞏlació no alterarà les condicions de respecte als 
elements catalogats que estableix el pla i que evitarà la fragmentació de l’espai enjardinat 
N-0. 
- Prescripció 1.5. S’ha modificat l’article 21.5 de la normativa del PEU en el sentit 
indicat. 
- Prescripció 1.6. La pràctica totalitat de les recomanacions de l’informe de Cultura han 
estat recollides en l’Estudi d’impacte i integració paisatgística i, per tant, s’incorporen a 
l’article 23.2 de la normativa del Pla especial. En la memòria es preveu que es valorarà la 
possibilitat que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural estudiï els futurs projectes 
d’edificació a l’entorn del Castell, als efectes que pugui manifestar, amb caràcter no 
preceptiu ni vinculant, les seves consideracions o recomanacions.  
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1. Objecte i àmbit del PEU i iniciativa 
 
1.1. Objecte 
 
El present PEU té per objecte desenvolupar l’ordenació de l’àmbit del Castell de 
Peralada, en compliment de les determinacions del POUM de Peralada i en l’àmbit que 
aquest POUM va delimitar. 
 
Concretament, l’article 10 de les Normes urbanístiques del POUM preveu, pel que fa al 
seu desplegament en sòl urbà, la redacció d’un pla especial urbanístic per al sector 
Castell, mentre que la fitxa del PEU del Castell de l’Annex normatiu del POUM disposa 
que “l’objectiu d’aquest Pla és garantir la conservació, millora i rehabilitació dels 
elements catalogats i el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, hoteleres i de 
restauració”. 
 
1.2. Àmbit 

 
L’àmbit del PEU del Castell és el que es reflecteix als plànols d’ordenació d’aquest 
instrument de forma coincident amb el delimitat al plànol d’ordenació O.2.2. (Ordenació 
del sòl urbà i urbanitzable) del POUM que, si bé a la fitxa de l’annex normatiu del 
POUM s’assenyala que té una superfície de 65.518 m2 de sòl, en realitat, segons 
l’aixecament topogràfic i segons consta al PEU del Castell de Peralada (Zona “Mirador”), 
que fou aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 2008, és de 65.781 m2 de sòl. 
 
1.3. Iniciativa 
 
El present PEU es promou per iniciativa de les societats CASINO CASTILLO DE 
PERALADA SLU (amb C.I.F. B-17034940), CAVAS DEL CASTILLO DE 
PERALADA SAU (amb C.I.F. A-17028713), ambdues del GRUP PERALADA, i 
INMOBILIARIA CAMO SL (societat vinculada amb les anteriors i amb C.I.F. B-
08266876), de conformitat amb el que estableix l’article 101 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 (en endavant, TRLU). 
 
Les citades societats, conforme s’exposa en l’apartat 3 d’aquesta memòria, són les titulars 
del domini de les finques que integren la totalitat de l’àmbit del PEU. 
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2. Situació i característiques actuals de l’àmbit 
 
2.1. Situació 
 
El recinte del Castell de Peralada i els jardins que l’envolten es troba al sud-est del nucli 
històric de la població, i està delimitat pels carrers de Sant Joan, al nord i nord-est; pel 
carrer de Sant Llàtzer, a l’est; pel carrer de Sant Sebastià, a l’oest; i pel carrer del Camí 
de Sota el Parc, al sud i sud-oest. 
 

 
 
 

La situació i emplaçament de l’àmbit del PEU es reflecteixen al plànol d’informació I-01. 
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2.2. Característiques actuals de l’àmbit 
 
L’àmbit del PEU està constituït per tots els terrenys inclosos dins de l’illa delimitada pels 
carrers Sant Sebastià, Sant Joan, Sant Llàtzer (la Principal) i el camí Sota del Parc. 
 
La major part d’aquest àmbit es correspon amb el recinte del Castell, que està encerclat 
per un mur de pedra, el qual imposa que totes les circulacions s’uneixin en els diferents 
accessos al mateix recinte. Des d’aquests punts es desenvolupa una xarxa de camins 
lligats a les diferents activitats que es desenvolupen al recinte. La topografia d’aquest 
àmbit té un doble pendent descendent, des del nivell superior on s’ubica la zona del 
Castell i les edificacions que l’envolten, en sentit est-oest així com nord-sud tornant a 
pujar cap a l’entrada per la rotonda de la carretera de l’estació. 
  
En aquest recinte es troba l’edifici principal del Castell, i les construccions annexes al 
mateix, que estan situades al costat nord de la parcelꞏla, davant el carrer de Sant Joan. A 
ambdós costats del castell es troben dues places en els fronts de les façanes oest 
(principal) i est, així com un petit estany al sud. La resta del recinte està integrada pels 
jardins del castell on, a part de l'existència d'una sèrie de zones enjardinades, vegetació i 
paisatge, existeixen diversos edificis en els quals es desenvolupen les activitats que es 
descriuen més endavant. 
 
També forma part de l’àmbit del PEU la peça de sòl ubicada en la cantonada dels carrers 
Sant Joan i Sant Llàtzer, que no està inclosa dins del recinte del Castell i que en 
l’actualitat està ocupada per diverses edificacions.  
 

2.2.1. El Castell i construccions annexes  
 
El Castell es conforma per l’edificació principal i una sèrie de construccions annexes. 
Segons es defineix en l’inventari de Patrimoni, es tracta d'un edifici de planta 
rectangular, amb un pati quadrat central, i les diverses sales i habitacions ubicades al 
seu voltant. Aquestes es troben cobertes amb teulades a dues vessants, mentre que el pati 
és obert. Consta de planta baixa, pis i altell. A l'est es localitzen dues torres de planta 
circular, descentrades respecte als angles de l'edifici. La façana principal, d’estil 
renaixentista, es troba orientada a ponent. Al centre hi ha la porta d’accés, d’arc de mig 
punt, amb dues columnes a banda i banda. La façana sud és força diferent i presenta 
totes les obertures rectangulars i emmarcades amb carreus de pedra. Al sector nord de 
l’edifici hi ha tres grans cossos de planta rectangular, destinats a diverses dependències 
actuals del castell. La façana nord d’aquest conjunt, conté una porta monumental 
d’accés al jardí del castell.  
 
Adossat al Castell per la part del sector nord-est, on hi son les tres cossos rectangulars, es 
troba la construcció annexa que serveix com accés al Casino. Aquesta edificació no està 
inclosa dins de l’àmbit protegit, atès que es tracta d’un edifici construït a finals dels 70 
per albergar part del Casino que va ser inaugurat l’any 1979. 
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Edifici adossat d’accés al Casino Edifici adossat d’accés al Casino i els tres cossos 
rectangulars vistos des de la façana nord 

 
Entre les construccions annexes el POUM també incloïa l’edifici conegut com Mirador-
parrilla, que està integrat per un edifici i unes pèrgoles adjacents al pati d’accés a l’est del 
Castell que donen servei al usos de restaurant, sala polivalent i serveis i també acullen 
una zona d’instalꞏlacions generals per el conjunt. Tot i que la superfície d’aquesta peça es 
recull dins del POUM com “Castell i construccions annexes”, els elements construïts, que 
son bàsicament un edifici de serveis i cuines, així com l’edifici mirador vidriat i les 
pèrgoles, actualitzades l’any 2009, estan separats totalment de l’element protegit en virtut 
de la legislació de Patrimoni cultural i no formen part d’aquest. 
 

  
Edifici separat Parrilla-Mirador (volum cuines i 

pèrgola) 
Edifici separat Parrilla-Mirador (volum vidriat Mirador i 

pèrgola) 

 
D’acord amb el que consta al POUM, el Castell i les seves construccions annexes, 
incloent l’edifici Mirador-parrilla, tenen un sostre de 6.892 m2 en total. 
 

2.2.2. Jardins del Castell:  
 

Tot el conjunt construït del Castell es troba envoltat per un gran jardí on a través d'un 
pont bastit al segle XIX es comunica amb els terrenys del convent del Carme. El projecte 
del parc i els jardins va ser realitzat l’any 1877 per l’arquitecte i paisatgista francès 
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François Duvillers (1807-1881), amb una extensió inicial de 33.800 m2 i fins a un total de 
63 zones diferenciades i 158 varietats de plantes i arbres previstes en el projecte. Si bé no 
tot es va construir ni es va plantar en l’origen, ja es van aconseguir racons i camins amb 
magnífiques perspectives.  

 
En l’actualitat el jardí conserva l’ús i morfologia originaris en la seva major part, on es 
troben representades un gran nombre d’espècies vegetals tant del país, com exòtiques. 
Tot i que alguns dels espais i varietats botàniques s’han perdut, també s’han afegit altres 
elements com el llac (Marquès de la Torre, 1909), l’Auditori del Festival Internacional de 
Música i d’altres activitats culturals i de restauració temporals o integrades al mateix jardí 
i al servei dels usos principals, com el pavelló de banquets, el mirador-parrilla al costat de 
l’accés principal, etc. La relació detallada de les espècies vegetals presents als jardins està 
continguda a l’annex 04. 

 
Tots aquests espais es troben lligats amb una xarxa de camins interiors que segueixen una 
estructura centrífuga que uneix els accessos a la part sud amb la plaça d’accés a la façana 
est del Castell. Aquest fet posiciona el Castell en el centre d’aquesta estructura, generant 
visuals a través dels jardins conforme s’avança pels camins. Aquests camins serveixen 
igualment per unir els diferents espais dels jardins i generen una vialitat interna al costat 
de la qual es desenvolupen les diferents activitats que tenen lloc dins del recinte del 
Castell. 

 
L’espai destinat a l’Auditori de les galꞏles del conegut com Festival Internacional de 
Música s’ubica a la part sud-oest dels jardins en relació amb una edificació provisional 
que s’amplia també amb grades provisionals en les dates del festival. Per altra banda, 
com ja s’ha assenyalat, en l’esplanada d’accés, al costat est del Castell, es localitza la 
parrilla i el mirador, així com el seus serveis que s’utilitzen com a restaurant i per fer 
esdeveniments. Finalment, en la banda que dóna al Passeig Principal de Peralada s’ubica 
el pavelló-carpa desmuntable d’actes culturals i de restauració amb els seus serveis 
corresponents. 
 
En relació amb la vialitat interna, i en funció dels esdeveniments, es destinen dues zones 
dins del recinte per a l’ús d’aparcament temporal a l’aire lliure: una es troba a l’esplanada 
existent just a l’esquerra de l’entrada, des de la rotonda d’accés a Peralada venint des del 
carrer Sant Llàtzer, entre els arbres i sense pavimentar, i l’altra té les mateixes 
característiques i es troba justament al nord d’aquest, sota el llac. 

 
A l’extrem oest, al costat de l’accés des del carrer Sant Sebastià, s’ubica un petit pavelló 
de servei per al estudi i manteniment de la vegetació dels jardins, des d’on es realitzen 
actuacions de conservació i millora contínues de les espècies vegetals existents així com 
dels camins, enllumenat, sistema de reg, i altres elements que formen part del jardí. 
 

2.2.3. Altres edificacions 
 
Segons s’ha descrit dins dels apartats precedents, a més del Castell existeixen diverses 
edificacions destinades als usos principals que es desenvolupen:  
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Mirador-parrilla: adjacent al pati d’accés a l’est del Castell i descrit anteriorment, el 
POUM l’inclou entre les construccions annexes al Castell. 
 
Pavelló d’esdeveniments: al costat est de l’àmbit i al sud de l’edifici de Mirador-parrilla 
existeix el pavelló d’esdeveniments amb l’edifici de serveis annex. Aquest edifici està 
connectat amb els vials d’accés de servei,  la tipologia de l’edificació és conceptualment 
provisional i està feta amb una estructura muntada d’acer i un envolvent tipus carpa. 
 
Edificis ubicats a la cantonada entre els carrers Sant Joan i la C-252: actualment 
existeixen diversos edificis, sent el principal l’edifici de l’actual pastisseria. Aquests 
edificis no tenen cap valor historicoartístic concret. 
 
Auditori: en la part sud-oest de la parcelꞏla s’ubica la construcció basal de l’auditori i 
serveis annexos. A partir d’aquesta base, amb ocasió del Festival Internacional de Música 
es desenvolupen una sèrie d’estructures provisionals específicament per el lapse temporal 
d’aquest festival d’estiu. Aquest Festival, que va a néixer l’any 1987, i te el 
reconeixement de la Creu de Sant Jordi, promou espectacles de dansa, musica i opera, 
que atrauen a més de 25.000 persones cada estiu. 
 
Altres peces: en diferents ubicacions dels jardins es troben diverses peces construïdes 
com un petit pavelló de servei per l’estudi i manteniment de la vegetació dels jardins, al 
costat de l’accés des de l’encreuament entre el carrer Sant Sebastià i el carrer Camí Sota 
del Parc. Al costat del carrer de Sant Llàtzer (C-252), a prop de l’accés des de la rotonda i 
en tot aquest àmbit perimetral als jardins originals trobem diverses construccions 
auxiliars per a serveis i instalꞏlacions. 
 

2.2.4. Serveis existents 
 

Per el desenvolupament de les activitats existents a l’àmbit es disposa de xarxa de 
subministrament d’aigua potable, electricitat subministrada per estació transformadora de 
mitja tensió al propi recinte, dipòsit de gas natural propi, xarxa de rec a l’espai enjardinat 
i xarxa de clavegueram. 
 
La distribució de xarxes en l’àmbit segueix l’estructura del sistema de camins del recinte. 
D’aquesta manera s’abasteixen els diferents subministres en tots els punts necessaris de 
manera òptima. Les xarxes existents es reflecteixen als plànols d’informació I-13, I-14 i 
I-15. 
 
Xarxa d’aigua potable 
Subministrament: captació d’un pou propi  
Descripció de la xarxa: amb un tub de PVC de 110mm; el tram final fins els dipòsits és 
de ferro galvanitzat de 3”. Els baixants generals són de tub PPR de 75 i 65mm i, les 
derivacions als diferents punts de servei són de tub de coure de diferents mesures. 
Consum: La principal demanda en relació amb el consum prové de l’equipament de les 
cuines i, en segon lloc, dels treballs de manteniment i neteja. En els darrers anys, el 
Castell de Peralada ha realitzat, dins d’una estratègia per reduir el consum d’aigua, una 
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sèrie de actuacions per millorar l’eficiència tant del equipaments com dels protocols de 
manteniment, motiu per el qual el consum anual mitjà s’ha reduït fins als 27.000 m3. 
Dades de la concessió: Per  resolució (ref. CC2006000105) de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua, el Castell de Peralada disposa de la concessió d’un aprofitament d’aigües 
subterrànies, al terme municipal de Peralada, per a abastament i reg de gespa, arbres i 
manteniment de les instalꞏlacions, amb un volum de 65.000m3/any. Aquest aprofitament 
està inscrit al Registre d’Aigües, a la Secció A, amb el número A-0011441. 
 

 
 
Xarxa d’electricitat 
Subministrament: a través de la xarxa de FECSA ENHER de 25kv. Amb dos 
transformadors, 1 de 1000 Kva a 400 v i un de 1000 Kva a 230 v .    
Descripció de la xarxa: l’escomesa fins el quadre de distribució general és soterrada amb 
cable individual, una part de coure de secció 240mm i una altra d’alumini de secció 
240mm. 
 
Xarxa de subministrament de gas natural 
Subministrament: El subministrament de gas natural es fa partint de una planta satèlꞏlit de 
Gas Natural Liquat ubicada al costat de l’actual zona de cuines del pavelló. Aquesta 
planta disposa de un dipòsit criogènic de 19,557 m3. 
Descripció de la xarxa: la part de la xarxa de distribució soterrada és de tub d’acer de 
1.1/4” de secció i la part aèria i interior és de tub de coure de diferents seccions. 
Consum: el consum mitjà és de 74.000kg. 
 
Xarxa de reg 
Subministrament: Captació de pou propi 
Descripció de la xarxa: Amb tub de ferro colat i tub de PVC de 110mm ambdós, fins el 
llac. Del llac fins a les bombes de pressió amb tub de ferro de 3” i la distribució general 
també, les derivacions als diferents sectors són amb tub de PE-BD de reg, de diferents 
mesures i amb les seves corresponents electrovàlvules. 
Consum: el consum mitjà anual és de 12.000 m3 

 
Xarxa de clavegueram 

ANY 2014 2015 2016 2017 MITJANA

GENER 2.794m3 1.631m3 1.331m3 713m3 1.617m3

FEBRER 2.324m3 1.406m3 1.247m3 1.659m3

MARÇ 2.883m3 1.578m3 1.142m3 1.868m3

ABRIL 3.207m3 1.933m3 1.966m3 2.369m3

MAIG 3.896m3 2.621m3 2.636m3 3.051m3

JUNY 3.643m3 2.024m3 2.411m3 2.693m3

JULIOL 4.157m3 2.713m3 3.527m3 3.466m3

AGOST 2.238m3 2.376m3 3.046m3 2.553m3

SETEMBRE 1.959m3 1.794m3 3.552m3 2.435m3

OCTUBRE 2.157m3 2.165m3 1.964m3 2.095m3

NOVEMBRE 1.696m3 1.763m3 1.367m3 1.609m3

DESEMBRE 1.681m3 1.523m3 1.680m3 1.628m3

TOTAL 32.635m3 23.527m3 25.869m3 27.042m3
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Descripció de la xarxa: de tub de formigó de 200 mm i de 30 mm. Amb les seves 
corresponents arquetes de registre. Es disposa de decantadors de grasses a les cuines 
(principal i Mirador-parrilla). Hi ha un abocament a la xarxa de clavegueram pública i un 
amb destinació a infiltració. L’abocament a la xarxa és separatiu, amb un colꞏlector per 
les aigües residuals i un altre per les pluvials. 
L’estimació de volum abocat es de 27.000 m3. 
 
Protecció contra incendis 
L’àmbit del Castell disposa de tres hidrants per a incendi distribuïts, dos en el vial públic 
i un a l’interior, que donen servei al conjunt del recinte, així com d’una sèrie de vials 
interiors que permeten l’accés als elements edificatoris existents i, per tant, compleix amb 
les disposicions en matèria de prevenció d’incendis. En tot cas, el compliment específic 
dels requeriments normatius vinculats a les activitats previstes es justificarà concretament 
en els projectes de materialització dels diferents edificis permesos en desenvolupament 
del present PEU, tant pel que fa a la disponibilitat d’hidrants com pel que fa a 
l’accessibilitat de bombers i les condicions d’entorn del edificis. 
 
3. Estructura de la propietat 
 
L’estructura de la propietat derivada del Registre de la propietat no coincideix amb la 
cadastral, motiu pel qual es descriuen a continuació tant les finques registrals com les 
cadastrals, les quals es reflecteixen als plànols d’informació I-03 i I-04. 
 
3.1. Finques registrals 
 
L’àmbit del PEU està integrat per 6 finques registrals (plànol I-04), que són les següents: 
 

 
 
3.2. Finques cadastrals 
 
Les finques cadastrals incloses en l’àmbit del present PEU són les que es reflecteixen al 
plànol I-03. 
 
En l’actualitat l’àmbit del PEU està integrat per 5 finques cadastrals, a les quals 
corresponen les següents dades de superfícies i referències cadastrals: 

Finca
Núm 

registral Titular
Sup finca 
(m2 sòl) Tipus finca

I 2.432 Casino Castillo de Peralada SLU Entitat PH (59%)
II 2.433 Cavas del Castillo de Peralada SA Entitat PH (41%)
III 2.430 Casino Castillo de Peralada SLU 5.226
IV 2.434 Cavas del Castillo de Peralada SA 4.315
V 1.816 Casino Castillo de Peralada SLU 49.277
VI 703 Inmobiliaria Camo SL 3.281

Quadre 1. Finques registrals
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4. Antecedents de planejament i planejament general vigent 
 
4.1. Antecedents de planejament 
 
- El POUM de Peralada de 2007 
 
En data 15 de març de 2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va aprovar 
definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Peralada, acord que 
fou publicat al DOGC núm. 4922, de 10 de juliol de 2007. Aquest POUM va preveure la 
redacció d’un pla especial urbanístic en el sector del Castell i va establir les 
determinacions a les quals s’havia d’ajustar aquest PEU en la corresponent fitxa 
normativa. 
 
Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 
data 7 de juny de 2013, que va declarar nuls els acords d’aprovació provisional i 
definitiva del POUM, aquest es va tornar a tramitar a partir de l’aprovació provisional, 
incorporant únicament aquells canvis que derivaven de prescripcions imposades per la 
CTUG o de les modificacions del POUM que s’havien tramitat amb posterioritat. 
 
En tot cas, pel que fa al present PEU s’ha d’assenyalar que el contingut de la fitxa del 
PEU sector del Castell i la delimitació d’aquest sector són totalment coincidents amb les 
determinacions del POUM actualment vigent, que data de l’any 2014. 
 
- El Pla especial urbanístic del Castell de Peralada (Zona “Mirador”) 
 
En el marc del referit POUM de 2007 es va promoure el Pla especial urbanístic del 
Castell de Peralada (Zona “Mirador”), que fou aprovat definitivament en data 1 d’octubre 
de 2008 (i publicat l’acord corresponent i les normes urbanístiques al DOGC núm. 5260, 
de 18 de novembre de 2008). 
 
Si bé, com s’ha exposat, el POUM preveia la redacció d’un pla especial per a tot el sector 
del Castell, aquest PEU aprovat l’any 2008 únicament planteja una primera fase 
d’ordenació, consistent en l’ampliació de l’àmbit del Mirador, tot assenyalant que no 
existia encara "la concreció necessària de la resta d'aprofitaments i usos previstos”. 
 

Referència cadastral Localització
Sup finca 
(m2 sòl)

Sup const 
(m2st) Tipus finca Usos

1041801EG0814S0001HE Sant Joan 2 3.788 4.411 Divisió horitzontal Recreatiu, oci hosteleria, oficina, magatzem

1041801EG0814S0002JR Sant Joan 2 3.788 2.153 Divisió horitzontal Oficina

1041804EG0814S0001BE Sant Sebastià 4.271 Sòl sense edificar

1041802EG0814S0001WE Sant Joan 2 54.920 1.047 Constr sense DH Industrial

1041803EG0814S0001AE Sant Joan 26 2.512 1.078 Constr sense DH Oci hosteleria

Quadre 2. Dades cadastrals de les fiques del PEU El Castell
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No obstant això, el referit PEU sí que incorpora ja part dels documents generals requerits 
pel POUM en relació amb el tractament del Castell i de l’espai enjardinat. Concretament, 
el PEU de la Zona “Mirador” inclou: 
 

 Pel que fa al Castell, una descripció de les condicions tècniques en què es troba 
cada part de l’edifici catalogat i quin és el seu valor arquitectònic i l’estudi dels 
usos que s’hi desenvolupen. 

 Pel que fa a l’espai enjardinat, la descripció detallada de la vegetació i de les 
condicions en què es troben els diferents exemplars vegetals i l’estudi dels usos 
que es desenvolupen en aquest espai. 

 
 
4.2. Determinacions del planejament general vigent 
 
El planejament general vigent al municipi de Peralada és el POUM que fou aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 27 de 
novembre de 2014, i que, pel que fa al sector del Castell, reprodueix les determinacions 
de l’anterior POUM de 2007 que va ser declarat nul. 
 
Les determinacions d’aquest POUM que fan referència al PEU del Castell estan 
contingudes en la fitxat inclosa en l’Annex normatiu, i són les següents: 
 
 

0.- Objectiu 
L’objectiu d’aquest Pla és garantir la conservació, millora i rehabilitació dels 
elements catalogats i el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives, 
hoteleres i de restauració. 
Serà necessari solꞏlicitar informe a la Comissió de Patrimoni del Departament de 
Cultura, quan es trameti aquest expedient. 
 
1.- Aprofitament urbanístic 
 
Superfície total: 65.518 m2 
 
Edificabilitat del conjunt: 
Sostre existent: 
Sostre del Castell i construccions annexes     6.892 m2. 
Sostre de les construccions situades en l’encreuament del 
c/Sant Joan amb el passeig la Principal de Peralada   1.000 m2. 
Sostre màxim de nova creació: 
Sostre per consolidar el pavelló d’actes culturals i de restauració  1.765 m2. 
Sostre nova sala d’actes culturals i restauració i annexes a la 
zona “Mirador”          750 m2. 
Sostre nova sala de serveis recreatius       600 m2. 
Sostre noves instalꞏlacions hoteleres     2.400 m2. 
Sostre nou auditori i sales tècniques annexes    4.500 m2. 
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TOTAL SOSTRE DE L’ÀMBIT DEL PEU DEL CASTELL  17.907 m2. 
 
Usos permesos en els edificis existents: hoteler, comercial, oficines i serveis, 
restauració, recreatiu, sanitari, sociocultural, docent i esportiu. S’admet la 
construcció d’un habitatge com a ús compatible al serveis dels usos principals. 
Els usos permesos en els edificis de nova construcció són els indicats en 
l’apartat referent al sostre permès. 
 
2.- Condicions urbanístiques 
2.1. Tractament del Castell 
L’edifici catalogat s’ordenarà amb criteris de màxim respecte als seus valors 
arquitectònics i patrimonials. A aquests efectes, es farà: 
- Un aixecament actualitzat de tot l’edifici, assenyalant les condicions tècniques 
en què es troba cada part i quin és el seu valor arquitectònic. 
- Un estudi dels usos que s’hi desenvolupen i dels usos que s’hi volen 
desenvolupar, amb una avaluació del seu impacte en l’edifici catalogat. 
- Un estudi de les transformacions que s’hi podrien fer i de les mesures que 
s’haurien de prendre per tal de mantenir i millorar el caràcter de l’element 
catalogat. 
Els edificis no catalogats hauran de ser tractats de manera que no malmetin el 
conjunt i millorin el seu valor. 
2.2. Tractament de l’espai enjardinat 
El jardí s’ordenarà amb criteris de conservació i millora. A aquests efectes, es 
farà: 
- Un aixecament actualitzat de tota la vegetació, assenyalant les condicions en 
què es troben els diferents exemplars vegetals i s’estimarà el valor 
mediambiental i patrimonial de cadascun d’ells. 
- Un estudi dels usos que s’hi desenvolupen i dels usos que s’hi volen 
desenvolupar, amb una avaluació del seu impacte en el jardí i el seu 
manteniment. 
- Un estudi de les transformacions que s’hi podrien fer i de les mesures que 
s’haurien de prendre per tal de mantenir i millorar el caràcter de tot el jardí i de 
les activitats que s’hi volen introduir. 
2.3.- Tractament dels edificis de nova planta: 
Els edificis de nova planta s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors 
arquitectònics i patrimonials del Castell i espai enjardinat. 
Excepte l’auditori, les noves construccions s’integraran compositivament en 
relació als elements catalogats que mantindran una preeminència sobre el 
conjunt. 
L’auditori és l’única construcció que podrà tenir una autonomia compositiva si el 
seu accés és independent del Castell i si se situa de cara a un dels carrers que 
envolta l’àmbit del pla. 
A aquestes efectes es farà: 
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Un estudi de les visuals de l’edificació nova en relació als elements catalogats, 
des de la carretera que dóna accés a Peralada (GIP-6042) i des del c/ Sant 
Joan, als efectes de mantenir el perfil general del conjunt. 
2.4.- L’ordenació del sector haurà de complir les determinacions establertes per 
a les xarxes generals de serveis. 
2.5.- Condicions d’ordenació introduïdes per l’Agència Catalana de l’Aigua: 

- El Peu es redactarà d’acord amb les prescripcions fetes per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, introduïdes en les Normes del pla i es remetrà per 
l’informe de la mateixa. 

- El programa per a l’execució de les obres d’adaptació i/o ampliació dels 
sistemes d’abastament i sanejament d’aigua i el seu règim econòmic i 
financer queda vinculat al desenvolupament d’aquest sector. 

- El PEU s’adaptarà en tot moment a les disposicions vigents que resultin 
d’aplicació de la Directiva Marc d’Aigües i, en particular al futur Pla de 
Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya, que s’està 
redactant en l’actualitat i que cal aprovar i publicar a finals de 2009. 

 
3.- Terminis d’execució i Sistema d’Actuació 
3.1.- El termini d’execució: vuit anys. 
3.2.- Sistema d’Actuació: compensació bàsica. 
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5. Justificació de la necessitat i conveniència del PEU 
 
La necessitat i conveniència del present PEU deriva de les determinacions del POUM de 
Peralada, que estableix que el desenvolupament de l’ordenació del recinte del Castell s’ha 
de dur a terme per mitjà d’aquest instrument. 
 
La finalitat del PEU, com consta al POUM, és garantir i fer compatible la conservació, 
millora i rehabilitació del elements catalogats i també el desenvolupament d’activitats 
culturals, recreatives, hoteleres i de restauració en el recinte. 
 
5.1. Objectius i criteris generals 
 
L’objectiu principal del present PEU és regular les condicions urbanístiques més adients 
per a desenvolupar les activitats pròpies del recinte del Castell de Peralada i per 
materialitzar l’edificabilitat que preveu el POUM en l’àmbit de referència, tot establint un 
zonificació per usos i els paràmetres aplicables a  l’edificació. 
 
En aquest sentit, el POUM estableix que el PEU del Castell haurà de prendre en 
consideració les determinacions contingudes a la fitxa de l’annex normatiu, el qual, en 
relació amb el tractament dels edificis de nova planta, estableix que: “Els edificis de nova 
planta s’ordenaran amb criteris de màxim respecte als valors arquitectònics i 
patrimonials del Castell i l’espai enjardinat. Excepte l’auditori, les noves construccions 
s’integraran compositivament en relació als elements catalogats que mantindran una 
preeminència sobre el conjunt”. 
 
Els criteris generals d’ordenació són, per tant: 
 

- Integrar al màxim els nous volums amb l’edificació existent del Castell i amb la 
topografia i amb l’entorn dels jardins. 

- Ordenar l’edificabilitat tenint en compte les visuals actuals i futures de 
l’edificació i la seva incidència en els elements més significatius de l’àmbit, per 
minimitzar-la. 

- Atendre a la funcionalitat dels usos previstos, aprofitant les condicions 
morfològiques del terreny de manera que s’optimitzi el màxim possible el volum 
aparent construït. 

 
Finalment, també es preveu integrar la parcelꞏla situada a la cantonada dels carrers de 
Sant Joan i Sant Llàtzer (on actualment s’ubica la pastisseria i altres edificis en desús) en 
el programa funcional i edificatori del recinte del Castell, tot admetent la possibilitat de la 
demolició futura, total o parcial, de les edificacions existents i la implantació de noves 
edificacions, dins del marc imposat per las condicions d’edificabilitat i d’ús previstes al 
POUM i segons l’ordenació definida per aquest PEU. 
 
5.2. Justificació legal 
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El present pla es redacta de conformitat amb el que estableixen els articles 67 i 69 del 
vigent Text refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU) i els articles 92 a 94 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (en endavant, RLU). 
 
Es tracta, concretament, d’un pla especial urbanístic de desenvolupament, atès que la seva 
formulació i aprovació està prevista de forma expressa pel POUM, que delimita el seu 
àmbit i estableix els criteris i les condicions a les quals s’haurà de subjectar l’ordenació 
del PEU, de conformitat amb el que disposa l’article 67.2 del TRLU. 
 
També d’acord amb el que disposa l’article 69.1 del TRLU, aquest PEU conté les 
determinacions que exigeix el planejament general i les pròpies de la seva naturalesa i 
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en la documentació que l’integra. 
 
5.3. Documentació que integra el PEU 
 
Atenent al que estableix el POUM de Peralada i a la naturalesa i finalitat del present PEU, 
aquest està integrat pels següents documents: 
 

I. Memòria 
II. Normes urbanístiques 
III. Pla d’etapes i avaluació econòmica 
IV. Documentació gràfica 

Plànols d’informació 
Plànols d’ordenació 
Plànols d’avantprojecte no vinculant del pavelló, l’hotel i l’auditori 

V. Informe ambiental 
VI. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
VII. Informe sobre la inundabilitat de l’àmbit del PEU 
VIII. Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 
IX. Annexos: 

ANNEX-01 Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau de 
Peralada (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX-02 Llistat de les parts de l’edifici del castell i construccions   annexes 
assenyalant les condicions tècniques en que es troba cada part i quin és el seu 
valor arquitectònic 
ANNEX 03- Fitxa Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del 
jaciment arqueològic denominat Jardí i plaça del Castell (Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX 04- Inventari simplificat de l’arbrat del Parc del Castell de Peralada  / 
Darrera revisió febrer 2016. 
ANNEX 05- Documentació sobre concessió d’aigües i autorització 
d’abocament. 

X. Document comprensiu 
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6. Descripció i justificació de la proposta d’ordenació 
 

6.1. Característiques generals 
 
La proposta d’ordenació del present PEU desenvolupa les determinacions del POUM de 
Peralada, tot regulant les condicions d’intervenció en les construccions existents 
(protegides i no protegides) i els paràmetres aplicables a les noves edificacions. 
 
A tal efecte, es delimiten diverses zones dins l’àmbit, en funció dels usos principals, i 
s’estableix per a cada una d’elles l’ordenació detallada que ha de permetre directament la 
materialització de l’edificabilitat, o l’execució d’obres, prèvia obtenció de la llicència 
municipal corresponent. En tot cas, en la definició de les condicions d’edificació de les 
zones N-1, N-2, N-3 i N-4 s’estableixen els paràmetres bàsics que defineixen la 
volumetria (nombre de plantes i alçada reguladora i sostre edificable), però es permet un 
marge de flexibilitat en la ubicació i composició concreta de les edificacions, marge que 
és imprescindible per a l’adequació d’aquestes a les necessitats funcionals de les 
activitats que es vagin plantejant. 
 
6.2. Usos admesos en les diverses zones 
 
En el marc del que estableix el POUM de Peralada, aquest PEU defineix una zonificació 
que especifica la implantació i distribució dins del seu àmbit dels diversos usos admesos 
pel planejament general, distingint si s’ubiquen dins dels edificis existents o es poden 
desenvolupar en noves actuacions edificatòries.  
 
De conformitat amb el POUM, i com ja ha estat indicat anteriorment, els usos permesos 
dins de l’àmbit són els següents: 
 

Usos permesos en els edificis existents: hoteler, comercial, oficines i serveis, 
restauració, recreatiu, sanitari, sociocultural, docent i esportiu. S’admet la 
construcció d’un habitatge com a ús compatible al servei dels usos principals. 
Els usos permesos en els edificis de nova construcció són els indicats en l’apartat 
referent al sostre permès. 

  
De conformitat amb el que preveu el POUM i amb la regulació dels usos que aquest 
estableix als articles 106 i següents de les seves normes urbanístiques, s’estableix que els 
usos permesos als edificis de nova construcció són els següents: 
  

- Consolidació del pavelló: usos socioculturals i de restauració. 
- Nova sala d’actes culturals i restauració: usos socioculturals i de restauració. 
- Nova sala de serveis recreatius: usos recreatius i d’espectacles i sociocultural. 
- Noves instalꞏlacions hoteleres: ús hoteler i de restauració. 
- Nou auditori: usos recreatius i d’espectacles, sociocultural i de restauració. 
- En totes les zones indicades s’han d’admetre, a més, els usos complementaris de 

serveis tècnics, emmagatzematge i aparcament. 
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La regulació dels usos de cada una de les zones que estableix aquest PEU s’ajusta 
totalment al règim d’usos que preveu el POUM, d’acord amb les següents 
correspondències: 
 
Zona E-1: es correspon amb part del que el POUM denomina “Sostre del Castell i 
construccions annexes”. Aquesta zona es subdivideix igualment en dues zones, les 
subzones E-1.1 i E-1.2. En totes dues subzones s’hi admeten els usos hoteler, comercial, 
oficines i serveis, restauració, recreatiu, sociocultural i docent, i la construcció d’un 
habitatge com a ús compatible al servei dels usos principals; i, a la subzona E-1.2 s’hi 
admeten a més els usos sanitari i esportiu. En ambdues s’hi permeten com a usos 
complementaris els d’aparcament, magatzem i serveis tècnics. 
 
Zona N-0: degut a les característiques concretes de l’àmbit d’aquest PEU, es pot 
convenir que els jardins compten amb una entitat pròpia a nivell d’usos i, per aquest 
motiu, es destina una edificabilitat associada de 250m2 dels que el POUM incloïa en 
l’apartat de “Sostre del Castell i construccions annexes” que son part dels que 
corresponen amb el sostre actual de l’edifici Parrilla-Mirador. Els usos que s’admeten 
dins l’àmbit dels jardins son l’ús d’aparcament a l’aire lliure (vinculat a les activitats que 
es desenvolupin en el recinte i, en els àmbits indicats en el plànol d’ordenació O-02), 
serveis tècnics i de jardineria, i vialitat interna (amb trànsit de vehicles i persones), així 
com l’ús propi de zona enjardinada. També s’admet que puguin tenir lloc activitats 
ocasionals amb instalꞏlacions desmuntables (fires, activitats vinculades als usos 
socioculturals principals, etc.). 
 
Zona N-1: els 1.000 m2 de sostre d’aquesta zona corresponents a edificacions existents o 
a les que es puguin edificar en substitució d’aquestes (en el POUM, “Sostre de les 
construccions situades en l’encreuament del c/Sant Joan amb el passeig la Principal de 
Peralada”), es podran destinar als usos hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració, 
recreatiu, sanitari, sociocultural, docent i esportiu; als 600 m2 de sostre destinat, d’acord 
amb el POUM, a la “Nova sala de serveis recreatius”, s’admeten els usos recreatius i 
d’espectacles. Com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i 
serveis tècnics. 
 
Zona N-2: la superfície de sostre edificable d’aquesta zona es correspon amb: 

- 1.765m2 de sostre per la consolidació del pavelló: usos socioculturals i de 
restauració. 

- 750m2 de sostre per la nova sala d’actes culturals i restauració: usos socioculturals 
i de restauració. 

- +230m2 que el POUM incloïa en l’apartat de “Sostre del Castell i construccions 
annexes” que son part dels que corresponen amb el sostre actual de l’edifici 
Parrilla-Mirador 

- Com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i serveis 
tècnics. 

 
Zona N-3: es correspon amb el que el POUM denomina “Noves instalꞏlacions hoteleres” 
i s’hi admeten els usos hoteler i de restauració i els usos complementaris d’aparcament, 
magatzem i serveis tècnics. 
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Zona N-4: es correspon amb el que el POUM denomina “Nou auditori i sales tècniques 
annexes” i s’hi admeten els usos recreatius i d’espectacles, sociocultural i de restauració. 
Com a usos complementaris s’admeten els d’aparcament, magatzem i serveis tècnics. 
 
 
6.3. Descripció i justificació de les actuacions i de l’ordenació prevista 
 
(a) Criteris generals de la proposta d’ordenació 
 
L’ordenació prevista sorgeix de l’anàlisi de les funcionalitats internes generades al llarg 
de l’historia del lloc en relació amb els accessos i circulacions dins de l’àmbit del Castell, 
així com del respecte a l’origen generador dels jardins, la preeminència sobre el conjunt 
de l’element construït del Castell i les visuals i perspectives al mateix i des d’aquest als 
jardins. Totes aquestes condicions han fet que, per tal de no afectar les visuals del Castell, 
es proposi que totes les activitats lligades a elements edificats es distribueixin en el 
perímetre de l’àmbit, adossades pràcticament al mur perimetral, en relació amb els 
accessos i els vials de circulacions que els uneixen. D’aquesta manera, es redueix en tot 
lo possible l’impacte tant sobre el Castell com sobre els jardins deslliurant d’edificació 
tota la part central de l’àmbit; a més de no afectar els elements arboris singulars dels 
jardins i respectar en tot el possible la topografia existent. 
 
La zona N-1 s’ubica donant façana al carrer Sant Joan. Pel fet de trobar-se a la cantonada 
i tenir PB+1 la seva afectació es pràcticament nulꞏla sobre els jardins i el Castell.  
 
La zona N-2 s’ubica adossada al nord amb la zona N-1, a l’est amb el carrer Sant Llàtzer, 
al oest amb la plaça de les torres del Castell i el camí que l’uneix amb l’accés del Castell 
des del camí Sota del Parc. Tot aquest àmbit es troba en el perímetre exterior de l’espai 
projectat per l’arquitecte i paisatgista François Duvillers, i la seva relació amb el Castell 
es sensiblement la mateixa que l’existent segons el estat actual, tot i que la nova peça de 
pavelló busca millorar la relació amb el Castell i els jardins mitjançant l’horitzontalitat, 
els porxos i l’ús dels materials.  
 
La zona N-3 s’ubica adossada al nord amb la plaça del Castell i a l’oest amb el carrer 
Sant Sebastià. Per raó de l’ús d’aquesta zona (ús hoteler) es important la relació amb el 
Castell. Així mateix, per tal de reduir l’impacte sobre aquest, el element construït es 
planteja aprofitar la pendent topogràfica cap als jardins per fer el esglaonament de 
l’edificació de tal manera que la façana cap als jardins pot tenir una alçada de PB+2 
mentre que cap al Castell es pot reduir a PB+1. 
 
La zona N-4 que correspon amb la zona de l’auditori i que alhora resulta la peça amb 
major volum i autonomia compositiva i, que per tant pot tenir un major impacte, s’ubica 
en la zona topogràficament més baixa i al costat de l’accés des de la cantonada del carrer 
Sant Sebastià i el Camí Sota del Parc, per tal de reduir aquest impacte. Per aquesta raó, es 
planteja la possibilitat de baixar el nivell de la planta baixa i, per tant, es permet reduir el 
nivell d’excavació concretament en els accessos. Així mateix, dins de l’auditori, la peça 
que adquireix més alçada es la caixa d’escena mentre que l’alçada de la resa del volum 
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pot reduir-se. Igualment, en aquest cas, tot i que les dimensions del element construït son 
importants, l’especificitat tipològica de l’auditori per raó de la seva disposició en pendent 
en la zona de butaques, es pot fer coincidir en gran part amb la topografia existent amb 
algunes modificacions matisant per tant la seva afectació.  
 
L’espai enjardinat també té un important valor com a conjunt i en relació amb el Castell, 
per raó de les visuals i perspectives generades, el que comporta que el tractament del 
mateix s’ha de fer tenint en compte l’anàlisi detallada de les espècies vegetals així com 
també de les relacions entre els diferents àmbits que el composen com es mostra en el 
plànol I-18. En aquest sentit: 
 

- L’emplaçament de les noves edificacions es defineix a partir del criteri de 
minimitzar l’impacte sobre la vegetació del jardí. Més concretament, no s’afecten 
els arbres singulars existents ni tampoc la majoria dels arbres de gran port que, 
encara que estiguin inclosos dins de zones edificables, s’exclouen en la mesura 
del possible del gàlib edificatori. 

- Pel que fa a les intervencions possibles en la configuració actual dels espais 
enjardinats, en l’àmbit del jardí que pot ser objecte de petites actuacions 
edificatòries (zona N-0) només es permeten actuacions d’escassa entitat. En el cas 
dels espais enjardinats i dels camins que s’inclouen dins de l’àmbit de les zones 
N-1, N-2, N-3 i N-4, aquests poden ser adaptats tant pel que fa a llur geometria 
com a la topografia amb l’objectiu d’adaptar-los a la configuració definida pels 
projectes edificatoris possibles. 

 
En definitiva, l’estratègia d’integració amb el conjunt existent, tant el construït com el 
paisatgístic, s’assoleix per mitjà de l’emplaçament de les zones on poden ubicar-se les 
noves construccions i per mitjà de la definició de les volumetries possibles, que prioritzen 
l’horitzontalitat. D’aquesta manera el PEU garanteix la integració dels edificis de nova 
creació amb el Castell i l’entorn enjardinat. El PEU incorpora, en aquest sentit, l’anàlisi 
de la incidència de les noves edificacions en aquestes visuals en els plànols O-4, O-5 i O-
6. 
 
També es tindran en compte en el desenvolupament de les edificacions els criteris i 
mesures d’integració paisatgística que s’estableixen en la normativa d’aquest pla, i es 
valorarà la possibilitat que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural estudiï els futurs 
projectes d’edificació a l’entorn del Castell, als efectes que pugui manifestar, amb 
caràcter no preceptiu ni vinculant, les seves consideracions o recomanacions.  
 
Finalment, es preveurà el control arqueològic de totes les actuacions que afectin el subsòl, 
d’acord amb el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic aprovat 
pel Decret 78/2002, de 5 de març, o norma que el substitueixi. 
 
(b) Criteris en relació amb les intervencions al Castell 
 
L’element edificat existent principal és el Castell. Qualsevol actuació que es vulgui dur a 
terme en ell, sigui quin sigui l’ús que es vol desenvolupar, implica una estratègia 
d’harmonització amb els elements existents. Les intervencions a executar als elements 
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construïts protegits hauran de ser aprovades pel departament de Cultura i Patrimoni, o, en 
el seu cas, per l’organisme competent.  
 
Adjacent al Castell es troba l’edificació més recent del Casino, identificada en aquest 
PEU com a E-1.2, que no esta inclosa dins de l’àmbit de protecció. Per aquest motiu, les 
actuacions de consolidació, rehabilitació o reforma que s’hi dugui a terme no requeriran 
de l’aprovació del Departament de Cultura, llevat del cas que impliquessin alguna  
modificació del seu volum construït. 
 
(c) Descripció general de les actuacions previstes 
 
Al costat est del Castell, davant la façana emblemàtica de les dues torres i de la plaça 
d’accés al conjunt, s’ubica l’edifici conegut com la ‘Parrilla-Mirador’, que va ser motiu 
de reforma l’any 2010. 
 
En la fitxa normativa del PEU continguda al POUM, el sostre d’aquest edifici està 
computat, com a sostre existent, dins de l’apartat de Sostre del Castell i construccions 
annexes. El POUM també contempla, com a sostre existent, el sostre de les edificacions 
existents a la parcelꞏla de l’encreuament del c/Sant Joan amb el passeig la Principal de 
Peralada (“Pastisseria”). Tanmateix, atesa l’adquisició d’aquesta parcelꞏla i la seva 
incorporació a l’àmbit global des d’un punt de vista de programa funcional, aquest PEU 
disposa que les citades edificacions (tant la “Parrilla-Mirador” com les existents en la 
parcelꞏla de l’encreuament indicat) puguin ser enderrocades i que l’edificabilitat que 
corresponia a les mateixes s’implanti en les zones previstes, de forma integrada amb els 
volums annexos al Castell o amb el nou pavelló d’actes culturals i de restauració, i 
mantenint en tot cas els mateixos usos que per a aquestes edificacions estableix el 
POUM. Aquestes previsions estan justificades per la inadequació de les construccions 
existents a la parcelꞏla de l’encreuament per al desenvolupament de les activitats pròpies 
del recinte del Castell i, en tot cas, per la millora que suposa la substitució d’aquestes 
edificacions i de la corresponent a la “Parrilla-Mirador” per noves edificacions millor 
integrades funcionalment i arquitectònicament amb el conjunt del Castell i els seus 
annexos. 
 
La resta d’actuacions previstes consisteixen en la substitució de l’actual pavelló d’actes 
culturals i de restauració, en la implantació d’un hotel i en l’edificació d’un auditori, de 
conformitat amb les previsions en aquest sentit del POUM. 
 
(d) Justificació de la suficiència dels serveis 
 
Els serveis principals existents a l’àmbit, segons el seu estat actual, estan dimensionats de 
tal manera que poden assolir els increments de capacitat derivats de la implantació de les 
noves activitats descrites, segons es justifica a continuació. La distribució de xarxes en 
l’àmbit segueix l’estructura del sistema de camins del recinte. D’aquesta manera 
s’abasteixen els diferents subministres en tots els punts necessaris de manera òptima. 
 
Xarxa d’aigua potable 
Subministrament: captació d’un pou propi 
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Consum actual: el consum anual mitjà és de 27.000 m3. 
Consum previst amb totes les noves activitats: el consum anual mitjà previst és de 31.500 
m3. Aquesta previsió és una hipòtesi basada en una sèrie de paràmetres actuals que 
defineixen uns criteris. Aquests criteris són els següents: per a les zones N-2 i N-4 els 
usos són existents; per a la zona N-1, part del consum prové d’un ús existent i l’altra part 
pot provenir d’un ús nou que podria ser equiparable a l’ús que es dona en la zona N-3 o 
N-2. Aquesta previsió podria variar, però, en qualsevol cas, per als usos existents, la 
substitució dels equipaments actuals per uns nous de consum molt més eficient absorbirà 
en gran mesura l’augment de consum degut a l’augment de la demanda. Així mateix, es 
pretén continuar amb una estratègia de reducció del consum d’aigua amb la recollida 
d’aigües pluvials i el seu posterior aprofitament.  
 
Dades de la concessió: El Castell de Peralada disposa de la concessió d’un aprofitament 
d’aigües subterrànies, al terme municipal de Peralada, per a abastament, i reg de gespa, 
arbres i manteniment de les instalꞏlacions, amb un volum de 65.000m3/any, com 
s’acredita amb els documents que s’inclouen en l’annex 5 d’aquest pla. Aquest volum és 
suficient per al consum futur previst, tenint en compte que les previsions de consum 
d’aigua derivades de les activitats i construccions previstes en aquest pla són les següents: 
 

 
 
 
Tenint en compte aquestes previsions de consum, es conclou que els recursos 
d’abastament d’aigua estan garantits amb els 65.000 m3/any de la concessió, atès que el 
consum previst de 31.369 m3/any, segons s’ha justificat, és inferior a la meitat d’aquest 
cabal concedit i, per tant, no es preveu que sigui necessària l’execució d’actuacions fora 
de l’àmbit. 
 
Malgrat això, en el supòsit que en relació amb alguna activitat concreta resultés necessari  
complementar l’abastament, la ubicació dels futurs elements edificatoris al costat dels 
vials i de les xarxes permetria la possibilitat de realitzar la connexió a la xarxa municipal 
si així es requerís, sempre prèvia justificació de la suficiència del cabal de la xarxa dins 
del projecte concret a realitzar per a la implantació del futur edifici.  
 

PREVISIÓ DE CONSUM D'AIGUA

USOS\FASES
FASE

ACTUAL
FASE 1

N-2
FASE 2

N-4
FASE 3

N-3
FASE 4

N-1 i Final

E-1
Castell, Casino i Restaurant existents 2.163m3 2.207m3 2.261m3 2.269m3 2.447m3

N-1
Hoteler, Comercial, Oficines, Restauració, 
Recreatiu, Sanitari, Sociocultural, Docent 
Esportiu, Habitatge.

0m3 0m3 0m3 0m3 1.098m3

N-2 (Pavelló i Cuines existents)
Hoteler, Comercial, Oficines, Restauració, 
Recreatiu, Sanitari, Sociocultural, Docent, 
Esportiu.

23.256m3 24.273m3 25.433m3 27.317m3 29.048m3

N-3
Hoteler, Residencial, Restauració. 0m3 0m3 0m3 1.493m3 1.788m3

N-4 (Auditori existent)
Sociocultural, Recreatiu, Restauració. 1.623m3 1.655m3 1.837m3 1.881m3 2.008m3

TOTAL 27.042m3 27.583m3 28.259m3 29.855m3 31.369m3
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Xarxa d’electricitat 
Subministrament: a través de la xarxa de FECSA ENHER de 25kv. Amb dos 
transformadors, 1 de 1000 Kva a 400 v i 1 de 1000 Kva a 230 v. 
Aquesta instalꞏlació està dimensionada suficientment per a la potència prevista.  
 
Xarxa de subministrament de gas natural 
Subministrament: el subministrament de gas natural es fa partint de una planta satèlꞏlit de 
Gas Natural Liquat ubicada al costat de l’actual zona de cuines del pavelló. Aquesta 
planta disposa de un dipòsit criogènic de 19,557 m3. 
Consum actual: el consum anual mitjà és de 74.000kg. 
Consum previst amb totes les noves activitats: la previsió és que el consum anual mitjà 
serà de 85.000kg. El dipòsit pot ser recarregat i les seves dimensions són adients per al 
futur. 
 
Xarxa de reg 
Subministrament: Captació de pou propi 
Consum: el consum mitjà anual és de 12.000 m3 

Consum previst amb totes les noves activitats: el consum anual mitjà previst és de 10.000 
m3, tenint en compte que es redueix l’àmbit a regar amb les noves edificacions i que es 
proposa reutilitzar l’aigua de pluvials.  
 
Xarxa de clavegueram 
Descripció de la xarxa: de tub de formigó de 200 mm i de 30mm. Amb les seves 
corresponents arquetes de registre. Es disposa de decantadors de grasses a les cuines 
(principal i parrilla).  
Segons es fa constar a la DUCA (declaració d’us i contaminació de l’aigua), hi ha un 
abocament a la xarxa de clavegueram pública i un amb destinació a infiltració. 
L’estimació de volum abocat actual es de 27.000 m3. 
L’estimació de volum a abocar amb les noves activitats és de 31.500 m3. 
 
Els límits de cabal de la xarxa de clavegueram, així com de l’EDAR de Peralada, es 
justifiquen dins l’expedient d’abocament a l’EDAR de Peralada emès per l’ACA amb 
data 23 de setembre de 2009, mitjançant la xarxa de clavegueram, al terme municipal de 
Peralada segons notificació de resolució amb ref.AA200900560 (que s’inclou en l’annex 
5 del present pla) i que estableix el següent en relació amb els límits quantitatius de 
l’abocament: “Cabal anual = 31.650 m3. Cabal màxim = 163,23m3/dia. Cabal punta = 16 
m3/hora.” 
 
L’estimació de volum a abocar quan totes les noves activitats entrin en funcionament és 
de 31.500 m3, tenint en compte que es redueix notablement el consum de les activitats 
existents per la substitució dels equips per altres més eficients, que les noves activitats no 
es preveu que tinguin uns abocaments molt voluminosos, que l’auditori planteja integrar 
un dipòsit per aigües d’escorrentia i, així mateix, que part d’aquest abocament es destina 
a infiltració. Per tant, es conclou que el límits d’abocament ja concedits són suficients per 
al desenvolupament de les activitats previstes a aquest pla i no es preveu que sigui 
necessària l’execució d’actuacions fora de l’àmbit. 
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En qualsevol cas, malgrat que resulta justificat que la previsió d’abocament serà dins els 
límits ja concedits, els corresponents projectes dels edificis a realitzar per les noves 
activitats hauran de justificar que aquest límit no és depassat i, en cas que hi hagués 
incidències d’explotació que motivessin l’augment de cabal a abocar per sobre de la 
previsió feta, s’haurà de fer la preceptiva anàlisi dels cabals així com, si fos el cas, la 
solꞏlicitud d’augment de cabal a abocar. 
 
A continuació es descriu i justifica la proposta d’ordenació de cada una de les zones 
previstes dins l’àmbit del PEU. 
 
 

6.3.1. ZONA E-1 Castell i construccions annexes 
 
Comprèn el Castell i les edificacions annexes, que són les edificacions adjacents al 
castell, aquelles que es desenvolupen cap al nord del mateix en l’espai delimitat pel mur 
perimetral del recinte cap al carrer Sant Joan. Segons ja s’ha justificat, el present PEU 
exclou d’aquesta zona l’àmbit on s’ubica l’edifici conegut com de la ‘Parrilla-Mirador’ 
localitzat a l’est de l’edifici principal del Castell, de forma que l’edificabilitat atribuïda 
per l’existència d’aquest edifici es preveu que es pugui implantar, previ el seu 
enderrocament, dins de la Zona N-2. 
 
El Castell-Palau de Peralada està protegit amb la categoria de Bé d’Interès Cultural dins 
del Registre BIC d’immobles estatal amb el codi (R.I.) - 51 - 0006023 – 00000 i, en el 
marc de la legislació de patrimoni cultural català, com a Bé Cultural d’Interès Nacional, 
classificat com a Monument històric (amb núm. de registre 1220-MH). La fitxa de 
l’inventari del Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya que correspon a aquest Monument s’incorpora a la documentació del PEU com 
a Annex 01. 
 
L’àmbit que s’inclou dins de la protecció correspon a l’edificació del Castell, de planta 
rectangular, el seu pati central, les façanes i l’àmbit al sector nord de l’edifici on hi ha tres 
grans cossos de planta rectangular, així com la façana nord d’aquest conjunt i la porta 
monumental d’accés al jardí del castell (edificacions que s’identifiquen amb la subclau E-
1.1). Fora d’aquest àmbit de protecció es troba l’edificació d’accés del Casino, construïda 
més recentment a la banda nord-est del Castell segons es defineix prèviament, que no és 
objecte de protecció d’acord amb la legislació de patrimoni cultural al no estar inclosa 
dins dels elements descrits en la Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau 
de Peralada. Per aquest motiu es justifica la seva regulació diferenciada i la seva 
identificació, per part del present PEU, com a subzona E-1.2.  
  
Per la Zona E, de conformitat amb el que determina el planejament general, s’admeten els 
usos hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració, recreatiu, sociocultural i docent, i 
la construcció d’un habitatge com a ús compatible al servei dels usos principals i, a més a 
la subzona E-1.2 també s’admeten el usos sanitari i esportiu. En ambdues s’hi permeten 
així mateix com a usos complementaris els d’aparcament, magatzem i serveis tècnics. 
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L’ordenació ve determinada, en aquest cas, pels volums de les edificacions preexistents, 
que s’han de mantenir. Les parts de l’edifici del Castell estan inventariades al document 
que s’incorpora com a Annex 02 d’aquest PEU. En aquest document es descriuen les 
característiques de cada una de les parts d’aquest edifici i les construccions annexes, les 
quals també es reflecteixen als plànols d’informació I-08 i I-10. 
 
Les actuacions de consolidació, rehabilitació i reforma interior, així com el canvi d’ús per 
un altre admissible, són permeses en tot cas en les dependències i el volum identificat 
com a E-1.2, prèvia obtenció de llicència municipal. 
 
En les dependències i volums que formen part de l’immoble declarat BIC (BCIN segons 
les categories de la legislació autonòmica de patrimoni cultural) es podran dur a terme 
intervencions de consolidació, rehabilitació, adequació i reforma, les quals requeriran 
autorització prèvia per part del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural, 
de conformitat amb el que estableix l’article 34 de la Llei del patrimoni cultural català o 
normes que els substitueixin, i llicència municipal. 
 
De conformitat amb el que determina l’article 35 de la Llei del patrimoni cultural català, 
els criteris aplicables a les intervencions en el Castell (zona E-1.1) són els següents: 

a) La conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització del bé 
han de respectar els valors que van motivar la declaració, sens perjudici que 
pugui ésser autoritzat l'ús d'elements, tècniques i materials contemporanis per a 
la millor adaptació del bé al seu ús i per a valorar determinats elements o 
èpoques. 
b) S'ha de permetre l'estudi científic de les característiques arquitectòniques, 
històriques i arqueològiques del bé. 
c) S'han de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espacial, 
volumètriques i morfològiques més remarcables del bé. 
d) És prohibit de reconstruir totalment o parcialment el bé, excepte en els casos 
en què s'utilitzin parts originals, i de fer-hi addicions mimètiques que en falsegin 
l'autenticitat històrica. 
e) És prohibit d'eliminar parts del bé, excepte en el cas que comportin la 
degradació del bé o que l'eliminació en permeti una millor interpretació 
històrica. En aquests casos, cal documentar les parts que hagin d'ésser 
eliminades. 
f) És prohibit de colꞏlocar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en 
les façanes i cobertes del bé i de bastir instalꞏlacions de serveis públics o privats 
que n'alterin greument la contemplació. 

 
Al plànol “O-06. Castell i annexos. Usos i règim d’autorització d’obres” es diferencien 
les parts que formen part del BCIN, i en les quals les intervencions han de ser 
autoritzades pel departament de Cultura, de les parts on l’execució de les obres permeses 
només està subjecte a llicència municipal. 
 
Com ja s’ha indicat, tot i que l’edificabilitat que el POUM preveu per a l’àmbit que 
denomina Sostre del Castell i construccions annexes és de 6.892m2, com que aquest PEU 
exclou d’aquesta Zona E l’àmbit de l’edifici ‘Parrilla-Mirador’ (al qual corresponen 
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480m2 de sostre), l’edificabilitat de la Zona E es fixa en  6.412m2 de sostre, corresponent 
al sostre construït. 
 
 

6.3.2. ZONA N-0: Jardins i Vials Interiors 
 

Aquesta zona, que té una superfície de 41.605 m2, es correspon amb l’àmbit dels jardins i 
vials interiors del recinte que no s’inclouen en l’àmbit de la resta de zones.  
 
Els usos i activitats a què es destina aquesta zona són els de zona enjardinada, vialitat 
interna i camins per al trànsit de vehicles i persones, aparcament a l’aire lliure i serveis 
tècnics (vinculats a xarxes de serveis o jardineria). També s’admet que puguin tenir lloc 
activitats ocasionals amb instalꞏlacions desmuntables (fires, activitats vinculades als usos 
socioculturals principals, etc.). 
 
Els aspectes principals de la regulació d’aquest àmbit són els següents: 
 

- Es permeten els usos d’aparcament, vialitat i serveis tècnics i, amb caràcter 
ocasional i amb instalꞏlacions desmuntables, els usos comercials i altres usos 
vinculats a les activitats socioculturals pròpies del recinte. L’ús d’aparcament 
previst és un ús esporàdic i localitzat (en la zona coneguda com el ‘tennis’, els 
vials interiors, i la plaça del Castell, segons estat actual com es mostra al 
plànol I-05), vinculat principalment als esdeveniments culturals.  

- Es permet modificar el tractament material i la configuració de les places i 
vials per adaptar-ne a les modificacions motivades per les noves edificacions 
dins de les zones concretes, sempre que aquesta modificació no afecti als 
elements singulars dels jardins i es mantingui l’estructura original segons 
l’estat actual. També s’admeten les adaptacions topogràfiques que siguin 
necessàries d’acord amb el que preveu el POUM. 

- Els espais enjardinats actualment existents a la zona N-0 només podran ser 
modificats prèvia anàlisi dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, 
trasplantar-los o, en el seu cas, substituir-los. Excepte que concorrin motius 
excepcionals, que s’hauran d’acreditar per a l’obtenció de la llicència 
corresponent, s’ha de garantir el manteniment dels arbres identificats com a 
singulars. 

- Es permet consolidar els elements auxiliars construïts existents i implantar 
noves construccions auxiliars i per a serveis tècnics, de dimensions que no 
superin els 50 m2 i els 3 metres d’alçada, i amb una edificabilitat màxima total 
de 250m2. Les noves edificacions hauran d’implantar-ne aprofitant els 
desnivells de la topografia per tal de reduir la seva visibilitat en tot el possible.  

 
6.3.3. ZONA N-1  

 
Comprèn una porció longitudinal de sòl de 2.056 m2 de superfície, situada a l’extrem 
nord-est de l’àmbit cap al carrer Sant Joan, des de l’encreuament amb el carrer de Sant 
Llàtzer fins l’accés principal al recinte, al costat de l’edificació annexa al Castell que 
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conté el Casino. Aquesta zona coincideix en part amb la zona de la ‘Pastisseria’ on 
actualment existeixen una sèrie de edificacions que es preveu que es puguin enderrocar, 
en tot o en part, i que es pugui destinar l’edificabilitat corresponent a noves edificacions. 
Aquest àmbit es planteja com un àmbit vinculat a les activitats del Casino i 
complementàries.  
 
Les determinacions del PEU per a aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 1.600 m2 de sostre sobre rasant (dels quals 1.000 m2 provenen dels 
que el POUM de Peralada preveia com a “sostre existent de l’encreuament de c/ 
Sant Joan amb el passeig La Principal de Peralada” i 600 m2 del sostre previst pel 
POUM per ser destinat a “nova sala de serveis recreatius”). 

(b) Usos: de l’edificabilitat atribuïda, 600 m2 de sostre s’hauran de destinar a usos 
recreatius, i la resta es poden destinar a usos hotelers, comercials, d’oficines i 
serveis, de restauració, recreatius, sanitaris, socioculturals, docents o esportius. 
S’admeten, com a usos complementaris, l’aparcament, els serveis tècnics i el 
magatzem. 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: dins de l’edificabilitat atribuïda es 
permet fer un edifici o edificis amb una altura màxima de 7,5 metres distribuïts en 
un nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+1. Atès que es tracta d’una 
parcelꞏla plenament inserida en la trama urbana, no s’estableixen distàncies 
mínimes de l’edificació a la vialitat, de forma que les construccions podran 
alinear-se a vial.  

(d) Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). En les plantes soterrani no habitables 
s’admetran, sempre donant compliment a les condicions de seguretat, evacuació o 
altres que resultin legalment exigibles, els usos d’aparcament, instalꞏlacions 
tècniques, lavabos, vestidors, cambres cuirassades o usos similars i, en el cas que 
l’edifici estigui destinat a activitats hoteleres, també les activitats d’accés obert als 
usuaris de l’hotel. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
a l’aire lliure en una superfície que ocupi un màxim del 60%. En aquests espais 
s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, 
casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes esportives, 
així com elements vegetals i de mobiliari. Amb l’edificabilitat assignada, pot ser 
que s’ocupi tota la parcelꞏla, però, en cas que no es consumeixi i, degut a la 
configuració del espai d’aquesta parcelꞏla paralꞏlel longitudinalment amb el 
carrer, la vocació d’aquest espai es servir com ùs complementari d’aparcament. Es 
regula també que no es podrà ocupar tota la parcelꞏla amb aparcament en 
superfície. 

(f) Adaptació topogràfica del terreny: segons el POUM, el perfil definitiu del terreny 
no podrà superar dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 1 m per 
sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural. 
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Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- La ubicació d’aquesta zona es justifica principalment per la vinculació dels 
usos que es planteja desenvolupar amb els que es desenvolupen al Castell i 
construccions annexes, de forma que per aquest motiu la proximitat al Castell 
és funcionalment primordial. Igualment aquest espai, que està en relació 
directa amb el carrer de Sant Joan, permet que les activitats que es realitzin 
estiguin directament vinculades no només amb el recinte del Castell, sinó 
també amb el carrer i el poble, solucionant fàcilment l’accés i l’accessibilitat. 

- L’objectiu d’aquest PEU, ja descrit anteriorment, de permetre configurar 
unitàriament aquesta zona amb els edificis inconnexos de la façana cap al 
carrer Sant Joan i la cantonada amb el carrer Sant Llàtzer, així com la 
possibilitat que els usos a desenvolupar estiguin vinculats funcionalment amb 
la part del Casino existent, justifica que el PEU no exigeixi el manteniment de 
les construccions existents, la configuració de les quals és manifestament 
inadequada per al desenvolupament dels nous usos previstos, sinó que permeti 
llur enderrocament i substitució per noves edificacions. Cal reiterar, en aquest 
sentit, que les construccions actualment existents en aquesta àrea no estan 
catalogats ni tenen un valor historicoartístic específic. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  

 
 

6.3.4. ZONA N-2 
 
Correspon a l’àmbit, de 7.224 m2 de superfície, situat al sud de la zona N-1, adossat a  
l’est amb el carrer Sant Llàtzer, i al oest amb la plaça de les torres del Castell i en relació 
amb la topografia paralꞏlelament al camí que l’uneix amb l’accés del Castell des del camí 
Sota del Parc que va des de l’extrem nord-est fins a la zona actualment ocupada per les 
cuines del pavelló actual. Tot aquest àmbit es troba en el perímetre exterior de l’espai 
projectat per l’arquitecte i paisatgista François Duvillers, motiu pel qual històricament ha 
estat l’espai on s’han concentrat el pavelló provisional d’actes culturals i restauració i les 
zones de serveis tant del jardí com dels usos principals del Castell i del mateix pavelló.  
 
Per tant, l’ordenació del present PEU proposa que la construcció que substitueixi l’actual 
pavelló s’ubiqui en la zona N-2, dins del gàlib edificable definit en el plànol d’ordenació 
O-3. El present pla incorpora un avantprojecte no vinculant del nou pavelló, als efectes de 
permetre apreciar el seu encaix en el conjunt de l’àmbit. 
 
Les determinacions del PEU en relació amb aquesta zona són: 
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(a) Edificabilitat: 2.745m2 de sostre sobre rasant (que, d’acord amb el que determina 
el POUM es corresponen amb els 1.765m2 de sostre “per consolidar el pavelló 
d’actes culturals i de restauració” + 750m2 de “sostre nova sala d’actes culturals i 
restauració i annexes a la zona Mirador” + 230m2 de sostre corresponents a 
l’edificabilitat de part de l’actual edifici Parrilla-Mirador).  

(b) Usos: usos socioculturals, de restauració i instalꞏlacions tècniques al servei 
d’aquests usos; i usos complementaris (aparcament i magatzem). 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: Dins de l’edificabilitat màxima 
atribuïda, es permet fer un edifici o edificis amb una altura màxima de 8 metres 
(alçada requerida per als requeriments tècnics i funcionals del pavelló) distribuïts 
en un nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+1; s’estableix que les 
construccions s’han de situar dins del gàlib edificatori delimitat al plànol O-3; i es 
regulen la resta de condicions d’edificació aplicables. 

(d) Soterranis: 
- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). Degut a les especials característiques 
arquitectòniques i volumètriques del pavelló, es permet fer un 20% addicional 
d’aquesta superfície per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais 
soterranis sota els volums edificats i per a donar accés des de l’exterior de la 
parcelꞏla en cas que fos necessari. 
- Es permet la ilꞏluminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instalꞏlacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en una superfície màxima del 30%. En aquests espais s’admeten les 
instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, casetes de jardí 
desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes esportives, així com elements 
vegetals i de mobiliari. 

(f) Adaptació topogràfica del terreny: Degut a les especials condicions 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici del pavelló, i a la topografia irregular 
de l’àmbit on s’emplaça que ha sigut alterada en múltiples ocasions, es permet fer 
la consideració del perfil natural del terreny partint de la regularització del perfil 
existent del terreny per assimilar-ho a la seva condició original, el perfil definitiu 
del terreny no podrà superar dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 1 
m per sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural.  

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
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- La delimitació i les actuacions permeses en aquesta zona es justifiquen, com ja 
s’ha exposat, en el perímetre exterior de l’espai projectat per l’arquitecte i 
paisatgista François Duvillers, motiu pel qual s’hi ha ubicat  en els darrers 
temps el pavelló d’esdeveniments, actes culturals i restauració i constitueix un 
espai apte per a la ubicació de les noves edificacions destinades a aquestes 
activitats i a la resta d’usos permesos. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  

 
 

6.3.5. ZONA N-3 
 
Es correspon amb la zona on aquest PEU preveu la implantació de l’activitat de les noves 
instalꞏlacions hoteleres, amb una superfície de 3.306m2. Comprèn la zona justament 
adjacent al sud de la plaça del Castell, aprofitant el desnivell del terreny i, adossada a 
l’oest amb el carrer Sant Sebastià. 
Les determinacions del PEU en relació amb aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 2.400 m2 de sostre sobre rasant (previstos pel POUM com a “sostre 
de nova creació per a instalꞏlacions hoteleres”). 

(b) Usos: hoteler i complementaris, que inclouen restauració, aparcament, serveis 
tècnics i magatzem. 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: dins de l’edificabilitat atribuïda es 
permet fer un edifici o edificis amb una altura màxima d’11 metres (alçada 
exigida per als requeriments tècnics i funcionals de l’hotel)  distribuïts en un 
nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+2. L’edificació haurà d’implantar-
se dins del gàlib previst en el plànol d’ordenació O-3 (que preveu una separació 
mínima al llindar amb el carrer de 3 metres). Es permetrà en tot cas, segons 
estableix el POUM, que l’edificació es desenvolupi esglaonadament. 

(d) Soterranis: 
- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). Degut a les especials característiques 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici es permet fer un 20% addicional 
d’aquesta superfície per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais 
soterranis sota els volums edificats i per a donar accés des de l’exterior de la 
parcelꞏla en cas que fos necessari. 
- Es permet la ilꞏluminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
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usos d’aparcament, instalꞏlacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars i també les activitats d’accés obert als usuaris de 
l’hotel. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície. En el cas de l’hotel, per raó de les seves particularitats funcionals, 
es preveu l’existència d’una superfície per al accés dels vehicles fins al ‘porte-
cochère’ i el aparcament en superfície que ocupi un màxim del 30% del sòl lliure. 
En aquests espais s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, 
hivernacles, ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, 
piscines i pistes esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(f) Adaptació topogràfica del terreny: el perfil definitiu del terreny no podrà superar 
dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 1 m per sobre o 1,5 metres per 
sota del terreny natural, d’acord amb el que preveu el POUM. 

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- La ubicació d’aquesta zona es justifica per la seva proximitat al Castell i per la 
topografia de l’àmbit. La proximitat amb el Castell resulta idònia  degut al fet 
que els usos hotelers es donen en ambdós edificis conjuntament relacionats 
mitjançant la pròpia plaça d’accés principal al Castell. Igualment, en relació 
amb el conjunt del parc, el volum a edificar es proposa adossat el màxim 
possible al mur de tancament amb el carrer, per tal de reduir el màxim 
possible l’impacte en la zona enjardinada.  

- La relació a nivell volumètric amb el Castell es proposa aprofitant el desnivell 
del jardí al sud del mateix, de tal manera que la porció del volum que dona cap 
a la plaça del Castell es veu reduït i es garanteix la preeminència així com les 
vistes cap i des del Castell segons els criteris continguts al POUM. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  

 
 

6.3.6. ZONA N-4 
 
Aquesta zona, de 8.477m2 de superfície, es correspon amb l’àmbit previst per a la 
implantació de l’auditori i els seus annexos, i es troba a l’extrem sud-oest del recinte, en 
una zona amb el nivell topogràfic més baix de tot l’àmbit i, per tant, amb un impacte molt 
reduït en relació amb els jardins i el Castell, a prop de l’accés de l’extrem sud-oest del 
recinte des del carrer Sant Sebastià.  
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Les determinacions del PEU en relació amb aquesta zona són: 
 

(a) Edificabilitat: 4.500 m2 de sostre sobre rasant (previstos pel POUM com a “sostre 
de nova creació per a nou auditori i sales tècniques annexes”). 

(b) Usos: sociocultural, recreatiu i espectacles, així com les activitats vinculades i 
complementàries funcionalment a les activitats pròpies de l’auditori com la de 
restauració, serveis, aparcament i emmagatzematge. 

(c) Regulació de les condicions d’edificació: per raó de l’especificitat tipològica de 
l’auditori, i per reduir l’impacte volumètric del mateix, dins de l’edificabilitat 
atribuïda es permet fer un volum més alt coincidint amb la caixa d’escena amb 
una alçada màxima de 24 metres i; la resta del volum envoltant aquest de la caixa 
d’escena per cobrir tot l’auditori amb una alçada màxima de 18 metres, tot 
distribuït en un nombre de plantes sobre rasant màxim de PB+3. L’edificació 
haurà d’implantar-ne dins del gàlib previst atenent aquestes prescripcions al 
plànol d’ordenació O-3. 

(d) Soterranis: 
- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos). Degut a les especials característiques 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici es permet fer un 20% addicional 
d’aquesta superfície per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais 
soterranis sota els volums edificats i per a donar accés des de l’exterior de la 
parcelꞏla en cas que fos necessari. 
- Es permet la ilꞏluminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instalꞏlacions tècniques (incloent les definides al POUM i les 
específiques dels usos propis de l’auditori), lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(e) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en una superfície màxima del 30% de sòl lliure. En aquests espais 
s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, així 
com elements vegetals i de mobiliari. Igualment,  

(f) Adaptació topogràfica del terreny: Degut a les especials condicions 
arquitectòniques i volumètriques de l’edifici del auditori, per tal de reduir el seu 
impacte, es permet rebaixar el perfil definitiu del terreny en la zona dels accessos 
fins a 2 metres per sota del terreny natural. 

 
Pel que fa a la justificació d’aquesta proposta d’ordenació cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
 

- L’emplaçament d’aquest àmbit es justifica per la menor afectació als valors 
arquitectònics, històrics i artístics del Castell i per tal d’assolir la millor 
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integració possible del futur auditori amb el referit Castell i amb el conjunt de 
l’espai enjardinat. En aquest sentit, com que la volumetria necessària per 
aquest ús és d’una escala important, la solució donada en la proposta de 
planejament consisteix en separar tot el possible aquest volum del Castell i 
emplaçar l’auditori en el nivell més baix i integrat amb la topografia existent 
per tal de reduir el seu impacte visual sobre el Castell, coincidint igualment 
amb la zona on l’impacte sobre la vegetació i els jardins és reduït. Les 
dimensions de l’àmbit es corresponen amb les necessitats funcionals tant del 
propi auditori com de les peces tècniques (camerinos, sales tècniques i 
d’emmagatzematge, etc.) i de serveis complementaris a l’ús principal (foyer, 
bar, accessos, lavabos, magatzems, etc.). 

- L’especificitat del programa funcional de l’Auditori implica unes 
condicionants sobre la volumetria de l’element construït proposat, 
principalment en relació amb la caixa d’escena, el fosso de l’orquestra i la 
caixa de telons, així com l’estructura de la coberta, que queda resolta en 
l’alçada màxima establerta a la regulació de les condicions d’edificació. El 
pati de butaques, així com les platees, tenen el condicionant de la seva 
disposició en pendent per tal d’assegurar les vistes sobre la caixa d’escena i, 
per aquest motiu, s’integren amb els talussos existents, a la manera clàssica 
dels teatres grecs; la seva alçada serà en gran part inferior a la establerta, 
reduint d’aquesta manera l’impacte global de l’edifici en el seu entorn. El 
foyer, així com els espais tècnics (camerinos, magatzems, sales tècniques, 
etc.), no tenen condicionants morfològics com els esmentats, més enllà del 
d’integrar els arbres existents dins del possible, tant  funcionalment, com 
constructivament, com econòmicament. Aquesta vegetació que es manté al 
voltant de l’element construït ajuda igualment a reduir l’impacte visual. 

- El PEU recull el criteri del POUM de Peralada que estableix que l’auditori és 
l’única construcció que podrà tenir una autonomia compositiva respecte al 
Castell, i preveu un accés independent de l’accés del Castell, que pot ser 
compartit per a l’accés a l’Hotel. 

- Al marge del que es justifica en l’apartat 6.4.c d’aquesta memòria respecte al 
grau real d’inundabilitat d’aquesta zona, es proposa el disseny d’unes 
infraestructures en forma de dipòsit, situat a sota de l’edifici projectat, que 
recullen les aigües que provenen de les variacions del nivell freàtic sumades a 
les aigües pluvials que s’acumulen per l’escorrentia. Aquestes aigües podran 
ser reutilitzades posteriorment per al reg de l’àmbit. El dimensionament del 
dipòsit es fa atenent-se als amidaments del volum que actualment evacuen les 
bombes existents, així com a les previsions de les aigües que s’acumulen per 
l’escorrentia. 

- Les condicions d’edificació, segons es defineixen en les Normes urbanístiques 
i en els  plànols d’aquest PEU, en relació amb l’escala del volum a construir, 
tenen un grau de concreció suficient per permetre l’execució de l’edificació 
mitjançant la prèvia obtenció de la preceptiva llicència municipal. En tot cas, 
si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per aquesta zona es 
poden modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, mitjançant 
l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  
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6.4. Adequació de la proposta als requeriments del planejament general 
 
La descripció i justificació de l’ordenació proposada pel present PEU acredita que 
aquesta s’ajusta plenament als objectius, aprofitament i condicions urbanístiques 
definides pel POUM de Peralada. 
 
En relació amb els objectius, les determinacions aquest PEU del Castell Peralada 
garanteixen la correcta conservació, rehabilitació i millora dels elements objecte de 
protecció en el marc de la normativa sobre patrimoni cultural i, alhora, proposa i regula 
les actuacions que han de permetre el desenvolupament futur de les activitats culturals, 
recreatives, hoteleres i de restauració a les que està destinat l’àmbit. 
 
6.4.1. L’aprofitament urbanístic previst per aquest PEU també s’ajusta, tant pel que fa al 
sostre edificable màxim com pel que fa als usos, a les determinacions del POUM. En 
aquest sentit, el present PEU únicament precisa que l’edificabilitat corresponent a 
construccions actualment existents però que no estan protegides ni tenen cap interès 
històric ni artístic rellevant (concretament, les construccions existents en la parcelꞏla 
ubicada en la cantonada dels carrers Sant Joan i Sant Llàtzer i la de l’edifici Mirador-
parrilla), podrà materialitzar-se en noves edificacions, previ enderrocament total o parcial 
de les existents. 
 
En el quadre que s’insereix a continuació es pot constatar aquesta adequació de 
l’aprofitament previst pel PEU a les determinacions del POUM. 
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6.4.2. L’ordenació que estableix aquest PEU és plenament conforme també amb les 
condicions urbanístiques relatives al tractament del Castell, de l’espai enjardinat i de les 
noves edificacions que estableix el POUM, com estableixen les conclusions de l’Estudi 
d’impacte i integració paisatgística i s’exposa a continuació: 
 
(a) Pel que fa al tractament del Castell, aquest PEU conté un aixecament actualitzat de 
l’edifici i els volums annexos i un inventari de les característiques i ús de les diverses 
parts de l’edificació, i estableix una regulació de les intervencions admeses que garanteix 
la seva protecció, tenint en compte, a més, la necessària autorització de les obres que es 
realitzin en els volums objecte de protecció per part del departament competent en 
matèria de patrimoni cultural. 
 

m2 m2 m2

6892,00 E1.
Sostre del Castell i 
construccions annexes

6412,00 E1.
Sostre del Castell i 
construccions annexes

6412,00

1000,00

N0.
Mirador: construccions 
annexes al castell

250,00 N0.
Sostre per consolidar els 
elements construïts i fer 
noves construccions auxiliars

250,00

N2.
Mirador: construccions 
annexes al castell

230,00

N1.

Sostre  de  les construc c ions 
situade s e n l'enc re uament de l 
c /Sant Joa n a mb e l Psg.  la  
Princ ipa l de  Pera la da

1.000,00

Sostre de nova creació 

1765,00 N2.
Sostre per consolidar el 
pavelló d'Actes Culturals i 
Restauració

1.765,00

750,00 N2.
Sostre nova sala d'actes 
culturals i restauració i 
annexes a la zona Mirador

750,00

600,00 N1.
Sostre nova sala de serveis 
recreatius

600,00

2400,00 N3.
Sostre noves instalꞏlacions 
Hoteleres

2400,00 N3.
Sostre de nova creació d'Ús 
Hoteler, Residencial i 
Restauració

2400,00

4500,00 N4.
Sostre nou auditori i sales 
tècniques annexes

4500,00 N4.
Sostre de nova creació 
d'Actes Culturals, Auditori, 
Recreatiu i Restauració

4500,00

17907,00 17907,00 17907,00

Sostre per consolidar el pavelló 
d'Actes Culturals i Restauració

COMPARATIVA METRATGE PEU - POUM

Sostre existent que es proposa 
demoler i fer de nou

QUADRE D'EDIFICABILITATS - PEU

Sostre del Castell i construccions 
annexes

Sostre  de  le s c onstrucc ions 
situa de s en l'e nc reua me nt de l 
c /Sa nt Joa n a mb e l passe ig la  
P rinc ipa l de  Pe ra lada

POUM
MODIFICACIÓ SOSTRE EXISTENT I 
SOSTRE NOU

 Sostre existent Sostre existent

N1.

Sostre de les construccions 
d'Ús Recreatiu, Residencial, 
Hoteler, Restauració i 
Administratiu i Comercial 

1.600,00

TOTAL

N2.
Sostre de nova creació 
d'Actes Culturals i 
Restauració

2.745,00

Sostre màxim de nova creació 

Sostre noves instalꞏlacions 
Hoteleres

Sostre nou auditori i sales 
tècniques annexes

TOTAL PEU CASTELL TOTAL

Sostre nova sala d'actes culturals i 
restauració i annexes a la zona 
Mirador

Sostre nova sala de serveis 
recreatius
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(b) Per altra banda, en allò que respecta al tractament dels edificis de nova planta, 
l’ordenació prevista també és conforme amb l’objectiu de mantenir les visuals que 
especifica la fitxa del POUM i el perfil general del conjunt, segons s’assenyala en 
l’Informe ambiental (pàgina 62), atès que les condicions dels nous volums edificables 
s’han definit tenint en compte aquesta exigència, com reflecteixen els plànols de “Relació 
amb l'entorn i estudi de les visuals de l'edificació nova en relació als elements catalogats” 
(O-4, O-5 i O-6) que s’inclouen en la documentació gràfica del PEU. 
 
A més, l’Estudi d’impacte i integració paisatgística analitza detalladament l’ordenació 
proposada dels nous volums edificatoris i, tenint en compte la seva ubicació en la zona 
perimetral del recinte per tal de minimitzar l’afectació de les visuals del Castell i les seves 
característiques, conclou que el seu impacte paisatgístic, tant en relació amb el Castell 
com en relació a les visuals interiors i exteriors al recinte, és gairebé nul o en tot cas 
compatible. 
 
(c) En relació amb l’espai enjardinat, el present PEU conté, com a Annex 04, l’inventari 
de l’arbrat existent (amb una descripció detallada i la seva identificació i ubicació per 
sectors) i l’ordenació que proposa respecta el criteri general de conservació de l’espai 
enjardinat. En aquest sentit: 
 

- Els usos que s’admeten en la Zona N-0 són els que s’han vingut 
desenvolupant fins ara sense afectar als valors del jardí. 

- Com es constata a l’Informe ambiental, en la proposta d’ordenació s’ha tingut 
en compte la ubicació dels arbres identificats com a singulars i no es preveu 
que se n’afecti cap exemplar; el PEU no contempla un consum de sòl elevat 
en les zones enjardinades del recinte i només es preveu una lleugera afectació 
de 4 arbres de gran port. Per tant, l’informe ambiental efectua l’avaluació de 
l’impacte en el jardí dels nous usos i edificacions previstos pel PEU. 
 

Les conclusions de l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, formulades a partir de 
l’anàlisi de les transformacions previstes pel PEU en l’àmbit, estableixen que aquestes 
tenen un impacte gairebé nul o compatible amb l’aplicació de mesures, sobre la base de 
les següents consideracions: 
 
- Manteniment de les visuals i caràcter del Castell de Peralada (impacte gairebé nul): 

 S’admeten actuacions de consolidació, rehabilitació, reforma i canvi d’ús però 
es garanteix el manteniment del valor patrimonial de l’element protegit. 

 En l’exercici de zonificació de l’àmbit, la ubicació de les activitats lligades a 
elements edificats s’ha distribuït en la zona perimetral del recinte per tal de 
minimitzar l’afectació de les visuals del Castell. 

 
- Nova edificació hotelera (impacte compatible amb l’aplicació de mesures): 

 La ubicació d’aquesta edificació de nova planta, propera al castell, es justifica 
pel fet que es considera adequat concentrar els usos hotelers de l’àmbit. 
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 L’anàlisi de visibilitats efectuat confirma que l’exposició visual d’aquest nou 
element és molt reduïda des d’observadors externs, limitant-se principalment 
al carrer adjacent. 

 El nou edifici es planteja com un volum esglaonat que aprofita el perfil 
topogràfic, reduint la visió des de la plaça del castell (cos assimilable a PB+1) 
i, per tant, evitant una relació discordant amb aquest element. 

 El pont del Convent de la Mare de Déu del Carme presenta una alçada 
lleugerament superior a l’alçada màxima assignada al nou edifici. Aquest fet 
permet la ocultació del nou volum des del tram superior del Carrer de Sant 
Sebastià i, alhora, actua a mode d’element contextualitzador de l’alçada 
d’aquest. 

 A banda, cal tenir en compte que el Carrer de Sant Sebastià es troba a una cota 
inferior que el terreny del recinte emmurallat, minvant la perspectiva visual 
des d’aquest eix d’observació i reduint, per tant, l’exposició visual del nou 
edifici. La presència de vegetació abundant entre el mur i el futur 
emplaçament de l’hotel reforça la minimització de la seva visibilitat des del 
carrer Sant Sebastià. 

 
- Nou pavelló en substitució de l’actual (impacte compatible amb aplicació de mesures): 

 L’actuació permet millorar la qualitat arquitectònica de l’actual construcció, 
consistent en una construcció amb materials blancs que impliquen un contrast 
important amb el seu entorn. 

 La coberta del nou pavelló, de tipologia plana, queda lleugerament per sota de 
l’actual, tot i preveure’s la mateixa cota d’implantació, fet que permet reduir-
ne la possibilitat d’impacte visual. 

 La disposició prevista pel nou pavelló es configura de tal manera que es 
redueix el front edificat que dóna al carrer Sant Llàtzer i, alhora, s’enretira 
respecte la zona perimetral. 

 Els materials i tons cromàtics previstos permeten una molt millor integració en 
el seu entorn i minimitzen de forma important el potencial impacte visual. 

 
- Nou auditori en substitució de l’actual (impacte compatible amb aplicació de mesures): 

 Es preveu un nou volum de dimensions considerables. Cal tenir en compte que 
aquestes dimensions responen als requeriments tècnics necessaris per poder 
permetre la programació d’actes de qualsevol tipologia, amb la voluntat de 
consolidar el recinte de Peralada com a ubicació de qualitat per aquesta mena 
d’esdeveniments. 

 S’ha optat per la ubicació d’aquesta edificació en el punt topogràficament més 
baix de l’àmbit, per tal d’atenuar la seva presència visual. A més, es proposa 
rebaixar la cota de terreny actual de manera que l’alçada relativa del nou 
volum es minimitza lleugerament. 

 Es proposa un edifici volumètricament esglaonat per tal de minimitzar la 
presència d’aquest nou element construït. 

 L’arbrat existent actualment en la faixa perimetral d’aquesta zona presenta 
una alçada i una frondositat que es tradueixen en un paper d’apantallament 
visual, especialment des de punts d’observació molt propers (Camí de Sota el 
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Parc). La proposta contempla el manteniment de la major part dels arbres 
existents amb la previsió d’un volum baix amb buits/forats que en permet la 
integració. 

 L’anàlisi de visibilitats efectuat confirma que l’exposició visual d’aquest nou 
element és moderada. Cal tenir en compte que els principals punts des d’on 
s’observa correspon a l’entorn agrícola adjacent, essent la freqüentació 
d’aquesta zona un factor atenuant de la visibilitat resultant. 

 Finalment cal tenir en compte que l’actuació permet millorar la qualitat 
arquitectònica de l’actual construcció. La previsió de materials i elements 
cromàtics adequats a l’entorn en que es localitza reforça la minimització del 
seu impacte, que, en tot cas es redueix a l’entorn més immediat del recinte. 

 
- Enderroc d’edificacions existents (impacte gairebé nul): 

 Enderroc de les edificacions corresponents a la “Parrilla-Mirador” així com 
les existents a la parcelꞏla de l’encreuament entre els Carrers de Sant Joan i el 
Passeig de Sant Llàtzer. 

 Es preveu destinar part de l’edificabilitat corresponent a aquestes edificacions 
enderrocades per a nova edificació. 

 Es considera que l’actuació permetrà un tractament unitari del front edificat en 
l’encreuament de carrers esmentat, que actualment no segueix cap criteri de 
coherència forma. 

 
6.4.3. Finalment, pel que fa a les condicions d’ordenació del POUM vinculades als 
requeriments en aspectes competència de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha d’indicar 
que: 
 

- No es preveu una afectació a les aigües subterrànies ja que, tot i que 
l’abastament d’aigua es preveu que es continuï duent a terme a partir del pou 
existent, aquest té un cabal suficient per atendre les necessitats derivades 
d’aquest PEU. 
 

- Pel que fa a la inundabilitat de l’àmbit, l’àmbit del PEU s’ubica al costat del 
riu Llobregat d’Empordà que, tot i no tenir un cabal important durant l’any, 
pot sofrir períodes esporàdics de crescudes. Segons el model numèric utilitzat 
per l’ACA per determinar la inundabilitat a la conca de la Muga, la part de 
l’àmbit on s’emplaça la zona N-4 (auditori) estaria dins de la zona afectada 
pels períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys, mentre que la resta de 
l’àmbit queda fora de qualsevol període de retorn. 
 
No obstant això, la simulació d’inundabilitat en la qual es basa l’ACA és 
imprecisa perquè no té en compte les condicions reals de l’àmbit i, en 
particular, l’existència del mur perimetral del recinte, que actua com a element 
de defensa i protecció de la zona de possibles inundacions. 
 
Per aquest motiu, s’incorpora al present PEU un informe tècnic emès per 
Vicente Medina, Dr  enginyer de Camins Prof. Associat de la UPC, que està 
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basat en les dades públiques de l’ACA però que té en compte la topografia i 
les condicions reals de l’àmbit, i que conclou el següent: 
 

1.  La zonificació del municipi de Peralada en quant a la seva inundabilitat prové 
dels resultats obtinguts al P.E.F. de La Muga. 

2. La topografia de càlcul d’aquest P.E.F. són celꞏles de 25x25 metres, és a dir 625 
metres quadrats. Tots els detalls topogràfics inferiors a aquesta mida queden 
incorrectament representats. 

3. Per tal de millorar la resolució d’aquest resultats es fa una interpolació fins als 
1x1 metres, equivalent a la topografia d’alta resolució del ICGC. 

4. Aquest procés d’interpolació es fa mantenint els calats constants i no els nivells 
d’inundació, amb la particularitat que això fa “aixecar-se” la làmina d’aigua per 
sobre del terreny. 

5.  La parcelꞏla en estudi se situa al límit d’inundació del Riu Llobregat 
d’Empordà, afluent de La Muga en el terme municipal de Peralada. 

6. En aquesta parcelꞏla s’identifiquen dos errors, la falta de la inclusió del mur 
perimetral de la parcelꞏla de forma explícita en el model i la poca resolució de la 
malla topogràfica de càlcul per representar la mota perimetral de la parcelꞏla. 

7. Amb aquestes premisses es fa una topografia de detall del mur perimetral i del  
terreny. Es considera que la possible modificació de la inundabilitat  és  mínima 
respecte al total inundat per tant no condiciona els resultats a la resta del model. 

8. D’aquesta topografia de detall es deriva que les inundacions corresponents a 10 i 
100 anys de període de retorn no haurien d’entrar a l’interior de la parcelꞏla per 
tenir una cota notablement inferior a la del mur. 

9. La cota d’inundabilitat de 500 anys queda per sobre del mur perimetral, però ho 
fa per l’efecte “d’escalada” sobre el terreny, conseqüència de la manera com 
s’han interpolat els resultats. 

10. És l’atzar el que fa que les cotes del model hidràulic hagin caigut en punts 
baixos de les celꞏles i per tant a l’interpolar els valors en els punts alts de les 
celꞏles hagin superat el mur perimetral. 

11. Per tant sembla dubtós que les inundacions associades a 10, 100 i 500 siguin 
capaces de superar les cotes del mur perimetral de la parcelꞏla, per tant s’ha de 
revaluar la zonificació de la parcelꞏla. 

12. Per tot l’exposat es considera que els resultats del P.E.F. no justifiquen la 
inundabilitat de l’àmbit dels jardins del castell. 

 
6.5.  Adequació de la proposta als requeriments de mobilitat 
 
Forma part del PEU un Estudi d’avaluació de la mobilitat generada que analitza la 
mobilitat actual i la prevista, a partir de les actuacions que proposa el PEU, estudia les 
xarxes de mobilitat i planteja les propostes necessàries per assolir el repartiment modal 
objectiu. 
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Actualment la mobilitat vinculada a l’àmbit del Pla Especial contempla la mobilitat de la 
sala de banquets, congressos i activitats puntuals, també el Casino de Peralada,  el 
Festival de Peralada i la part de restauració “el grill”. Tenint en compte les situacions més 
desfavorables, ens determinen la mobilitat màxima en els dies que no hi ha festival en 
2.500 viatges/dia. En canvi quan hi ha festival la mobilitat augmenta a 5.530 viatges/dia.  
 
Pel que fa a l’estudi del marc de futur que es derivaria de l’execució de totes les 
actuacions previstes en el PEU, s’analitza la mobilitat vinculada a la nova sala de 
banquets, congressos i activitats puntuals, també el Casino de Peralada, el Festival de 
Peralada, l’oferta de restauració i l’hotel. A partir d’aquesta anàlisi l’Estudi determina 
que els dies que no hi ha Festival la mobilitat punta futura se situarà en un màxim de 
2.860 viatges/dia, el que representa un increment del 15% respecte a la mobilitat actual; i 
els dies de màxima afluència (quan se celebra el Festival), la mobilitat màxima serà de 
7.290 viatges/dia, que suposa un increment de 30% respecte a la mobilitat actual durant 
els dies punta.  

 
 
Sobre la base de la mobilitat derivada dels usos i activitats previstos al PEU, s’estima que 
les necessitats futures d’aparcament vinculades a les activitats de la sala de banquets i 
espectables, el Casino i l’hotel, de 445 places; i que la necessitat d’aparcament futura els 
dies que, a més, se celebri el Festival, sigui de 1.045 places. 
 
Els dies que no se celebra el Festival, s’estableix que les necessitats d’aparcament es 
poden cobrir amb les places previstes en la zona hotelera, les places d’aparcament en les 
àrees internes del PEU i les places disponibles als aparcaments públics externs existents 
actualment. En canvi, durant la celebració del Festival, la demanda de places 
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d’aparcament exigeix habilitar, a més, un aparcament extern, amb gairebé 600 places, que 
aquest PEU planteja que se situï en els terrenys inclosos al sector de sòl urbanitzable PPU 
Rec de la Montserrada, que s’identifiquen a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
El present PEU recull també, en la regulació específica de cada una de les zones, els 
requeriments d’aparcament i mobilitat (aparcament de bicicletes, aparcaments de 
vehicles, dispositius de recàrrega de vehicles elèctrics i zones de càrrega i descàrrega) 
que estableix l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
6.6. Adequació de la proposta als requeriments de sostenibilitat ambiental 
 
La documentació que integra aquest PEU inclou un Informe ambiental que analitza els 
requeriments ambientals significatius, estableix els objectius i criteris ambientals del pla 
i, després de determinar els probables efectes significatius del pla, en fa una avaluació 
global des del punt de vista del compliment dels objectius ambientals. 
 
Aquesta avaluació acredita l’adequació del PEU als requeriments de sostenibilitat 
ambiental, en la mesura que estableix que l’ordenació proposada compleix 
satisfactòriament la major part dels objectius ambientals. 
 
En conseqüència es conclou que el desenvolupament del PEU té una repercussió 
majoritàriament positiva sobre el medi que n’és receptor ja que, d’una banda, permet 
solucionar certes mancances (com és el cas de la reducció dels nivells d’emissió acústica 
que es produirà per la substitució de la carpa actual del pavelló per una nova edificació); 
i, d’altra banda, en aquells aspectes en què les noves actuacions podrien tenir algun efecte 
negatiu, l’ordenació prevista assegura la limitació de les afectacions. 
 
Finalment, els objectius de qualitat acústica que caracteritzen tant l’àmbit del PEU com el 
seu entorn es regiran per la normativa vigent. En el marc d’aquest PEU aquests objectius 
es defineixen d’acord amb el mapa de capacitat acústica existent i, per tant, es 
distingeixen dos àmbits: l’àmbit nord, que limita amb la C-252 i part de la GIP-6042, 
ambdues qualificades com a zona de sensibilitat acústica moderada; i l’àmbit sud, que 
ressegueix el Camí Sota el Parc, que voreja una zona de sensibilitat acústica baixa. 
 
Les mesures proposades per assolir aquests límits d’immissió, depenent de les zones, 
consisteixen principalment en l’aïllament dels tancaments i, si fos el cas, en pantalles 
acústiques disposades dins dels diferents àmbits. 
 
 
 
7. Execució 
 
De conformitat amb les determinacions del POUM, que estableix que el sistema 
d’actuació del PEU serà el de reparcelꞏlació en la modalitat de compensació bàsica, 
correspon a la propietat, en aquest cas les societats CASINO CASTILLO DE 
PERALADA SLU, CAVAS DEL CASTILLO DE PERALADA SAU i INMOBILIARIO 
CAMO SL, la iniciativa per a l’execució de l’ordenació prevista. 
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No obstant això, s’ha d’assenyalar que l’execució del planejament presenta en aquest cas 
les següents particularitats: 
 
- Per una banda, la inexistència, d’acord amb el que estableix el POUM, de càrregues 
d’urbanització ni de cessió de cap tipus, de forma que les obligacions urbanístiques 
vinculades a l’execució d’aquest PEU consisteixen únicament en el desenvolupament de 
les diverses activitats previstes i de l’edificació segons les condicions i paràmetres fixats. 
 
- Per una altra banda, atès que del present PEU no es deriven càrregues d’urbanització 
que requereixin d’un procés d’execució urbanística i que, a més, la propietat de tots els 
terrenys que integren l’àmbit recau en les societats esmentades, que promouen 
conjuntament el PEU i que estan vinculades des del punt de vista de la seva titularitat, no 
és necessària ni la constitució de junta de compensació, ni la redacció i aprovació de 
projecte d’urbanització. 
 
- No obstant això, per tal d’adequar la configuració actual de les finques a les zones 
definides pel present pla i de procedir a la distribució entre les societats propietàries dels 
aprofitaments previstos, s’aprovarà un projecte de reparcelꞏlació voluntària, d’acord amb 
el que estableix l’article 164 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Finalment, l’ordenació prevista en aquest PEU serà executada, a iniciativa de la propietat, 
mitjançant les diverses actuacions edificatòries admeses, prèvia redacció dels projectes 
edificatoris corresponents i l’obtenció de les llicències exigibles. 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 
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Capítol I. Disposicions de caràcter general 
 
Article 1. Àmbit, objecte i règim del sòl 
 
1.1. Aquestes normes són d’aplicació a l’àmbit del PEU del Castell delimitat pel POUM 
de Peralada, que es reflecteix als plànols d’informació i d’ordenació que integren aquest 
pla. 
 
1.2. Aquest PEU constitueix l’instrument urbanístic d’ordenació de l’entorn del Castell, 
que està declarat com a Monument històric amb la categoria de Bé Cultural d’Interès 
Nacional, als efectes del que estableixen els articles 33.2 i 34.2 de la Llei 9/1993, del 
patrimoni cultural català. 
 
1.3. L’àmbit objecte del PEU està classificat com a sòl urbà consolidat. 
 
Article 2. Contingut del PEU 
 
El PEU està integrat pels documents següents: 
 

I. Memòria 
II. Normes urbanístiques 
III. Pla d’etapes i avaluació econòmica 
IV. Documentació gràfica 

Plànols d’informació 
Plànols d’ordenació 
Plànols d’avantprojecte no vinculant del pavelló, l’hotel i l’auditori 

V. Informe ambiental 
VI. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
VII. Informe sobre la inundabilitat de l’àmbit del PEU 
VIII. Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 
IX. Annexos: 

ANNEX-01 Fitxa Inventari Patrimoni Arquitectònic del Castell Palau de 
Peralada (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX-02 Llistat de les parts de l’edifici del castell i construccions  annexes 
assenyalant les condicions tècniques en que es troba cada part i quin és el seu 
valor arquitectònic 
ANNEX 03- Fitxa Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del 
jaciment arqueològic denominat Jardí i plaça del Castell (Generalitat de 
Catalunya, Departament de Cultura, 2016) 
ANNEX 04- Inventari simplificat de l’arbrat del Parc del Castell de Peralada  / 
Darrera revisió febrer 2016. 
ANNEX 05- Documentació sobre concessió d’aigües i autorització 
d’abocament. 

X. Document comprensiu 
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Article 3. Vigència i modificacions 
 
3.1. Aquest PEU estarà vigent a partir de la publicació de l’acord de la seva aprovació 
definitiva i de les seves normes urbanístiques al diari oficial corresponent i tindrà 
vigència indefinida. 
 
3.2. La modificació de qualsevol dels elements d’aquest PEU es podrà dur a terme 
sempre que es justifiqui expressament la seva necessitat o conveniència, respecti les 
determinacions fonamentals del POUM de Peralada i compleixi els requeriments legals 
aplicables. 
 
3.3. En tot cas, si s’escau, les condicions d’edificació fixades pel PEU per a les zones N-
1, N-2, N-3 i N-4 es podran modificar, sense alterar l’edificabilitat i els usos previstos, 
mitjançant l’aprovació d’un PMU d’ordenació volumètrica.  
 
Article 4. Normativa aplicable 
 
En tot allò que no sigui objecte de regulació específica en les normes i els plànols 
d’ordenació d’aquest PEU seran d’aplicació les Normes urbanístiques del POUM de 
Peralada.  
 
 
Capítol II. Paràmetres urbanístics generals 
 
Article 5. Disposició general 
En l’àmbit del present PEU l’ordenació se subjectarà als paràmetres específics que 
s’estableixen per a cada una de les zones i als paràmetres generals d’aquest capítol i, en 
tot allò que no sigui objecte d’aquesta regulació, als paràmetres que estableixen les 
Normes urbanístiques del POUM.  
 
Article 6. Edificabilitat  
 
6.1. La superfície de sostre edificable és la suma de totes les superfícies cobertes, 
corresponents a les plantes que, de conformitat amb les normes sobre ordenació, tinguin 
la consideració de baixes i pisos, excloent-se, per tant, les plantes soterranis i la coberta. 
 
6.2. Als efectes de còmput d’edificabilitat, els pòrtics o porxades obertes tindran la 
consideració de cossos sortints semitancats. 
 
Article 7. Construccions o edificacions auxiliars 
 
Es permet la construcció d’edificacions o cossos d’edificació auxiliars al servei dels 
edificis principals, amb destinació a magatzem, aparcament cobert, locals tècnics, locals 
per a guarda o dipòsit de material de jardineria, piscines cobertes, porteria, vestidors, 
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banys, estables, bugaderies, rebosts, garites de guarda i d’altres anàlogues segons les 
condicions específiques de cada zona.  
 
Article 8. Regulació de les característiques de les tanques de la finca 
 
Les noves tanques amb front a vials públics, espais verds i llindars seran de 
característiques homogènies, pel que fa a alçades i a materials, a les de la tanca existent,  
amb l’ús extensiu de la pedra i de morters de calç, amb junta no refosa, ocultant 
parcialment la pedra. Les portes d’accés podran superar l’alçada del mur existent fins a 
una alçada d’una vegada i mitja l’alçada d’aquest mur existent. 
 
Article 9. Regulació dels accessos 
 
Es poden mantenir i, si s’escau, eixamplar, tots els accessos a la finca existents 
actualment. Per iniciativa de la propietat de l’àmbit es podran obrir nous accessos que no 
afectin als valors de les edificacions existents objecte de protecció específica, fins a un 
nombre màxim de 3.  
 
Article 10. Planta baixa 
 
Tindrà la consideració de planta baixa aquella planta o part d’aquesta situada damunt del 
soterrani real o possible. 
 
Article 11. Planta soterrani 
 
Tindrà la consideració de planta soterrani tota planta soterrada o semi soterrada, sempre 
que el seu sostre estigui a menys d’un metre per damunt del sòl exterior definitiu. 
Igualment, té la consideració de planta soterrani la part de planta semi  soterrada, el sostre 
de la qual sobresurti més d’un metre per damunt d’aquest nivell, sempre que sigui la part 
mínima necessària per donar accés als serveis d’aquest nivell.   
 
Article 12. Planta coberta 
 
La planta coberta es regeix per les normes urbanístiques del POUM, amb la previsió 
addicional que, per tal de reduir l’impacte visual i acústic de les instalꞏlacions permeses a 
la coberta, per  sobre del plans superiors definits per la coberta o el plànol de terrassa es 
podran realitzar també uns murs o ampits opacs, dintre dels límits d’alçada fixats per la 
normativa del POUM. 
 
Article 13. Alçada reguladora màxima i nombre de plantes 
 
13.1. L’alçada màxima de l’edificació es comptarà a partir de la cota de referència de la 
planta baixa fins al pla superior de l’element real o teòric de suport de la coberta. En 
aquells casos en què, per raons del pendent del terreny, l’edificació es desenvolupi 
esglaonadament, els volums d’edificació que es construeixen sobre cada una de les 
plantes, o part de la planta, que posseeixin la consideració de planta baixa, s’han d’ajustar 
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a l’alçada màxima que correspongui per raó de cada una d’aquestes plantes o parts de 
planta. 
13.2. L’alçada lliure mínima de les plantes i la utilització de l’espai sota coberta 
s’ajustaran al que estableix el POUM. 
 
Article 14. Intervencions arqueològiques prèvies 
 
Es preveurà el control arqueològic de totes les actuacions que afectin el subsòl, d’acord 
amb el Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic aprovat pel 
Decret 78/2002, de 5 de març, o norma que el substitueixi. 
 
 
Capítol III. Regulació de les zones 
 
Article 15. Definició i zonificació 
 
15.1. Dins l’àmbit del PEU, aquest defineix diverses zones, la regulació detallada de les 
quals s’estableix als articles 18 a 23 d’aquestes Normes. 
 
15.2. Aquest PEU estableix les següents zones: 

Zona E-1. Castell i construccions annexes 
Zona N-0. Espais lliures d’edificació 
Zona N-1. Zona Recreativa i Comercial 
Zona N-2. Zona Pavelló d’Actes Culturals i Restauració 
Zona N-3. Zona hotelera 
Zona N-4. Auditori 

 
Article 16. Regulació de la Zona E-1 
 
16.1. És la zona corresponent al Castell i a les construccions annexes a aquest. En aquesta 
zona es mantindran els volums edificats existents. En aquesta zona s’estableixen dues 
subzones, E-1.1 (volums edificats que es corresponen al Castell declarat Monument 
històric) i E-1.2 (volum no protegit).  
 
16.2. Edificabilitat: correspon a aquesta zona una edificabilitat de 6.412 m2 de sostre, que 
és el sostre construït existent. 
 
16.3. Usos admesos: 

(a) A tota la zona s’admeten els usos hoteler, comercial, oficines i serveis, 
restauració, recreatiu,  sociocultural, docent , i l’ús compatible d’habitatge 
(s’admet la construcció d’un habitatge). També els usos complementaris de 
serveis tècnics i magatzem. 

(b) A la subzona E-1.2 a més s’admeten els usos sanitari i esportiu, així com els usos 
complementaris d’aparcament, serveis tècnics i magatzem. 

 
16.4. Actuacions admeses: 
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(a) S’haurà de mantenir la volumetria edificada existent. 

 
(b) A la subzona E-1.1 s’admeten actuacions de manteniment i reparació, 

consolidació, rehabilitació, adequació i reforma. Qualsevol intervenció ha de ser 
autoritzada per part del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural, 
de conformitat amb el que estableix l’article 34 de la Llei del patrimoni cultural 
català o normes que els substitueixin. 
 

(c) A la subzona E-1.2 s’admeten actuacions de consolidació, rehabilitació i reforma 
interior, així com el canvi d’ús per un altre admissible. L’autorització de les 
intervencions en l’edificació d’aquesta subzona no requerirà la prèvia aprovació 
per part del departament competent en matèria de Patrimoni Cultural, sempre que 
no impliquin cap alteració de la volumetria edificada. 

 
16.5. En aquesta zona s’admetrà la divisió en propietat horitzontal de les edificacions 
existents, amb un màxim de 4 entitats registrals independents. 
 
 
Article 17. Regulació de la Zona N-0 
 
17.1. És la zona corresponent als jardins, vials i espais lliures no inclosos en cap de les 
altres zones delimitades per aquest PEU. 
  
17.2. Edificabilitat: s’atribueix a aquesta zona una edificabilitat màxima total de 250 m2 
de sostre destinada a construccions auxiliars i per a serveis tècnics, de dimensions que no 
superin els 50 m2 i els 3 metres d’alçada. La implantació d’altres elements se subjectarà 
al que s’estableix per al sòl lliure d’edificació en general.  
 
17.3. Usos admesos: zona enjardinada, vialitat interna i camins per al trànsit de vehicles i 
persones, aparcament a l’aire lliure i serveis tècnics (vinculats a xarxes de serveis o 
jardineria). L’ús d’aparcament a l’aire lliure, que no és permanent sinó que està vinculat a 
les activitats culturals, recreatives, de restauració o de qualsevol altre tipus que es 
desenvolupin en el recinte, s’emplaçarà en els àmbit indicats en el plànol d’ordenació O-
02. També s’admet que puguin tenir lloc activitats ocasionals amb instalꞏlacions 
desmuntables (fires, activitats vinculades als usos socioculturals principals, etc.). 
 
17. 4. Actuacions admeses: 
 

- Es permet modificar el tractament material i la configuració de les places i 
vials per adaptar-se a les modificacions motivades per les noves edificacions 
dins de les zones concretes, sempre que aquesta modificació no afecti als 
elements singulars dels jardins i es mantingui l’estructura original segons 
l’estat actual. 

- Els espais enjardinats actualment existents només podran ser modificats prèvia 
anàlisi dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, trasplantar-los o, 
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en el seu cas, substituir-los. Excepte que concorrin motius excepcionals, que 
s’hauran d’acreditar per a l’obtenció de la llicència corresponent, s’ha de 
garantir el manteniment dels arbres identificats com a singulars. 

- Es permet consolidar els elements auxiliars construïts existents i implantar 
noves construccions auxiliars i per a serveis tècnics, de dimensions que no 
superin els 50 m2 i els 3 metres d’alçada, i amb una edificabilitat màxima total 
de 250m2. Les noves edificacions hauran d’implantar-se aprofitant els 
desnivells de la topografia per tal de reduir la seva visibilitat el màxim 
possible. 

 
17.5. Paràmetres específics 
 
En cas que fos necessari realitzar alguna adaptació topogràfica, el perfil definitiu del 
terreny no podrà superar en cap punt dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 
1 m per sobre i 1,5 m per sota del terreny natural. 
  
17.6. Requeriments relatius a aparcament i mobilitat 
 

- Instalꞏlar entre 3 i 5 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en l’àrea 
utilitzada com a aparcament. 

 
 
Article 18. Regulació de la Zona N-1 
 
18.1. És la zona ubicada a l’extrem nord-est de l’àmbit, cap al carrer Sant Joan, des de 
l’encreuament amb el carrer Sant Llàtzer fins a l’accés principal al recinte, al costat de 
l’edificació annexa al Castell que conté el Casino. 
  
18.2. Edificabilitat: 1.600 m2 de sostre sobre rasant. 
 
18.3. Usos admesos: de l’edificabilitat atribuïda, 600 m2 de sostre s’hauran de destinar a 
usos recreatius, i la resta es poden destinar a usos hotelers, comercials, d’oficines i 
serveis, de restauració, recreatius, sanitaris, socioculturals, docents o esportius, tot 
respectant les normes sobre compatibilitat d’usos en el cas d’implantació de més d’un 
d’aquests usos admissibles. 
 
18. 4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques: 
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b)  Alineació de l’edificació: lliure, a concretar en el projecte o projectes edificatoris, 
admetent-se l’alineació a carrer. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 7,5 m i PB+1. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de 

l’edifici sobre rasant (superfície tancada i porxos). En les plantes soterrani no 
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habitables s’admetran, sempre donant compliment a les condicions de seguretat, 
evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els usos d’aparcament, 
instalꞏlacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres cuirassades o usos similars i, 
en el cas que l’edifici estigui destinat a activitats hoteleres, també les activitats 
d’accés obert als usuaris de l’hotel. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en un area que ocupi un màxim del 60% del sòl lliure. En aquests 
espais s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, 
ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes 
esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny:  segons el POUM, el perfil definitiu del terreny 
no podrà superar dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 1 m per 
sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural. 
  

18.5. Actuacions admeses: 
 

- S’admeten les actuacions de manteniment, consolidació, rehabilitació, 
adequació i reforma de les construccions existents, i de canvi d’ús d’acord 
amb els usos admesos que concreta l’apartat 3. 

- S’admet l’enderrocament de les construccions existents i l’edificació de nova 
planta d’acord amb les condicions establertes als apartats anteriors. 

 
 
Article 19. Regulació de la Zona N-2 
 
19.1. És la zona ubicada al sud de la zona N-1 que va des de l’extrem nord-est fins al 
accés sud de l’encreuament entre els carrers Sant Llàtzer i Camí Sota del Parc. 
  
19.2. Edificabilitat: 2.745 m2 de sostre sobre rasant. 
 
19.3. Usos admesos: usos socioculturals, de restauració i instalꞏlacions tècniques al servei 
d’aquests usos; i usos complementaris (aparcament i magatzem). 
 
19.4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques: 
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b) Gàlib edificatori: l’edificació o edificacions s’han de situar dins del gàlib 
edificatori Dins d’aquest gàlib, l’alineació i posició de l’edificació és lliure, a 
concretar en el projecte o projectes edificatoris. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 8 m i PB+1. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: 
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- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos), més un 20% addicional d’aquesta superfície 
per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais soterranis sota els volums 
edificats i per a donar accés des de l’exterior de la parcelꞏla en cas que fos 
necessari. 
- Es permet la ilꞏluminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instalꞏlacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en un area que ocupi un màxim del 30% del sòl lliure. En aquests 
espais s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, 
ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes 
esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny: En aquesta zona, i atesa la irregularitat del 
terreny degut a les successives alteracions del mateix, el perfil natural del terreny 
s’assimila al terreny existent regularitzat per assolir la seva condició original, el 
perfil definitiu del terreny no podrà superar dos plans teòrics paralꞏlels al terreny 
natural situats 1 m per sobre o 1,5 metres per sota del terreny natural. ....  

 
19.5. Actuacions admeses: 
 

- S’admeten les actuacions de manteniment, consolidació, rehabilitació, 
adequació i reforma de les construccions existents, i de canvi d’ús, sempre 
d’acord amb els usos admesos que concreta l’apartat 3. 

- S’admet el desmantellament o enderrocament de les construccions existents i 
l’edificació de nova planta d’acord amb les condicions establertes als apartats 
anteriors. 

 
19.6. Requeriments relatius a aparcament i mobilitat: 
 

- Dotació de 9 places d’aparcament de bicicletes (per a treballadors i també per 
a usuaris dels serveis de restauració). 

- Previsió de dos espais de càrrega i descàrrega, als quals s’accedirà des de la 
rotonda sud del PEU, a través d’un vial de servei intern. 

 
 
Article 20. Regulació de la Zona N-3 
 
20.1. És la zona ubicada al sud de la plaça oest del Castell i destinada a la implantació 
d’usos hotelers i complementaris . 
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20.2. Edificabilitat: 2.400 m2 de sostre sobre rasant. 
 
20.3. Usos admesos: hoteler i complementaris, que inclouen en tot cas restauració, 
aparcament, serveis tècnics i magatzem. 
 
20.4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques: 
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b) Gàlib edificatori: l’edificació o edificacions s’han de situar dins del gàlib 
edificatori definit al plànol d’ordenació O-3. Dins d’aquest gàlib, l’alineació i 
posició de l’edificació és lliure, a concretar en el projecte edificatori. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 11 m i PB+2. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: 

- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos), més un 20% addicional d’aquesta superfície 
per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais soterranis sota els volums 
edificats i per a donar accés des de l’exterior de la parcelꞏla en cas que fos 
necessari. 
- Es permet la ilꞏluminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instalꞏlacions tècniques, lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars i també les activitats d’accés obert als usuaris de 
l’hotel. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació, admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en un area que ocupi un màxim del 30% del sòl lliure. En aquests 
espais s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, 
ombradius, casetes de jardí desmuntables, barbacoes o similars, piscines i pistes 
esportives, així com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny: el perfil definitiu del terreny no podrà superar 
dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 1 m per sobre o 1,5 metres per 
sota del terreny natural. 
 

20.5. Requeriments relatius a aparcament i mobilitat: 
 

- Dotació de 6 places d’aparcament de bicicletes. 
- Dotació de places d’aparcament de vehicles segons requeriments del POUM. 
- Instalꞏlació d’entre 1 i 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 
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- Previsió d’un espai de càrrega i descàrrega. 
 
 
Article 21. Regulació de la Zona N-4 
 
21.1. És la zona ubicada a l’extrem sud-oest de l’àmbit del PEU i destinada a la 
implantació de l’auditori i serveis complementaris. 
  
21.2. Edificabilitat: 4.500 m2 de sostre sobre rasant. 
 
21.3. Usos admesos: sociocultural, recreatiu i espectacles, així com les activitats 
vinculades i complementàries funcionalment a les activitats pròpies de l’auditori com la 
de restauració, serveis, aparcament i emmagatzematge. 
 
21.4. Regulació de les condicions d’edificació i ús específiques:  
 

(a) Tipus d’ordenació: volumetria específica, que es podrà desenvolupar en una o 
diverses unitats de projecte i un o diversos volums edificats independents. 

(b) Gàlib edificatori: l’edificació o edificacions s’han de situar dins del gàlib 
edificatori definit al plànol d’ordenació O-3. Dins d’aquest gàlib, l’alineació i 
posició de l’edificació és lliure, a concretar en el projecte edificatori. 

(c) Alçada reguladora màxima i nombre màxim de plantes: 24 m i PB+3. 
(d) Punt d’aplicació de l’ARM: es farà a partir del nivell de referència de planta 

baixa. 
(e) Soterranis: 

- Els soterranis podran ocupar tota la superfície de la projecció de l’edifici sobre 
rasant (superfície tancada i porxos), més un 20% addicional d’aquesta superfície 
per a garantir la funcionalitat i comunicació dels espais soterranis sota els volums 
edificats i per a donar accés des de l’exterior de la parcelꞏla en cas que fos 
necessari. 
- Es permet la ilꞏluminació i ventilació dels soterranis amb solucions de pati 
anglès, mantenint-se la consideració d’aquesta planta com planta soterrani i no 
computant-se, per tant, a efectes d’aplicació de l’altura reguladora màxima, ni del 
nombre de plantes ni del sostre edificable. 
- En les plantes soterrani no habitables s’admetran, sempre donant compliment a 
les condicions de seguretat, evacuació o altres que resultin legalment exigibles, els 
usos d’aparcament, instalꞏlacions tècniques (incloent les definides al POUM i les 
específiques dels usos propis de l’auditori), lavabos, vestidors, cambres 
cuirassades o usos similars. 

(f) Sòl lliure d’edificació: els terrenys que restin lliures d’edificació, per no ser 
ocupats per les construccions que s’implantin, es destinaran a jardins, vials 
interiors i/o espais lliures al servei de l’edificació admetent-se l’ús d’aparcament 
en superfície en una superfície màxima del 30% de sòl lliure. En aquests espais 
s’admeten les instalꞏlacions consistents en pèrgoles, hivernacles, ombradius, així 
com elements vegetals i de mobiliari. 

(g) Adaptació topogràfica del terreny: en general el perfil definitiu del terreny no 
podrà superar dos plans teòrics paralꞏlels al terreny natural situats 1 m per sobre o 
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1,5 metres per sota del terreny natural, excepte per a les zones d’acces on es 
permet reduir el perfil definitiu fins a 2 metres per sota del terreny natural. 

 
21.5. Requeriments d’aparcament i mobilitat: 
 

- Manteniment del moll de càrrega i descàrrega existent. 
- Durant la celebració del Festival Internacional de Música, s’haurà de garantir 

la disponibilitat per a l’ús d’aparcament de 600 places, en terrenys propers a 
l’àmbit del Pla especial.  

 
21.6. Mesures en relació amb les condicions d’inundabilitat de la zona : 
 

Per tal de solucionar les possibles afectacions per inundabilitat es planteja 
realitzar unes infraestructures consistents bàsicament en un dipòsit, situat a 
sota de l’edifici projectat de l’Auditori, per les aigües que provenen de les 
variacions del nivell freàtic sumades a les aigües pluvials que s’acumulen per 
l’escorrentia. Aquestes aigües podran ser reutilitzades posteriorment per al reg 
de l’àmbit. El dimensionament del dipòsit es fa atenent als amidaments del 
volum que actualment evacuen les bombes existents, així com a les previsions 
de les aigües que s’acumulen per l’escorrentia. Aquesta solució pot ser 
substituïda per una altra o altres solucions equiparables, si es justifica dins del 
projecte per concessió de llicencia municipal. 

 
 
 
Capítol IV. Execució de l’ordenació 
 
Article 22. Execució del planejament 
 
22.1. Per a l’execució del present PEU no és necessària la redacció i aprovació de 
projecte d’urbanització, atès que tot el seu àmbit és i es manté de titularitat privada i no hi 
ha obres d’urbanització a executar. Tanmateix, sí s’haurà de tramitar i aprovar un projecte 
de reparcelꞏlació, en el seu cas en la modalitat de reparcelꞏlació voluntària, per tal 
d’adequar la configuració actual de les finques privades a les zones definides pel present 
pla i redistribuir els aprofitaments previstos entre les societats propietàries. La 
parcelꞏlació que resulti del projecte de reparcelꞏlació no alterarà les condicions de 
respecte als elements catalogats que estableix aquest Pla especial i evitarà la fragmentació 
de l’espai enjardinat N-0. 
 
22.2. L’ordenació prevista en el present PEU s’executarà, a iniciativa de la propietat, 
mitjançant les actuacions edificatòries o la realització de les obres que aquesta promogui 
de conformitat amb les determinacions d’aquest pla i prèvia obtenció de la corresponent 
llicència municipal. Únicament requeriran l’aprovació prèvia del departament competent 
en matèria de Patrimoni Cultural les actuacions a realitzar en la Zona E-1.1. 
 
22.3. Els projectes d’edificació que es formulin en desenvolupament del present PEU 
hauran d’acreditar el compliment de la normativa en matèria de prevenció d’incendis i la 
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resta de normativa sectorial aplicable. En el cas d’execució d’obres dins de la zona 
d’afectació de la carretera C-252, caldrà demanar la preceptiva autorització a l’organisme 
encarregat de la seva explotació. 
  
Article 23. Mesures de protecció ambiental en l’execució de les actuacions previstes 
 
En l’execució de les actuacions previstes en aquest PEU s’adoptaran sempre que sigui 
possible les següents mesures: 
 
23.1. Biodiversitat  

 - Mantenir i conservar els elements arboris més madurs presents a l’àmbit i si 
imprescindiblement s’afecta a algun caldrà valorar la viabilitat tècnica del seu 
transplantament per al reaprofitament dintre del mateix sector.  
- En plantar espècies arbòries o arbustives noves dins l’àmbit, tendir cap a la 
utilització d’espècies de l’àmbit mediterrani, resistents als períodes de sequera i 
que permetran en última instància reduir el reg i manteniment de les mateixes.  
- Valorar la possibilitat de crear cobertes vegetals en els edificis de nova creació 
per tal d’afavorir la integració paisatgística, la creació d’espais que generin 
biodiversitat, així com la intercepció de les aigües pluvials evitant l’augment de 
aigües d’escorrentia.  
- Caldrà traslladar, a nous arbres que els puguin acollir, els nius de cigonya blanca 
existents a la zona de l’auditori que estiguin ubicats als arbres que resultaran 
afectats per les noves edificacions, sempre buscant que siguin arbres el més 
semblants possible als d’origen, i que estiguin allunyats d’altres nius. 

 
23.2. Integració paisatgística 
 

a) Mesures per vetllar per una implantació formalment unitària i de conjunt pel 
que fa als nous volums: 
- Mantenir les alçades edificatòries tan reduïdes com sigui possible en 

benefici de la preservació de la preeminència del castell com a element 
destacat de l’àmbit i per tal de minimitzar la visibilitat de les noves 
construccions. 

- Executar els aspectes relacionats amb la tipologia d’edificació de manera 
unitària, unificant el seu llenguatge i aspecte, pel que fa als nous volums 
per tal de crear una imatge de conjunt. 

- Totes les parets exteriors de les edificacions, instalꞏlacions i construccions 
hauran de comptar amb un acabat propi de façana, preferentment amb 
colors de la gamma dels terrosos, ocres, òxids,... que permetin establir una 
relació cromàtica amb l’entorn. Especialment, caldrà evitar canvis de 
tonalitat de fort contrast en els paraments exteriors, tant en una mateixa 
edificació com respecte les altres, així com la utilització de colors blancs o 
superfícies brillants o reflectants. 

- Apostar per l’ús de materials naturals i propis de l’estil tradicional de 
l’entorn o que puguin ser estèticament complementaris, tals com pedra, 
fusta, acer, etc. 
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- Tractar les cobertes dels nous volums com una façana més de l’edifici, 
atenent a la seva visibilitat des de diferents punts i situacions. 

- Preveure un programa de manteniment adequat per afavorir la durabilitat 
dels materials constructius i, per tant, una imatge cuidada dels elements 
construïts dins del recinte. 

-  Minimitzar la implantació de noves volumetries associades a ampliacions 
o construccions auxiliars. En cas que siguin estrictament necessàries, 
vetllar per la seva integració en els volums edificats existents per tal 
d’evitar la proliferació de cossos en l’espai lliure i la distorsió del caràcter 
del lloc. Alhora, i en la mesura del possible, evitar la seva colꞏlocació en 
punts que condicionin la volumetria i aspecte de les edificacions (tals com 
cobertes). A banda, optar per volumetries senzilles i coherents amb la resta 
d’elements. 

- En la mesura del possible, preveure els esdeveniments exteriors ocasionals 
en espais de menor visibilitat respecte a l’exterior. Per als elements de 
poca entitat admesos (pèrgoles, carpes,...), preveure una implantació 
integrada, amb una colꞏlocació poc visible, ús de materials i cromatismes 
integrats. 

- Ajustar les instalꞏlacions lumíniques a les necessitats imprescindibles per a 
l’activitat/espai, prioritzant els sistemes d’ilꞏluminació integrats en les 
construccions i amb llum dirigida cap a baix per minimitzar la 
contaminació lumínica.  

 
b) Mesures per minimitzar l’exposició visual de les edificacions i construccions 

des de l’exterior: 
- Maximitzar la conservació dels arbres existents a la franja perimetral de 

tot el recinte emmurallat per tal que mantinguin la seva funció de pantalla 
visual respecte a observadors propers. Si s’escau, incorporació de nova 
vegetació amb aquesta mateixa finalitat. 

- Assegurar el manteniment del mur perimetral existent com a element 
d’ocultació de part important de l’àmbit. 
 

c) Mesures per mantenir l’harmonia del paisatge del lloc: 
- Sotmetre l’execució d’obres al monument històric del Castell – Palau 

declarat BCIN a l’autorització prèvia del Departament de Cultura. 
- Maximitzar la conservació dels arbres existents a l’àmbit, especialment 

aquells identificats com d’interès, tant per la seva funció d’apantallament 
visual des de l’interior com per la qualitat paisatgística que aporten a 
l’espai. 

- Establir que qualsevol actuació que afecti els espais enjardinats requerirà 
una anàlisi prèvia dels elements vegetals afectats per tal de protegir-los, 
trasplantar-los o, en el seu cas, substituir-los. 

- Assegurar el manteniment de la zona enjardinada en condicions òptimes. 
- Per als nous murs d’igual tipologia als existents, preveure l’ús de morters 

de calç amb junta no refosa, ocultant parcialment la pedra. 
- Limitar, en cas d’ésser necessàries, les zones pavimentades exclusivament 

a l’espai proper als volums edificats amb un ús més intensiu. De ser 



64 
 

possible, prioritzar la utilització de paviments drenants per minimitzar la 
impermeabilització del sòl. 

- Controlar la presència excessiva d’elements publicitaris o de retolació. 
Apostar per un tractament homogeni d’aquests elements, preferentment 
integrant-los en els volums edificats. Evitar la ilꞏluminació indiscriminada 
com a reclam publicitari. 

- Dissenyar construccions tècniques de qualitat i, en tot cas, integrades en 
els volums edificats. 

 
23.3. Ocupació i consum de sòl:  

- Delimitar bé les zones de pas dels visitants dels jardins del castell, per evitar la 
degradació del sòl ocasionada pels vianants en zones que no són de pas, així com 
la extensió dels xaragalls que ocasionen pèrdua de sòl.  
- Vetllar per a que el balanç entre el moviment de terres dins l’obra sigui nul, o 
que s’aproximi el màxim a ser-ho.  
- En el cas de la reconversió de la zona agrícola a la zona d’aparcament, mantenir 
la capa superficial del sòl d’aquesta zona per a ser utilitzada com a capa 
superficial a la zona de nova plantació de vinyes (antic estacionament temporal), 
on actualment es realitzen els aparcaments, o en una zona de similars 
característiques. 

 
23.4. Consum i abastament de les aigües:  

- Caldrà garantir la no afectació a les aigües subterrànies i garantir els recursos 
necessaris i la qualitat de les aigües del pou que s’emprarà per l’abastament del 
sector.  
- Caldrà preveure la possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament per tal de 
podre fer front, en el cas que fos necessari, a una possible davallada dels recursos 
d’aigua subterrània, així com a possibles episodis de contaminació de les 
mateixes. 
- En les noves edificacions preveure la recollida d’aigües pluvials i el seu 
posterior aprofitament per al reg dels jardins o usos que no requereixin aigua 
potable (per exemple per les cisternes dels vàters).  
- En les noves edificacions, preveure sistemes d’estalvi d’aigua (mecanisme 
economitzador en aixetes, volum de descàrrega màxima per cisternes, fluxors per 
WCs,...).  
- Utilitzar les aigües recollides en el dipòsit de l’auditori per altres usos, com per 
exemple, el reg. 

 
23.5. Contaminació atmosfèrica: 

- Ampliar les línies de busos i l’augment dels punts de recàrrega de cotxe elèctric 
per tal de mitigar l’augment del GEH derivats de la mobilitat basada 
principalment en vehicle privat. 
- Per tal de complir els nivells de qualitat acústica, especialment a les zones més 
properes als límits de l’àmbit i on es desenvolupen activitats, els projectes que 
concretin les noves edificacions previstes, especialment l’auditori i el pavelló, 
hauran de contenir un estudi d’impacte acústic que d’acord amb la seva 
configuració definitiva, prevegi els nivells de soroll que es propagaran en direcció 
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a les zones residencials més properes. Aquest estudi d’impacte acústic haurà de 
preveure les mesures correctores necessàries per atenuar l’impacte de forma 
efectiva i permetre el manteniment dels objectius de qualitat acústica de l’entorn. 
Aquests estudis d’impacte acústic hauran de ser informats per part del Servei de 
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica amb la finalitat de 
determinar el grau d’adequació de la metodologia i les mesures previstes. 
- Els projectes que desenvolupin els diferents sectors hauran de contenir la 
documentació tècnica necessària especificada a l’Annex 1 del Decret 190/2015 o 
regulació vigent, per tal que l’administració competent es pugui pronunciar sobre 
l’adequació de la instalꞏlació d’ilꞏluminació exterior, valorar l’impacte i 
recomanar l’adopció de mesures correctores donat el cas. Les situacions 
d’enllumenat excepcionals que puguin donar-se en un esdeveniment concret 
hauran de ser regulades dins del marc de les corresponents llicències ambientals o 
d’activitat. 
- El tractament de les zones d’aparcament exteriors a l’àmbit del PEU haurà de 
tenir en compte, pel que fa a la instalꞏlació d’enllumenat exterior, els criteris de 
prevenció i de minimització de necessitats. 
 

23.6. Eficiència energètica: 
- Les noves edificacions han de ser “edifici de consum d’energia gairebé nul” 
segons la Directiva 2010/31/UE. 
- Es considera interessant afavorir les certificacions d’edificació sostenible tipus 
LEED o BREEAM, GBC, etc.. 
- Evitar les necessitats d’ilꞏluminació exterior, limitant tota ilꞏluminació 
innecessària o injustificada des del punt de vista de seguretat.  
- Reduir el consum energètic amb l’ús de làmpades amb un bon rendiment 
lumínic.  
- Aplicar mecanismes automàtics d’accionament en l’enllumenat públic (cèlꞏlules 
fotoelèctriques o rellotges astronòmics) i sistemes de regulació del nivell lumínic 
(fluxors). 

 
23.7. Residus: 

- A l’hora de seleccionar els materials i les solucions constructives que derivin del 
desenvolupament i execució del Pla, tenir en compte l’impacte ambiental de la 
totalitat del seu cicle de vida.  
- S’habilitaran espais per a la recollida selectiva dels residus per tal de realitzar la 
seva correcta separació en origen i adequant-se als sistemes de recollida existents 
al municipi.  

 
23.8. Riscos ambientals:  

- De cara a minimitzar el risc d’incendi associat a les zones boscoses es duran a 
terme les mínimes actuacions requerides per la gestió del sotabosc, tot mantenint 
el caràcter natural d’aquestes zones forestals.  
- En les zones pavimentades exteriors s’ha de facilitar al màxim la permeabilitat 
de les aigües de pluja a partir de la utilització de paviments porosos i l’habilitació 
de franges d’infiltració per tal de minimitzar les aigües d’escorrentia i l’increment 
de la inundabilitat a la zona de l’auditori.  
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- Caldrà dimensionar un dipòsit subterrani a la zona de l’auditori per tal de recollir 
les aigües d’escorrentia generades, així com les aigües provinents de la proximitat 
del nivell freàtic. 

 
 
Disposició transitòria única 
Mentre no es procedeixi a la implantació de les construccions i instalꞏlacions definitives 
que han de configurar l’auditori, en la Zona N-4 podran mantenir-se permanentment les 
construccions i instalꞏlacions provisionals destinades a escenari i camerinos per a la 
celebració del Festival Internacional de Música, i s’hi podran autoritzar actuacions de 
reparació, consolidació i rehabilitació. 
 
Disposició derogatòria 
 
El present PEU deroga, i substitueix en el seu àmbit, el Pla especial urbanístic del Castell 
de Peralada (Zona “Mirador”), que fou aprovat definitivament en data 1 d’octubre de 
2008 (i publicat l’acord corresponent i les normes urbanístiques al DOGC núm. 5260, de 
18 de novembre de 2008). 
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III. PLA D’ETAPES I AVALUACIÓ ECONÒMICA 
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1. Pla d’etapes 
 
El desenvolupament d’aquest PEU correspon a la propietat que, a tal efecte, anirà 
executant cada una de les actuacions segons les necessitats del grup empresarial que 
gestiona les activitats de l’àmbit i segons els recursos econòmics disponibles per garantir 
la seva viabilitat. 
 
En tot cas, es preveu: 

-                      Una primera etapa de 4 anys, a partir de la publicació de l’aprovació 
definitiva del present PEU, en la que es durà a terme la construcció, a la zona 
N-2, del nou edifici destinat a usos de restauració i d’espectacles i 
esdeveniments, i el desmantellament del pavelló (carpa) existent en 
l’actualitat. 

-                      Una segona etapa, de 8 anys, també a partir de la publicació de l’aprovació 
definitiva del present PEU, en la qual es duran a terme les actuacions previstes 
a les zones N-3 i N-4 en l’ordre que prevegi la propietat. 

  
2. Avaluació econòmica 
 
Tenint en compte la condició de solar plenament urbanitzat de l’àmbit, del present PEU 
no es deriven càrregues d’urbanització de sistemes que hagin de ser objecte d’avaluació 
econòmica.  
 
No obstant, a efectes merament informatius, es pot indicar que l’estimació del cost de les 
actuacions de nova edificació previstes en la primera etapa (construcció del nou pavelló) 
és de 2.898.062,60€ 
 
Cal fer constar, en tot cas, que correspondrà a la propietat fer-se càrrec del finançament 
de les actuacions edificatòries previstes, amb els mitjans i recursos econòmics de què 
disposi. 
  
 
 


