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1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ  
 
La present modificació puntual de les normes urbanístiques de Portbou, té com a objecte la correcció i clarificació de la 
incorporació de la sentència del Tribunal Suprem de 26 de desembre de 1990 i de la sentència del 16 de maig de 1989 l’Audiència 
Territorial de Barcelona en relació al límit d’edificació de la carretera N-260.  
 
La sentència es va incorporar en l’article 28 del text refós de les NNSS que, mal interpretant la sentència, estableix una reserva 
de vial de 21,5m en tot el sòl urbà del terme municipal quan la sentència acota aquesta delimitació en un tram concret i deixa 
per a la resta de sòl urbà les determinacions de les NNSS segons la seva aprovació de l’any 1986. Així mateix, el plànol 
d’ordenació no dibuixa, en el tram que correspon, la delimitació a 21,5m.  
 
Per tant l’objecte de la modificació recau en les següents punts de les NNSS: 
 
a. Modificació literal de l’apartat C) de l’article 28 de les normes urbanístiques 
b. Modificació gràfica de la delimitació de l’àmbit de protecció vial (clau 3b) en un tram de la carretera. 
 
 
2. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 
L’àmbit de modificació correspon al sistema urbanístic general de comunicacions de carretera, que les normes urbanístiques 
qualifiquen amb la clau 3 Sistema viari i d’aparcaments públics i amb la clau 3b protecció vial, corresponent a la protecció de la 
carretera N260 en el tram que va des del SAU 15 fins el cementiri. En concret correspon al tram de carretera que va des del PK 
3+545,24 al PK 3+765,03. Aquest àmbit correspon a un marge de carretera classificat com a SÒL URBÀ d’acord el planejament 
vigent.  
 
Tot i reduir la reserva de vial a favor del límit d’edificació, la present modificació puntual no comporta un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l'ús industrial, o la transformació dels usos ni d’altres paràmetres 
dels sistemes urbanístics amb l’ excepció de la delimitació del subsistema protecció vial (clau 3b).  
 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
La carretera N-260 creua el municipi de Portbou i constitueix l’eix principal que estructura el sistema viari. En sòl urbà té forma 
de carrer i arriba a tenir una amplada mínima aproximada entre façanes de 7m en el Carrer de la Font del Moro.  
 
Amb alguna excepció, el plànol d’ordenació de les NNSS defineix una amplada variable de com a màxim 10m (5m a partir de la 
mitjana), que coincideix amb l’estructura de la propietat. Aquesta amplada defineix el límit de zona que en funció de la qualificació 
urbanística, determina la situació del límit d’edificació. 
 
En bona mesura, el poble s’ha constituït seguint al traçat de la carretera general i ha servit de via d’accés als diferents habitatges, 
formant un carrer. La transposició literal de l’apartat C) de l’article 28 de les NNSS suposaria la consideració de fora d’ordenació 
de bona part del poble i impediria el desenvolupament de les previsions contingudes en els plànols d’ordenació en l’àmbit de la 
carretera per ser incoherent. Caldria buidar d’edificació una franja de 43m (21,5+21,5) en tota la travessia de la carretera. 
 
En base el que s’ha exposat, la present modificació puntual de les normes urbanístiques del municipi de Portbou es justifica per 
la preservació dels interessos privats legals i públics en compliment d’una sentència judicial ferma i es descriuen de la següent 
manera: 
 
a. Incorporar de manera adequada la sentència del Tribunal Suprem de 26 de desembre de 1990 i de la sentència del16 
de maig de 1989 l’Audiència Territorial de Barcelona, en els documents de les NNSS. 
b. Donar coherència entre l’expressió gràfica del plànol d’ordenació i l’article 28c de les Normes una vegada s’ajusta, 
aquest últim, a la sentència del Tribunal 
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4. TRAMS DE LA CARRETERA SEGONS LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL 
 
L’Ajuntament de Portbou va sol·licitar informe previ a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, que va requerir la 
definició de la classificació i qualificació del sòl en tot el municipi en els marges de la carretera i la seva relació amb el punts 
quilomètrics. En aquest sentit, la present  modificació incorpora el plànol número 1.2, a on figura la línia del límit edificable que 
es deriva del planejament vigent. Així mateix s’indica la classificació del sòl en tot el terme municipal i la seva qualificació en el 
sòl urbà.  
 
S’han identificat els punts quilomètrics singulars i a cada 100m a fi i a efecte de situar correctament els diferents tipus de sòl en 
cada tram. Els trams que delimiten la classificació del sòl urbà, el sòl urbanitzable (SU) i el sòl no urbanitzable (SNU) es 
resumeixen en la següent taula: 
 

Tram  PK Marge dret Marge Esquerra  

Frontera-1 Des de la frontera a la duana 
vella 

Des del PK 0 al PK 1+951,72 SNU SNU 

1-2 Des de la duana vella al SAU 16 
Des del PK 1+951,72 al PK 
1+017,73 

SNU SÒL URBÀ 

2-3 Des del SAU 16 al Carrer Migdia 
Des del PK 1+017,73 al PK 
1+035 

SU SÒL URBÀ 

3-4 Des del Carrer Migdia al SAU 15 
Des del PK 1+035 al PK 
3+343,39 SÒL URBÀ SÒL URBÀ 

3-4 
Des del SAU 15 a la futura 
variant  

Des del PK 3+343,39 al PK 
3+511,46 SU SOL URBÀ 

4-5 Des de la  futura variant fins a 
tirada del cementeri 

Des del PK 3+511,46 al PK 
3+752,06 

SNU SÒL URBÀ 

5-Colera Des de la tirada del cementeri 
fins a Colera 

Des del PK 3+752,06 SNU SNU 
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5. ANTECEDENTS  
 
5.1. Antecedents previs a l’aprovació de les NNSS a l’any 1986 
 
5.1.1. Informe de 8 d’agost de 1985 de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
 
En la tramitació de les NNSS la Demarcació de Carreteres va emetre els següents informes successius: 
 

a. El 30 d’octubre de1985 la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya emet informe a instància de l’Ajuntament 
de Portbou en que diu que les NNSS preveuen una distància de 21,5. S’informa que d’acord la Llei 51/1974 ha de 
ser de 28,5 de l’eix de la carretera (1). 

b. El 8 d’agost de 1985 la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya emet informe complementari en que es diu 
el següent: 
 Que el tram en que s’acota la distància entre eix i que motiva l’informe correspon al marge dret de la carretera 

del pk. 77,6 al pk. 77,7 
 Que l’informe del 30 d’octubre en que modificava la distància de 21,5 a 28,5 feia referència als trams 

interurbans.  
 Que en el casc urbà estima correcta la distància fixada per l’Ajuntament 

 
(1) La Llei 51/1974 (marc legal de referència dels informes) estableix genèricament, en l’article 37, la línia d’edificació a 

25m des de l’aresta exterior. Això fa 28,5m des de l’eix considerant una amplada de carretera de 7m. En el títol IV 
“travesias y redes arteriales de poblaciones” exclou d’aquesta consideració a les zones urbanes. Per tant el primer 
informe de carreteres feia referència de forma genèrica allò que estableix l’article 37 mentre que el segon informe 
complementari, informa sobre el sòl urbà. 
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5.1.2. Informe de 30 d’octubre de1985 de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
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5.2. Antecedents posteriors a l’aprovació de les NNSS a l’any 1986 
 

a. El 25 de juny de 1986 la Comissió d’Urbanisme de Girona acorda l’aprovació definitiva de les NNSS. Es modifica la 
distància de reserva del Tram 4-5 marge esquerra, proposada inicialment a 21,5m per 28,5m. S’estableix, mitjançant 
el plànol d’ordenació, la delimitació de l’edificació en relació a la carretera de la següent manera: 

 
 

Tram  
Marge dret Marge Esquerra 

Sòl Distància Sòl Distància 

Frontera-1 Des de la frontera a la duana vella SNU 28,5 SNU 28,5 

1-2 Des de la duana vella al SAU 16 SNU 28,5 URBÀ variable 

2-3 Des del SAU 16 al Carrer Migdia SU No definit URBÀ variable 

3-4 Des del Carrer Migdia al SAU 15 URBÀ variable URBÀ variable 

3-4 Des del SAU 15 a la futura variant  SU No definit URBÀ variable 

4-5 Des de la  futura variant fins a tirada del cementeri SNU 28,5 URBÀ 28,5 

5-Colera Des de la tirada del cementeri fins a Colera SNU 28,5 SNU 28,5 

 
 

b. Els propietaris del sòl situat en el Tram 4-5 marge esquerra presenten un recurs d’alçada en contra de l’aprovació 
de les NNSS. El 14 d’octubre de 1987 el Director General d’Urbanisme desestima el recurs d’alçada interposat sobre 
l’acord de la Comissió d’urbanisme que es justifica atès la condició de “fora de travessia urbana”del tram tot hi estar 
en sòl urbà i com a determinació pròpia de les NNSS. 

 
c. S’inicia una reclamació en que es busca l’anul·lació de l’observació de la Comissió d’Urbanisme de Girona i es 

declari que la línia de separació a la carretera sigui la que corresponent a la separació de vial segons la qualificació 
urbanística del sòl en les Normes.  

 
d. El 16 de maig de 1989 l’Audiència Territorial de Barcelona pronuncia sentència en el recurs contenciós-administratiu 

interposat per Catalina Sala Mir i Margarita Costa Sala contra el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya i anul.la les resolucions impugnades de la Generalitat de Catalunya donant raó als 
demandants. La sentencia argumenta el següent: 

 
Atès que es tracta de sòl urbà cal aplicar allò que estableix l’informe complementari de la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat del 8 d’agost, en que diu que l’informe del 30 d’octubre (que modificava la distància de 
21,5 a 28,5) feia referència als trams interurbans. Per tant no pertocava modificar la distància de 21,5m que 
s’havia establert inicialment les NNSS. 

 
Així cal considerar el següent: 
 

Tram  
Marge dret Marge Esquerra 

Sòl Distància Sòl Distància 

Frontera-1 Des de la frontera a la duana vella SNU 28,5 SNU 28,5 

1-2 Des de la duana vella al SAU 16 SNU 28,5 URBÀ variable 

2-3 Des del SAU 16 al Carrer Migdia SU No definit URBÀ variable 
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3-4 Des del Carrer Migdia al SAU 15 URBÀ variable URBÀ variable 

3-4 Des del SAU 15 a la futura variant  SU No definit URBÀ variable 

4-5 Des de la  futura variant fins a tirada del cementeri SNU 28,5 URBÀ 21,5 

5-Colera Des de la tirada del cementeri fins a Colera SNU 28,5 SNU 28,5 

 
e. La Generalitat de Catalunya interposa un recurs d’apel·lació al Tribunal Suprem i el 26 de desembre de 1990 el 

Tribunal Suprem falla el següent: “Que desestimando, com desestimamos, la apelación interpuesta por la 
Generalidad de Catalunya contra la sentencia dictada en fecha 16 de mayo de 1989 en el recurso 49/88 por la Sala 
Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona debemos confirmar y confirmamos 
la meritada sentencia sin expresa condena en las costas. Así por esta sentencia que se insertará en la Colección 
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.....” 

 
f. La Comissió Territorial d’urbanisme de Girona en la sessió de data de 20 d’abril de 2006 acordà l’aprovació definitiva 

del text refós de les NNSS. Aquest document es va tramitar per unificar en un text únic tota la normativa urbanística 
vigent. S’afegeix el següent apartat a l’article 28 de les Normes Urbanístiques. 

 
C) D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de 26 de desembre de 1990, s’estableix per a tot el terme municipal 
una zona de reserva de vial de 21,5 metres en sòl urbà i 28,5 metres en zona no urbana, de distància mesurada a 
partir de la mitjana de la N-260. 

 
La lectura literal d’aquest apartat estableix el següent 
 

Tram  
Marge dret Marge Esquerra 

Sòl Distància Sòl Distància 

Frontera-1 Des de la frontera a la duana vella SNU 28,5 SNU 28,5 

1-2 Des de la duana vella al SAU 16 SNU 28,5 URBÀ 21,5 

2-3 Des del SAU 16 al Carrer Migdia SU No definit URBÀ 21,5 

3-4 Des del Carrer Migdia al SAU 15 URBÀ 21,5 URBÀ 21,5 

3-4 Des del SAU 15 a la futura variant  SU No definit URBÀ V21,5 

4-5 Des de la  futura variant fins a tirada del cementeri SNU 28,5 URBÀ 21,5 

5-Colera Des de la tirada del cementeri fins a Colera SNU 28,5 SNU 28,5 

 
En conseqüència resulta que el redactat vigent de l’article 28.C resulta contradictori amb la documentació gràfica del 
plànol d’ordenació de manera que en tots el trams urbans es contradiu amb les diferents qualificacions urbanístiques, 
mentre que en el tram urbà 4-5 marge esquerra mentre la Normativa estableix un límit de la línia d’edificació de 21,5m 
el plànol indica 28,5m 
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5.3. Observacions sobre les sentències i la seva transposició a l’apartat C de l’article 28  
 
S’adjunten en annexes a la present memòria la sentència de l’Audiència Territorial de Barcelona de 16 de maig de 1989 i la 
sentència del Tribunal Suprem de 26 de desembre de 1990. Es creu fonamental subratllar una sèrie d’aspectes per evitar 
novament interpretacions similars a les que van portar a la redacció de l’apartat C de l’article 28 del text refós de les NNSS. Això 
és el següent: 
 

1. Que l’àmbit de litigi correspon al tram 4.5 (marge esquerra i entre el cementiri i la futura variant de la carretera N-260) 
i que les sentències en cap cas tenen l’objectiu de definir la delimitació de la línia d’edificació en la resta del municipi. 
En tot cas fan referència als informes de 30 d’octubre i de 8 d’agost de1985 de la Demarcació de Carreteres de l’Estat 
a Catalunya.  

 
2. Que la sentència del Tribunal Suprem de manera secundària dedueix que la consideració de fora de travessia urbana 

implica una separació de 28,5m i per la travessia urbana implica una separació de 21,5m, tal com es pot llegir en el 
següent paràgraf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Que la sentència del Tribunal Suprem diu que les NNSS establien una distància de 21,5m per a les zones urbanes 
segons es desprèn d’un informe emès per la Demarcació de Carreteres, tal com es pot llegir en el següent paràgraf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Que aquestes referències a la distància de 21,5m per a zones urbanes no poden portar a la conclusió que es desprèn 

de l’apartat C de l’article 28 desprès de llegir íntegrament les dos sentències 
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5.4. Informe previ de 10 de març del 2014 a la modificació puntual de les NNSS de la Direcció General de Carreteres 

 
L’Ajuntament de Portbou va sol.licitar informe previ a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, que va requerir la 
definició de la classificació i qualificació del sòl en tot el municipi en els marges de la carretera i la seva relació amb el punts 
quilomètric de la mateixa. En aquest sentit, la present  modificació incorpora el plànol número 1.2, a on figura la línia del límit 
edificable que es deriva del planejament vigent. Així mateix figura la classificació del sòl en tot el terme municipal i la seva 
qualificació en el sòl urbà.  
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6. PROPOSTA 
 
Considerant els punts anteriors, es proposa que la delimitació de la línia d’edificació i de la reserva de vial de la carretera N-260 
sigui la següent: 
 
 

Tram  
Marge dret Marge Esquerra 

Sòl Distància Sòl Distància 

Frontera-1 Des de la frontera a la duana vella SNU 28,5 SNU 28,5 

1-2 Des de la duana vella al SAU 16 SNU 28,5 URBÀ variable 

2-3 Des del SAU 16 al Carrer Migdia SU No definit URBÀ variable 

3-4 Des del Carrer Migdia al SAU 15 URBÀ variable URBÀ variable 

3-4 Des del SAU 15 a la futura variant  SU No definit URBÀ variable 

4-5 Des de la  futura variant fins a tirada del cementeri SNU 28,5 URBÀ 21,5 

5-Colera Des de la tirada del cementeri fins a Colera SNU 28,5 SNU 28,5 

 
Això suposa modificar el redactat de l’article 28 del text refós en relació al sòl urbà i ajustar el plànol d’ordenació en relació el 
marge esquerra del tram 4-5 
 
 
7. QUADRES COMPARATIUS DE LA MODIFICACIÓ 
 
7.1. Quadre comparatiu de la modificació en relació a les distàncies d’edificació de la carretera N-260 
 
Els següents quadres indiquen les distàncies de la línia d’edificació segons es desprèn del redactat vigent de l’article 28.c i tal 
com ha de quedar en aplicació de la sentència judicial que recull la present modificació. 
 

MARGE DRET  Text refós Modificat 

Frontera-1 Des de la frontera a la 
duana vella 

SNU 28,5 28,5 

1-2 
Des de la duana vella al 
SAU 16 

SNU 28,5 28,5 

2-3 Des del SAU 16 al Carrer 
Migdia 

SU No definit No definit 

3-4 
Des del Carrer Migdia al 
SAU 15 URBÀ 21,5 

Variable segon qualificacions del 
plànol d’ordenació vigent 

3-4 Des del SAU 15 a la futura 
variant  

SU No definit No definit 

4-5 
Des de la  futura variant 
fins a tirada del cementeri SNU 28,5 28,5 

5-Colera Des de la tirada del 
cementeri fins a Colera 

SNU 28,5 28,5 
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MARGE ESQUERRA  Text refós Modificat 

Frontera-1 
Des de la frontera a la 
duana vella SNU 28,5 28,5 

1-2 
Des de la duana vella al 
SAU 16 

URBÀ 21,5 
Variable segon qualificacions del 
plànol d’ordenació vigent 

2-3 
Des del SAU 16 al Carrer 
Migdia URBÀ 21,5 

Variable segon qualificacions del 
plànol d’ordenació vigent 

3-4 
Des del Carrer Migdia al 
SAU 15 

URBÀ 21,5 
Variable segon qualificacions del 
plànol d’ordenació vigent 

3-4 
Des del SAU 15 a la futura 
variant  URBÀ 21,5 

Variable segon qualificacions del 
plànol d’ordenació vigent 

4-5 
Des de la  futura variant 
fins a tirada del cementeri 

URBÀ 21,5 21,5 

5-Colera 
Des de la tirada del 
cementeri fins a Colera SNU 28,5 28,5 

 
 
7.2. Quadre comparatiu de la modificació en relació a la Normativa 
 

 
NORMATIVA VIGENT 
 
TÍTOL III.  
ORDENACIÓ DE SISTEMES GENERALS I COMPLEMENTARIS 
 
Article 28. Sistema viari i d’aparcaments públics (Clau 3) 
 
A) Definició 
 

1. La xarxa viària bàsica comprèn els espais i instal·lacions 
reservats pel sistema viari, de caràcter fonamental, per 
mantenir els nivells de mobilitat i accessibilitat adequats. 

2. La xarxa viària secundària té per missió principal donar 
accés rodat a l’edificació i enllaçar amb les vies bàsiques. 

3. La xarxa viària per a vianants comprèn aquells carrers, 
passatges o escales de caràcter públic preservats 
bàsicament per al tràfic de vianants. 

4. Els aparcaments públics comprenen els espais reservats 
per a l’estacionament de vehicles. 

5. Es defineix també, sota Clau 3b, l’àrea de protecció de 
comunicacions. 

 
B) Règim del Sòl 
 

1. Per a la xarxa viària bàsica serà el que correspongui 
segons la legislació vigent i el tipus de via. A la zona 
d’afectació de la carretera N-260, que consisteix en 50 
metres des de l’aresta exterior de l’explanació, quedarà 
prohibida la publicitat. 

2. Les xarxes viàries secundàries i de vianants es composen 
de vies amb alineacions i rasants, assenyalades per 
aquestes Normes Subsidiàries o, en el seu 
desenvolupament, pels Plans Especials o Estudis de Detall 
que en endavant s’aprovin. 

3. Aparcaments: les zones destinades a aparcaments públics 
s’executaran per mitjà del Projecte d’Urbanització 

 
NORMATIVA APLICABLE RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
TÍTOL III.  
ORDENACIÓ DE SISTEMES GENERALS I COMPLEMENTARIS 
 
Article 28. Sistema viari i d’aparcaments públics (Clau 3) 
 
A) Definició 
 

1. La xarxa viària bàsica comprèn els espais i instal·lacions 
reservats pel sistema viari, de caràcter fonamental, per 
mantenir els nivells de mobilitat i accessibilitat adequats. 

2. La xarxa viària secundària té per missió principal donar 
accés rodat a l’edificació i enllaçar amb les vies bàsiques. 

3. La xarxa viària per a vianants comprèn aquells carrers, 
passatges o escales de caràcter públic preservats 
bàsicament per al tràfic de vianants. 

4. Els aparcaments públics comprenen els espais reservats 
per a l’estacionament de vehicles. 

5. Es defineix també, sota Clau 3b, l’àrea de protecció de 
comunicacions. 

 
B) Règim del Sòl 
 

1. Per a la xarxa viària bàsica serà el que correspongui segons 
la legislació vigent i el tipus de via. A la zona d’afectació de 
la carretera N-260, que consisteix en 50 metres des de 
l’aresta exterior de l’explanació, quedarà prohibida la 
publicitat. 

2. Les xarxes viàries secundàries i de vianants es composen 
de vies amb alineacions i rasants, assenyalades per 
aquestes Normes Subsidiàries o, en el seu 
desenvolupament, pels Plans Especials o Estudis de Detall 
que en endavant s’aprovin. 

3. Aparcaments: les zones destinades a aparcaments públics 
s’executaran per mitjà del Projecte d’Urbanització 
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corresponent, que contemplarà les instal·lacions 
necessàries per al seu ús. 

4. Les àrees de protecció no són edificables, sempre i quan 
siguin propietat privada, acumulen edificabilitat a la resta 
de parcel·la. 

 
C) D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de 26 de desembre 
de 1990, s’estableix per a tot el terme municipal una zona de reserva 
de vial de 21,5 metres en sòl urbà i 28,5 metres en zona no urbana, 
de distància mesurada a partir de la mitjana de la N-260. 
 

corresponent, que contemplarà les instal·lacions 
necessàries per al seu ús. 

4. Les àrees de protecció no són edificables, sempre i quan 
siguin propietat privada, acumulen edificabilitat a la resta de 
parcel·la. 

 
C) D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de 26 de 
desembre de 1990 i de la sentència de l’Audiència Territorial de 
Barcelona del 16 de maig de 1989, s’estableix el següent: 

1. La distància de reserva de vial del marge dret de la 
carretera N-260 entre l’inici del sòl urbà a l’alçada del 
cementiri i la reserva de vial destinat a una possible 
variant de la mateixa carretera serà de 21,5m.  

2. En la resta de sòl urbà la distància de reserva serà la 
separació a vial segons la qualificació urbanística del 
sòl de les Normes Urbanístiques determinades en el 
Plànol d’Ordenació i la Normativa. 

3. En sòl no urbà la distància de reserva serà de 28,5m 
4. Les distàncies indicades es mesuraran des de l’eix de 

la carretera 
 

 
 
8. DOCUMENTS DE LA MODIFICACIÓ  
 
 
En relació a allò que estableixen els articles 59 i 96 del DL 1/2010 i el Reglament, referent a la documentació de les modificacions 
de les figures de planejament urbanístic, la present modificació conté les determinacions adequades a la seva finalitat  i està 
integrada pels següents documents: 
 

DOCUMENT NÚM. 1- MEMÒRIA I ANNEXES 
Memòria 

Annex 1. Sentència de l’Audiència Territorial de Barcelona i del Tribunal Suprem 
 
DOCUMENT  NÚM. 2- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 
 
DOCUMENT  NÚM. 3- PLÀNOL D’ORDENACIÓ APLICABLE RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 
 
DOCUMENT  NÚM. 4- NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE RESULTANT DE LA MODIFICACIÓ 

 
 
 
 
 

 
Portbou, abril de 2021 
 
El redactor de la modificació 
 
 
 
 

Pere Massó i Suaz 
Arquitecte  
Núm. Col. 53031-1 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS Fulls 

1 PLÀNOLS D'INFORMACIÓ   

  1.1 Classificació del sòl, PK's de la N260 i àmbit de la modificació 1 

  

1.2 
Qualificació del sòl i línia d'edificació en els marges de la N260 segons 
les NNSS vigents 

12 

1.3 Comparativa de l'ordenació vigent i l'ordenació modificada 1 

2 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ   

  2.1 Delimitació del sistema clau 3b resultant de la modificació 1 

Total plànols 15 
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12 

1.3 Comparativa de l'ordenació vigent i l'ordenació modificada 1 

2 PLÀNOLS D'ORDENACIÓ   

  2.1 Delimitació del sistema clau 3b resultant de la modificació 1 

Total plànols 15 
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CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Art. 1. Naturalesa, abast territorial i vigència 
 

1. Aquest Pla té la condició de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Portbou, i respecta en 
totes les seves determinacions el TRLU de 1/2010 i la seva posterior modificació per la Llei 2/2012. 

2. L’àmbit territorial d’aquesta Modificació puntual queda circumscrit a la delimitació de la Zona de Reserva (clau 3b) de 
la travessia urbana de la N-260 en el tram definit i en els aspectes que resulten de la modificació de l’article 28 de les 
NNSS. 

3. Aquesta Modificació puntual entrarà en vigència i serà executiva a partir de la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents, d’acord amb el 
que disposa l'art. 100 del TRLU.  

 
Art. 2. Obligacions. 
 

1. Els particulars, igual que l'Administració pública, queden obligats al  compliment de les disposicions sobre ordenació 
urbanística contingudes en el present instrument de planejament urbanístic. 

 
Art. 3. Interpretació. 
 

1. La interpretació de la present Modificació puntual i de la seva normativa es farà d’acord amb el seu contingut i se 
subjectarà als seus objectius i finalitat. En cas de dubte o imprecisió, s’estarà al que resulti de les regles d’interpretació 
del planejament urbanístic definides a l’article 10 del TRLU. 

 
Art. 4. Determinacions. 
 

1. Les determinacions de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Portbou es despleguen en 
els següents documents: 
 Memòria. 
 Plànols d’ordenació 
 Normativa urbanístiques aplicable resultant de la modificació 

 
CAPÍTOL SEGON. ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES. 

 
Art. 5. Modificació de l’apartat C de l’article 28 del Títol III de les NNSS vigents 

 
1. Es modifica l’apartat C de l’article 28 del títol III de les Normes Subsidiàries vigents, que es redacta de la següent 

manera: 
 

C)  D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem de 26 de desembre de 1990 i de la sentència de l’Audiència Territorial 
de Barcelona del 16 de maig de 1989, s’estableix el següent: 
1. La distància de reserva de vial del marge dret de la carretera N-260 entre l’inici del sòl urbà a l’alçada del 

cementiri i la reserva de vial destinat a una possible variant de la mateixa carretera serà de 21,5m.  
2. En la resta de sòl urbà la distància de reserva serà la separació a vial segons la qualificació urbanística del sòl de 

les Normes Urbanístiques determinades en el Plànol d’Ordenació i la Normativa. 
3. En sòl no urbà la distància de reserva serà de 28,5m. 
4. Les distàncies indicades es mesuraran des de l’eix de la carretera. 
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