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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 

1.1. ANTECEDENTS DE PLANEJAMENT 
 

1.1.1. PLANEJAMENT VIGENT 

El POUM de Regencós es va aprovar definitivament el 29 de juny de 2006 (DOGC de 21 de novembre 
de 2006). 

El POUM va delimitar el Sector de sòl urbanitzable SPU1, denominat Camí del Cementiri i el Sector de 
sòl urbà no consolidat SMU 6, denominat Can Cremany. 

Els dos sectors se situen a ponent del casc urbà i enllacen els diferents àmbits urbans consolidats del 
municipi, articulant-se a partir del nou accés del nucli. Els dos sectors arriben fins el front de ponent 
del nucli murat de Regencós i incorporen el camí del cementiri, que es un eix que ha de vertebrar el 
conjunt de la proposta en el seu desenvolupament posterior. 

El POUM preveia desenvolupar ambdós àmbits durant el primer sexenni: 2006-2012, mitjançant el 
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. 

 

 
 
 

El sector SPU1, amb una superfície de 43.197m², té una edificabilitat bruta de 0,20m²st/m²s, el que 
suposa 8.639,40m²st, de la qual un 20% s’ha de destinar a HPO, i contempla un 40% de reserves per a 
dotacions (vialitat, zona verda i equipaments).  
 
Es preveu una densitat d’edificació de 9 habitatges per hectàrea (39 habitatges) amb una ordenació 
d’edificació aïllada en continuïtat amb la trama que enllaça diferents àmbits consolidats del municipi.  

 
El desenvolupament del sector de sòl urbanitzable exigeix la formulació, tramitació i aprovació d’un 
Pla Parcial Urbanístic, un Projecte d’Urbanització i un Projecte de Reparcel·lació. 
 
S’adjunta la fitxa del POUM referida al mencionat sector continguda en l’article 324 de les Normes 
Urbanístiques vigents: 
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El sector SMU6, amb una superfície de 3.503m², té una edificabilitat bruta de 0,50m²st/m²s, la qual 
cosa significa una edificabilitat total 1.751,50m²st, de la qual un 20% s’ha de destinar a HPO, i es 
contempla una reserva de sòl per a vialitat i zones verdes de 700m².  

Es preveu una densitat d’edificació de 34 habitatges per hectàrea (12 habitatges) i unes edificacions 
alineades a vial que poden ser plurifamiliars.  

 
El desenvolupament del sector de sòl urbà no consolidat que es contempla exigeix la formulació, 
tramitació i aprovació d’un Pla de Millora Urbana per ordenar les volumetries i la vialitat, un Projecte 
d’Urbanització i un Projecte de Reparcel·lació. 
 
La fitxa del POUM continguda en l’article 316 de les Normes Urbanístiques del POUM estableix al 
respecte del referit Sector: 
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D’acord amb el POUM, la densitat dels dos sectors era de 51 habitatges (39 + 12). 

1.1.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL POUM DE 2009 

L’Ajuntament de Regencós va promoure i tramitar una Modificació del POUM, que es va identificar 
com a Modificació puntual número 5, que delimitava un àmbit de sòl urbanitzable que incloïa el 
sector SMU 6 i SPU1 als efectes de:  

“Unificar els sectors, creant-ne un de nou definit com a SPU1a que sumi cessions, edificabilitats i densitats. 

Aquesta unificació ha de permetre realitzar un tractament en continuïtat dels dos antics sectors i donar una 

millor solució al front del carrer Cremany davant del recinte murat”. 

La referida Modificació de planejament incrementava el sostre previst en el planejament (que passava 
de 10.390,90m²st a 10.740m²st) i alterava la previsió d’habitatge plurifamiliar contemplat pel SMU6 en 
el POUM. A més, tenint en compte l’enorme superfície dels habitatges resultants, incrementava 
sensiblement la densitat de l’àmbit, tot preveient 55 habitatges, dels quals 40 eren habitatges lliures i 
15 habitatges sotmesos a un règim de protecció.  

La Modificació de planejament número 5 del POUM va ser aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de 16 de desembre de 2009 junt amb la Modificació número 6 del 
POUM que va ser formulada i tramitada de manera simultània. 

Tanmateix, es va supeditar la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un 
Text Refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que havia atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat que incorporés les prescripcions següents: 

“1.1. Caldrà modificar la reserva per habitatge de protecció pública en el sector SP1 Camí del Cementiri que ha 

de ser del 30,35% del sostre, del qual 20,35%, ha de ser de protecció oficial de règim general i de règim especial, i 

el 10% restant per a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 
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1.2. Caldrà incorporar al document una memòria social, la qual haurà de ser informada per la Direcció General 

de Promoció de l’Habitatge, incorporant les seves determinacions, si escau.”. 

Doncs bé, tot i que mitjançant Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 13 de juny 
de 2013 es va donar conformitat a la Modificació número 6 del POUM, la Modificació número 5 que 
s’havia subjectat a les prescripcions transcrites, no va esdevenir mai executiva perquè no es va 
presentar el Text Refós exigit. 

Per tant, el planejament vigent en l’actualitat dels dos àmbits és el que s’ha descrit en l’epígraf 
precedent d’acord amb el POUM aprovat definitivament el 29 de juny de 2006. 

1.1.3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL POUM APROVADA INICIALMENT 

En data 28 d’octubre de 2019, el Ple municipal va aprovar inicialment aquesta Modificació Puntual del 
POUM en relació amb els sectors SMU6 i SPU1. La proposta es va desenvolupar posteriorment en un 
Pla Parcial formulat per la iniciativa privada que va ser aprovat inicialment en data 17 de desembre de 
2019. 

La proposta de Modificació puntual del POUM planteja els objectius següents: 

- Unir els dos sectors per fer una ordenació conjunta i coherent. 

- Una ordenació més respectuosa i integradora en les visuals de la façana de la Muralla i de 
l’Església, tot respectant els béns d’interès cultural que l’actual ordenació afecta. 

- La definició d’una zona de transició entre el casc antic i el nou creixement.  

- La recuperació del pou catalogat, situat junt al camí del cementiri. 

- Fer possible el manteniment de l’aparcament públic provisional existent al servei del nucli 
antic del municipi. 

- Permetre una ordenació d’habitatge protegit unifamiliar en filera, tipologia adequada a les 
necessitats del municipi i als mòduls superficials dels habitatges protegits. 

- Permetre un creixement amb tipologia d’habitatge unifamiliar aïllada o apariada que a partir 
del nucli compacte s’obre cap a l’entorn, amb dimensions adequades als criteris actuals de 
sostenibilitat i compacitat. 

Els paràmetres generals de la proposta eren els següents: 

Sòl :    46.700 m² 
Densitat :   13,49 hab/ha 
Edificabilitat :  0,2225 m²/m² 
Cessions :   40% del total (vialitat, zona verda i equip.)  

Cosa que resultava en el següent sostre i densitat 

Tipus % Sostre Habitatges 

Hab. Lliure 80 % 8.312,72 m² 49 hab. 

Hab. Protegit 20 % 2.078,18 m² 14 hab. 

TOTAL 100 % 10.390,90 m² 63 hab. 
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1.1.4. AL.LEGACIONS PLANTEJADES EN LA INFORMACIÓ PÚBLICA I INFORMES EMESOS 

Durant el període d’informació pública de la Modificació de POUM es van rebre al·legacions per part 
de propietaris minoritaris inclosos en la mateixa que sol·licitaven la seva exclusió de l’àmbit de 
desenvolupament urbanístic que es delimitava. Concretament, les al·legacions es van presentar pels 
propietaris de les finques C, D I E relacionades en l’epígraf 1.3. 

Arrel d’aquestes al·legacions es modifica el planejament aprovat inicialment en el sentit de classificar 
com a sòl no urbanitzable les parcel·les situades al nord de l’àmbit (finques D i E), i com a sòl urbà la 
parcel·la situada a tocar del nucli urbà (finca C). 

 

Aquests canvis no es poden considerar substancials als efectes d’allò que disposen els articles 112.2 i 
112.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. Certament, en cap cas es tracta de l'adopció de nous 
criteris respecte a l'estructura general o al model d'ordenació del territori o de l’adopció de nous 
criteris respecte a la classificació del sòl. És ben cert que es produeixen canvis en la classificació del sòl 
però no sobre la base de l’adopció de nous criteris, per la qual cosa, d’acord amb l’article 112.3, 
s’hauran de fer constar en l’acord d’aprovació. En aquest sentit, el referit precepte 112.3 del 
Reglament, disposa que: Els canvis en la classificació del sòl, en les previsions sobre sistemes 
urbanístics generals, en les qualificacions urbanístiques o en altres determinacions dels plans 
urbanístics que no s'incloguin en els casos indicats en l'apartat 2 no comporten l'exigència d'un nou 
termini d'informació pública però s'han de fer constar en l'acord d'aprovació. 

Així mateix, i en tant que en el tràmit previst en l’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, es va rebre informe de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de 12 de desembre de 2019, que estableix condicions pel 
que fa a la disponibilitat d’hidrants, les vies d’accés als edificis, la reserva d’una franja de protecció 
respecte la forest i les ubicacions no permeses per a usos industrials i d’emmagatzematge, en el 
present document per a l’aprovació provisional es recullen aquestes condicions en un article específic. 
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Val a dir que la Modificació aprovada inicialment el 28 d’octubre de 2019 va ser objecte d’informe 
favorable per part del Departament de territori i sostenibilitat, Serveis territorials a Girona sobre els 
efectes sobre el medi ambient, de 28 de febrer de 2019 i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, de 5 de desembre de 2019. 

Igualment, la Direcció General de Patrimoni Cultural ha emès en data 10 de febrer de 2020, informe 
favorable amb recomanacions arquitectòniques que es tindran en compte a l’hora de redactar el Pla 
Parcial que ha de concretar les previsions de la present Modificació. 

 

 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT. USOS DEL SÒL I ESTAT DE L’EDIFICACIÓ 

L’àmbit de la present Modificació puntual del POUM coincideix exactament amb els àmbits dels 
sectors SPU 1 i SMU 6 del POUM. 

En l’actualitat, els sectors SPU 1 i SMU 6 estan sense edificar i ocupats per camps de conreu i un 
bosquet d’alzines i pins que en el desenvolupament del planejament derivat s’haurà de preservar com 
a zona verda. 

Existeix una única edificació destinada a magatzem a la finca situada al carrer de Cremany, núm. 7 i 
l’espai contigu està ocupat per un aparcament ocasional. 

L’àmbit està travessat pel camí del Cementiri, un element identitari del sector i que haurà de tenir un 
tractament adequat per tal de preservar-lo en la seva traça, així com un petit torrent a l’extrem de 
ponent que limita amb el sòl no urbanitzable. 
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1.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL 

L’àmbit de la present Modificació puntual del POUM que coincideix exactament amb els àmbits dels 
sectors SPU 1 i SMU 6 del POUM és en la seva major part propietat de GRUPO INMOBILIARIO 
CASTELLVÍ, S.L. en virtut de l’escriptura pública de compravenda atorgada davant del Notari Sergi 
González Delgado en data 1 d’agost de 2018 (número 2.217 del seu protocol). 

Els dos àmbits estan integrats per les següents referències cadastrals:  

 Referència cadastral Propietat Superfície  

A 3948701EG1434N0001QK GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L. 19.085 m² 

B 3947901EG1434N0001RK GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L. 21.744 m² 

C 3948702EG1434N0001PK Sr. Josep Cubiñà Duch (nua propietat) 

Sra. Mercedes Duch Llaquet (usdefruit) 

215 m² 

D 4248121EG1444N0001AX Sr. Josep Cubiñà Duch (nua propietat) 

Sra. Mercedes Duch Llaquet (usdefruit) 

773 m² 

E 4248101EG1444N0001MX Sra. Maria Rosa Renart Horta, per herència 
del Sr. José Renart Ayach 

2.072 m² 

F 3746523EG1434N0001TK GAE 2001 S.L. 1.011 m² 

Total propietats 44.900 m² 

Camins públics 1.800 m² 

Total àmbit 46.700 m² 

Les finques propietat de GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L. configuren la finca registral 569 
del Registre de la Propietat de La Bisbal, Tom 3280, Llibre 16. Superfície registral: 45.452 m². Pertany a 
la referida entitat per títol de compravenda, quina escriptura pública ha estat atorgada davant del 
Notari Sergi González Delgado l’1 d’agost de 2018 (número 2217 del seu protocol). Anteriorment, la 
finca pertanyia a BUILDINGCENTER, S.A. que l’havia adquirit en virtut de Decret judicial amb 
número 67/2013, de 14 de febrer, derivat del procediment d’execució hipotecària amb número 
831/2011, seguit davant del Jutjat de primera instància número 1 de La Bisbal d’Empordà. 

Les finques C i D pertanyen a Josep Cubiña Duch en quant a la nua propietat i a Mercedes Duch 
Llaquet pel que fa a l’usdefruit vitalici, a títol de prellegat i adjudicació segons escriptura atorgada el 
dia 9 de juny de 2016 davant del Notari de Palafrugell Enrique-Jaime Ventura Paradinas (amb número 
474 de protocol).  

S’adjunten a l’annex II les certificacions expedides pel Registre de la Propietat de La Bisbal en relació 
amb les finques de l’àmbit. Al respecte, indicar que les finques A i B són la finca registral 569; la finca 
C és la finca registral 567; la finca D és la finca registral 568. No s’han obtingut les dades registrals de 
les finques E i F, per la qual cosa i d’acord amb l’article 99 del TRLU únicament es fan constar en 
aquest document les dades cadastrals. 
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1.4. JUSTIFICACIÓ DE LA PRESENT MODIFICACIÓ DE POUM 

Segons s’ha explicat, l’any 2009  l’Ajuntament de Regencós ja va tramitar una Modificació puntual del 
POUM als efectes d’unificar els dos sectors de planejament SPU 1 i SMU 6 i preveure el seu 
desenvolupament conjunt, amb l’objecte de realitzar un tractament en continuïtat dels dos antics 
sectors i donar una millor solució al front del carrer Cremany davant del recinte murat. 

La referida Modificació del POUM no va arribar a ser executiva, segons s’ha exposat, però l’interès 
públic que va motivar la seva formulació es manté. 

En efecte, no sols segueix vigent la necessitat de contemplar el desenvolupament confrontant amb el 
centre històric de manera conjunta sinó també, la necessitat d’articular una ordenació edificatòria 
coherent amb l’estructura de Regencós, evitant edificis plurifamiliars, tot ajustant la densitat 
edificatòria d’acord amb l’adequació a la mida de l’habitatge de l’actual demanda de Regencós. 

Doncs bé, a més del mantenir els objectius d’interès públic d’aquella Modificació de planejament, la 
Modificació que es planteja incideix en altres aspectes que justifiquen la seva tramitació i es replanteja 
l’àmbit de desenvolupament urbanístic després d’un estudi pormenoritzat de les parcel·les que 
l’integren. 

Pel que fa al sector SMU 6, cal tenir en compte que el POUM vigent contempla una ordenació amb 
front al carrer de Cremany molt rígida que contrasta amb l’ordenació espontània i orgànica del casc 
antic i de la zona de creixement rural de Regencós. La situació de les dues edificacions proposades pel 
POUM no respecta les visuals de dos dels béns d’interès cultural de Regencós, la façana de la Muralla 
i l’Església, i les edificacions que es preveuen no harmonitzen amb el conjunt de les edificacions 
tradicionals del casc antic, introduint una tipologia aliena a l’entorn rural.  
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A més, cal insistir que la possibilitat prevista en el SMU 6 d’habitatge plurifamiliar no s’adequa a la 
tipologia edificatòria dominant del municipi, que en un 97% és habitatge unifamiliar. 

Junt amb l’anterior, cal posar de manifest que l’actual ordenació del SMU 06 no respecta el pou 
existent, inclòs al “Precatàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic” del municipi de 
Regencós. 

D’altra banda, cal indicar que en l’àmbit del SMU 6 existeix un aparcament provisional per donar 
servei a les necessitats d’aparcament del centre històric que l’actual ordenació impedeix. 

 

   Pou situat dins l’espai lliure privat. 

Així mateix, la parcel·la situada davant de la porta de la muralla del carrer Cremany, i inclosa en el 
planejament vigent en el SMU6,  s’ha fet servir tradicional com un espai de lleure vinculat a una de les 
cases del poble, de caràcter més urbà que agrícola. Hi ha un cobert i un jardí que estan assimilats a 
l’estructura de sòl urbà, i tenint en compte el seu caràcter i condicions es podrien mantenir amb el seu 
ús actual, sense necessitat de transformació urbanística, atès que reuneix les característiques per ser sòl 
urbà. 

 

Si les determinacions referides del POUM vigent pel que fa al sector SMU 06 justifiquen la seva 
modificació, igualment les determinacions que contempla el planejament vigent en relació amb el SPU 
1 justifiquen la seva alteració. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que el POUM vigent contempla pel SPU 1 uns habitatges de 
superfície molt gran (al voltant dels 220-240 m²) que no s’ajusten als criteris actuals de sostenibilitat i 
compacitat i, a més, tampoc s’ajusten a la mida de l’habitatge de l’actual demanda del municipi. 
Igualment, les previsions del POUM pel que fa a la densitat dificulten la realització d’habitatges de 
protecció amb una superfície adequada a la seva finalitat. 

A més, i pel que fa a l’àmbit que ha de ser objecte de transformació, caldria replantejar l’extensió del 
sòl urbanitzable proposat, amb un tractament més individualitzat de les diferents parcel·les que el 
composen. 

El sector SPU1 que es proposava al planejament vigent incloïa sòls ubicats en contacte amb el límit 
nord del nucli urbà, formant un apèndix del sector de sòl urbanitzable, però en els quals s’havia de 
dur a terme una ordenació desvinculada d’aquell, en uns terrenys els propietaris dels quals han 
expressat la seva voluntat de quedar exclosos de la transformació i mantenir-los com a sòl no 
urbanitzable.  
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En aquest context, la present Modificació puntual del POUM, després del tràmit d’informació pública, 
proposa: 

- Classificar com a no urbanitzables les dues parcel·les situades al nord de l’àmbit, mantenint 
l’actual façana del municipi cap al sòl no urbanitzable i reduint la superfície de transformació 
de sòl. 

- Classificar com a sòl urbà, espai lliure privat, la parcel·la consolidada existent a la cantonada 
entre el carrer Cremany i el camí del Cementiri, que pot mantenir la seva estructura actual 
com a espai lliure associat a una de les cases del nucli urbà. 

 

 

 

- Ordenar la resta del sòl de l’àmbit en un sol sector per fer una ordenació conjunta i coherent. 

- Fer una ordenació més respectuosa i integradora amb les visuals de la façana de la Muralla i 
de l’Església, tot respectant els béns d’interès cultural que l’actual ordenació afecta. 

- Crear una zona de transició entre els casc antic i el nou creixement.  
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   Imatge de l’ordenació. No normativa. 

- Respectar i incloure dins l’entorn urbanitzat el pou que configura la fitxa 19 del “Precatàleg 
del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic” del municipi de Regencós, situat junt al 
camí del cementiri. 

- Fer possible que l’aparcament públic existent en l’actualitat de manera provisional en els 
terrenys del SMU 6 es pugui configurar com un sistema d’aparcament, que doni servei al nucli 
antic del municipi. 

- Permetre una ordenació d’habitatge protegit unifamiliar en filera, tipologia adequada a les 
necessitats del municipi i als mòduls superficials dels habitatges protegits, 90 m² útils 
d’habitatge, 30 m² útils de garatge i 8m² útils de traster. 

- Permetre un creixement amb tipologia d’habitatge unifamiliar aïllada o apariada que a partir 
del nucli compacte s’obre cap a les rodalies i cap al sòl no urbanitzable, amb unes dimensions 
al voltant dels 170 m² adequades als criteris actuals de sostenibilitat i compacitat. 

En aquest context, la present Modificació de planejament es troba absolutament justificada atès que 
manté el sostre del planejament vigent i els objectius de la Modificació tramitada en el seu dia que no 
va arribar a ser executiva. A més, es justifica també per la protecció dels elements històrics d’interès i 
per la necessitat d’incorporar solucions d’aparcament.  

Respecte la Modificació de planejament aprovada definitivament però que no va esdevenir eficaç, la 
present proposta redueix en 3.069 m² el sòl urbanitzable, i contempla un increment de 51 a 58 
habitatges en total, però una reducció del sostre proposat de 10.390,90 m² a 9.591,60 m², de manera que 
el resultat són habitatges més compactes i sostenibles que s’adeqüen millor a la mida de l’habitatge de 
l’actual demanda de Regencós. 
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1.5. INICIATIVA DE LA PRESENT MODIFICACIÓ DE POUM 

La present Modificació de planejament es planteja per GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L. 
d’acord amb l’article 101 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) en el benentès que es pretén 
que l’Ajuntament Regencós assumeixi expressament la iniciativa pública per a formular-la. 
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

2.1. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT 

La present Modificació de planejament té per objecte reduir els límits del sòl previst per al creixement 
del nucli urbà, amb atenció a les particularitats del parcel·lari existent, especialment pel que fa al nord 
del nucli actual i el camí de Can Cremany.  

D’altra banda,  es preveu ordenar de manera unificada els actuals sectors SPU 1 i SMU 6, tot preveient 
el seu desenvolupament conjunt, als efectes de realitzar un tractament en continuïtat, donant una 
millor solució al front del carrer Cremany davant del recinte murat amb respecte i integració en les 
visuals de les edificacions tradicionals del nucli antic, preservant el camí del Cementiri i evitant la 
construcció de blocs plurifamiliars.  

Al mateix temps, el document té per objecte ajustar les dimensions dels habitatges previstos per tal 
d’adequar-los a la demanda existent a Regencós i ajustar les superfícies dels habitatges protegits als 
mòduls, tot reduint el sostre previst en el planejament vigent. A més, la modificació permet respectar 
les visuals dels béns d’interès cultural, respectar el pou existent i permetre mantenir com a sistema 
d’aparcament, l’aparcament provisional actualment existent.  

La present Modificació, a diferència de la que va ser objecte de la Resolució de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de 16 de desembre de 2009 no incrementa sostre, sinó que redueix 
lleugerament el sostre previst en el POUM vigent. 

Ara bé, de la mateixa manera que la Modificació que en el seu dia va ser objecte de la Resolució de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 16 de desembre de 2009, incrementa la densitat 
prevista pel planejament vigent. 

En el marc legal vigent i en tant que no s’incrementa sostre, la Modificació manté la reserva prevista 
en el POUM del 20% d’habitatge protegit, que es destinarà a règim general, i incrementa les cessions 
de zona verda d’acord amb l’article 100.2 del TRLU. 

2.2. MARC LEGAL 

De conformitat amb l’article 94 del TRLU el planejament urbanístic, en tant que disposició 
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida, però és susceptible de suspensió, 
modificació i revisió. 

En aquest sentit, i d’acord amb l’article 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant RLU), s’entén per modificació del planejament 
general la introducció de qualsevol tipus de canvi en les seves determinacions, inclosos els canvis en la 
classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió, tenint en compte 
que la revisió del Pla comporta l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el 
model d’ordenació o de classificació del sòl preestablert.  

En el supòsit que ens ocupa, l’abast de la modificació que es proposa no comporta una alteració que 
faci necessària la revisió del planejament, sinó que l’objecte i abast de les determinacions contingudes 
en el present document comporten la necessitat de tramitar una modificació puntual del planejament 
general. 

Segons estableix l’article 96 del TRLU, la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les 
excepcions que s’estableixen a l’article 117.3 del RLU, i les particularitats establertes en el propi article 
96 del TRLU i en els articles 97 a 100 del mateix text legal, en allò que els sigui d’aplicació. 
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2.3. TRAMITACIÓ DE LA PRESENT MODIFICACIÓ PUNTUAL 

Pel que fa a la tramitació de la present Modificació puntual caldrà atendre a allò que disposa el capítol 
II, del títol tercer del TRLU, sobre formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. 

En atenció a l’abast de la Modificació i d’acord amb l’article 117.3 del RLU, no són obligatòries les 
actuacions assenyalades en els punts b) i c) de l’article 101 sobre l’aprovació i publicació del programa 
de participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de planejament 
i, a més, en tant que l’àmbit no confina amb cap altre terme municipal no caldrà donar audiència a 
altres Ajuntaments. 

En tant que les determinacions del planejament a modificar tenen una vigència superior a cinc anys, 
aquesta Modificació puntual no requereix l’informe previ favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme que s’estableix a l’article 99.2.a) del TRLU. 

2.4. CONTINGUT DOCUMENTAL 

La present Modificació de planejament està integrada per la documentació adequada a llur naturalesa 
i finalitat. 

L'article 59.1 del TRLU determina els documents que conformen un Pla d’ordenació urbanística 
municipal:  

a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que escaiguin. 

b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà consolidat, de traçat 

de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de 

comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla. 

c) Les normes urbanístiques. 

d) El catàleg de béns a protegir, d’acord amb l’article 71. 

e) L’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 

f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l’informe mediambiental. 

g) El programa d’actuació urbanística municipal, si escau. 

h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit i, si 

escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. A més, si el planejament ha inclòs les 

reserves a què fa referència l’article 34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 

Per la seva banda, l’apartat 3 del mateix article 59 es refereix al contingut de la memòria del pla, tot 
indicant que la mateixa ha d’integrar: 

a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de formulació i 

tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per l'article 8.  

b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius 

per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.  

c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi, en compliment 

de l'obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers i viatgeres.  

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i adequació del sòl 

destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques 

de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 

implantació i prestació dels serveis necessaris.  
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L'article 99 del TRLU estableix que la modificació de les figures de planejament urbanístic general que 
comportin increment de sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús o la 
transformació dels usos, han d'incloure en la documentació les especificacions següents:  

a. Identitat dels propietaris o titulars de drets dels darrers 5 anys.  

b. Previsió de l'execució immediata de l'actuació. 

c. Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l'operació en termes comparatius del rendiment 
del planejament vigent i el planejament proposat. 

El present document conté totes les exigències documentals descrites per bé que en atenció al seu 
abast no conté programa d’actuació urbanística municipal. 

El Pla incorpora la fitxa 19 del Precatàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic inclosa al 
POUM de Regencós referida al pou situat al nord del camí del cementiri. El POUM remet a la redacció 
d’un Pla Especial que haurà de concretar els elements i les condicions de protecció però mentre no 
sigui vigent el Pla Especial es prohibeix expressament l’enderroc o transformació de les 
característiques dels elements. 

Pel que fa referència a la documentació ambiental cal dir que l’article 118.4 del RLU estableix que “les 

modificacions dels plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 

contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe ambiental corresponent les 

modificacions de plans urbanístics que se sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 

repercussió ambiental”. La present Modificació puntual del POUM de Regencós no ha d’ésser objecte 
d’avaluació ambiental estratègica d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015. 
Malgrat això, en compliment de l’article 59 del TRLU i del 118 del RLU, la present modificació 
incorpora un informe ambiental que justifica que no té efectes significatius sobre el medi ambient. 

Aquesta Modificació puntual comporta la classificació com a sòl urbà de 371 m2 pels quals no es 
contempla edificabilitat, i la reducció del sòl urbanitzable previst en 3.069 m2 i, en conseqüència, 
s’estima que en compliment de l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada no requereix incorpora estudi de mobilitat generada. 

Pel que fa referència a la memòria social descrita en l’apartat h de l'article 59 del TRLU, aquesta 
Modificació puntual s’acompanya d’una Memòria social que conté les afectacions de la present 
modificació en matèria d’habitatge. 

Així doncs, d’acord amb el que estableix l’article 69 del RLU i amb l’exposat anteriorment, la present 
Modificació puntual del POUM de Regencós es composa dels següents documents: 

1. Memòria de la informació. 

2. Memòria de l’ordenació.  

3. Normes urbanístiques. 

4. Avaluació econòmica financera. 

5. Informe ambiental. 

6. Memòria social. 

7. Documentació gràfica:     

 - Plànols d’informació:   

 i.1. Situació 1/25.000 

 i.2. Emplaçament 1/5.000 

 i.3. Fotoplà 1/2.000 
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 i.4. Estructura de la propietat 1/2.000 

 i.5. Planejament vigent. Qualificació del sòl 1/2.000 

 - Plànols d’ordenació:  

 o.1. Planejament proposat. 1/2.000 

 - Estudis previs d’ordenació. Plànols orientatius, no normatius:  

 ep.1. Proposta de zonificació 1/2.000 

 ep.2. Imatge de l’ordenació 1/1.500 

Annex I: Fitxa Precatàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic 

Annex II: Certificacions Registre de la Propietat 

Annex III: Document comprensiu 

 

2.5. CONTINGUT DE LA PROPOSTA 

Les determinacions de la present Modificació puntual es concreten en les Normes urbanístiques i en 
els Plànols d’ordenació, i el seu contingut consisteix en: 

1) Classificar com a sòl no urbanitzable, amb la qualificació d’especial protecció paisatgística, les 
dues finques situades al nord de l’àmbit, a l’est del camí de Can Cremany, amb una superfície 
total de 3.069 m². 

2) Classificar com a sòl urbà, amb la qualificació d’espai lliure privat (clau 0), la finca situada a la 
cantonada entre el carrer Cremany i el camí del Cementiri, per tal de mantenir-ne l’ús actual 
com a espai de lleure, amb una superfície de 238 m2, i amb la qualificació de vial una 
superfície de 133 m2 per completar el carrer i el camí existents. 

3) Delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable que s’identifica com a SPU1* Camí del Cementiri-
Cremany, que inclou la resta dels sòls de l’àmbit i substitueix els vigents sectors SPU1 Camí 
del Cementiri i SMU 6 Carrer Cremany. S’haurà de desenvolupar pel sistema de reparcel·lació 
en la modalitat de compensació bàsica i haurà de ser objecte d’un Pla Parcial Urbanístic, un 
Projecte d’Urbanització i un Projecte de Reparcel·lació. El nou sector té una superfície de 
43.260 m² 

4) El sector tindrà una edificabilitat màxima de 9.591,60 m²st, que correspon al sostre adjudicat a 
les parts dels sectors SPU 1 i SMU 6 que s’inclouen en el nou sector de sòl urbanitzable:  

Sostre 
En la part que es manté 

com a sòl urbanitzable en 
aquest document (SPU 1*) 

En la part que passa a ser 
sòl no urbanitzable i sòl 

urbà en aquest document 
Total 

SPU 1 
40.128 m² sl x 0,20 m²/m² =  

8.025,60 m²st 
3.069 m² sl x 0,20 m²/m² = 

613,80 m²st 
43.197 m² sl x 0,20 m²/m² = 

8.639,40 m²st 

SMU 6 
3.132 m² sl x 0,50 m²/m² = 

1.566,00 m²st 
371 m² sl x 0,50 m²/m² = 

185,50 m²st 
3.503 m² sl x 0,50 m²/m² = 

1.751,50 m²st 

Total 9.591,60 m²st 799,30 m²st 10.390,90 m²st 

L’edificabilitat bruta corresponent a aquest sostre sobre el sòl total del sector és de: 

9.591,60 m² sostre / 43.260 m² sòl =  0,2217 m²st/m²s. 
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Dels 9.591,60 m²st, el 80% es destina a habitatge lliure i el 20% a habitatge protegit de règim 
general. 

5) La densitat del nou sector SPU 1* Camí del Cementiri-Cremany és de 58 habitatges, dels quals 
45 són habitatges lliures i 13 habitatges protegits. Cal tenir en compte que en l’actualitat la 
densitat dels sectors SPU 1 i SMU 6 permetia 51 habitatges. Per tant, s’incrementa en 7 
habitatges la densitat als efectes de preveure habitatges amb una superfície més coherent amb 
la demanda municipal, segons explica la memòria social. 

6) Reserves de sistemes: 

Reserves totals de sistemes 

Els sistemes previstos en el planejament vigent eren els següents: 

SPU 1:  43.197 m² x 40% = 17.279 m² 

SMU 6:  700 m² 

Total:  17.279 m² + 700 m² = 17.979 m² 

Tot i això, en l’àmbit que es manté com a sòl urbà i urbanitzable, les reserves eren les següents 

SPU 1:  40.128 m² x 40% = 16.051 m² 

SMU 6:  700 m² 

Total:  17.279 m² + 700 m² = 16.751 m² 

Tenint en compte que una part del sòl dels sectors actuals s’exclou del sòl urbanitzable, la proposta 
preveu un total mínim de sistemes del 40% de l’àmbit total, equivalent al sòl següent: 

43.260 m² x 40% = 17.304 m² 

Suposant per tant un augment de 17.304 m² - 16.751 m² = 553 m² 

Reserves de zones verdes i espais lliures públics 

Dels sistemes previstos, els mínims per a zones verdes i espais lliures públics seran els següents: 

20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de l’àmbit: 

 (9.591,60 m² de sostre x 20 m² sòl) / 100 m² sostre = 1.918,32 m² 

 10% de 43.260 m² de sòl = 4.326 m² 

I una reserva complementària de 10 m² per a sistemes d’espais lliures i equipaments per cada nou 
habitatge: 

m² x 9 habitatges = 90 m² 

Per tant, l’espai lliure públic tindrà una superfície mínima de 4.326 m². 

Reserves d’equipaments  

Els mínims per a equipaments de titularitat pública seran els següents: 

El valor inferior entre 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre o 20 m² de sòl per habitatge, amb un 
mínim del 5% de la superfície de l’àmbit: 

 1.918,32 m²  o  58 habitatges x 20 m² = 1.160 m² 

 5% de 43.260 m² de sòl = 2.163 m² 

I per tant l’equipament públic tindrà una superfície mínima de 2.163 m². 
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D’acord amb l’article 100.2 del TRLU, en tant que aquesta Modificació puntual comporta un increment 
de la densitat d’ús residencial sense increment de l’edificabilitat, s’ha de preveure una reserva 
complementària de terrenys per a sistemes d’espais lliures i equipaments de 10 m² per cada nou 
habitatge, llevat que l’augment de la densitat es destini a habitatges de protecció pública i no 
ultrapassi el nombre d’habitatges que resulta d’aplicar el mòdul de 70 m² al sostre amb aquesta 
destinació. Com s’ha vist, l’augment dels sistemes previstos és d’un mínim de 553 m², superior per 
tant als 90 m² que cal augmentar per l’augment de la densitat. 

La present proposta modifica l’article 316 de les normes urbanístiques del POUM de Regencós, en el 
sentit de suprimir l’apartat relatiu al Sector de Millora Urbana (SMU 6) i modifica l’article 324 de les 
normes urbanístiques del POUM en el sentit de modificar l’apartat relatiu a SPU 1-camí del cementiri i 
contemplar un nou apartat SPU 1* -camí del cementiri/carrer Cremany amb el següent contingut: 

Sector de Planejament Urbanístic: SPU-1* - Camí del Cementiri / Carrer Cremany 

1.- Objectius 

A partir del nou accés del nucli, enllaçar els diferents àmbits urbans consolidats del municipi 
respectant tots els camins històrics, eixamplar el front de ponent del nucli murat amb respecte i 
integració en les visuals de les edificacions tradicionals del nucli antic, preservar el bosquet 
d’alzines i pins existent com a espai lliure públic i proposar una amplia zona d’equipaments i 
d’aparcaments 

2.- Superfície 

43.260 m² 

Les reserves de sòl per a vialitat, zones verdes i equipaments seran del 40% de la superfície del 
sector. 

3.- Condicions d’ordenació 

- Tipus d’ordenació:  

Un màxim del 80% del sostre per a edificació unifamiliar aïllada o apariada. 

Un mínim del 20% del sostre per a edificació unifamiliar alineada en filera amb reculada a vial. 

- Densitat bruta:  13,40 hab/ha 

- Habitatges: 58 

- Edificabilitat bruta:  0,2217 m² sostre / m² sòl 

4.- Condicions de gestió 

Per desenvolupar el planejament caldrà redactar i tramitar un Pla parcial urbanístic que haurà de 
contenir totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada del sector. 

L’execució urbanística del sector serà pel sistema de reparcel·lació amb la modalitat de 
compensació bàsica. És necessari també formular i tramitar els corresponents projectes de 
reparcel·lació i d’urbanització. 

5.- Condicions d’urbanització 

El Pla parcial haurà de preveure la creació d’un vial que perllongui el nou accés al poble a partir de 
la rotonda fins a l’extrem nord del nucli urbà. A nivell de zones verdes caldrà preservar el bosquet 
d’alzines i pins existent com a espai lliure públic. A nivell d’equipaments, el Pla proposarà una 
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amplia zona d’aparcament així com un àmbit d’equipaments, la ubicació del qual es definirà en el 
desenvolupament del sector. 

S’inclourà dins l’entorn urbanitzat el pou existent al camí del cementiri que està inclòs al Precatàleg 
del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Regencós 

6.- Termini d’execució 

Un termini total de 5 anys, des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM.  

2 anys per realitzar el planejament derivat i la gestió (el planejament derivat es podrà tramitar de 
manera simultània amb la modificació puntual del POUM) i 3 anys per a la construcció dels 
habitatges. 

7.- Reserva d’habitatge protegit 

20% del sostre de nova implantació 

 
2.6. QUADRE DE DADES 

PLANEJAMENT VIGENT 

SPU 1 Camí del Cementiri Sòl :    43.197 m² 
    Densitat :   9,10 hab/ha 
    Habitatges :  39 
    Edificabilitat :  0,20 m²/m² 
    Sostre :    8.639,40 m² 
    Cessions :   40% (vialitat, zona verda i equipaments) 

SMU 6 Carrer Cremany Sòl :    3.503 m² 
    Densitat :   34,00 hab/ha 
    Habitatges :  12 
    Edificabilitat :  0,50 m²/m² 
    Sostre :    1.751,50 m² 
    Cessions :   700m² (vialitat i zona verda) (20%)  

SPU 1 + SMU 6 (VIGENT) Sòl :    46.700 m² 
    Densitat :   10,92 hab/ha 
    Habitatges :  51 
    Edificabilitat :  0,2225 m²/m² 
    Sostre :    10.390,90 m² 
    Cessions :   SPU 1 40% (vialitat , zona verda i equip.) 
       SMU6 20% (vialitat i zona verda) 
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PLANEJAMENT PROPOSAT 

Sòl no urbanitzable  Sòl :    3.069 m² 
 
Sòl urbà   Sòl :    371 m² 
 
SPU 1* (PROPOSTA)  Sòl :    43.260 m² 
    Densitat :   13,40 hab/ha 
    Habitatges :  58 
    Edificabilitat :  0,2217 m²/m² 
    Sostre :    9.591,60 m² 
    Cessions :   40% del total (vialitat, zona verda i equip.)  

COMPARATIVA 

SPU 1 + 
SMU 6 

(Vigent) 

Tipus % Sostre Habitatges* 
Sup. per 
habitatge 

 

Hab. Lliure 80 % 8.312,72 m² 40,8 hab. -  

Hab. Protegit 20 % 2.078,18 m² 10,2 hab. -  

TOTAL 100 % 10.390,90 m² 51 hab. 203,73 m²/hab.  

 *Estimació de repartiment uniforme. No definit en planejament vigent.  

 

SPU 1* 
(Proposta) 

Tipus % Sostre Habitatges 
Sup. per 
habitatge 

Augment 
habitatges 

Hab. Lliure 80 % 7.673,28 m² 45 hab. 170,52 m²/hab + 4,2 

Hab. Protegit 20 % 1.918,32 m² 13 hab. 147,56 m²/hab + 2,8 

TOTAL 100 % 9.591,60 m² 58 hab. 165,37 m²/hab. + 9,0 
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2.7. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Com s’ha exposat amb anterioritat, respecte de la tramitació de la modificació dels instruments de 
planejament urbanístic, l’article 117.3 del RLU estableix que en aquest cas no són obligatòries les 
actuacions assenyalades en els punts b i c de l’article 101 del mateix RLU sobre l’aprovació i publicació 
del programa de participació ciutadana i la subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument 
de planejament. 

En tot cas, el document aprovat inicialment es va exposar al públic, tot garantint-se els drets de 
publicitat i participació que contempla l’article 8 del TRLU.  

Fruit de les al·legacions presentades, s’han introduït modificacions en el document aprovat 
inicialment. Tanmateix, d’acord amb allò que disposen els articles 112.2. i 3 s’ha de considerar que les 
mateixes no determinen la necessitat d’una nova aprovació inicial.  

 

2.8. JUSTIFICACIÓ DE L’OBSERVANÇA DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

La previsió de creixement és molt moderada amb la voluntat de mantenir la qualitat ambiental. A 
més, s’exclouen més de 3.000 m² del sòl de l’àmbit urbanitzable, per tal de limitar l’afecció al nord del 
nucli urbà. El desenvolupament de l’àmbit suposa un creixement que posa en relació de continuïtat 
tots els creixements residencials projectats a l’oest del nucli urbà, cohesionant per tant el nucli urbà. 
L’increment de densitat, en tant es redueix lleugerament l’edificabilitat del sector, no produeix 
diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient, però dona 
lloc a una tipologia d’habitatge més compacta i, per tant, més alineada amb els objectius de creixement 
sostenible.  

Es manté i millora el compliment els criteris ambientals del POUM vigent, pel que fa a la preservació 
del bosquet i els arbres existents, el camí del Cementiri, la riera Petita, etc. 

 

2.9. MESURES ADOPTADES PER FACILITAR L’ASSOLIMENT D’UNA MOBILITAT 
SOSTENIBLE  

L'actual legislació urbanística a Catalunya (la Llei d’urbanisme de Catalunya i el seu corresponent 
Reglament), estableix la necessitat de justificar en la memòria dels documents de planejament 
urbanístic general les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible. 

La present Modificació puntual és coherent amb els principis i objectius de la Llei 9/2003, de 13 de 
juny de la mobilitat, pel que fa a l’aplicació de mesures per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat 
sostenible. 

La Modificació promou el manteniment d’un nucli de població compacte amb fàcil accés a peu, la 
forma de mobilitat que predomina de forma aclaparadora en els desplaçaments dintre del nucli urbà. 
L’increment de 12 habitatges que es produeix no afecta de forma significativa la càrrega de transport 
públic interurbà. 
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2.10. PREVISIÓ DE L’EXECUCIÓ IMMEDIATA DEL PLANEJAMENT 

Un termini total de 5 anys, des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM.  

2 anys per realitzar el planejament derivat i la gestió (el planejament derivat es podrà tramitar de 
manera simultània amb la modificació puntual del POUM) i 3 anys per a la construcció dels 
habitatges. 
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3. NORMES URBANÍSTIQUES 

3.1.  DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1. Objecte i marc legal 

Les presents normes són part integrant de la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Regencós per a la redefinició dels límits i la unificació dels sectors SMU-6 - Carrer 
Cremany i SPU-1 – Camí del cementiri. 

L’objecte principal és la disminució de l’àmbit i la unificació del sector de millora urbana 6 i del sector 
de planejament 1. 

Aquesta Modificació s’empara en l’ordenament vigent a Catalunya en matèria urbanística, en concret: 
El Text refós de la Llei d’Urbanisme, el Reglament de la Llei d’urbanisme i altres disposicions 
d’aplicació. 

En tot allò que no estigui previst, seran d’aplicació supletòria les NNUU del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Regencós. 

Art. 2. Àmbit  

L’àmbit abasta el sector de millora urbana 6 i del sector de planejament 1. 

Art. 3. Contingut 

El contingut d’aquesta Modificació del POUM de Regencós dóna compliment a la legislació vigent i 
està format pels documents següents: 

1. Memòria de la informació 

2. Memòria de l’ordenació 

3. Normes urbanístiques 

4. Avaluació econòmica i financera 

5. Informe ambiental 

6. Memòria social 

7. Documentació gràfica 

Annex I.  Fitxa Precatàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic 

Annex II. Certificacions del RP 

Art. 4. Obligatorietat 

Totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, han de subjectar-se al 
mateix. 

Art. 5. Interpretació 

Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats 
expressats a la Memòria. 

En cas de discordança entre les determinacions gràfiques i les escrites prevaldran les segones d’acord 
amb l’article 10 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, 
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aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. En cas de discrepància entre diferents 
determinacions gràfiques, prevaldran primer les que es donin acotades i, si no és així, les que figurin a 
escala gràfica més detallada. Finalment, prevaldran les que generin majors cessions de sòl. 

Si es produeix una contradicció entre diverses determinacions, la interpretació es farà en coherència 
amb els objectius i plantejaments del Pla. 

Art. 6. Modificació 

Les previsions d’aquesta Modificació puntual podran ser modificades, prèvia motivació i justificació, 
seguint els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, segons que preveu la legislació 
vigent i en concret l’article 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Art. 7. Iniciativa i promotor 

La modificació és d’iniciativa pública, de l’Ajuntament de Regencós. 

3.2. DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACIÓ 

Art. 8. Desenvolupament d’aquesta Modificació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

de Regencós. 

Amb l’aprovació definitiva d’aquesta Modificació del POUM les determinacions del Pla són 
d’aplicació directa i immediata, amb independència de la necessària i obligatòria formulació dels 
Plans Parcials, Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització per al desenvolupament dels sectors i 
polígons de forma que es pugui executar efectivament, en allò que respecta al sòl urbanitzable. 

 

Art. 9.  Se suprimeix l’apartat relatiu al Sector de Millora Urbana (SMU 6) – Carrer Cremany 
de l’article 316 de les normes urbanístiques del POUM de Regencós. 

 

Art. 10.  Se substitueix l’apartat relatiu al SPU 1 - Camí del Cementiri de l’article 324 de les 
normes urbanístiques del POUM de Regencós per un nou apartat SPU 1* - Camí del Cementiri / 
Carrer Cremany amb el següent contingut: 

 

Sector de Planejament Urbanístic: SPU-1* - Camí del Cementiri / Carrer Cremany 

1.- Objectius 

A partir del nou accés del nucli, enllaçar els diferents àmbits urbans consolidats del municipi 
respectant tots els camins històrics, eixamplar el front de ponent del nucli murat amb respecte i 
integració en les visuals de les edificacions tradicionals del nucli antic, preservar el bosquet 
d’alzines i pins existent com a espai lliure públic i proposar una amplia zona d’equipaments i 
d’aparcaments 

2.- Superfície 

43.260 m² 

Les reserves de sòl per a vialitat, zones verdes i equipaments seran del 40% de la superfície del 
sector. 
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3.- Condicions d’ordenació 

- Tipus d’ordenació:  

Un màxim  del 80% del sostre per a edificació unifamiliar aïllada o apariada. 

Un mínim del 20% del sostre per a edificació unifamiliar alineada en filera amb reculada a vial. 

- Densitat bruta:  13,40 hab/ha 

- Habitatges: 58 

- Edificabilitat bruta:  0,2217 m² sostre / m² sòl 

4.- Condicions de gestió 

Per desenvolupar el planejament caldrà redactar i tramitar un Pla parcial urbanístic que haurà de 
contenir totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada del sector. 

L’execució urbanística del sector serà pel sistema de reparcel·lació amb la modalitat de 
compensació bàsica. És necessari també formular i tramitar els corresponents projectes de 
reparcel·lació i d’urbanització. 

5.- Condicions d’urbanització 

El Pla parcial haurà de preveure la creació d’un vial que perllongui el nou accés al poble a partir de 
la rotonda fins a l’extrem nord del nucli urbà. A nivell de zones verdes caldrà preservar el bosquet 
d’alzines i pins existent com a espai lliure públic. A nivell d’equipaments, el Pla proposarà una 
amplia zona d’aparcament així com un àmbit d’equipaments, la ubicació del qual es definirà en el 
desenvolupament del sector. 

S’inclourà dins l’entorn urbanitzat el pou existent al camí del cementiri que està inclòs al Precatàleg 
del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Regencós 

6.- Termini d’execució 

Un termini total de 5 anys, des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM.  

2 anys per realitzar el planejament derivat i la gestió (el planejament derivat es podrà tramitar de 
manera simultània amb la modificació puntual del POUM)  i  3 anys per a la construcció dels 
habitatges. 

7.- Reserva d’habitatge protegit 

20% del sostre de nova implantació 

8.- Protecció contra incendis 

El sector haurà de de disposar d’hidrants contra incendis d’acord amb el que estableixen l’article 
2.e) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals; l’article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; la secció 4 del 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual 
s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic; i la Instrucció Tècnica 
Complementària SP-120. 
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El sector haurà de tenir les condicions d’entonr i accessibilitat dels bombers previstes a la secci´5 
del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Es disposarà una franja de protecció respecte de la forest amb les característiques que estableix 
l’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals; l’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; la secció 
5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); i l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic. 

Es tindran en compte les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en 
relació a ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i 
d’emmagatzematge que determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

4.1. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA PER A L’ADMINISTRACIÓ  

D’acord amb l’article 59.3.d) del TRLU, la memòria justificativa dels plans d’ordenació urbanística 
municipal han d’incorporar un informe de sostenibilitat econòmica amb el contingut següent: 
-   La justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 
- La ponderació de l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris.  
 
El POUM de Regencós defineix diferents sectors de creixement al voltant del nucli urbà, establint per a 
cada un d'ells els objectius del seu desenvolupament i determinant-ne les condicions d'ordenació, 
edificació, ús i gestió. El present document de planejament dóna compliment a les previsions del 
POUM en dos d'aquests sectors de creixement situats a ponent del casc urbà, sense modificar l'ús 
residencial previst. 
 
El present document de planejament augmenta molt lleugerament la superfície mínima de cessions 
per a sistemes, tot i que, com s'analitza en l'apartat següent, és previsible que els espais lliures que el 
planejament vigent preveu dins del sector SMU 6, adjacents al carrer de Cremany, es destinin a la 
preservació del bosquet d'alzines i pins inclosos en el sector SPU 1. 
 
Per altra part, i d'acord amb l'article 25.3 del Decret Legislatiu 1/2005, el POUM estableix en l'article 
320 de la seva Normativa l'obligatorietat de constituir per al desenvolupament de cada sector de sòl 
urbanitzable una Entitat de Conservació amb la finalitat de conservar les obres d'urbanització en tant 
que el sector no estigui plenament urbanitzat. A partir del cinc anys de la recepció de les obres 
d'urbanització aquesta Entitat de Conservació es podrà dissoldre, sempre i quan les obres s'hagin 
ajustat al projecte i estiguin en condició de ser recepcionades.  
 
Per tal de ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances municipals es quantifiquen els 
ingressos i les despeses del desplegament i posterior manteniment:  

a) El desplegament urbanístic del sector suposarà per a l’Ajuntament de Regencós: 
 

a. INGRESSOS:  
i. Llicències urbanístiques:   

1. ICIO: 4% del cost de construcció dels habitatges =                   445.283,35 €  
2. Taxa llicències urbanístiques: 150,00 € per habitatge x 58 hab.= 8.700,00 € 
3. Taxes primera ocupació:         50,00 € per habitatge x 58 hab. = 2.900,00 € 

ii. Drets connexió: 
1. Aigua:         150,25 €/habitatge x 58 hab. =       8.714,50 € 
2. Clavegueram:        300,51 €/habitatge x 58 hab. =     17.429,58 € 

iii. Impost increment valor terrenys urbans : 
                                                                 1.500,00 €/habitatge x 58 hab. =    87.000,00 € 

                         
                        Total ingressos:                                                                                                           570.027,43 € 
 

b. DESPESES: 
i. Arranjament d’equipaments:                                                              100.000,00 € 

ii. Costos administratius: 
1. Serveis tècnics.                                                                   7.000,00 € 
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2. Secretaria                                                                                 4.000,00 € 
3. Administració                                                                   3.000,00 € 

 
Total despeses:                                                                                           114.000,00 € 

 
b) El balanç anual entre les despeses directes de manteniment de les infraestructures i serveis del 

sector, una vegada aquest estigui completament executat, i els ingressos fixes que generarà, 
suposarà per a l’Ajuntament de Regencós: 
 

a. INGRESSOS 
i. IBI URBANA:(tarifa mitjana): 500,00 €/habitatge/any x 58 hab. = 29.000,00 € 

ii. Conservació clavegueram:   16,50 €/habitatge/any x 58 hab. =      957,00 € 
 
Total ingressos:                                                                                                           29.957,00 € 
 

b. DESPESES 
i. Conservació clavegueram:  800 m de canonada x 2,10 €/m/any =            1.680,00 € 

ii. Conservació enllumenat públic:  70 punts x 45,00 €/punt =                       3.150,00 € 
iii. Consum enllumenat públic: 3.900,00 €/compt/any =                        3.900,00 € 
iv. Conservació zones verdes:           6.000 m² x 0,5 € /m²/any =                      3.000,00 € 
v. Consum aigua reg:                                        1.200,00 € 

vi. Neteja viària:            10.815 m² x 1,00 €/m²/any =                   10.815,00 € 
vii. Despeses administració:                                                      3.000,00 € 

 
          Total despeses:                                                                                             26.745,00 € 

  
Podem concloure per tant que la recaptació dels impostos de béns immobles derivada de l'execució 
del planejament podrà servir per sufragar les despeses pel manteniment de la urbanització del sector 
una vegada dissolta l'Entitat de Conservació. 
  

4.2. AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LA RENDIBILITAT DE L'OPERACIÓ  

D’acord amb l’apartat 1.c) de l’article 99 del TRLU aquest document ha d'incloure una avaluació 
econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el 
rendiment econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 
 
Així, el present apartat té com a finalitat valorar de forma aproximada el cost de l’execució de les 
determinacions del present instrument de planejament i el valor de l’aprofitament privatiu que es 
defineix. L’anàlisi d’ambdós valors, posats en relació, donarà la mesura de la viabilitat econòmica de 
l’actuació proposada.  
 

4.2.1. JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DE L'OPERACIÓ 

A continuació es justifica la viabilitat econòmica de l’operació basant-se en les dades del 
desenvolupament del sòl urbanitzable que es delimita, excloent els sòls urbans i no urbanitzables que 
es quedaran en la seva situació actual. 
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DADES URBANÍSTIQUES DE LA PROPOSTA 
 
Superfície total àmbit  43.260 m² 
 

Superfície de cessions Paràmetre Superfície 

Cessió per a sistemes 40 % 17.304 m² 

 Espais lliures 10% + 10 m²/hab. incrementat 4.326 m² 

 Equipaments 5 % 2.163 m² 

 Vials - 10.815 m² 

 
Edificabilitat  bruta   0,2217 m²st / m² 
 
Densitat    13,40 hab/Ha 
 

Tipus  % Sostre Habitatges Sup. per habitatge 

Hab. lliure 80 % 7.673,28 m² 45 hab. 170,52 m²/hab 

Hab. protegit 20 % 1.918,32 m² 13 hab. 147,56 m²/hab 

TOTAL 100 % 9.591,60 m² 58 hab. 165,37 m²/hab. 

 
 
BALANÇ DEL DESENVOLUPAMENT DEL SÒL 
 
Ingressos per venda: 
 
Pel què fa a la tipologia d’habitatges unifamiliars lliures, aparellats o aïllats, es realitza un estudi de 
mercat. 

 Font Tipus Lloc Sostre Preu Preu unitari 

1 Fotocasa 
Casa adossada amb 
zona comunitària 

Pals 185 m² 375.000 € 2.027,03 €/m²st 

2 Fotocasa 
Casa adossada amb 
zona comunitària 

Begur 210 m² 535.000 € 2.547,62 €/m²st 

2 Habitaclia Casa aïllada Pals 200 m² 445.000 € 2.225,00 €/m²st 

3 Habitaclia 
Casa adossada amb 
zona comunitària 

Platja de 
Pals 

142 m² 330.000 € 2.323,94 €/m²st 

4 Habitaclia 
Casa adossada amb 
zona comunitària 

Platja d’Aro 209 m²   530.000 € 2.535,89 €/m²st 

5 Habitaclia 
Casa adossada amb 
piscina 

Mont-ras 210 m² 575.000 € 2.738,10 €/m²st 

VALOR PROMIG    2.399,60 €/m²st 

 
Podem prendre directament el valor promig com a Valor de Venda, considerant que el valor que 
caldria descomptar per les despeses d'intermediació -ja que la majoria de testimonis no són anuncis 
directes de propietaris i, per tant, porten implícits el cost de gestió de qui els anuncia- quedaria 
compensat pel factor d'homogeneïtzació que aplicaríem per adequar els exemples trobats a la situació 
del producte acabat a valorar (antiguitat, estat de conservació, acabats, equipament, etc.): totes les 
mostres, tot i presentar un bon estat de conservació, són edificacions d'entre 5 i 20 anys d'antiguitat. 
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Si es considera la cessió del 10% de l’aprofitament, els ingressos per venda dels habitatges lliures: 
7.673,28 m² x 2.399,60 €/m²st x 0,9  = 16.571.522,41 € 
 
Pel què fa l'edificació en filera, que correspondran a la reserva del 20% del sostre per a habitatge 
protegit, per obtenir el seu valor de venda consultem el preus màxims publicats per la Generalitat 
(Preus de venda i lloguer d'HPO segons el Decret 75/2014, de 27 de maig) per a la zona C, on es situa 
el municipi de Regencós: 

El preu de venda publicat es refereix a la superfície útil de l'habitatge.  
 
13 habitatges de 90 m² útils i 38  m² d’annexos. El sostre útil total és de 128 m² i el sostre màxim 
construït de 147,56  m². 
 
Si es considera la cessió del 10% de l’aprofitament, els ingressos per venda habitatges HPO: 
 
13 habitatges x 90 m² útils x 1.394,72 €/m²st = 1.631.822,40 € 
 
13 habitatges x 38 m² útils x 697,36 €/m²st =       344.495,84 € 
 
Total                                                                       1.976.318,24 € x 0,9 = 1.778.686,42 € 
 
Total INGRESSOS:   16.571.522,41 € + 1.778.686,42 € = 18.350.208,82 € 
 
 
Inversió / Despeses: 
 
Valor del sòl i indemnitzacions 
 
1.400.000,00 € 
 
Cost d'urbanització 
 
Les despeses d’urbanització que són necessàries per a l’execució del planejament comprenen la 
totalitat del sector SMU 1* es resumeixen en els següents conceptes:  
 
Urbanització d'espais lliures 4.326 m² x 60 €/m² =     259.260,00 € 
Urbanització de vials  10.815 m² x 150 €/m² =  1.622.250,00 € 
Total       1.881.810,00 € 
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Es preveu un increment del 5% d'aquest valor en concepte del manteniment de la urbanització per 
part de l'Entitat de Conservació durant els primers 5 anys:  
 
1.881.810,00 € + 5% =  1.975.900,50 € 
 
Cost de construcció 
 
Podem assimilar el cost de construcció dels habitatges unifamiliars aparellats amb la mitja entre les 
tipologies "chalet normal de 150 a 300 m² "i “chalet sencillo de 80 a 150 m² ”del núm. 3 del 2017 del 
“Boletín Económico de la Construcción”, estimat en 1.375,76 €/m²st (inclou honoraris i llicències). 
 
0,9 x 7.673,28 m² x 1.375,76 €/m²st = 9.500.932,52 € 
 
Podem assimilar el cost de construcció dels habitatges d’HPO en filera amb la tipologia “habitatge de 
renda social” del núm. 3 del 2017 del “Boletín Económico de la Construcción”, estimat en 944,78 
€/m²st   (inclou honoraris i llicències). 
 
0,9 x 1.918,32 m² x 944,78 €/m²st = 1.631.151,33 € 
 
Total COSTOS DE CONSTRUCCIÓ:   9.500.932,52 € + 1.631.151,33 € = 11.132.083,85 € 
 
Altres i imprevistos 
 
Assessoraments, Notari, assegurances, etc.:  120.000,00 € 
 
Despeses financeres 
 
Corresponen al 10% de les despeses enumerades fins ara: 14.627.984,35 € x 10% = 1.462.798,44 € 
 
TOTAL         16.090.782,79 €   
14% Benefici del promotor         2.252.709,59 € 
 
TOTAL DESPESES:        18.343.492,38 € 
 

 INGRESSOS PER VENDA                                                 18.350.208,82 € 
 Habitatge lliure                                                                      16.571.522,41 € 
 Habitatges HPO                                                                       1.778.686,42 € 
 DESPESES                                                                              19.343.494,38 € 
Adquisició del sòl i indemnitzacions                                     1.400.000,00 € 
Cost d’urbanització                                                                   1.975.900,50 € 
Cost de construcció                                                                 11.132.083,85 € 
Altres i imprevistos                                                                      120.000,00 € 
Despeses financeres                                                                  1.462.798,44 € 
Benefici del promotor                                                               2.252.709,59 € 

 
 
BALANÇ 
 
Els ingressos per venda són una mica superiors a les despeses. A partir dels valors establerts podem 
comprovar l'equilibri de l'operació, quedant per tant demostrada la seva viabilitat. 
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4.2.2. JUSTIFICACIÓ COMPARATIVA ENTRE EL RENDIMENT ECONÒMIC DERIVAT DE 
L'ORDENACIÓ VIGENT I EL QUE RESULTA DE LA NOVA ORDENACIÓ 

La comparativa entre el rendiment econòmic de l’ordenació vigent i la proposada porta a pensar que 
les dues són molt similars.  

Pel que fa a les despeses, aquestes es tradueixen bàsicament en les despeses d’urbanització. La 
superfície mínima de cessions disminueix lleugerament en relació al planejament vigent. Com s’ha 
explicat al punt 2.5 de la memòria, si en el planejament vigent es preveien 17.979 m² de cessions, en la 
nova ordenació aquesta xifra baixa als 16.751 m², però tenint en compte que una part de l’àmbit ara 
queda en sòl no urbanitzable, i per tant no s’hi ha de fer cessions. Aquesta rebaixa de 1.228 m² no 
tindrà un impacte econòmic significatiu, atès que els vials i zones verdes a urbanitzar són els mateixos, 
i la reducció afectarà a equipaments i espais lliures rurals amb poca necessitat d’urbanització 

Pel que fa als beneficis, podem considerar que l'única diferència substancial entre el planejament 
vigent i el proposat és l'augment de la densitat d'habitatges, que passa de 51 a 58, i la reducció del 
sostre total a desenvolupar a l’àmbit de 10.390,90 m² a 9.591,60 m². 

Tenint en compte que, segons s’ha analitzat, no existeix mercat per a les tipologies d’habitatge de 
superfície major de 180 m² de sostre que preveia el planejament vigent, es pot concloure que la 
reducció de sostre amb un petit augment de la densitat simplement ajudarà a aconseguir que els 
beneficis per m² de la promoció s’ajustin a les taxacions realitzades, i per tant, malgrat la petita 
reducció del sostre, permetin afrontar les despeses del desenvolupament, que podia estar en risc amb 
el model d’habitatges de gran superfície que es preveia fins ara. 
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5. INFORME AMBIENTAL 

5.1. ANTECEDENTS 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós, aprovat definitivament el 29 de juny de 2006, 
es va tramitar donant compliment a l’article 59 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, TRLU i a 
l’article 10.3 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, amb un Informe Mediambiental que va fer un anàlisi i diagnosi 
dels aspectes més rellevants de la situació dels vectors ambientals del municipi i que, per tant, inclou 
els dels dos sectors inclosos en aquesta modificació. 

5.2. LEGISLACIÓ VIGENT 

- Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i consolidat amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes. 

D’acord amb la Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, les modificacions del Pla 
que no comportin cap modificació substancial de les estratègies, les directrius i les propostes del pla i 
que no puguin produir diferències apreciables en les característiques dels efectes previstos sobre el 
medi ambient, no cal sotmetre’ls a avaluació ambiental.  

5.3. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE POUM 

La proposta de modificació únicament es planteja unir i reduir els límits de dos sectors de 
planejament, un de sòl urbà no consolidat i altre de sòl urbanitzable, amb la finalitat de sumar 
edificabilitats i cessions amb una proposta que, sense perdre de vista cap dels objectius del dos sectors, 
pugui ser més coherent i adequada a l’estructura del nucli urbà i als aspectes i elements rellevants de 
l’àmbit.  

L’ús previst és el d’habitatges unifamiliars i, amb una petita disminució de l’edificabilitat, de 10.390,90 
m² a 9.591,60 m², es proposa un petit increment de la densitat per tal de fer habitatges més adients al 
moment actual. La proposta planteja 58 habitatges mentre que al planejament vigent se’n preveuen 51. 

La Modificació actual no comporta cap modificació substancial de les estratègies previstes al POUM i, 
en aquests 12 anys, no hi ha hagut modificacions dels aspectes i elements rellevants de l’àmbit de 
planejament. És per això que es considera que no cal sotmetre-la a avaluació ambiental, però cal 
presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar, per tal que aquest declari la no-
subjecció del pla a l’esmentada avaluació. 

5.4. ANÀLISI I DIAGNOSI DELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LA SITUACIÓ DELS 
VECTORS AMBIENTALS DELS SECTORS SMU-6 i SPU-1 

El POUM vigent proposa un creixement residencial compacte i concèntric a l’entorn del nucli 
consolidat que afavorirà el manteniment de la població actual i l’increment moderada d’aquesta. 
Aquest creixement ha d’afavorir a un dinamisme social sostenible. El POUM també estableix 
directrius pel desenvolupament dels dos sectors objecte d’aquesta modificació, SMU-6 i SPU-1 i 
realitza el corresponent estudi Mediambiental. 

L’anàlisi i la diagnosi s’estructura en tres apartats: 
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1. Descripció dels aspectes i elements rellevants de l’àmbit 

En aquests darrers 12 anys, no s’han produït modificacions importants dels aspectes i 
elements rellevants de l’àmbit de planejament pel que és del tot vigent l’estudi Mediambiental 
del POUM.  

L’àmbit és una zona amb dos feixes separades pel camí del cementiri ocupada per camps erms 
i alguna zona d’arbrat. A l’est, limita amb el nucli antic i una petita part està ocupada per un 
aparcament sense urbanitzar. A l’oest, al nord del camí destaca un petit torrent amb arbres 
que l’acompanyen i al sud del camí un bosquet d’alzines i pins de notable interès. Destaquen 
també dos ametllers situats sobre el mateix camí i un antic pou de pedra inclòs al precatàleg 
històric i arquitectònic del municipi.  

Existeixen diversos camins rurals que creuen o s’inicien en aquest sector i que cal respectar i 
integrar en l’ordenació urbana. 

2. Objectius de la protecció ambiental 

- Conservar i preservar la massa arbrada present a l’oest del sector. 

- Considerar l’accessibilitat des de les zones més centrals a les zones rurals i forestals i viceversa 
respectant la topografia i els camins existents.  

- Considerar la xarxa de camins existent. 

- Considerar els cursos fluvials encara que tinguin poca entitat. 

- Considerar els arbres singulars i els elements arquitectònics d’interès. 

3. Criteris ambientals de la proposta de modificació 

- Mantenir tots els criteris ambientals del POUM vigent. 

- Preservar de la urbanització els sòls situats al nord del nucli urbà i a l’est del camí de Can 
Cremany 

- Realitzar una xarxa viària que malli tots els carrers, camins i andrones existents. 

- Preservar el bosquet d’alzines i pins, el curs fluvial i la vegetació associada.        

- Preservar els elements singulars del sector. 

- Realitzar  una  tipologia edificatòria que sigui respectuosa amb la mida d’edificació existent al 
municipi i respectuosa amb el paisatge urbà actual. 

- Adoptar durant l’execució mesures respectuoses amb el medi ambient (minimitzar obertura 
d’accessos, controlar inestabilitats, tractament dels materials d’enderroc, evitar pols i 
vessaments de substàncies contaminants, sistemes constructius  amb poc impacte ambiental, 
sistemes energètics eficients, etc.). 

En definitiva, la previsió de creixement és molt moderada amb la voluntat de mantenir la qualitat 
ambiental. El desenvolupament d’aquests dos àmbits suposa un creixement que posa en relació de 
continuïtat tots els creixements residencials projectats a l’oest del nucli urbà. L’increment de densitat, 
en tant es manté l’edificabilitat dels sector, no produeix diferències apreciables en les característiques 
dels efectes previstos sobre el medi ambient. Es mantenen i s’incrementen els criteris ambientals del 
POUM vigent. 
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6. MEMÒRIA SOCIAL 
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1. ANTECEDENTS

Tal i com indica la memòria d’informació de la Modificació puntual del POUM número 8 en l’apartat 1.1, el POUM 

aprovat definitivament el 2006 va delimitar, entre d’altres, el sector en sòl urbanitzable, SPU 1 Camí del Cementiri i 

el sector en sòl urbà no consolidat SMU 6 Can Cremany. Ambdós sectors preveien que el 20% del sostre residencial 

fos per a habitatge amb protecció oficial.

L’Ajuntament de Regencós va promoure i tramitar una Modificació del POUM (MPOUM número 5) amb l’objectiu 

d’unificar ambdós sectors i que permetés fer un tractament en continuïtat i poder donar i una millor solució al front 

del carrer Cremany. La modificació suposava un increment del sostre, alterava la previsió d’habitatge plurifamiliar del 

SMU6 i incrementava la densitat.

La MPOUM va ser aprovada definitivament per la CTUG però supeditava la publicació i executivitat al lliurament d’un 

text refós, que no es va realitzar pel que el planejament actualment vigent en els dos sectors és el del POUM del 

2006 (vegeu apartat 1.1. Planejament vigent, de la memòria d’informació).

Actualment hi ha la voluntat de reactivar els sectors pel qual es torna a plantejar la necessitat de la modificació, la 

qual es fonamenta en:

- “Classificar com a no urbanitzables les dues parcel·les situades al nord de l’àmbit, mantenint l’actual 

façana del municipi cap al sòl no urbanitzable i reduint la superfície de transformació de sòl.

- Classificar com a sòl urbà, espai lliure privat, la parcel·la consolidada existent a la cantonada entre el 

carrer Cremany i el camí del Cementiri, que pot mantenir la seva estructura actual com a espai lliure 

associat a una de les cases del nucli urbà.

- Ordenar la resta del sòl de l’àmbit en un sol sector per fer una ordenació conjunta i coherent.

- Fer una ordenació més respectuosa i integradora amb les visuals de la façana de la Muralla i de l’Església,

tot respectant els béns d’interès cultural que l’actual ordenació afecta.

- Crear una zona de transició entre els casc antic i el nou creixement.

- Respectar i incloure dins l’entorn urbanitzat el pou que configura la fitxa 19 del “Precatàleg del Patrimoni 

Històric, Arquitectònic i Paisatgístic” del municipi de Regencós, situat junt al camí del cementiri.

- Fer possible que l’aparcament públic existent en l’actualitat de manera provisional en els terrenys del SMU 

6 es pugui configurar com un sistema d’aparcament, que doni servei al nucli antic del municipi.

- Permetre una ordenació d’habitatge protegit unifamiliar en filera, tipologia adequada a les necessitats del 

municipi i als mòduls superficials dels habitatges protegits, 90 m² útils d’habitatge, 30 m² útils de garatge i 

8m² útils de traster.

1



MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 8 DEL POUM DE REGENCÓS MEMÒRIA SOCIAL 

- Permetre un creixement amb tipologia d’habitatge unifamiliar aïllada o apariada que a partir del nucli 

compacte s’obre cap a les rodalies i cap al sòl no urbanitzable, amb unes dimensions al voltant dels 170 

m² adequades als criteris actuals de sostenibilitat i compacitat.”

Apartat 1.4 de la memòria d’informació

La modificació puntual de planejament requereix d’una memòria social que la justifiqui. Si a més la voluntat del 

reajustament de les dimensions dels habitatges és que s’adapti a les necessitats de la demanda del municipi, la 

seva redacció és encara més necessària.

Regencós és un municipi de menys de 500 habitants pel que la informació oficial disponible és força limitada, tal i 

com es veurà en la memòria. No obstant aquesta limitació sí que hi ha uns fets incontestables:

1. En 11 anys dels darrers 20 Regencós ha perdut població, sobretot en els 10 darrers, afectant molt 

l’estructura d’edats;

2. L’habitatge en venda és limitat i molt car;

3. Quasi no hi ha habitatge en lloguer però si que n’hi ha d’ús turístic.

2. LA POBLACIÓ

2.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Regencós, amb 276 habitants al 2018, és un municipi que al llarg dels darrers quatre segles ha tingut una població 

entorn els 250-350 habitants, amb un màxim de 397 al 1787 amb 397 i un mínim al 1717 de 129. L’evolució del 

creixement de població ha estat irregular al llarg del temps, amb períodes de guanys (1900 a 1930) i altres de 

pèrdua, destacant de 1965 a 1986, en què va passar dels 355 habitants al 1960 (339 al 1965) als 255 al 1986, un 

centenar de persones, però una mica menys d’un terç del la seva població (-28’2%).

A partir de la segona meitat de la dècada dels anys 90, segons els censos i padrons, té creixements positius però 

relativament moderats (del 0’2% a l’1,2% anual). El màxim creixement es va produir al 1960, amb un guany relatiu 

de població del 20% (el 3’8% anual) i la pèrdua màxima (sense tenir en consideració les pèrdues per la guerra civil), 

al 1975, amb un 10’5% (2’2% anual).

2
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Creixement anual

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

La sèrie continua del padró1, que abasta des del 1998, dibuixa unes línies d’evolució força més irregulars, al ser 

dades anuals.

De 20 anys, en 9 ha guanyat població, amb tres puntes: el màxim al 2007 amb un augment del 7’2% (+22 habitants),

el 2004 amb un increment del 5’2% (+15 habitants) i el 2009 del 4’2% (+13 habitants). Del 2010 al 2013, i en període 

de crisi perd població, vora una quarantena d’habitants (11% relatiu), però una mirada més àmplia mostra que la 

pèrdua abasta del 2008, tot i el guany del 2009, al 2018, any en què té menys població de tota la sèrie, molt propera 

a la que tenia al 1996 (278 habitants) i 1950 (277).

290 
292 

287 
291 

287 
288 

303 
297 

304 
326 

313 
326 

315 
301 

295 
289 
291 

285 
279 
279 

276 

240 260 280 300 320 340 

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Font. 1998 a 2017 Pàgina web d’IDESCAT, 2018 web de l’Ajuntament de Regencós i elaboració pròpia

1 Tal i com informa l’Idescat al seu web: “L'any 1996 va entrar en funcionament el sistema de gestió contínua i informatitzada 
dels padrons municipals, basat en la coordinació de l'INE. A partir del 1998 s'obtenen xifres de població (a 1 de gener de cada
any), que són declarades oficials pel Consell de Ministres (a finals d'any)”.
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El creixement que ha tingut, ocasionalment elevat, no ha pogut compensar la pèrdua de població, ocasionalment 

també elevada (2010 i 2011), sobretot a causa de més anys de pèrdua que de guany.
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Font. 1998 a 2017 Pàgina web d’IDESCAT, 2018 web de l’Ajuntament de Regencós i elaboració pròpia

2.2. COMPONENTS DEL CREIXEMENT

En els darrers 15 o 20 anys i abans de la crisi, molts municipis de Catalunya han crescut més pel que s’ha acordat 

anomenar migracions internes o mobilitat residencial que no per creixement natural (saldo resultant de la diferència 

entre els naixements i les defuncions), que a partir dels anys 80 va caure en molts municipis fins assolir saldos 

negatius (més defuncions que naixements). Els moviments residencials van incidir positivament en la reactivació de 

la natalitat en força d’aquests municipis si bé l’amplitud del creixement natural va seguir condicionada pels 

increments en la mortalitat.

En els darrers anys, a les migracions internes se’ls va afegir les externes, les quals van ser especialment intenses 

en alguns municipis de Catalunya. La crisi no només les va frenar sinó que a més va propiciar l’emigració.

A Regencós aquestes pautes s’hi reprodueixen però en sentit negatiu en molts anys: a pèrdua de població per 

emigració hi queda associada la reducció de la natalitat, l’envelliment de la població i l’augment de les defuncions.

2.2.1. CREIXEMENT NATURAL

Si bé és des del 1965 que el municipi perd població, en el creixement natural les conseqüències en el creixement 

natural no es manifesten fins més endavant, possiblement perquè partia d’una base de població prou jove. Així, a la 

segona meitat de la dècada dels anys 70 del segle XX, per cada 1’9 naixements hi havia una defunció, quasi el 

doble. En canvi, de 1980 a 1987 les defuncions, de mitjana, passen a duplicar els naixements: per 0’5 naixements, 1 

defunció; en aquest període la natalitat s’ha reduït un 29% (2’1 naixements de mitjana) i la mortalitat ha augmentat

un 173% (4’4 defuncions).

El capgirament del signe del creixement al 1991 no es tradueix tant en un augment significatiu de la natalitat

8’6%), que es moderat en relació el període anterior, però l’acompanya la disminució de la mortalitat (reducció del 
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54%), sent la relació d’1,5 naixements per 1 defunció. La mitjana d’aquest període oculta però una evolució irregular, 

amb algun any amb creixement natural negatiu (per exemple 1992 i 1995).
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

A partir del 2001 si bé de mitjana la natalitat augmenta fins el 2010, el nombre de defuncions tenen un augment més 

significatiu encara, del 65% contra el 8% de la natalitat, reduint-se novament la proporció de naixements per 

defunció: 0’73 per 1. Del 2011 ençà, la natalitat ha tornat a reduir-se, amb la proporció més baixa de tota la sèrie (1’3 

naixements de mitjana) i si bé l’augment de defuncions és moderat (6’1%), la proporció passa a 0’4 naixements per 

1 defunció.

2.2.2. SALDO MIGRATORI

A un creixement natural feble i  irregular s’hi suma uns fluxos migratoris igualment febles i irregulars. La sèrie 

disponible sobre migracions internes abasta a partir del 1988, tot i que es disposa d’una altra sèrie, altes i baixes 

municipals que comprèn els anys de 1981 a 1984 tot i no distingir si l’origen era intern o extern, fet que no es 

considera distorsionant atès des que es té registre de les migracions externes (1988), a Regencós hi comencen a 

arribar a partir del 1998.

De 1982 a 1994 a Regencós hi va haver més persones que es van donar de baixa que d’alta, destacant el 1982 en 

què no hi hagué cap alta i una mica més d’una desena es va donar de baixa i en el sentit contrari, al 1989 en què hi 

hagueren més altes que baixes i el guany fou també de més d’una desena de persones. El balanç global és d’una 

pèrdua d’una mica més d’una desena d’habitants.

En relació les migracions internes del 1988 al 2017 Regencós ha tingut tres períodes amb un saldo positiu, la resta 

ha estat negatiu:

- De 1989 a 1992 per cada 2’6 immigrants hi havia un emigrant; és un dels períodes de major guany 

d’efectius, amb una vintena de nous habitants;
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- De 1995 a 19972 en què la proporció es redueix una mica però segueix sent de més del doble 

d’immigrants que emigrants;

- El darrer, de 2012 a 2017, amb un saldo modest en què immigrants i emigrants quasi s’igualen. Al 2014 i 

2015 el saldo va ser negatiu però l’augment en els altres 4 anys va poder compensar la pèrdua.
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Dels períodes amb saldos negatius, en els anys 1993-1994 i 1998 a 2002 es combinen una important reducció en el 

nombre d’immigrants (-74% i 39% respectivament) amb l’augment més elevat en el nombre d’emigrants, del 108 i 

115% respectivament.

Del 2003 al 2011 hi ha per contra una augment notable en el nombre mitjà d’immigrants, del 131% i si bé l’increment 

en el d’emigrants és menor, del 73%, la base era més amplia pel que el saldo acaba sent negatiu, si bé quasi 

s’igualen: 0’9 immigrants per 1 emigrant. El saldo total és negatiu, de menys d’una desena de persones.

El gràfic següent mostra la relació entre immigrants i emigrants: al 1992 per cada 9 immigrants hi havia 1 persona 

que emigrava i en el punt més baix, al 2009 per cada 0’4 persones que immigrava 1 emigrava. Els punts més àlgids 

destaquen (1991, 1992, 1995 i 2008) però no poden compensar els més baixos i més nombrosos, més de la meitat 

d’anys de la sèrie.

2 En la sèrie hi manca l’any 1996, al correspondre’s amb un any, de fet l’últim, de campanya padronal.
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Si es prenen els tres components de creixement en els darrers anys es pot observar com entre el 2005 i 2008 el

creixement es produeix per saldos amplis de les migracions externes i també per la contribució del creixement 

natural mentre que al 2009 són les migracions internes i un creixement natural prou elevat els que expliquen el 

creixement.

Pel que fa les migracions externes, Regencós no ha atret massa població sent de molt poc volum al municipi; tot i 

que des del 2000 que atreu població provinent d’altres països (no necessàriament de nacionalitat estrangera) i en 

cap any ha superat la desena tot i que al 2003 i 2006 s’hi acosten.

Del 2005 al 2009 únicament al 2005 hi va haver 1 emigrant i cap en la resta d’anys, però el nombre d’immigrants es 

redueix i força: al 2008 cap immigrant i cap emigrant, 2007 i 2009 segueixen havent 2 immigrants, a l’igual que al 

2010 però amb la diferència que en aquest any el nombre d’immigrants assoleix la desena de persones.
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Si bé des de llavors el nombre s’ha reduït força, tret del 2012 i 2017 amb 6 emigrants respectivament, el nombre 

d’immigrants ha seguit sent molt baix pel que des del 2010 predominen els saldos negatius; del 2005 al 2017 el 

saldo total ha estat negatiu, de – 2 persones.

Si es prenen els tres components de creixement en els darrers anys es pot observar que malgrat el baix volum que 

proporcionaven les migracions externes, en alguns anys van esmortir una mica la combinació de saldos negatius en 

el creixement natural i migracions internes però no van poder evitar un resultat negatiu. Igualment, els pocs anys en 

què el creixement natural ha estat positiu, tampoc ha pogut esmortir massa el saldo negatiu de les migracions 

internes (2009, ni tant sols amb el saldo positiu de les migracions externes) i encara menys quan s’han sumat les 

pèrdues per migracions internes i externes (2010).

Saldos

Natural Intern Extern Total

2005 -2 -2 3 -1

2006 0 15 9 24

2007 -3 -9 2 -10

2008 -1 17 0 16

2009 3 -19 2 -14

2010 2 -12 -8 -18

2011 -1 -5 1 -5

2012 -3 5 -6 -4

2013 -2 2 2 2

2014 -2 -1 -1 -4

2015 -3 -4 1 -6

2016 -2 3 -3 -2

2017 sd 2 -4

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

Malgrat les saldos negatius, per al municipi han estat més rellevants les migracions internes que el creixement 

natural i les migracions externes.

2.3. NACIONALITAT

El pes de la població de nacionalitat estrangera a Regencós és al 2017 baix, del 8’2%, inferior al de Catalunya 

(13’8%) i força menor que el del Baix Empordà (18’8%). El municipi va passar de tenir una població d’origen 

estranger amb un pes del 3’5% a l’any 2000 (7’4% al Baix Empordà i 2’9% a Catalunya), un màxim del 16% al 2007 

(22’2% al Baix Empordà al 2009 i 16% a Catalunya al 2010), pes que es redueix en tots tres àmbits.

El gràfic següent mostra clarament l’evolució quasi plana de la població de nacionalitat espanyola i l’evolució més 

accentuada de la de nacionalitat estrangera. Tot i el menor volum, la població de nacionalitat estrangera va 

experimentar augments anuals molt notables fins el 2007, si bé reduint-se anualment i amb pèrdua al 2005 mentre 

que els de nacionalitat espanyola quan han guanyat efectius ha estat amb uns increments relativament poc 

significatius.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Des del 2008 el creixement ha estat negatiu, amb les excepcions al 2010 i 2012, i les reduccions han estat 

igualment més notables que les reduccions de la població de nacionalitat espanyola.

Amb tot, el fet que l’evolució de la població total del municipi segueixi la corba de la nacionalitat espanyola, és 

indicadora de la menor incidència de la població de nacionalitat estrangera al municipi si bé contribueix a atenuar o 

accentuar les pèrdues de població de la nacionalitat espanyola.

Per a expressar-ho de manera senzilla: els augments i reduccions de la població de nacionalitat espanyola són molt 

àtons, es mouen entre el +5’3% (2007) i el -4’3 (2010), mentre que els de nacionalitat estrangera són notablement 

més elevats en quant a guanys, +60% (2001), i pèrdues, -20’7% (2017). El menor volum de població fa que guanys i 

pèrdues es magnifiquin.

Per orígens la que prové de la resta de la Unió europea es majoritària amb dos terços de la població de nacionalitat 

estrangera al 2017; els que provenen d’Amèrica del Sud suposen un 17% de la població de nacionalitat estrangera 

mentre que la resta d’orígens són irrellevants (resta d’Europa, Àfrica i Amèrica del nord i central ) o bé no hi són 

presents (Àsia i Oceania).

Nre Pes
Índex 

masculinitat

Resta UE 16 69,6 1,29 

Resta Europa 1 4,3 --

Àfrica 1 4,3 --

Amèrica del nord i central 1 4,3 --

Amèrica de sud 4 17,4 3,00 

Àsia i Oceania 0 0,0 0,00 

Total 23 100,0 1,05 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Els que provenen de la resta de la UE hi ha una mica més d’homes que de dones mentre que els d’Amèrica del Sud 

hi ha més homes que dones (per 3 homes, 1 dona). De tota manera, els volums són tant baixos que no és 

aconsellable extreure cap conclusió sobre els índexs de masculinitat. La distribució sexual de la població de 

nacionalitat espanyola és més equilibrada tot i haver una mica més d’homes que de dones: 1’02. L’índex de 

masculinitat del municipi era del 1’05.
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A diferència de molts municipis receptors de població de nacionalitat estrangera en què quasi no hi ha efectius de 

persones grans, a Regencós hi tenen un relativament bon pes: el 15’4% dels efectius de 65 a 69 anys són de 

nacionalitat estrangera, en el grup de 70 a 74 anys el 14’3% i en el de 80 a 84 anys el 8’3%. Es pot suposar que 

seran persones jubilades que provenen de la UE.

Amb tot, el gruix de població es troba en els grups d’edat de 35 a 39 i 40 a 44 anys (18% i 13’6% dels efectius dels 

respectius grups d’edat); en conseqüència, els de 15 a 19 anys tenen més pes i suposen una cinquena part dels seu 

grup d’edat mentre que els de 10 a 14 anys suposen únicament el 6%. No hi ha cap menor de 10 anys. 

Així doncs, domina la població adulta i gran i els infants no tenen un pes destacat; la incidència en l’estructura 

d’edats és relativament limitada.

2.4. ESTRUCTURA D’EDATS

La reducció de la natalitat, els anys que van créixer i les pèrdues d’efectius tenen reflex en la seva piràmide d’edats. 

La reducció de la natalitat es manifesta amb una base menor al 2017 que al 2001, els guanys de població en un 

augment dels efectius de 5 a 15 anys, les pèrdues per migracions en una reducció dels efectius joves mentre que la 

població adulta, de 45 a 59 anys, guanya pes mentre que els de 60 a 74 anys perden efectius i pes en relació el 

2001, bàsicament degut a la incorporació anual de volums menors d’efectius en els anteriors grups d’edat: per 

exemple, el nombre de persones que al 2002 van fer 60 anys era menor que el de l’any anterior, i així en molts dels 

anys. Es pot considerar un efecte de les pèrdues de població des de mitjans del passat segle.
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Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

L’índex d’envelliment, que al 2017 és molt elevat, del 157% (per cada 15’7 persones grans hi ha un menor de 16 

anys), en relació al 2001 ha disminuït en 30 punts percentuals, bàsicament a causa dels augments de població de l 
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primer decenni de l’actual segle, per bé que puntuals. Al 20093 l’índex d’envelliment havia disminuït en 46’4 punts 

per la suma de dos factors: augment de la població infantil i reducció de la població gran. Al 2017 hi torna a haver un 

augment de l’índex d’envelliment, ara bé aquest és a causa a una major reducció del nombre d’infants que de les 

persones grans, que també minva el nombre.

2001 2009 2017
2001-

09
2009-

17
2001-

17

Dependència infantil 21,8 23,6 24,6 1,8 1,0 2,8 

Dependència senil 40,8 33,2 38,6 -7,6 5,4 -2,2 

Dependència global 62,6 56,7 63,2 -5,8 6,4 0,6 

Envelliment 187,2 140,8 157,1 -46,4 16,3 -30,0 

Sobreenvelliment 15,1 17,4 13,6 2,3 -3,8 -1,4 

Font. Pàgina web d’IDESCAT i elaboració pròpia

La dependència infantil augmenta al 2009, per un increment relatiu més elevat en els infants que en la població 

adulta i al 2017 per la reducció relativa més forta en els adults que en els infants. 

El pes de la població gran, que al 2001 suposava una quarta part de la població de Regencós s’ha reduït un 9’6% al 

2017 i el d’infants, que al 2001 just superava el 13%, al 2017 augmenta un 7’7%. El grup d’adults redueix el seu pes 

en un 4’5%, en favor dels grans sobretot.

3. LES LLARS

Abans d’entrar en l’anàlisi de les llars, es vol fer una ullada a l’evolució de 3 elements: persones, llars i habitatges i 

veure si mantenen una relació. A la darrera dècada del XX tots tres van augmentar, més el nombre de llars i 

es llars, del 24% en els habitatges i del 7% en la població.

Censos de població i habitatges

Augment

total relatiu anual

1991 2001 2011
1991-
2001

2001-
2011

1991-
2001

2001-
2011

1991-
2001

2001-
2011

població 263 281 293 18 12 6,8 4,3 0,7% 0,4%

llars 80 104 113 24 9 30,0 8,7 2,7% 0,8%

habitatges 145 180 166 35 -14 24,1 -7,8 2,2% -0,8%

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

A la dècada següent augmenta el nombre de llars i població, més els primer que els segons, però es redueix el 

nombre d’habitatges, no se sap si a causa d’enderrocs o que un dels dos censos, el del 2001 o el del 2011, és 

incorrecte. Tot i la disminució en el nombre d’habitatges, el parc existent és suficient per a absorbir l’augment de 

llars.

3 Es pren el 2009 com a referència del màxim volum de població.
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En tot cas, en ambdues dècades, menys persones van necessitar més habitatges, com ho avala l’evolució de la 

dimensió mitjana de la llar: al 1991 era de 3,20 persones/llar, al 2001 de 2,70 i al 2011 de 2,59, aquesta darrera 

superior a la mitjana comarcal (2’55) i catalana (2’54).

3.1. LES LLARS SEGONS EL NOMBRE DE PERSONES

L’increment del nombre de llars per damunt del creixement de població i reducció de la seva dimensió mitjana 

s’entenen millor si es mira l’evolució de les llars segons el nombre de persones.

El més notable és el gran augment de les llars unipersonals, que al 1991 eren el 12’5% de les llars del municipi, i al 

2011 passa a suposar una mica més d’una cinquena part de les llars (increment relatiu del 150%) si bé en relació el 

2001, quan suposaven quasi un terç de les llars de Regencós, hi ha una reducció del 14%.

Les llars de dues persones, augmenten en volum però redueixen el seu pes: al 1991 tenien un pes del 24% i al 2001 

i 2011 del 22%, el mateix pes al 2011 que les llars unipersonals, si bé entre el 1991 i el 2011 augmenta el seu volum 

en un 32%.

El canvi més important es produeix en les llars de 3 persones, que passen de suposar quasi una quarta part de les 

llars al 1991 a superar el terç al 2011, amb un increment del 111%. Al 2001 havien disminuït el seu volum i pes (fins 

el 15%). Les llars de 4 i més persones redueixen volum i pes, sobretot les de 5  i més que al 2011 no assoleixen la 

desena.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Si es compara amb el Baix Empordà i Catalunya, a Regencós les llars unipersonals, de dues i 4 persones tenen 

menor pes mentre que les de 3 en tenen força més, 14 punts percentuals més que al Baix Empordà i Catalunya. Les 

llars de 5 i més persones, tot i la reducció al municipi, tenen una mica més de pes.

Les diferències entre el Baix Empordà i Catalunya són mínimes: una mica més de llars unipersonals i de 5 i més 

persones a la comarca que la mitjana catalana, en la resta rel pes és igual (llars de 3 persones) o quasi igual (de 2 

persones).
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

3.2. LES LLARS SEGONS EL TIPUS DE NUCLI

Al ser un municipi amb poca població, hi ha molt poca informació sobre la caracterització de les llars i a més, té 

problemes de fiabilitat per provenir d’una enquesta (problemes vinculats amb els arrodoniments de la mostra en 

alguns casos i en d’altres dades amb baixa fiabilitat o no disponible).

A Regencós quasi el 80% de les llars tenen un nucli familiar, pes que a Catalunya és del 71% i al Baix Empordà del 

70%, pel que en ambdós àmbits les llars sense nucli (unipersonals i llars de dues o més persones) i les de dos o 

més nuclis tenen volums majors que al municipi.

Com ha estat vist, les llars unipersonals, suposaven una mica més d’una cinquena part a tots 3 àmbits si bé a 

Regencós tenien una mica menys de pes, pel que la diferència la marca les llars sense nuclis de 2 i més persones i 

les de 2 i més nuclis, si bé aquestes darreres tenien poc pes en ambdós àmbits (2’5% al Baix Empordà i 2’1% a

Catalunya).

Llars amb nucli

Regencós Baix Empordà Catalunya
% llars 
nucli

% total 
llars

% llars 
nucli

% total 
llars

% llars 
nucli

% total 
llars

Parella sense fills 33,3 26,5 35,6 25,0 34,6 24,6 

Parella amb fill 55,6 44,2 50,0 35,0 50,6 36,0 

Monoparental 11,1 8,8 14,4 10,1 14,8 10,5 

100,0 79,6 100,0 70,1 100,0 71,1 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Les llars formades per parelles amb fill són les dominants a Regencós, amb el 56% de les llars amb nucli (44% de 

les llars totals), amb una diferència de 5 punts percentuals en relació el Baix Empordà i Catalunya (9% més en 

relació les llars totals), mentre que les monoparentals tenien menor volum i pes, a l’igual que les de parelles sense 

fills respecte les llars amb nucli però una mica més de pes en relació les llars totals.
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4. ELS HABITATGES

Al 2011, segons el cens de població i habitatges, Regencós tenia 166 habitatges, un 14% més que al 1991 però un 

8% menys que al 2001. L’augment més important es va produir primer a la dècada dels anys 70 i en menor mesura 

a la dels anys 90 del passat segle. Es podria fer una estimació del nombre d’habitatges al 2017 afegint-hi l’habitatge 

acabat a partir del 2012 segons els certificats finals d’obra4, però a Regencós no se n’ha acabat cap.
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Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Pel que fa a la pèrdua d’habitatge entre els dos darrers anys censals, una hipòtesi seria que hi hagués hagut un 

nombre elevat d’enderrocs o que el cens del 2011 considerés que habitatges que en l’anterior cens eren considerats 

en estat deficient, dolent o ruïnós (el 90’4% dels habitatges es trobaven en edificis en bon estat de conservació), ja 

no podien ser considerats habitatges.

En tot cas, d’una consulta al cadastre (desembre de 2018) la proporció d’immobles amb ús d’habitatge és quasi 

igual a la del cens del 20115.

Immobles nre Pes

Urbana 115 68,0 

Rústic 54 32,0 

Total 169 100,0 

Font. Seu electrònica del cadastre i elaboració pròpia

4 No s’ha tingut en consideració el nombre d’enderrocs, del qual es desconeix la xifra.
5 No s’ha cercat els casos en què la propietat vertical pot ocultar edificis amb més d’un habitatge. La proporció d’habitatge 
plurifamiliar és molt baixa al municipi, tal i com s’exposa a l’apartat 4.3.
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4.1. ELS HABITATGES SEGONS TIPUS

L’ús de l’habitatge com a residència principal era dominant al 1960 (100%) i 1970 (92%). En aquell any ja apareix un 

nombre d’habitatges destinats a segona residència (el 5%) i una petita part que romania buida (2%). El pes de 

l’habitatge principal va retrocedir fins al mínim del 55% al 1991 però segons el cens no a favor de l’ús de segona 

residència sinó per cap ús. 

Aquesta dada podria ser certa si es té en compte que Regencós va perdre població del 1965 al 1986 i si bé al 1991 

en torna a guanyar, no es prou com per a recuperar la pèrdua soferta. També significaria que el municipi com a 

destinació de la segona residència no era encara una opció determinant.

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Al 2001 el pes de l’habitatge principal augmenta fins el 58% que si bé suposa un augment del 30% del nombre 

d’habitatges, aquest increment és inferior als altres usos. Pel que fa a aquests darrers, la segona residència passa a 

suposar quasi un terç de l’habitatge mentre que els buits redueixen el seu pes. Aquest canvi de pesos podria ser a 

causa que el municipi es consolida com a destinació de la segona residència més a causa de l’oferta d’habitatge de 

característiques atractives per a perfils concrets de la població que a causa de la construcció d’habitatge unifamiliar 

aïllat tipus xalet, que també n’hi hagué. Tot amb tot, l’habitatge buit seguia tenint un pes prou elevat, de l’11%.

El cens del 2011 mostra una consolidació del procés de transformació a municipi de residència habitual, si bé just 

s’acosta al 70% dels habitatges; l’augment es produeix per la reducció del nombre d’habitatges de segona 

residència (-21%) i buits (-58%), els darrers dels quals es redueixen fins el 4’8%, volum que pot suposar poc marge 

per al mercat de l’habitatge.

Regencós té molt més habitatge d’ús principal que el baix Empordà, que no arriba a la meitat dels seus habitatges, i

menys que la mitjana catalana, que just supera les tres quartes parts de l’habitatge total. És també l’únic àmbit 

territorial en què l’habitatge buit és molt poc significatiu.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Afegir que segons el Registre de Turisme de Catalunya gestionat pel Departament d’Empresa i Coneixement, al 

2018 hi havia 12 habitatges d’ús turístic a Regencós, (13 al 2017 amb 72 places), un 7% dels immobles amb ús 

d’habitatge.

4.2. RÈGIM DE TINENÇA DE L’HABITATGE PRINCIPAL

La propietat ha estat el règim de tinença dominant en les dues dècades censals del 82’5% al 1991 al 87% al 2011.

L’habitatge en lloguer ha reduït volum i també pes.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Al 1991 el 56% de les llars de Regencós tenien l’habitatge pagat i cap tenia pagaments pendents, una quarta part 

havia rebut l’habitatge en herència en donació i un 17’5% estava en lloguer (s’ha assimilat a lloguer l’habitatge cedit 

gratis o a baix preu). La relació al 2001 canvia, amb la disminució dels habitatges pagats fins el 44%, tant perquè no 

augmenten en nombre com per l’augment del que tenien pagaments pendents i els que el van rebre en herència o 

donació.

Al 2011 segueix reduint-se el pes de les llars amb l’habitatge pagat fins el 30% (també es redueix el volum) però 

segueix augmentant les que tenien pagaments pendents, fins el 35% i es redueix el nombre i pes dels que l’han 

rebut per herència o donació. L’habitatge en lloguer, que en volum es va mantenir igual al 1991 i 2001, al 2011 es 

redueix en un 40%.
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1991 2001 2011
Règim de tinença de l'habitatge principal Nre Pes Nre Pes Nre Pes

Propietat
Compra pagada 45 56,3 46 44,2 35 30,4 

Compra amb pagaments pendents 0 0,0 13 12,5 40 34,8 

Herència o donació 21 26,3 31 29,8 25 21,7 

Lloguer
Lloguer 10 12,5 6 5,8 0 0,0 

Cedit gratis o a baix preu 4 5,0 8 7,7 10 8,7 
Altres Altres formes 0 0,0 0 0,0 5 4,3 

Total 80 100,0 104 100,0 115 100,0 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

L’accés a la propietat de l’habitatge principal va ser possible recorrent a l’endeutament, probablement com solia 

haver estat (no hi ha dades censals anteriors al 1991) i possiblement també a causa d’unes polítiques d’habitatge 

que han propiciat la compra en detriment del lloguer si bé a Regencós tant les característiques dels habitatges (per 

exemple, domini dels habitatges de grans dimensions), el seu preu, les febles dinàmiques constructives i el relatiu 

baix grau de transaccions immobiliàries, com l’elevat pes dels habitatges rebuts en herència o donació posa de 

relleu, el dificulten.

El pes de l’habitatge de compra ja pagat és inferior al Regencós que al Baix Empordà i Catalunya mentre que els 

que encara tenen pagaments pendents se situa enmig dels dos, més elevat que al Baix Empordà i menor que a la 

Catalunya. La diferència principal en relació els altres dos àmbits és l’important pes dels habitatges rebuts en 

herència o donació: al 2011 encara era una cinquena part de l’habitatge principal mentre que en els altres dos altres 

àmbits no assolia el 10%.
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Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

4.3. CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES I IMMOBLES

Segons el cens d’edificis i immobles del 2011, al Regencós el tipus d’edifici dominant era l’unifamiliar, amb quasi el 

97% dels edificis del municipi; els bifamiliars suposarien gairebé el 2%, els de 3 i 4 són testimonials i no tenen 

edificis de 5 i més immobles. Al Baix Empordà, el pes dels edificis amb 1 immoble d’una mica més de tres quartes 
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parts, el bifamiliar tenia una mica més de pes, del 7%, i els de 5 a 9 d’una mica més del 5%. La resta tenien una 

presència molt menor a la comarca. Al municipi i comarca dominen els edificis unifamiliars.

Nre 
immobles 

edifici

Regencós Baix Empordà

Nre Pes Nre Pes

1 153 96,8 38.664 78,1

2 3 1,9 3.528 7,1

3 1 0,6 1.570 3,2

4 1 0,6 1.153 2,3

5 - 9 0 0,0 2.756 5,6

10 - 19 0 0,0 1.306 2,6

20 - 29 0 0,0 301 0,6

30 - 39 0 0,0 100 0,2

40 i més 0 0,0 156 0,3

Total 158 100,0 49.534 100,0 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Agregant el nombre d’edificis amb 3 i més immobles (es diferencia els bifamiliars), a Regencós una mica menys 

d’una cinquena part dels edificis són plurifamiliars, proporció similar al Baix Empordà.

Fent una translació segons el nombre d’immobles, la proporció no canvia gaire a Regencós si bé l’unifamiliar redueix 

el seu pes al 92% dels immobles, i els bifamiliars l’augmenten al 3’6%. Les diferències són majors al Baix Empordà: 

l’unifamiliar es redueix a un terç mentre que el plurifamiliar supera de llarg la meitat dels immobles (58’7%).

Edificis Immobles

Regencós Baix Empordà Regencós Baix Empordà

Nre Pes Nre Pes Nre Pes Nre Pes

Unifamiliars 153 96,8 38.664 78,1 153 92,2 38.664 34,9 

Bifamiliars 3 1,9 3.528 7,1 6 3,6 7.056 6,4 

Plurifamiliars 2 1,3 7.342 14,8 7 4,2 64.949 58,7 

Total 158 100,0 49.534 100,0 166 100,0 110.669 100,0 

Font. Pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Quant a superfície útil de l’habitatge principal al 20116 la informació que proporciona el cens és incomplerta pel que 

s’ha optat emprar la superfície construïda consignada al cadastre, possiblement més ajustada a la realitat, però no 

permetrà cap comparació amb la comarca.

Els habitatges de Regencós són de grans dimensions: una mica menys de dos terços dels habitatges tenen una 

superfície construïda de més de 150 m², de mitjana 273’2 m² i un 13% la tenen entre 126 i 150 m² (137’5 de mitjana) 

i de 101 a 125 m²c (112’2).

6 La comparació amb les dades dels dos censos anteriors no es pot fer ja que han variat els trams o grups; al 1991 i al 2001 els 
grups eren de 10 en 10 m² útils (per exemple de 30 a 39 m²) mentre que al cens del 2011 proporciona unes altres agregacions 
(seguint l’exemple, de 30 a 45 m² útils).
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Nre Pes
mitjana 

m²c

< 50 m² 6 3,6 35,0 

51-75 m² 6 3,6 61,7 

76-100 m² 11 6,5 92,3 

101-125 m² 22 13,0 112,2 

126-150 m² 22 13,0 137,5 

> 150 m² 102 60,4 273,2 

Total 169 100,0 206,8 

Font. Seu electrònica del cadastre i elaboració pròpia

L’habitatge de dimensions mitjanes i petites té un pes quasi testimonial: un 6’5% té entre 76 i 100 m² (92’3 de 

mitjana) i un 3’6% de 51 a 75 (61’7 de mitjana) i inferior als 50 m² (35 de mitjana).

El 84’6% dels edificis han estat construïts a partir de la dècada dels anys 60 del passat segle i un terç es 

corresponen a la dècada dels anys 70, destacant el 1980 en què es van acabar el 25’4% dels acabats en aquest 

període i els anys 1975 i 1979 en què es va construir quasi el 17% respectivament.

Nre Pes

Abans 1900 8 4,7 

1900 a 1920 0 0,0 

1921 a 1940 5 3,0 

1941 a 1950 4 2,4 

1951 a 1960 9 5,3 

1961 a 1970 19 11,2 

1971 a 1981 59 34,9 

1982 a 1991 29 17,2 

1992 a 2001 19 11,2 

2002 a 2011 14 8,3 

2012 a 2018 3 1,8 

Total 169 100,0 

Font. Seu electrònica del cadastre i elaboració pròpia
Nota: pot haver edificis que hagin estat rehabilitats o restaurats integralment pel que la data de construcció consignada es 

correspon amb aquesta darrera.

De la relativa modernitat del parc d’habitatges del municipi en resulta que el 95’7% dels habitatges d’ús principal

estiguin en edificis en bon estat de conservació segons el cens del 2011 i el 4’3% restat en deficient estat de 

conservació. Al cens no consta que hi hagi habitatges principals que estiguin en edificis en mal estat de conservació.

4.4. DINÀMIQUES CONSTRUCTIVES I TIPUS D’HABITATGES CONSTRUÏTS

No hi ha informació disponible sobre les dinàmiques constructives anteriors als anys 80 més enllà del registre que 

proporciona el cadastre sobre data de construcció de l’edifici, el qual indicava que el 46% havien estat construïts 

entre el 1961 i 1980, en dues dècades, i un 15% era anterior a aquests.

A la dècada següent la construcció (els habitatges acabats) es va reduir acabant-se el 17% dels habitatges i la 

tendència a la reducció, segons les dates que consten al cadastre, ha augmentat en cada dècada; l’11% a la dècada 

dels anys 90, 8% en la primera dècada del s.XXI i 1’8% entre el 2012 i 2018.
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L’explotació dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors (habitatges iniciats), dels certificats finals d'obres 

dels col·legis d'aparelladors (habitatges acabats) i del les cèdules d’habitabilitat de primera ocupació, estadística 

elaborada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, certifiquen l’anteriorment exposat: entre el 1992 i 2017 es van 

iniciar 51 habitatges, el 41% dels quals al 2006, però únicament se’n van acabar 33, quasi dos terços dels iniciats, i 

es van concedir 32 cèdules de primera ocupació, quasi el 100% dels acabats.

L’única divergència és que segons el cadastre és que hi ha 3 habitatges construïts entre el 2012 i 2016 mentre que 

segons els certificats finals d’obra no n’hi ha cap. Dels 3, un es va construir al 1957 i al 2013 s’hi van fer reformes, 

pel que consta aquesta darrera data. 
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Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

Si la mirada es fa en relació la població resident al municipi, l’impacte és superior al que els nombres estrictes 

mostren. Així per exemple, els 21 habitatges iniciats al 2006 en relació la seva població va suposar un impacte del 

69 ‰ habitants i els 9 acabats en aquell any, del 29’6‰. En canvi, en relació les cèdules, destaquen el 1998 amb el 

20’7‰, 2005 (16’8‰) i 2008 (12’8‰), mantenint força concordança amb els acabats si bé amb una distribució anual 

una mica més àmplia ja que no necessàriament s’ocupen el mateix any de finalització de l’obra.
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Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia
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Si es comparen les dinàmiques constructives del municipi amb el Baix Empordà i Catalunya en tots els períodes les 

dinàmiques al municipi han estat inferiors als altres dos àmbits i la reducció en període de crisi ha estat més forta al 

municipi.

Índex constructiu, per 1.000 habitants

1998-2017

Iniciats Acabats Cèdules

Regencós 7,0 3,8 4,7 

Baix Empordà 15,9 12,0 11,2 

Catalunya 8,0 6,8 5,8 

2009-2015

Regencós 0,0 0,5 1,4 

Baix Empordà 1,6 3,9 3,9 

Catalunya 1,4 2,5 2,3 

2016-2017

Regencós 0,0 0,0 0,0 

Baix Empordà 2,1 1,4 1,8 

Catalunya 1,4 1,0 1,0 

Font. Dades pàgina web de l’IDESCAT i elaboració pròpia

4.4.1. QUÈ S’HA CONSTRUÏT

L’estadística elaborada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir dels visats dels col·legis d’aparelladors 

aporta més informació sobre quin tipus d’habitatge s’ha construït en els darrers 19 anys.

Segons més de la meitat de aquesta l’habitatge acabat ha estat en edifici unifamiliar, amb domini de l’ unifamiliar 

aïllat (52%) i el 43’5% en edifici plurifamiliar, el 80% del qual es va acabar al 2006, percentatge que contrasta amb el 

baix pes que té aquesta tipologia al municipi.

52,2%

4,3%

43,5%

unifamiliars aïllats unifamiliars adossats plurifamiliars en bloc

Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia

Aquesta mateixa estadística proporciona informació per trams de superfície construïda. Un terç de l’habitatge acabat 

era de grans dimensions de més de 150 m² construïts i una quarta part més tenia entre 126 i 150 m². Destaca un

terç que tenien entre 76 i 100 m² i que es corresponen amb els habitatges acabats en edifici plurifamiliar al 2006.
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4,3%

0,0%

34,8%
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26,1%

34,8%
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de 76 a 100 
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de 101 a 125 
m2

de 126 a 150 
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més de 150 m2

Habitatges acabats segons superfície

Font. Pàgina web del departament de Territori i Sostenibilitat i elaboració pròpia

4.5. ELS PREUS DELS HABITATGES SEGONS L’ESTADÍSTICA OFICIAL

No hi ha informació oficial sobre compravendes registrades per a municipis menors de 5.000 habitants i la publicada 

sobre fiances de lloguer dipositades a Incasòl al municipi de Regencós no aporta gran cosa, a banda de mostrar que

hi ha hagut molt poc habitatge en lloguer des del 2005, i que la quantitat era tant baixa que no es publica el preu 

mitjà de lloguer.

Dels 13 anys que composen la sèrie, únicament en 9 hi ha hagut contractes de lloguer. En relació la població al 

2017 s’assoleix el màxim 7’2 contractes per mil habitants, però aquest és degut a la pèrdua de població i no a 

l’augment del nombre de contractes, que es igual als del 2015.

0,0 

6,4 7,0 
7,2 

5,8 

20,5 

7,6 

20,8 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de contractes per 1.000 habitants

Regencós Baix Empordà Catalunya

Font: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer 
dipositades a l'INCASÒL i elaboració pròpia.
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4.6. EL MERCAT DE L’HABITATGE

Per l’anàlisi del mercat immobiliari s’ha analitzat els habitatges en oferta als portals immobiliaris a novembre del 

2018. Després de filtrar entrades repetides s’ha obtingut una mostra de 19 habitatges, tots de compravenda. No s’ha 

trobat cap oferta d’habitatges en lloguer, tot i que com ha estat vist, un 7% dels immobles són habitatges d’ús turístic 

(vegeu apartat 4.1). La mostra suposa l’11% dels immobles al 2018. 

L’oferta està composada per habitatges unifamiliars de diverses modalitats però amb el denominador comú de grans 

dimensions i preus d’oferta molt elevats:

- Xalets, amb una mica més d’un terç de l’oferta, una superfície mitjana de 394 m²c i un preu de venda mitjà 

de 880.000 €.

Tipus Nre Pes
Superfície 

(m²c)
Preu total 

(€) € / m²c

Casa 2 10,5 211,5 645.000,0 3.188,6 

Entremitgeres 5 26,3 182,8 331.400,0 2.041,4 

Masia 5 26,3 743,6 1.898.000,0 2.864,3 

Xalet 7 36,8 394,0 880.000,0 2.096,5 

Total 19 100,0 411,2 978.789,5 2.399,0 

Font: Oferta: elaboració pròpia a partir d’informació obtinguda dels portals immobiliaris.

- Entremitgeres, amb una mica més d’una quarta part de la mostra, de menors dimensions que la resta, de 

183 m²c i també el menys car de tots, amb un preu mitjà de 331.400 €.

En l’oferta hi ha un edifici que requereix d’una reforma integral i que pot contribuir al menor preu mitjà, tot i 

que l’oferta no indica cap rebaixa de preu.

- Masies, també amb una mica més d’una quarta part de l’oferta, de molt grans dimensions, 744 m² 

construïts, i l’oferta més cara, 1.898.000 € de mitjana (el preu més car és de 3,5 milions d’euros);

- Les cases, amb el 10’5% de la mostra, les segones de menor superfície, 211’5 m²c, i un preu mitjà de 

645.000 €.

En l’oferta hi ha també un edifici que requereix d’una reforma integral i que pot contribuir al menor preu 

mitjà, l’oferta indica cap rebaixa de preu i també que actualment té llogaters, factor que també podria haver 

contribuït a .

Les cases i entremitgeres es deuen situar al nucli antic de Regencós mentre que els xalets en les seves extensions, 

d¡aquí possiblement les diferències en quant a superfícies mitjanes construïdes.

Que el preu mer m² construïts no superi els 2.100 € en xalets no ha de fer perdre de vista que el preu total és molt 

elevat, inassolible per a moltes persones.

L’única oferta que es podria considerar més assequible són les cases entrenitgeres, però és una oferta molt limitada 

i possiblement també cara per a moltes persones.
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5. CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES

Quasi no hi ha informació pública sobre les característiques socioeconòmiques per a municipis de menys de 1.000 

habitants. Informació sobre la renda familiar disponible bruta (RFDB), producte interior brut (PIB), etc. únicament és 

publiquen per a municipis de més de 5.000 habitants, pel que l’aproximació es fa analitzant l’evolució de l’atur, els 

beneficiaris de prestacions per desocupació i els inscrits al registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció.

5.1. EVOLUCIÓ DE L’ATUR

Al Regencós el nombre d’inscrits a l’atur (a 31 de març) ha estat elevat en bona part dels anys que componen la 

sèrie, especialment entre el 2009 i el 2015 i amb el màxim al 2011, i amb un llarg període d’estancament que abasta 

del 1983 al 1995, una reducció del 1996 al 2001. El nombre més baix d’inscrits a l’atur s’enregistra als anys 2016 i 

2018.
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Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia

Nota: mitjanes anuals

Per grups d’edat la crisi no els afecta a tots de la mateixa forma: els que més el pateixen són els grups de 40 a 54 

anys i de 60 i més tot i que la distribució en el temps varia segons grups  d’edat: 

- Els de 50 a 55 anys tenen més efectius entre el 2007 i 2011 mentre que els de 55 a 59 del 2005 al 2009 

mentre que en plena crisi es redueix el volum.

- Els de 40 a 44 anys els comença a afectar a partir del 2009 i es perllonga fins el 2014, si bé amb major 

intensitat al 2010 i 2011 mentre que els de 45 a 49 anys l’augment significatiu es dóna al 2011 i no és fins 

el 2015 que la reducció es fa notar.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16-19 0,3 0,0 0,0 0,2 0,7 0,3 0,0 0,3 0,5 0,8 0,0 0,5 0,6 

20-24 0,6 0,7 0,8 0,1 1,0 0,2 1,3 1,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 

25-29 0,5 0,2 0,6 0,3 0,8 0,8 0,8 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,6 

30-34 1,0 1,2 1,0 0,6 0,4 0,8 0,5 1,3 0,5 0,8 0,3 0,3 0,5 

35-39 0,4 2,0 1,3 0,9 1,7 2,9 2,5 2,6 2,4 1,0 0,4 0,4 0,9

40-44 0,8 1,1 0,2 0,8 2,4 4,2 5,3 2,8 3,1 2,5 1,2 0,1 0,0 

45-49 0,6 1,4 0,9 0,6 0,1 1,3 4,0 3,9 3,0 3,1 1,8 0,8 0,3 

50-54 1,1 0,8 0,4 0,8 2,0 2,6 3,1 2,8 2,8 1,8 0,8 0,0 0,0 

55-59 2,8 2,5 2,9 2,2 2,0 1,1 1,1 1,3 1,3 2,0 0,4 0,0 0,0 

60 i més 1,2 1,3 2,3 3,7 3,3 3,4 2,0 1,7 2,0 0,7 1,8 0,4 1,0 

Total 9,3 11,1 10,4 10,1 14,3 17,5 20,7 18,1 15,6 13,0 6,9 2,5 4,4 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia

Nota: mitjanes anuals

Una altra visió la dóna mirar quina repercussió té en el total d’efectius de cada grup d’edat (indistintament si són o 

no població activa). Per exemple, en el cas dels més joves, que en l’anterior taula no destacaven atès que en cap 

any van assolir l’1 de mitjana, el 2014 suposaven el 7% dels efectius d’aquest grup d’edat i al 2017 en tenien 

proporcionalment més que en els pitjors anys de la crisi, tot i que si s’analitza l’evolució del nombre d’efectius al

2016 i 2017 se’n perden pel que l’impacte augmenta. Igualment, pot ser que el menor nombre dels inscrits a l’atur en 

els anys pitjors de la crisi fos degut a un augment dels que van optar per seguir amb els estudis postobligatoris (en 

aquells anys guanyen efectius).

Evolució de l’atur registrat per grups d’edat, en % sobre el grup d’edat

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2005-
2017

2008-
2017

16-19 2,5 0,0 0,0 1,5 4,7 2,7 0,0 4,3 4,5 7,3 0,0 3,8 5,5 3,0 3,9 

20-24 4,6 5,8 5,3 0,7 6,7 1,4 10,0 10,0 1,1 2,5 2,5 1,1 4,3 -0,3 3,6 

25-29 2,5 1,0 2,7 1,8 6,7 5,7 10,0 3,3 0,0 2,9 2,5 0,0 5,0 2,5 3,2 

30-34 4,0 4,6 5,0 2,4 1,4 3,2 2,5 6,5 2,8 5,7 2,0 2,7 4,2 0,2 1,8 

35-39 1,9 7,7 3,9 3,0 5,7 11,6 10,0 10,4 9,2 4,0 1,7 1,5 4,1 2,2 1,1 

40-44 3,6 4,8 0,8 3,0 8,3 14,5 18,9 9,7 11,9 8,6 4,3 0,5 0,0 -3,6 -3,0 

45-49 2,1 5,2 3,2 2,2 0,4 6,2 21,1 18,6 13,6 12,4 9,0 4,0 1,3 -0,8 -0,9 

50-54 7,3 4,0 2,2 4,4 9,1 10,8 11,9 11,2 10,8 9,0 4,0 0,0 0,0 -7,3 -4,4 

55-59 20,0 27,8 20,7 13,8 13,3 6,9 6,1 10,0 8,7 10,0 1,9 0,0 0,0 -20,0 -13,8 

60 i més 6,7 7,2 14,4 24,7 17,4 21,3 15,4 11,3 12,5 4,4 12,9 2,5 7,7 1,0 -17,0 

Total 4,9 5,7 5,0 5,0 6,8 9,0 11,6 10,2 8,9 7,4 4,0 1,5 2,6 -2,4 -2,4 

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia

Nota: mitjanes anuals

Els de 20 a 24 anys, amb un 10% dels efectius inscrits a l’atur al 2011 i 2012, mantenen estables el nombre 

d’efectius en tot el període (amb alguna variació anual) pel que la reducció a partir del 2013 per sota del nombre dels 

inscrits des del 2005 pot ser ocasionada tant per una millora a l’accés al treball com per una perllongació dels 

estudis postobligatoris (universitaris, postgraus i mestratges).

El grup de 30 a 34 anys és el que menys efectius ha tingut inscrits a l’atur i també durant menys temps. És un grup 

que redueix el seu volum total en molts anys de la sèrie; de fet són els que més efectius perden entre el 2005 i 2017 
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(aporten tres quartes parts de les pèrdues totals en els grups d’edat activa) pel que és possible que el baix pes hagi 

estat motivat més per emigració que per millora de l’accés a la feina.

En tot cas, l’anterior taula mostra com és la població més grans en edat activa s’ha fet sentir més l’atur però que 

aquesta ha estat anterior a la crisi i que al 2011 hi ha menys inscrits que al 2008 en el cas dels de 60 i més anys, o 

en relació el 2006 en el cas dels de 55 a 59.

Mentre que els primers han guanyat efectius, els segons n’han perdut però guanys i pèrdues no es poden associar 

directament a la reducció o augment (per emigració en ambdós casos) dels inscrits a l’atur: per exemple, el 2006 els 

de 55 a 59 anys tenen el nombre màxim d’inscrits a l’atur: és un any que guanyen efectius a l’igual que el següent 

en què es redueix el nombre d’inscrits a l’atur. 

En aquests grups d’edat els canvis no són tant a causa dels guanys o pèrdues d’efectius com en l’evolució de l’atur 

segons sectors i branques d’activitat.

Per sectors, el de serveis va aportar el major nombre en tots els anys si bé el major volum es dóna al 2006. El seu 

pes ha anat en augment al llarg dels anys: del 74% al 2005 al 98% al 2017, a causa de la major reducció en d’altres 

sectors; el de la construcció va ser el que va aportar més inscrits a l’atur entre el 2010 i 2013, anys en què es va 

reduir el pes dels serveis.

Si es mira per branques, entre el 2005 i el 20087 aporten els majors volum d’inscrits a l’atur; entre el 2009 i 2014 la 

construcció és la branca d’activitat que més aporta i a partir del 2015 és el comerç al detall. Al 2017 comerç al detall, 

hostaleria i activitats culturals i esportives, i altres serveis són les més aturats aporten.

Així doncs, els major volums dels grups de 55 i més anys ja des del 2005 poden ser els que més aturats aportessin 

en les branques de construcció, comerç hostaleria i reparacions i que, per tant, els problemes amb aquestes 

activitats fossin anteriors a la crisi.

5.2. BENEFICIARIS DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ

Per a completar la panoràmica de les persones a l’atur, la informació sobre els beneficiaris de prestacions per 

desocupació en el període 2010-2018, ajuda a donar una imatge més qualificadora entre la relació de l’evolució dels 

inscrits a l’atur i els que perceben prestacions.

Si es pren el nombre de beneficiaris al mes de març (el registre d’inscrits a l’atur és del 31 de març) i el nombre 

d’inscrits a l’atur el grau de cobertura al 2010 era elevat, del 95%. Al 2011, amb el màxim de nombre d’inscrits a 

l’atur de la sèrie, la relació es redueix fins a un grau de cobertura del 83%. 

7 “Fins a l'any 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Rev.1, a
partir del 2009 es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009.” Font. Pàgina web de l’Idescat.
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Font: Beneficiaris: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies, i Observatorio de las Ocupaciones - SEPE. Inscrits a l’atur a 31 de març Idescat, a partir de les dades del Departament 

d'Empresa i Ocupació i elaboració pròpia.

Nota: mitjanes anuals

Aquesta dinàmica continua fins el 2013, en què un 60% dels inscrits a l’atur estarien percebent alguna prestació per 

desocupació, al 2014 torna a augmentar fins el 73% i del 2015 al 2017 hi ha noves reduccions (66’7%), per a tornar 

a augmentar al 2018. Així, en alguns anys ha estat major la reducció del nombre de beneficiaris (2012 i 2013, per 

exemple) i en algun any ha augmentat més el nombre de beneficiaris que no el d’aturats (2014) o augmenta el 

nombre de beneficiaris tot i reduir-se el d’inscrits a l’atur (2018). 

En aquest sentit Regencós presenta unes dinàmiques força diferents a molts municipis, en què la reducció del 

nombre de beneficiaris és molt superior a la dels inscrits a l’atur pel que el grau de cobertura és molt baix. És 

possible que això sigui a causa d’una estacionalitat en el treball: per mesos, d’octubre a gener augmenta el nombre 

de beneficiaris i es redueix de febrer a agost-setembre.
Evolució aturats i beneficiaris (març). 

%

Aturats Beneficiaris

2010-2011 21,1 5,6 

2011-2012 -17,4 -36,8 

2012-2013 -21,1 -25,0 

2013-2014 0,0 22,2 

2014-2015 -33,3 -36,4 

2015-2016 -70,0 -71,4 

2016-2017 100,0 100,0 

2017-2018 -33,3 25,0 
Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i 

Observatorio de las Ocupaciones - SEPE i elaboració pròpia.

Nota: mitjanes anuals

L’evolució dels tipus de prestacions percebudes posa de relleu el diferent comportament de Regencós:

- Al 2010 la prestació contributiva suposava el 55% de les prestacions i al 2017 al 63’6%, a la inversa 
dels molts municipis en què hi ha una important reducció;

- La prestació assistencial que al 2010 era una mica inferior al 45%, al 2017 suposa el 36’4% de les 
prestacions, també a la inversa que molts municipis;

- La renda activa d’inserció només es percep en dos anys (2011 i 2014) quan en molts municipis 
incrementa amb els anys, i;

- El programa d’activació per a l’ocupació (Reial Decret Llei 16/2014), que al 2015 s’afegeix, no 
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beneficia ningú en cap any.
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Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, i 
Observatorio de las Ocupaciones - SEPE i elaboració pròpia.

Nota: mitjanes anuals

Així doncs, és possible que la millor relació entre aturats i beneficiaris sigui per l’estacionalitat en el treball.

5.3. ELS INSCRITS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I LA BORSA D’HABITATGE DE 

LLOGUER SOCIAL

Al web del Departament de Territori i Sostenibilitat hi ha disponible l’estadística dels sol·licitants d’habitatge protegit i 

els inscrits al registre per municipis des de l’any 2012. Tot i saber que el valor d’aquesta informació és relatiu, donat 

què les condicions de registre s’han anat modificant al llarg dels anys, s’empra ja que ajuda a posar de manifest 

l’evolució de la demanda d’habitatge social i assequible al municipi. És molt possible que optin per marxar a 

municipis amb una oferta més assequible.

No consta que hi hagi hagut cap persona de Regencós que s’hagi inscrit al registre de sol·licitants ni que tampoc hi 

hagi hagut habitatges llogats per les borses de lloguer social.
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6. PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM

La modificació puntual del POUM delimita un únic àmbit de sòl urbanitzable. SPU1* Camí del Cementiri – Cremany, 

que inclou els sectors SPU 1 Camí del Cementiri i SMU 6 Carrer Cremany.

Planejament vigent

Lliure
Amb 

protecció Total

m²st pes m²st pes m²st pes

SPU 1 Camí del Cementiri 6.911,5 80,0 1.727,9 20,0 8.639,4 100,0 

SMU 6 Carrer Cremany 2.101,8 120,0 350,3 20,0 1.751,5 100,0 

Total 9.013,3 86,7 2.078,2 20,0 10.390,9 100,0 

Modificació puntual PGOU

Lliure HPO RG Total

m²st pes m²st pes m²st pes

SPU1* Camí del Cementiri- Cremany 7.673,3 80,0 1.918,3 20,0 9.591,6 100,0 

Total 7.673,3 80,0 1.918,3 20,0 9.591,6 100,0 

La modificació, per a acomplir amb l’objectiu de reducció els límits del sòl previst per al creixement del nucli urbà, 

suposa una disminució del 7,7% del sostre total. Aquesta es distribueix en un decrement del 14,9% del sostre 

destinat a habitatge lliure i del 7,7% del destinat a protecció oficial.

Al no haver increment del sostre residencial, es manté les reserves per HPO en el 20%, el qual es destinarà a règim 

general. Això no obstant, l’adequació de les dimensions mitjanes dels habitatges a les necessitats de la demanda 

existent, de menor superfície, es modifica la densitat passant dels 51 habitatges que es podien obtenir amb el 

planejament vigent als 58 proposats en la modificació, 13 dels quals seran de protecció oficial, quasi el 21% de 

l’habitatge total.

A la memòria ha estat vist que Regencós està perdent població jove i que el grup de població en edat activa està 

perdent pes en favor dels més grans i si bé els grups de 5 a 9 anys guanya una mica en volum i pes, els menors de 

cinc anys perden volum i pes, a l’igual que el de 10 a 14 anys, mentre que els adults i grans guanyen volum i pes.

Això suposa que el cert rejoveniment que va experimentar al 2009 (quan ja tenia un índex d’envelliment elevat) 

s’està perdent. 

Saldos negatius en el creixement natural i migracions internes han propiciat les pèrdues de població i en els darrers 

anys s’hi ha afegit saldos negatius en les migracions externes quan no augments exigus.

Així mateix, les dinàmiques constructives han estat molt febles els darrers 20 anys, l’habitatge que s’ha construït és 

molt gran (quasi tres quartes parts tenen més de 125 m²c), hi ha poc habitatge disponible (el 5% de l’habitatge al 

2011 estava buit), quasi no hi ha lloguer i a més ha de competir amb l’habitatge d’ús turístic (7% dels immobles). 

L’oferta del mercat és limitada (11% dels immobles), destacant que al municipi quasi una quarta part de l’habitatge 

era de propietat per herència o donació segons el cens del 2011, i els preus de mercat són molt cars (978’9 mil 

euros de mitjana), sent el més accessible els unifamiliars entremitgeres, amb preu mitjà de 331’4 mil euros.
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Fitxa Precatàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic 




