
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. DOCUMENT COMPRENSIU 
 
 
 
 



1. Suspensió de llicències 
 
L’aprovació inicial del present PEU únicament comportarà la suspensió de 
l’atorgament de llicències d’enderrocament i d’edificació de nova planta en les 
finques que integren el seu àmbit. 
 
2. Resum de l’abast de les determinacions 
 
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. 
 
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. 
 
2.1. 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. 
 
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. 

- Integrar la parcel·la 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 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. 

 
2.2. Descripció general de l’ordenació proposada 
 
El PEU estableix les següents zones (la distribució de les quals es reflecteix en el 
plànol d’ordenació O-3): 
 
- Zona E-1. Castell i construccions annexes 
 
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). 
En els dos casos es mantindran els volums edificats existents, però es diferencia 
el règim aplicable a les obres permeses. 
 
Els usos admesos, d’acord amb el que preveu el POUM són: hoteler, comercial, 
oficines i serveis, restauració, recreatiu, sociocultural i docent, i l’ús compatible 
d’habitatge (s’admet la construcció d’un habitatge); a més, a la subzona E-1.2 
també s’admeten els usos sanitari i esportiu. 
 
- Zona N-0. Espais lliures d’edificació 
 
És la zona corresponent als jardins, vials i espais lliures no inclosos en cap de les 
altres zones delimitades per aquest PEU. No s’hi preveu cap actuació 
edificatòria, si bé s’admeten construccions auxiliars i per a serveis tècnics de 
petites dimensions. 
 
Els usos admesos són: 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 instal·lacions desmuntables (fires, activitats vinculades als usos 
socioculturals principals, etc.). 
 
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 i, excepte que concorrin motius excepcionals, que s’hauran 
d’acreditar per a l’obtenció de la llicència corresponent, s’haurà de garantir el 
manteniment dels arbres identificats com a singulars. 
 
- Zona N-1. Zona Recreativa i Comercial 
 
És la zona ubicada a l’extrem nord-est de l’àmbit, ocupada en l’actualitat per 
diverses edificacions existents que, atès que no tenen valors arquitectònics 



rellevants, s’admet que puguin ser enderrocades i substituïdes per edificacions 
de nova planta. 
 
Li correspon una edificabilitat de 1.600 m2 de sostre, que es poden destinar als 
següents usos: 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. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables en aquesta zona. 
 
- Zona N-2. Zona Pavelló d’Actes Culturals i Restauració 
 
És la zona ubicada al sud de la zona N-1, en la que en l’actualitat es troba el 
pavelló-carpa per a ús de restauració i esdeveniments, que es preveu substituir 
per una o varies edificacions de nova planta, admetent-se altres edificacions per 
als serveis complementaris. 
 
Li correspon una edificabilitat de 2.745 m2 de sostre, que es poden destinar als 
següents usos: 2.515 m2 de sostre estan destinats a usos socioculturals, de 
restauració i instal·lacions tècniques al servei d’aquests usos; i la resta del sostre 
edificable es pot destinar a usos comercials, d’oficines i serveis, de restauració, 
recreatius, sanitaris, socioculturals, docents i/o esportius. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables que es delimiten en 
aquesta zona, així com les actuacions admeses i els requeriments d’aparcament i 
mobilitat. 
 
- Zona N-3. Zona hotelera 
 
És la zona ubicada al sud de la plaça oest del Castell i destinada a la 
implantació d’usos hotelers i complementaris. 
  
Se li atribueix una edificabilitat de 2.400 m2 de sostre, destinada a usos hotelers i 
complementaris, que inclouen en tot cas restauració, aparcament i serveis i 
magatzem. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables i els requeriments 
d’aparcament i mobilitat aplicables. 
  



 
- Zona N-4. Auditori 
 
És la zona ubicada a l’extrem sud-oest de l’àmbit del PEU, on actualment té lloc 
el Festival Internacional de Peralada, i que es destina a la implantació de 
l’auditori i serveis complementaris. 
  
Té atribuïda una edificabilitat de 4.500 m2 de sostre, destinada als següents 
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. 
 
El PEU regula la resta de condicions d’edificació aplicables i els requeriments 
d’aparcament i mobilitat aplicables. 
 


