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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: INFORMACIÓ 
 

1.1  INTRODUCCIÓ 

1.1.1 Antecedents 
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ( POUM ) constitueix l’instrument d’ordenació 

integral del territori del municipi de Siurana, de conformitat amb allò que disposa l’actual 

legislació urbanística. 

2.  El present POUM és el resultat de la Revisió de les Normes Subsidiàries d’ordenació de 

Siurana de l’any 1998, i de la seva adaptació a la legislació urbanística vigent a Catalunya. 

3. L’objectiu fonamental del POUM és el desenvolupament urbanístic sostenible preservant els 

recursos naturals i de paisatge del municipi. 

4. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el 

medi ambient, comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 

recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 

qualitat de vida de les generacions presents i futures. 

1.1.2 Objecte 
L’objecte del present document és l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en 

endavant POUM) del municipi de Siurana d’Empordà, municipi inclòs en la plana de l’Empordà 

i en la comarca de l’Alt Empordà, seguint les directrius del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i, d’ara en endavant, TRLLUC) i del seu 

Reglament, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant RLUC). També tenint en 

consideració la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme 

abans esmentat. 

S’establiran les conclusions derivades de la informació urbanística que són rellevants per a 

l’ordenació del territori de referència, i s’analitzaran les diferents alternatives possibles, justificant 

el model finalment elegit, les determinacions de caràcter general i les corresponents a les 

diferents classes de sòl. 

1.1.3 Justificació de la conveniència i oportunitat 
El municipi de Siurana d’Empordà, a efectes urbanístics, disposa d’unes Normes Subsidiàries de 

planejament aprovades el 10/06/1998 i publicades el 4/09/1998, amb posteriors modificacions 

puntuals aprovades, que després van ser relligades en el Text refós de les normes urbanístiques 

de planejament general de Siurana, aprovat el 29/09/2005 i publicat el 22/03/2006. Tota 

aquesta documentació és consultable en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya 

dins la plataforma digital del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. 
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Es justifica la redacció d’aquest document urbanístic al municipi de Siurana per a procedir a 

una actualització i per a procedir a l’aplicació de la nova normativa (TRLLUC i RLUC i la 

modificació del TRLLUC), havent quedat obsoletes les anteriors formes de planejament abans 

esmentades que es basaven en marcs legals que ja no són vigents. 

1.1.4 Informació urbanística 

El planejament urbanístic vigent amb anterioritat a la redacció del present POUM és el que s’ha 

referenciat en l’apartat anterior. 

El planejament territorial i sectorial amb incidència en l’àmbit del pla és el que es deriva del 

següent llistat: 

- Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març. 

- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre 

de 2010 pel Govern de Catalunya i publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d’octubre de 2010. 

1.2.  TERRITORI i MEDI AMBIENT 
En el següent punt es passen a descriure les característiques del territori, és a dir, les 

característiques naturals, amb indicació dels riscs naturals o geològics existents del municipi de 

Siurana d’Empordà, usos als quals està destinat, estructura urbanística, infraestructures existents i 

context territorial supramunicipal. 

1.2.1 Marc territorial 
El terme municipal de Siurana es troba a l’extrem occidental de la plana al.luvial de l’Alt 

Empordà, entre les conques del Fluvià i de la Muga, i té una extensió de 10,53 km². 

El municipi limita a nord amb els municipis de Vilamalla, El Far d’Empordà, Fortià i Riumors, i a 

sud limita amb els municipis de Torroella de Fluvià, Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs. 

 
Informació gràfica extreta de l’Hipermapa de Catalunya, comarca de l’Alt Empordà, municipi de Siurana 

resaltat. 
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El municipi de Siurana està situat a set quilòmetres de Figueres. La carretera C-31 de la Bisbal 

d’Empordà a Figueres, travessa la part septentrional del terme. Siurana es troba en la cruïlla 

d’antics camins, el més important dels quals era el camí ral o camí de Sant Tomàs de Fluvià, el 

qual devia ser, probablement, en època romana un vial adjacent a la Via Augusta. 

El poble de Siurana s’assenta en un  serrat a 33 m d’altitud, i pels seus vessants, a la dreta del 

rec Medral. És format per un conjunt de cases de l’entorn de l’església, i al llarg dels camins de 

Sant Tomàs de Fluvià i a Garrigàs que no acaben de definir-se en l’aspecte urbà. Mig 

quilòmetre a llevant del nucli de Siurana hi ha el veïnat de Baseia. La resta de la població viu en 

masos disseminats. 

El territori del terme alterna les fondalades -que estan gairebé al mateix nivell del mar i que, fins 

a mitjans del segle passat, estigueren inundades pels estanys- amb els turons, com les Costes o 

el Serrat, lleugerament enlairats respecte a la plana. 

El municipi és travessat d’oest a est per la Ribera de Siurana que, a l’altura de Baseia, rep les 

aigües d’un petit torrent anomenat El Regatim. 

Encara es poden endevinar en el paisatge les restes de cinc antics estanys, actualment 

dessecats: l’estany de Vilacolum, l’estany de Siurana, el Pradell, la Closa Gran i l’estany Púdol. 

En època de fortes pluges algun d’ells encara es torna a mig inundar. 

La proximitat amb la capital de la comarca, Figueres, i amb centres turístics ha produït un 

notable descens demogràfic. Aquesta baixada demogràfica fa que Siurana sigui un municipi 

dependent de la capital, Figueres, en quant a activitat comercial, laboral, i en quant a 

equipaments. 

Aquesta mateixa proximitat amb la capital i amb importants centres turístics, així com amb les 

carreteres N-II i C-31, i amb el polígon industrial Empordà Internacional, han afavorit l’aparició 

de nombroses activitats escampades pel sòl rústic, moltes d’elles il·legals o semi-il.legals, en 

especial a la esquerra de la carretera de la Bisbal. Trobem diverses deixalleries, una pedrera, 

una sorrera, un abocador de runa, naus de lloguer de maquinària , d’hivernatge, tallers, 

clubs,..., a més de nombroses granges. Totes aquestes activitats s’han desenvolupat, quasi 

sempre, en unes instal.lacions molt precàries. Tot plegat evidencia la urgència que té el 

municipi de disposar d’una normativa que regli els usos i activitats, així com les condicions 

d’edificació. 

Tant per a l’assistència sanitària com per l’ensenyament secundari, el municipi depèn de 

Figueres, al partit judicial de la qual també pertany. Únicament els dimarts el metge de Borrassà 

es desplaça al consultori municipal, ubicat en el mateix edifici de l’Ajuntament. Tant des de 

l’estació de Vilamalla, a 2.50 Km., com des de Figueres el municipi té accés a la xarxa  de 

ferrocarrils de RENFE. 

En l’annex 5.2 s’avaluen els riscos d’inundabilitat del nucli de Siurana en un estudi elaborat per 

tècnic competent, i en l’annex 5.2 s’adjunta anàlisi geològic del territori que ens ocupa. 
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1.2.1 Xarxa de comunicacions 
A nivell d’infraestructures i comunicacions, el municipi de Siurana d’Empordà es troba afectat 

pel pas de la carretera C-31 de la Bisbal d’Empordà a Figueres, pel pas de la carretera GI-V-

6219, de la C-31 a la GI-V-6227 passant per Baseia i Siurana, i pel pas de la GI-V-6215, de la C-31 

a Riumors. 

 
(informació facilitada pel Servei de Xarxa Viària Local - Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona) 

El terme, a més a més, està comunicat amb Vilamalla, Garrigàs i Sant Tomàs de Fluvià per 

camins rurals asfaltats. Existeix una àmplia xarxa de camins que comuniquen els diferents masos 

i terres amb les vies principals asfaltades.  

1.2.2 Hidrologia 

Les aigües superficials: Els estanys i els recs. 

Les aigües dels antics estanys: el de Siurana, el Púdol ( o Pudent ), el de la Closa Gran i l’estanyol 

del Pradell, que van ser dessecats a mitjans s.XIX amb la construcció de mines, i que en temps 

de pluges tornen a omplir-se, són recollides per la Ribera i diferents recs. 

El rec de la Mota de l’Estany que, en part, fa la divisòria entre els termes de Siurana i de 

Torroella. Al vèrtex de llevant del municipi, de la unió d’aquest amb la Ribera de Siurana en 

resulta el rec Sirvent, que continua fins a la desembocadura del Fluvià. 

El Regatim s’uneix per l’esquerra a la Ribera de Siurana, provinent del oest, a l’alçada de 

Baseia. Aquesta riera, que transcorre adossada al nord del nucli, rep per la dreta i abans de 

tocar el poble, damunt la font Rovellada, el rec Madral. 

Tots aquests recs, més altres de secundaris, permeten de regar gairebé la totalitat de la part del 

terme que es troba a la dreta de la carretera a la Bisbal. 
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La bassa de la Brava així com la, considerablement més gran, del Mas Pastells es troben sempre 

amb aigua que es fa servir per regar els camps. 

antic estany Púdol 

 
 
 

La bassa del Mas Pastells 

 

 
La ribera de Siurana 

 

 
 
 

 
El regatim 
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Les aigües subterrànies: Les fonts i els aqüífers. 

El fet de trobar-se entre les conques del Fluvià i de la Muga fa que el mantell freàtic tingui un 

considerable importància a Siurana. 

Quan aquestes aigües subterrànies troben un punt per on sortir a la superfície, brollen en forma 

de font. 

En el terme trobem diverses fonts: la font Rovellada, poc després d’on el rec Madral s’uneix a la 

Ribera de Siurana, la font de la Presa, a tocar de la Ribera,...La major part però s’han deixat 

perdre. 

 

1.3.  POBLACIÓ, SOCIETAT i ECONOMIA 
En aquest punt abordarem les característiques de la població assentada sobre el territori de 

Siurana, les condicions econòmiques i socials i les previsions de la seva evolució.  

En els darrers anys, Siurana d’Empordà ha experimentat la següent evolució demogràfica, 

segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT): 

Any 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 155 159 158 190 176 180 175 181 205 211 206 190 181 170 

 

Amb aquestes dades s’obté la següent corba de l’evolució demogràfica de Siurana 

d’Empordà: 

 
 

 

 
La font Rovellada 

 

 
 
 

 
La font de la Presa 
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Des del pic poblacional del 2008, amb 211 habitants, Siurana està registrant un descens 

sostingut que, a dia d’avui i segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya 

(Idescat), ha baixat a dades inferiors inclús a les que es registraven en el període 2005-2006, 

notant-se especialment la crisi econòmica global. Segons dades publicades per l'Institut 

d'Estadística de Catalunya (Idescat), la població de Siurana l'any 2012 se situa en 170 habitants. 

Siurana d’Empordà no és un municipi aliè als condicionants globals econòmics que estan 

afectant les composicions poblacionals i les estructures econòmiques del territori. 

A continuació s’adjunta taula amb la composició estructural de la població de Siurana, segons 

les dades publicades per l'Idescat. Encara no es troba publicada la composició poblacional 

corresponent a l'any 2012, adjuntant-se l'última de la qual podem disposar, la del 2011. 

SIURANA. ANY 2011 

HOMES DONES TOTALS

0-4 4 4 8
5-9 5 2 7

10-14 8 4 12
15-19 3 5 8
20-24 6 5 11
25-29 1 4 5
30-34 5 4 9
35-39 6 6 12
40-44 9 6 15
45-49 7 8 15
50-54 7 4 11
55-59 7 6 13
60-64 2 6 8
65-69 8 3 11
70-74 3 5 8
75-79 7 6 13
80-84 6 7 13
85-89 1 0 1
90-94 0 1 1
95i+ 0 0 0

95 86 181 
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D’aquesta composició se n’extreu el gràfic que s’adjunta a continuació:  

 

 

S’analitza l’estructura a partir de les piràmides de població agrupant els habitants per franges 

d’edat de 5 anys i s’obté com a resultat que dominen les franges d’edat igual i superiors als 40-

44 anys, sent escassos els valors per les franges d’edats infantil i de joventut, excepte el pic de 

10-14 anys masculí. Un 60,2% de la població de Siurana supera els 40 anys d’edat. 

El pic poblacional del municipi de Siurana se situaria al segle XIV, amb un mínim total aproximat 

d’habitants de 324, amb 81 caps de casa. Després va experimentar una notable davallada 

que no es va recuperar fins a finals del segle XIX, quan es van començar a sobrepassar els 200 

habitants. Durant els primers cinquanta anys del segle XX es va mantenir una tònica de 

creixement moderat. En canvi, cap a finals del segle XX, les xifres donaven un descens 

progressiu. Ara Siurana es troba en període de decreixement demogràfic, havent baixat dels 

190 habitants del 2010 als 170 actuals (2012). 

Sent Siurana d’Empordà un municipi de la plana de l’Alt Empordà, segueix la tipologia 

d’assentament de la plana, amb un desenvolupament urbanístic de nucli agrari que creix al 

voltant de la parròquia i del castell com a nuclis de concentració. També és de consideració 

l’existència de nuclis disseminats pel territori i en contacte directe amb les explotacions agràries. 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aposta per un model de creixement de la població 

moderat, tot seguint els criteris establerts pel Pla Territorial parcial de les Comarques Gironines. 

També aposta per un model que materialitzi les tendències demogràfiques actuals, sense 

introduir expectatives en el mercat immobiliari que sobrepassin les previsions exposades en la 

memòria social. També vetllarà per a garantir la formalització de les promocions públiques 

d’habitatges per als habitants del municipi, segons determini el document 3 de memòria social 

del present plec documental. 

En relació a les pautes econòmiques de la població de Siurana d’Empordà, destaca la 

importància que tradicionalment ha tingut el sector de l’agricultura, que va deixant pas, cada 

vegada més, al sector serveis i a la indústria, que en els últims anys ha agafat molt de pes, 
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acostant-se gairebé al 50% el sector serveis i al 20% la indústria (veure forquilles en el següent 

gràfic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre d’empreses i activitat local no és elevat. Des del 1994 fins el 2002, segons dades de 

l’IDESCAT, ha patit un decreixement acusat en el 1999, amb un nombre mínim de 14 empreses i 

un pic al 2002 amb un nombre de 23 empreses (pic representat en el següent gràfic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'activitats per sectors. Any 2002. Siurana d'Empordà.
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La forquilla del sector serveis domina en quant a nombre d’activitats establertes en el municipi 

de Siurana d’Empordà, amb un nombre de 15 en l’any 2002. 

Nombre d'establiments d'empreses de serveis ( no detall ) per branques d'activitat. 
Any 2002. Siurana d'Empordà.
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L’hostaleria és una de les branques més destacades dins del sector serveis, seguit del comerç a 

l’engròs i dels serveis personals. 

1.4.  ANÀLISI URBANÍSTIC 

1.4.1 Teixit urbà 
Nucli de Siurana 

El casc urbà de Siurana està assentat sobre unes planes al costat de la riera de Siurana. 

Aquestes planes estan suficientment aixecades en relació a la riera per prevenir inundacions. 

Està format per un petit assentament situat on estava el castell, format per l’església, dues 

masies i algunes cases, i tres ravals formats entorn als camins que hi portaven: el carrer del pont 

format entorn el camí de Garrigàs, el carrer nou format sobre el camí de St. Tomàs de Fluvià, i el 

Carrer de baix format sobre el camí de Vilamalla. 

A l’altra banda de la riera de Siurana, el veïnat de la Ribera, format per un reduït grup de 

masos, complerta el que seria el nucli principal del terme. 
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Nucli de Baseia 

El nucli de Baseia està format per un grup de masos agrupats entorn l’antiga via romana. 

Només tres cases i una casa de turisme rural estan habitats, en contrast amb la seva 

importància històrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parcel.lació i tipologies 

El conjunt edificat del casc urbà de Siurana està format fonamentalment per habitatges 

tradicionals i multitud de magatzems i coberts destinats a les activitats agrícoles o ramaderes. 

Els habitatges tradicionals ( anteriors al segle passat ) poden classificar-se en tres tipologies a les 

que corresponen diferents tipus de parcel·lació: 

Les masies: Edificacions aïllades de caràcter agrícola i de gran tamany ( responen a l’estructura 

econòmica medieval ), assentades en parcel·les grans si es comparen amb la resta de 

parcel·les urbanes. Aquestes parcel·les són normalment la resta d’una parcel·la rústica 

originària. 

Les cases de tres façanes: Aquest tipus, que no és freqüent en d’altres indrets, està caracteritzat 

per una edificació que s’adossa a la partió nord de la parcel·la i al front de carrer. 

Desenvolupa en la part oposada al carrer diverses edificacions complementàries (magatzems i 

petites granges). El conjunt edificatori s’obre al sud i es separa d’aquesta partió. Aquesta 

tipologia permet gaudir del sòl i protegir-se de la tramuntana. Les parcel·les en que es situa 

aquest tipus són relativament amples ( més de 22 metres ) i normalment fondes. 

Trobem aquesta tipologia en el carrer del Pont i en la banda est del carrer Nou. 

Les cases entre mitgeres: Tipologia típica de tots els països mediterranis, basada en parcel·les 

estretes ( d’uns 5 metres ) i edificacions entre mitgeres arrenglerades a carrer. 

Aquest tipus en troba en els carrers més propers al centre històric: carrer Nou i carrer de Baix. 
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1.5.  PROGRAMA de PARTICIPACIÓ 
En aquest punt es descriu i es presenta el resultat del programa de participació ciutadana que 

l’ajuntament de Siurana ha aplicat al llarg del procés de formulació i tramitació del pla, 

garantint, així, l’efectivitat dels drets reconeguts per l’article 8 del TRLLUC de ‘Publicitat i 

participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics’.  

 

1.5.1. Descripció de les mesures adoptades o de les actuacions realitzades amb 

l’objecte d’informar i de promoure el debat 
El dia 30 de juny de l’any 2010, l’equip pluridisciplinar dirigit per Ramon Galimany i Vila, va 

presentar l’Avanç de planejament en un acte públic al local social de Siurana i davant de 

diferents veïns i parts interessades del municipi. 

Aquest acte va tenir el seu temps de precs i preguntes en el qual es va detectar una 

preocupació important per com es plantejarà el creixement urbà en matèria sòl destinat a 

residencial, fent-se palesa la necessitat del seu plantejament. També es va detectar interès 

perquè aquest fos un creixement que no desvirtués la imatge del poble des del Serrat. Hi va 

haver qui va preguntar per les condicions per accedir a habitatge protegit. També es va 

detectar qui era reaci a la implantació de la tipologia d’habitatge plurifamiliar (pisos). 

Amb anterioritat a aquesta presentació i per a la correcta elaboració de l’anterior Avanç de 

planejament, es va realitzar un programa de participació ciutadana per tal de garantir i donar 

la certesa a tots els veïns i veïnes del municipi que el POUM compliria amb el principi de 

desenvolupament urbanístic sostenible vetllant perquè el model urbanístic plantejat sigui 

plenament compatible amb la conservació, la preservació i el respecte amb els recursos 

naturals, paisatgístics i socials que caracteritzen i donen sentit al territori objecte de 

planejament, tant en el present com en el futur. 

Per a aquest programa de participació ciutadana previ es van realitzar una sèrie d’accions per 

tal de fer-lo efectiu: es va trametre una carta informativa de presentació del procés de 

redacció del POUM a tots els veïns i veïnes del municipi, adjuntant una enquesta de sondeig 

amb diverses qüestions d’interès, relacionades directa o indirectament amb el POUM i per tal 

de copsar les inquietuds i els desitjos. També es va celebrar una sessió de presentació oficial del 

procés de revisió del planejament del municipi, presentant-se l’equip redactor i les conclusions 

de l’enquesta de sondeig abans esmentada. Posteriorment es va elaborar el programa de 

participació abans esmentat, del qual se’n desprenen les següents conclusions: 

- Característiques generals de la població enquestada: participació del 35%, considerant la 

fracció com a representativa i com a vàlida per a l’elaboració del programa. La franja d’edat 

majoritària que hi va donar resposta està compresa entre els 36 i els 55 anys (46,2%), seguida del 

segment de població de més edat (28,9%) i la de la gent més jove (21,2%). Una part 

significativa de la població enquestada té estudis superiors (44%). 
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- Es detecta un ampli grau de satisfacció en quant a la qualitat de vida de què gaudeixen 

vivint a Siurana, encara que manifesten que hi ha alguna mancança relativa al transport 

públic, seguides, en menor grau, per les mancances educacionals, sanitàries i comercials, 

restant els parcs públics en últim lloc. 

- S’afirma la necessitat de potenciar els sectors econòmics lligats a serveis, comerç i turístics, 

també manifestant-se, encara, l’interès pel sector agrícola. 

- La manca d’habitatge a preu assequible, lligat a una oferta laboral que majoritàriament 

s’estableix fora del municipi, fan que la gent jove tendeixi a marxar de Siurana a l’hora 

d’establir-se. 

- També es fa esment del desig de millora de l’asfaltat de la carretera d’accés al poble, la 

millora de l’enllumenat públic, millora en el servei de recollida de residus i de neteja viària i 

millora en la vialitat i mobilitat intramunicipal. 

- Desig de model de creixement conservador i reduït. Un 36,5% opina que cal un creixement 

equilibrat i sostenible. 

- Preval el desig de destinar sòl a equipaments (33% dels enquestats), seguit del destinat a 

habitatge (un 23%), espais naturals (19%) i activitats agrícoles (11%). 

- Tipologia d’habitatge desitjat: un 56% dels enquestats prefereixen la modalitat d’habitatge 

unifamiliar aïllat, seguit a bastanta distància de la preferència per habitatge unifamiliar entre 

mitgeres, o bé per rehabilitació i restauració d’edificis existents. 

 

1.5.2. Síntesi de les aportacions i resultats derivats de les al.legacions i suggeriments 

presentats durant el període d’informació pública 
Posteriorment a la presentació de l’Avanç de planejament esmentat en el punt anterior, es va 

procedir a realitzar una tanda de reunions entre veïns i l’equip tècnic redactor del POUM, de les 

quals se n’extreuen les següents conclusions: 

- valoració positiva de la tipologia edificatòria escollida pel POUM per als futurs creixements. 

- iniciatives vàries per a desenvolupar activitats dins del municipi, lligades a la proximitat de 

polígons industrials en termes veïns. 

- interès per conèixer els sistemes de compensació en les noves actuacions de plans d’actuació 

urbanística i plans de millora urbana. 

- es posa de manifest l’existència, en el passat, antiga era que havia estat utilitzada per tots els 

veïns i que es podria recuperar com a espai públic. 

- interès per promoure activitat del sector assistencial (residència per a la tercera edat) en la 

zona actual de tallers. 

- interès per a fer segregacions dins del sòl urbà. 

- interès per conèixer els dimensionats finals dels camins - afectacions sobre parcel.les. 



     MEMÒRIES 

 
 

       
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SIURANA D’EMPORDÀ                                            POUM / pàg.14 

 

En el període d’informació pública de l’Avanç de planejament del POUM es van presentar un 

seguit d’al.legacions, de les quals n’extraiem les següents aportacions: 

- la previsió de creixement en habitants es creu esbiaixada, no adequant-se ni tan sols a les 

previsions fetes pel propi document de referència. 

- mancança de quantificació de les parcel.les de sòl urbà consolidat que resten per edificar. 

- manca d’adequació al Pla director territorial de l’Empordà. 

- desaparició de 4652 m² d’equipaments en relació a les anteriors Normes subsidiàries. 

- no adequació de la proposta de planejament a la voluntat del poble. 

- interès per conèixer les conseqüències de la qualificació de verd públic en les proximitats a la 

riera de Siurana. 

- interès per fer efectiu camí vorejant la riera de Siurana. 

- canvis de qualificació en terrenys que les Normes subsidiàries de planejament destinaven a sòl 

industrial-tallers: es valoren satisfactòriament i s’evidencia la preocupació per a fer accessible la 

pastilla, tot despreciant un nivell alt d’espai viari, públic i verd, donada la poca ocupació que 

es planteja el propietari. Es proposen solucions factibles per a un correcte disseny d’aquest sòl. 

- peticions d’inclusió en sòl urbà de finques cadastrals incloses dins d’urbana segons el Cadastre 

de tributs de Siurana. 

- valoració positiva del fet que un del plans d’actuació urbanística afecti a un únic propietari, 

fet que possibilitarà la seva efectivitat per manca de complexitat, tot i que es considera 

excessiva la càrrega viària sobre el sector i s’acaba valorant negativament la proposta de 

disseny del sector, mostrant-se també en desacord amb el fet que el desenvolupament dels 

sectors quedi establert en terminis prefixats. 

1.5.3. Síntesi de les modificacions o aspectes incorporats al pla a partir de les 

aportacions o resultats del programa de participació ciutadana 
El model de creixement pel qual s’aposta amb el present POUM creiem respon a les necessitats 

i voluntats del municipi i dels habitants del municipi, tot ofertant un creixement que passa per la 

consolidació del que ja preveien les anteriors Normes subsidiàries de planejament i que no es va 

arribar a executar en la seva totalitat en cap dels sectors previstos el 1998. 

S’han estudiat acuradament els dissenys dels diferents vials que configuren i donen servei als 

diferents plans d’actuació urbanística i plans de millora urbana per a permetre una millor 

integració i per a evitar un dimensionat excessiu i no adequat a les característiques tipològiques 

existents dins del municipi de Siurana. 

S’ha estudiat el model dotacional del municipi de Siurana d’Empordà, tot i tenint en compte el 

creixement potencial previst. 

S’ha tingut en compte el plantejament d’habitatge assequible en nombre i tipologia adients 

per la configuració existent del municipi. 
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1.6.  DIAGNOSI 
1.6.1. Alternativa 0 

Aquesta opció planteja el manteniment pràcticament del perímetre existent més un petit 

creixement al sud-est del casc urbà. 

Aquesta alternativa preveu un total de 6 sectors a desenvolupar mitjançant un Pla d'Actuació 

Urbanística (PAU), i 6 sectors a desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana (PMU). Cal 

ressaltar que els PAU 5 i 6 formen part del nucli urbà de Baseia. 

a. PMU-5 i PMU-4 

Aquests dos PMUs se situen a l’est del sector equipaments, zona d’habitatges unifamiliars aïllats. 

b. Sectors PMU-1, PMU-2 i PMU-3 

Són parcel·les amb habitatges formats per 2 plantes (planta baixa i primera planta). Una part 

de cadascuna d’elles està reservada a habitatges de protecció oficial i zones verdes. 

c. Sector PAU-3 

En aquest polígon es preveuen habitatges unifamiliars aparellats, així com habitatges de 

protecció oficial i zones verdes. 

d. Sector PAU-4 

En aquesta àrea es preveuen habitatges unifamiliars aparellats, habitatges unifamiliars aïllats,  

habitatges de protecció oficial i zones verdes. 

A part d’aquests sectors esmentats, s’afegeix un sòl de 2.468m2 com a sòl Sòl Urbà no 

consolidat situada al sud-est del municipi (PAU-2). 

La distribució d'aquests sòls en el marc del nucli urbà de Siurana és la que segueix: 
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El creixement potencial previst és similar al què contempla actualment les NNSS del municipi, 

amb els sòls objecte de PMUs i de PAUs, en funció de si es tracta d'un sòl urbà consolidat  o no 

consolidat. Per aquest motiu, es denomina a aquesta alternativa com a 0. 

Aquesta alternativa, amb el planejament actual, preveu un total de 112 nous habitatges (un 

41% més respecte els existents en el nucli urbà i aquells potencials -solars existents però sense 

edificar-), amb la dotació de serveis d'aquells àmbits del poble que avui en dia no disposen 

d’enllumenat públic, carrers asfaltats, voreres, etc. Aquesta opció respon aproximadament a 

les actuals expectatives de creixement de les actuals NNSS. 

1.6.2. Alternativa 1 

En aquest cas, s’afegeix a l’alternativa 0 un nou sòl urbanitzable (PPU-1) de 28.762 m2 amb 41 

habitatges potencials nous respecte a l'Alternativa 0, situat al sud del nucli urbà, tal i com es 

mostra en la figura següent, i que s'ajusta a un possible traçat de la variant que circumval·laria 

el nucli urbà de Siurana, ajudant a una menor circulació de vehicles pel casc antic: 

L'àmbit del PPU-1 és el que es mostra a continuació: 

 

 

Aquesta opció suposa un canvi d’orientació respecte el planejament actual, en el sentit de 

que suposa un creixement potencial de 28.762m2, amb una previsió de 41 habitatges nous 

potencials respecte els 112 de l'Alternativa 0, és a dir, un 36% més respecte l'Alternativa 0 i un 

107% respecte aquells existents o potencialment existents -relatius als solars existents en sòl urbà i 

no edificats-. 
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Aquest nou sòl es situa al sud del nucli, uns terrenys ocupats actualment per camps de conreu. 

Així mateix, aquesta nova possible variant discorreria també per actuals camps de conreu en 

actiu. 

1.6.3. Alternativa 2 

Aquesta alternativa contempla un sòl urbanitzable al sud del nucli, però d'un àmbit superior al 

de l'alternativa anterior (l'Alternativa 1 considera que el sector té una extensió de 28.762 m2, 

mentre que la present alternativa considera una superfície de 52.339 m2 – és a dir, un 82% 

addicional) que allunyaria la possible variant a construir del centre urbà i dels seus habitatges, 

però que també suposa un increment del sostre edificable en el seu interior: 

 

En aquest cas, el nombre màxim de nous habitatges és de 74 respecte els ja existents i els de 

desenvolupament urbanístic del sòl urbà no consolidat (corresponent a l'Alternativa 0), ocupant 

un àmbit de superfície conreada superior a l'anterior opció. 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA: ORDENACIÓ 
 

2.1  OBJECTIUS I CRITERIS 
El document de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Siurana d’Empordà es proposa 

donar compliment als següents objectius: 

1 - Redacció del planejament urbanístic del municipi en l’àmbit territorial, mitjançant un Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal, que ofereixi amb detall i precisió el futur desenvolupament 

urbanístic. 

2 - Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística segons el Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei d’urbanisme tenint en compte les 

modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i al Reglament de la Llei 

d'Urbanisme aprovat segons Decret 305/2006 de 18 de juliol, així com al Pla territorial parcial de 

les Comarques Gironines i a la resta de la legislació en matèries sectorials d’incidència en el 

camp urbanístic. 

3 - Adaptar les previsions del planejament urbanístic del municipi proposat sobre una 

cartografia digital, d’acord amb la realitat física del territori i la seva estructura. 

4 - Efectuar les reserves necessàries amb tendència a adequar les previsions de creixement a les 

circumstàncies del municipi en cada un dels seus nuclis, prenent com a punt de partida la 

realitat actual. 

5 - Revisar el sòl urbà i el creixement urbanístic residencial dels nuclis edificats del municipi. 

6 - Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri mediambiental, amb 

la protecció de les àrees de valor agrícola, les de valor forestal i les de protecció de caràcter 

fluvial, d’acord amb les condicions del territori i els seus espais amb valor natural i paisatgístic. 

7 - Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs, rieres i 

demés elements estructurals del territori. 

8 - Proposar unes normes urbanístiques i unes ordenances que facilitin la seva aplicació, 

incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i precises per a cada règim del 

sòl, de manera que s’adaptin als seus objectius. 

9 - Fixar un estàndard mínim de superfície per l’habitatge de nova creació. 

10 - Incorporar unes normes d’edificació que tinguin especial cura en la integració de les 

construccions en els nuclis existents i protegir-les de les àrees fluvials o afectades per 

inundacions. 
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11 - Concretar el nivell de desenvolupament de les diferents unitats d’actuació, per a poder 

qualificar de manera coherent aquestes àrees en el POUM. 

12 - Redactar el catàleg de masies i cases rurals i el catàleg de béns a protegir per tal 

d’estudiar la possibilitat d’augmentar la protecció actual de béns i regular l’ampliació i els usos 

d’aquests elements. 

13 - Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i preservació del 

patrimoni arqueològic i natural en el catàleg de béns a protegir. 

14 - Potenciar la urbanització i l’arquitectura de qualitat, tant pel que fa als edificis públics com 

als privats. 

15 - Regular de manera adient les activitats i la compatibilitat d’usos en totes les classificacions 

de sòl. 

16 - Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures, equipaments i vialitat 

al servei del municipi. 

17 - Potenciar la mobilitat sostenible establint estratègies i propostes d’actuació que ofereixin 

una xarxa viària d’accés i distribució als nuclis adequada a la realitat actual i a la proposta de 

creixement i/o consolidació. 

18 - Fomentar els itineraris d’interès paisatgístic i/o patrimonial dins el terme municipal, tant per 

vianants com per a bicicletes. 

19 - L’adaptació i compliment dels creixements previstos i de la delimitació de les categories de 

sòl previstes en el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines. 

 

2.2  PROPOSTES URBANÍSTIQUES DE CARÀCTER GENERAL 

Pel que fa a les propostes a adoptar pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Siurana 

d’Empordà, es fa el següent llistat inicial: 

I - Amb caràcter general, el model d’implantació territorial a seguir respectarà l’entorn rural 

basat en l’agrupació de l’edificació al voltant dels nuclis originaris, de forma que es permeti 

solucionar el creixement d’aquests en una solució de continuïtat, tot respectant les tipologies 

d’edificació existents.  

II - Pel que fa al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, el POUM recollirà els criteris 

establerts en aquest document per tal de poder projectar futurs creixements de població, així 

com el dels nous sòls d’implantació, si és que s’acabessin proposant. 
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III - Pel que fa referència al sòl urbà consolidat, es proposa definir sobre una cartografia digital a 

escala mínima 1/1000, les alineacions i les rasants de la vialitat i la zonificació concreta que 

tingui en compte els valors històrics. Preveure unes tipologies de nucli històric i consolidació 

urbana que regulin la zona dels nuclis, d’edificacions entre mitgeres i d’edificacions aïllades, 

entre d’altres. S’inclouran en aquesta categoria de sòl els terrenys que compleixen els requisits 

definits en el Text refós de la Llei d’urbanisme, tot diferenciant els que tenen la consideració de 

sòl urbà no consolidat. 

IV - També s’inclouran àmbits corresponents a polígons d’actuació urbanística (PAU) i els àmbits 

corresponents a plans de millora urbana (PMU) per a completar l’estructura i urbanització 

d’aquells sòls urbans que tinguin la necessitat d’adaptar-se al nou planejament. 

V - El creixement es desenvoluparà en sòl urbà no consolidat, atenent a les característiques de 

la relació directe dels creixements proposats amb els nuclis. Es preveuran els àmbits i sectors de 

planejament i gestió i es concretaran en cadascun dels sectors com a mínim els paràmetres 

aplicables d’edificabilitat, densitat, cessions mínimes i condicions de gestió. Es descriurà la 

implantació dels sòls de cessió per a cada sector i es grafiarà de forma indicativa el sòl privat i 

el sòl públic resultant de forma que el planejament derivat a desenvolupar pugui recollir els 

criteris del planejament general i es conservin les característiques dels nuclis que els doten de 

qualitat arquitectònica i s’asseguri també la correcta implantació i ordenació dels nous 

assentaments. 

VI - No es preveu implantació de sòl industrial, donada la proximitat d’importants nodes en 

aquest àmbit. 

VII - El termini de desenvolupament dels sòls de creixement/consolidació es preveuran i 

periodificaran en l’agenda i programa d’actuació del POUM. 

VIII - El desenvolupament del sòl urbà no consolidat, sempre i quan la tipologia ho permeti, 

garantirà un percentatge de reserva de sòl per la construcció d’habitatges de protecció al 

servei dels habitants del municipi, a preus adequats. El municipi de Siurana queda exempt de 

l'obligació de reservar sòl per aquest ús, tot i això es creu convenient, des del Consistori, la seva 

estimació i inclusió. 

IX - Pel que fa referència al sòl no urbanitzable, es proposa una planificació caracteritzada per 

la voluntat de mantenir les seves condicions naturals i el seu caràcter rural, garantint, així, la 

utilització racional del territori i la qualitat de vida, apostant per el desenvolupament urbanístic 

sostenible del municipi. En aquest sòl no es consideren convenients els processos d’urbanització 

de caràcter urbà ni els usos contradictoris amb l’aprofitament natural del territori, tot i que es 

reconeixen parcel.les amb altres usos existents - altra activitat econòmica i es delimita un sector 
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a desenvolupar segons un pla especial urbanístic a tocar de la carretera C-31 i en límit nord-

oest de terme. 

X - Les diferents zones dins del sòl no urbanitzable es qualifiquen segons el seu grau de 

protecció, partint de la realitat existent i de les categories establertes en el Pla territorial parcial 

de les Comarques Gironines. L’estudi d’inundabilitat redactat a propòsit de l’elaboració del 

present POUM, així com les prescripcions de l’Agència Catalana de l’Aigua, seran una dada 

objectiva a l’hora de preveure els creixements definitius i instal.lacions en el sòl no urbanitzable. 

XI - Es fixen sobre les carreteres, unes zones de protecció d’acord amb la Llei 7/1993 de 

carreteres, i segons el tipus. Pel que fa als recs i rieres s’assenyalaran unes franges de protecció 

del sistema hidrogràfic, així com dels elements naturals que conformen el seu entorn. 

En relació al tractament i zonificació del sòl no urbanitzable es proposa la classificació de tres 

tipus de sòl en funció de les seves característiques i del grau de protecció que es proposa 

assolir. La normativa d’aquest sòl es desenvoluparà seguint els criteris de l’informe 

mediambiental. Les zones que es proposen a estudiar són les següents: 

- Les zones de rústic, que incorpora bàsicament els terrenys del municipi que cal preservar 

atès el seu valor agrícola de regadiu o de secà. Es preveurà per a aquesta tipologia 

diferents categories que responguin a les possibles implantacions de construccions i 

d’altres paràmetres d’impacte respecte al seu ús. 

- Les zones d’interès ecològic i paisatgístic, que formen els sòls que vénen determinats des 

de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) i que corresponen a la categoria alta de 

sensibilitat ambiental. Són aquelles àrees que per les seves condicions o posició relativa 

respecte d’altres elements haurien de quedar preferentment excloses del procés de 

transformació o, en cas de que això no fos possible, prendre mesures preventives, 

correctores o compensatòries significatives.  

- Les zones d’altres usos existents, que engloba aquelles activitats i/o usos diferents de les 

dos anteriors. 

Pel que fa referència a les xarxes viàries, donat que el municipi es veu afectat principalment pel 

tràfic de vehicles d’ús privat, s’analitzarà la viabilitat de les diferents possibles propostes per tal 

de minimitzar l’impacte del tràfic rodat tant en els nuclis urbans com en el sòl rústec, per tal de 

garantir un futur urbanístic dins la mobilitat sostenible. 

Es proposa conservar la xarxa actual de camins rurals, establint diferents categories segons sigui 

la seva importància dins la malla i sense possibilitar l’obertura de nous camins, vies rurals, pistes 

forestals o qualsevol altre tipus de vialitat que no estigui prevista en el POUM per tal d’adaptar-

la al nou planejament o en els Plans especials que es desenvolupin, excepte les que es justifiqui 

per la seva utilitat pública. 
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2.3 PROPOSTES URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

El document del POUM fa una sèrie de propostes de desenvolupament urbà per a les dues 

entitats singulars de població, Siurana i Baseia. 

Es proposen un seguit d’actuacions per tal de completar el teixit urbà de Siurana, amb el 

mateix contorn que es preveia en les anteriors Normes subsidiàries de planejament. Per tal 

d’aconseguir la consolidació i compleció del teixit, es plantegen plans de millora urbana i 

polígons d’actuació urbanística depenent de si es tracta de sòl urbà consolidat o sòl urbà no 

consolidat. 

En el present POUM s’afegeix el territori de Baseia al teixit urbà del municipi de Siurana 

d’Empordà, en entendre que té entitat pròpia històrica i urbana, existint-hi serveis dotacionals. 

Els plans de millora urbana (PMUs) tenen per objecte completar el teixit urbà i de transformació 

d’usos previstos en les anteriors Normes subsidiàries de planejament. Tant els PMUs com els 

polígons d’actuació urbanística (PAUs) contenen les determinacions pròpies de llur naturalesa i 

llur finalitat, degudament justificades i desenvolupades en fitxes específiques, que s'adjunten al 

plec de Normativa, per assolir un estudi adequat de les seves potencialitats a través de 

documentació gràfica i documentació normativa. També s’hi concreten les reserves 

necessàries per als sistemes urbanístics locals. 

Les tipologies edificatòries residencials escollides per al nucli de Siurana en el ‘creixement 

interior’, referint-nos a les feines de consolidació dins el marc de limitació del sòl urbà-

urbanitzable de les anteriors Normes subsidiàries de planejament, s’adeqüen a la casuística 

existent en el nucli i són: cases aïllades (en sòl urbà consolidat i en sòl urbà no consolidat amb 

especificitat de parcel.lació mínima), cases entre mitgeres agrupades dos a dos, tres a tres o 

quatre a quatre (en sòl urbà no consolidat) i les contínues alineades a carrer en el cas de les 

que donen front al carrer del Migdia i formen part de la pastilla que té façana principal al 

carrer Nou, què seria la proposta amb més densitat edificatòria i entenent-lo com un continu 

del nucli original de Siurana. 

A Baseia es defineix una proposta que no desvirtua les característiques inicials del conjunt, 

establint l’edificació aïllada com a tipologia bàsica i creant un espai lliure en el node 

vertebrador del nucli aprofitant l’enclusa de comunicació viària. S’hi estableixen dos polígons 

d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat. 

El criteri tingut en compte pel nou desenvolupament residencial és el de conservar les 

característiques de qualitat arquitectònica i paisatgística dels nuclis envers l’ordenació de 

l’edificació existent i la seva integració en el paisatge. 
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Alternatives d’ordenació 

El punt de partida de les diferents alternatives és l’esquema proposat per les anteriors Normes 

subsidiàries de planejament. 

En l’alternativa 0, el creixement potencial previst és similar al que contemplava les anteriors 

Normes subsidiàries del municipi, amb els sòls objecte de PMUs i de PAUs, en funció de si es 

tracta de sòl urbà consolidat o sòl urbà no consolidat. És per això, per la similitud a l’estat previ 

previst des del 1998, que aquesta alternativa és nomenada ‘zero’. 

 
esquema distribució alternativa 0 
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Aquesta alternativa té un potencial màxim de 211 habitatges, 112 dels quals serien de nova 

creació (53%) i dotaria de serveis aquelles parts dels nuclis que avui no disposen d’enllumenat 
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públic, carrers pavimentats, etc. Aquesta opció és la menys conflictiva en mantenir-se les 

expectatives de creixement que el municipi de Siurana d’Empordà té actualment. 

En l’alternativa 1 estudiada per l’elaboració del present POUM, s’afegeix un nou sòl 

urbanitzable de 28.762 m² pel sud del carrer Serrat, al sud del nucli urbà de Siurana. Aquest 

model s’ajustaria a un futur traçat de variant de circumval.lació evitant, així, el pas de vehicles 

per l’interior del casc antic. 

 
esquema distribució alternativa 1 
 

Aquesta opció suposa un canvi d’orientació respecte al plantejament iniciat per les anteriors 

Normes subsidiàries de planejament, suposant un creixement de 42,88% del sòl inclòs dins dels 

límits de sòl urbà, afegint pastilla de sòl urbanitzable. 

Aquesta alternativa té un potencial màxim de 252 habitatges, 153 dels quals serien de nova 

creació (61%). 

El nou sòl previst per aquesta alternativa 1 se situa al sud del nucli de Siurana, en terrenys 

ocupats actualment per camps de conreu en actiu. 
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En l’alternativa 2 estudiada per l’elaboració del present POUM, presuposa un sòl urbanitzable 

també al sud del nucli de Siurana però d’un àmbit superior al de l’alternativa 1, amb una 

superfície addicionada de 52.339 m² (increment d’un 82% sobre el sòl urbà existent) que 

allunyaria la possible variant de circumval.lació respecte del casc antic del nucli de Siurana, 

però que suposaria un increment del sostre edificable considerable. 

 
esquema distribució alternativa 2 
 
Aquesta alternativa té un potencial màxim de 285 habitatges, 186 dels quals serien de nova 

creació (65%). 

El nou sòl previst per aquesta alternativa 2 se situa al sud del nucli de Siurana, de la mateixa 

manera que es plantejava en l’alternativa immediatament anterior, ocupant, això sí, un àmbit 

major de superfície actualment d’ús agrícola. 
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La proposta pel nucli de Baseia en les tres alternatives anteriors és idèntica, centrant-se les 

diferències de plantejament en el nucli de Siurana, entenent-lo com a nucli principal del 

municipi de Siurana d’Empordà. 

Durant l’elaboració de l’Avanç de planejament del POUM, es van valorar les alternatives en 

l’informe ambiental preliminar elaborat per tècnic competent integrant de l’equip 

pluridisciplinar per a la redacció d’aquest Pla, concloent que l’alternativa 0 era la més adient 

per adaptar-se millor a les necessitats detectades des de l’estudi i des de les valoracions del 

Consistori. 

En el procés posterior a la presentació de l’Avanç es continua considerant adequada 

l’alternativa 0 per ajustar-se a uns límits ja previstos per les anteriors Normes subsidiàries de 

planejament, concentrant l’àmbit de creixement en el nucli urbà actual, sense suposar una 

disseminació en futurs sòls urbanitzables a desenvolupar amb instruments de planejament 

derivat. Aquesta continuïtat de l’àmbit urbà del municipi dóna peu a considerar que es tracta 

d’una opció que vetlla per la cohesió social i econòmica del municipi, tot i acceptant 

l’existència d’un nou nucli històric (Baseia).  

S’adjunta el punt 4 la Documentació ambiental al present Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Siurana d’Empordà, amb el corresponent Informe de sostenibilitat ambiental, on 

es tornen a valorar les diferents alternatives aquí plantejades. 

2.4 QUADRES de DADES 

superfície sòl 
(Ha) 

X  Xarxa viària     23,4282         

E  Equipament  0,3396   

H  Hidrogràfic  5,6327   

T  Servei Tècnic i ambiental  0,6791   

   Total Sistemes en SNU        30,0796     2,84%

20  Rústic  476,3008   

24  D'interès ecològic i paisatgístic  515,0007   

26  Altres usos existents  13,8445   

   Total Zones en SNU        1.005,1461     94,99%

   Total sòl no urbanitzable            1.035,2257   

   Sòl urbanitzable no delimitat  0,0000   

   Sòl urbanitzable delimitat  0,0000   

   Total sòl urbanitzable        0,0000     0,00%

SUC  Sòl urbà consolidat  16,0765   

SNC  Sòl urbà no consolidat  6,8339   

   Total sòl urbà           22,9103 2,17%

   Total municipi           1.058,1360 100,00%
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Viabilitat econòmica dels diferents PMUs i PAUs plantejats pel present POUM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- MEMÒRIA SOCIAL 
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3 MEMÒRIA SOCIAL 
 

La present memòria social forma part de la documentació del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de Siurana, segons el que determina l’article 59 de 

‘documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal’ del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i que es 

desenvolupa en l’article 69 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual es va aprovar 

el Reglament de la Llei d’urbanisme, definint-se els objectius i continguts de les 

memòries socials i tenint en compte les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 

22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme. 

En aquest document (memòria social) es defineixen els objectius de producció 

d’habitatge protegit i dels altres tipus d’habitatge assequible que determina la llei. 

També es donarà justificació en el cas que s’incloguin reserves per a habitatges 

dotacionals públics de requeriments temporals (segons article 34.3 del DL 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei d’urbanisme). 

 

3.1. AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS SOCIALS D’ACCÉS A L’HABITATGE 
3.1.1.Necessitats actuals en matèria d’habitatge 

Aquest document valora les necessitats d’habitatge existents en el municipi de Siurana, 

segons la diferent naturalesa de les àrees urbanes i qualificacions urbanístiques, i 

determina el nombre i característiques dels habitatges de protecció oficial a constituir, 

la seva distribució territorial, el seu equipament, els mecanismes d’obtenció del sòl i els 

terminis per a construir-los, així com les especificitats pròpies d’aquest tipus 

d’habitatges en funció de les persones a les que són destinats. 

El document posa de manifest l’existència de diversos col.lectius amb especial 

dificultat per a accedir a un habitatge, com són els joves en edat d’emancipació, la 

gent gran, les famílies monoparentals amb rentes baixes o la població immigrada amb 

risc d’exclusió social i pocs recursos econòmics. 

Es proposa mantenir bàsicament el perímetre existent de sòl urbà, amb una 

reordenació del creixement ja previst en les encara vigents Normes Subsidiàries, i amb 

un petit creixement al sud-est del sòl urbà. Es tracta de colmatar lo que ja ara 

conforma el nucli de Siurana (actual medi ambient urbà), sent curosos amb l’espai 

disponible i fent operacions de micro-cirurgia, en molts casos. 
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A continuació s’adjunten taules amb un estudi detallat del creixement proposat pel 

present pla d’ordenació urbanística municipal de Siurana d’Empordà. 

 
quadre - estudi sostre poblacional del terme municipal de Siurana d’Empordà, amb la situació existent 

actualment i la situació plantejada per l’ordenació del present POUM en una situació de màxims 

 

 
quadre - estudi sostre poblacional del terme municipal de Siurana d’Empordà, amb la situació existent 

actualment i la situació plantejada per l’ordenació del present POUM, sense arribar a la colmatació. 
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taula amb l’estudi detallat dels increments plantejats amb l’ordenació plantejada pel present POUM de 

Siurana d’Empordà sota previsions de màxims 

 
taula amb l’estudi detallat dels increments plantejats amb l’ordenació plantejada pel present POUM de 

Siurana d’Empordà sense arribar a situació de colmatació 
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Dels quadres anteriors se n’extreu que Siurana d’Empordà podrà aspirar a un nombre 

de cent nou (109) nous habitatges lliures, amb un sostre nou lliure previst de 27.340 m². 

El nombre màxim d’habitatges al que es podria arribar adoptant les casuístiques 

específiques per a cada polígon d’actuació urbanística i els plans de millora urbana 

previstos, és de cent disset (117) habitatges, amb un sostre edificable residencial afegit 

al medi ambient urbà existent de 28.220 m². La valoració d'habitatges en aquesta 

casuística és la que es reflexa en els quadres corresponents a les situacions de màxims. 

També es té present que aquesta situació pot no ser del tot real i per això adjuntem 

quadres que es correspondrien amb una previsió de no colmatació.  

En la no colmatació, el que s'avindria millor amb l'estudi fet com a Alternativa 0, 

Siurana d'Empordà aspira a un nombre de vuitanta-set (87) nous habitatges lliures, amb 

el mateix sostre indicat en la previsió de màxims, reduiríem, per tant, la densitat. 

El nombre d'habitatges tingut en compte per aquest estudi de no colmatació, ajuntant 

habitatges lliures  i habitatges de protecció pública és de noranta-cinc (95) unitats, 

amb el mateix sostre edificable residencial afegit al medi urbà existent que el tingut en 

compte en la casuística de màxims. 

El consistori té present que la casuística que s'acosta més a la possible realitat del que 

es pot arribar a desenvolupar en el municipi és la casuística de la no colmatació i 

aposta per ella, una menor densificació del teixit resultant de les operacions 

proposades en el present POUM i que significa un creixement més sostenible. 

 

3.1.2. Previsions demogràfiques i de necessitats d’habitatge en l’horitzó del POUM (àrea 

funcional) 

Les previsions demogràfiques es fixen el llindar de l’any 2035 com a escenari final, tenint 

en compte tant la lògica interna de creixement del municipi de Siurana, com les 

diferents previsions de creixement de l’àmbit de territori de l’Empordà. També es tenen 

en compte les necessitats de sòl per tal que aquest creixement i desenvolupament 

sigui sostenible i respectuós amb el medi i els recursos naturals en els que estan inserits 

els diferents nuclis poblacionals del terme. 

En el Pla territorial de les comarques gironines, en l'apartat dedicat al sistema 

d'assentaments i en el seu mapa d'anàlisi de l'estructura dels assentaments urbans-

xarxa de ciutats, Siurana hi figura únicament com a 'Nucli municipal' (tipus de node), 

sense estar inclós en cap node d'àrea urbana com el generat pel sistema urbà de 
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Figueres, però la proximitat física al Polígon Industrial Empordà Internacional fa pensar 

en el fet que un creixement demogràfic de Siurana és totalment factible. 

Prenent com a referència el document 'Projeccions de població 2021-2041 (base 2008) 

Principals resultats', elaborat per l'Institut d'estadística de Catalunya (Idescat) i també el 

document 'L'agenda 21 Comarcal', impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

amb el suport de la Diputació de Girona com a eina de gestió sota criteris de 

sostenibilitat i pel qual s'elabora un pla d'acció on es defineixen un conjunt 

d'actuacions que porten cap a un desenvolupament social i econòmic més 

respectuós amb l'entorn (www.a21-altemporda.org). Amb aquestes dades s'elabora 

una taula amb l'estudi de creixement projecció per al nucli de Siurana, tenint en 

compte la tendència esperada pel conjunt de Catalunya tot aplicant un coeficient 

corrector donat que l'Alt Empordà ha vingut experimentant un creixement per sobre 

de la mitjana de la població a tot Catalunya. 

CATALUNYA (a 1 gener) Evolució de la població segons diferents escenaris. 2006‐2041 

Taula 12 document 'Projeccions de població 2021‐2041 (base 2008) Principals 
resultats. Elaborat per Idescat. 

any  baix  mitjà  alt 

2008  7.242.500 7.242.500 7.242.500 

2009  7.329.800 7.366.500 7.393.600 

2015  7.491.800 7.714.100 7.979.200 

2016  7.515.600 7.768.000 8.061.200 

2020  7.581.800 7.960.600 8.375.400 

2021  7.592.100 8.004.100 8.451.400 

2025  7.618.900 8.169.600 8.755.800 

2026  7.623.100 8.210.200 8.833.700 

2030  7.637.300 8.378.100 9.162.900 

2031  7.641.000 8.422.900 9.251.000 

2035  7.659.100 8.616.300 9.627.400 
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2036  7.664.200 8.667.800 9.726.000 

SIURANA          

any  baix  mitjà  alt 

2008 (31/12/2008)  211 211 211 

2015  263 270 278 

2020  265 277 288 

2025  266 283 298 

2030  267 288 308 

2035  267 295 318 

 

Per tant, el creixement potencial estudiat, en l’horitzó de l’any 2035, és de 148 nous 

habitants, agafant la banda alta de la previsió i tenint en compte que la població 

censada l'any 2012 és de 170 habitants, segons dades estadístiques de l'idescat. 

Aquest potencial demogràfic haurà de situar-se, part en les parcel.les de sòl urbà 

consolidat que actualment resten sense edificar, i part en sòl urbà no consolidat. 

El creixement potencial proposat en l’ordenació del POUM preveu un màxim de 221 

(166) habitatges entre el sòl urbà no consolidat i el consolidat. 

El sòl previst de creixement en sòl urbà no consolidat, és a dir, de nova implantació, és 

de 69.464 m². És voluntat del municipi trencar la tendència a la disminució de població 

resident habitualment als dos nuclis, el de Siurana i el de Baseia i els valors que es 

mostren aquí de població potencial són de màxims i també una valoració de no 

màxims, tant dins de sòl urbà consolidat com en el no consolidat. Tot per aconseguir 

que Siurana evolucioni cap a un municipi que pugui garantir uns serveis dignes a la 

seva població. 

 

3.1.3. Previsions de necessitat d’habitatge assequible en l’horitzó del POUM 

(àrea funcional/PDU) 
Dins del municipi de Siurana, no es creu necessària la reserva de terrenys destinats a 

habitatges dotacionals públics, creient-se soplertes les necessitats d’habitatge públic 

en els càlculs i les previsions apuntades en el punt anterior i dins la tipologia 

d’habitatges de protecció pública. No es té constància del fet d’haver de satisfer 
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requeriments temporals de col.lectius de persones amb necessitats d’assistència o 

d’emancipació justificades en polítiques socials, ja que no han estat prèviament 

definides per cap agent cap tipus de política específica. 
 

 

NECESSITATS GLOBALS D’HABITATGE ASSEQUIBLE SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES 

SOCIOECONÒMIQUES DE LA POBLACIÓ. 

Actualment, en el municipi de Siurana, no està implementada cap tipologia 

habitacional que respongui a les característiques d’habitatge de protecció oficial. Per 

aquest motiu, es creu necessari el seu plantejament des de la redacció d’aquest 

planejament. 
 

PER COL.LECTIUS AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES: 

 - JOVES: 25 (2011) 

Segons les dades que consten en el padró d’habitants de l’ajuntament de Siurana, valors del 

2011, de les franges en període d’emancipació, es comptabilitzen 25 joves.  

Es creu necessari el plantejament d’habitatge assequible per a donar cabuda a la demanda 

que es pugui derivar d’aquesta situació social, joves en edat d’emancipació. La xifra també és 

molt similar per la població de joves en la projecció del 2035, agafant els segments 

poblacionals que ara van de 0 a 14 anys (en resulten 27). 

 - GENT GRAN: 47 (2011) 

Segons les dades que consten en el padró d’habitants de l’ajuntament de Siurana, valors del 

2011, se n’extreu que hi ha un total de 47 persones que se situen per sobre i a partir dels 65 anys 

d’edat. 

Es creu convenient el plantejament d’habitatge assequible per a donar cabuda a la demanda 

que es pugui generar d’aquest segment poblacional, a més a més de tenir en compte els 62 

que se situaran en aquest llindar arribats a l’any 2035. 

 - PERSONES IMMIGRADES: 16 estimades (2011) 

Segons les dades que consten en la informació de l’ajuntament de Siurana, a data de 

13/10/2011, es té constància de 16 persones immigrades actualment residents en el municipi. 

També per aquest segment poblacional, es considera un valor a tenir en compte per les 

previsions de construcció d’habitatge assequible. 

 - LLARS MONOPARENTALS: 2 (2010) 

Segons les dades que consten en el servei de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), en 

data de 2010, existeixen 2 llars de la casuística social de monoparental. 



     MEMÒRIES 

 
 

       
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SIURANA D’EMPORDÀ                                            POUM / pàg.40 

 

També es tindrà en compte aquesta xifra pel càlcul de les necessitats d’habitatge assequible 

en el municipi de Siurana. 

 - REALLOTJAMENTS: no existeixen (2010) 

No existeixen ni estan en previsió persones que responguin a aquesta casuística ni està previst 

cap àmbit de gestió que impliqui la necessitat de reallotjament. 

 - VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: no consten 

Segons fonts municipals, no consten persones que hagin estat víctimes de violència domèstica. 

 - ALTRES 

No hi ha perfils socials que no responguin a cap tipologia diferent de les anteriorment 

mencionades. 

SEGONS TIPOLOGIA: 

- HABITATGES PROTEGITS EN RÈGIM ESPECIAL i/o GENERAL 

Segons definicions extretes del portal d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

(gencat), es considera habitatge amb protecció oficial, de règim especial, el que ha 

estat declarat com a tal pel Servei competent de la Secretaria d’Habitatge i Millora 

Urbana. 

La superfície màxima d’aquests habitatges és de 90 m², excepte: 

- habitatges adaptats per a persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, que 

pot ser de 108 m² útils. 

- habitatges destinats a famílies nombroses que poden arribar fins a 120 m² útils. 

El municipi de Siurana es troba inclòs dins la Zona D de les zones geogràfiques de 

protecció oficial i, en el cas d’habitatges protegits en règim especial, això implica uns 

preus màxims de venda (any 2010) de: 

- 1137,00 €/m² útil d’habitatge (682,00 €/m² de garatge i traster vinculat/s) 

Estimem oportú, des del plantejament d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, 

preveure la generació d’un mínim de vuit (8) habitatges protegits en règim especial i/o 

general i en la previsió del llindar de l’any 2035. 

 

- HABITATGES DOTACIONALS: no existeixen i no es creu necessària la seva implementació, 

donades les característiques dimensionals del municipi de Siurana. 

 

3.2. AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
En el programa de participació ciutadana elaborat en l’estadi d’Avanç del present 

planejament, es feia la pregunta ‘Creus que el municipi té alguna mancança de 

serveis i equipaments?’, la resposta de la qual era de ‘Sí’ en un 84,6 %, estant força 
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repartits els percentatges de quina tipologia manca a Siurana, guanyant el de 

‘transport públic’ amb un 35,6%, després també notori comentar el 20,7% 

d’Educacional, i el 17,2% de Sanitari. 

Actualment Siurana disposa d’una línia regular d’autobús que uneix el municipi amb el 

centre de la comarca (Figueres) amb una periodicitat adequada pel volum que es 

pugui generar. Quan es va fer l’enquesta a la qual fèiem referència en el paràgraf 

anterior, no s’havia posat en funcionament aquesta línia de connexió, per tant, 

considerem solventada aquesta mancança. 

La sensació de mancança d’equipament dotacional educatiu, nosaltres, des del 

POUM no tenim la capacitat de minorar-la, donat que l’aportació d’aquesta servitud 

ve en funció del número d’infants en edat escolar, que actualment és de 8 en edat 

preescolar i d’uns 14 en edat escolar, i donat, també, que els estàndards per establir 

un nucli educatiu venen donats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. Els números d’infants en edat preescolar i/o escolar no permeten fer 

l’agrupació en el nucli de Siurana per donar el servei d’escolaritat. 

Pel que fa al sistema dotacional sanitari, la sensació de desatenció en aquest aspecte, 

sent conscients dels problemes econòmics de l’actual Sistema Sanitari Català, no 

veiem la possibilitat d’implementar un servei en aquest sentit atenent a les dimensions 

poblacionals del municipi de Siurana.  

Pel que fa a la dotació esportiva, es considera més que colmatada amb l’existència 

d’un camp CAM i d’una pista poliesportiva (POL). Siurana no arriba a les dimensions 

poblacionals exigides per a la implantació de cap altra instal.lació esportiva.  
 

ESTÀNDARDS D’EQUIPAMENT EN L’HORITZÓ DEL POUM 

El creixement estimat en l’horitzó de l’any 2035 tampoc suposa un creixement 

dotacional en el municipi de Siurana. Es creu que els estàndards d’equipament es 

troben assolits amb l’oferta actual. 
ELS EQUIPAMENTS EXISTENTS 

Actualment el municipi de Siurana disposa d’un centre social associat a les 

dependències municipals (equipament comunitari - centre públic), una pista 

poliesportiva descoberta, un camp poliesportiu de gespa (equipaments comunitaris 

lúdico-esportius), una església (equipament comunitari - de caràcter religiós) i una 

antiga escola que funciona com a casal en l’època estival (equipament públic 

d’interès social). 
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Com a espais lliures públics hi ha la plaça de l’Ajuntament, la plaça de l’església i 

l’espai guanyat de la reconversió de l’antic cementiri annex a l’església en espai d’ús 

públic (formigonat i que es pot arribar a utilitzar com a pista esportiva). 
LES NECESSITATS PREVISTES AL POUM (ÀREA FUNCIONAL/PDU) 

Pel tot exposat en els apartats anteriors i en la part introductòria, no es preveuen 

necessitats dotacionals per al municipi de Siurana. 

 

3.3. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ESPACIAL I DE GÈNERE DEL POUM 
La localització de les reserves per a habitatge amb protecció oficial serà uniforme per 

a tots els àmbits d’actuació en el sòl urbà no consolidat. Si, excepcionalment, es 

modifiqués el repartiment uniforme s’haurà de justificar aquesta decisió en la memòria 

social d’habitatge del pla urbanístic corresponent, bé per raó de la incompatibilitat de 

la tipologia edificatòria prevista amb la construcció d’habitatges protegits, bé per raó 

de la viabilitat de l’actuació en funció de la seva dimensió. En tot cas s’ha d’acreditar 

la inexistència de concentració excessiva d’aquest tipus d’habitatge i la no generació 

de segregació espacial. Des d’aquest POUM es procura i es vetlla perquè es produeixi 

la barreja de l’habitatge amb protecció oficial i el lliure, fent-los coexistir ambdós tipus 

d’habitatge en el territori. 

 

3.4. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS DE PRODUCCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT 

Segons la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d'Urbanisme, article 20 de Modificació de l'article 57 del text refós de la Llei 

d'urbanisme, parlant de les reserves mínimes de sòl per a la construcció d'habitatges 

de protecció pública, resten exempts d'aquesta obligació mínima els plans 

d'ordenació urbanística municipal els municipis que, per llur escassa complexitat 

urbanística, només distingeixen entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, com és el cas del 

present nou plantejament de desenvolupament urbanístic del municipi de Siurana. 

Tot i la no obligació de reserva de sòl per a la construcció d'habitatges de protecció 

pública, es troba convenient destinar-hi una petita proporció amb un total de 8 

habitatges d'aquesta tipologia. 

Als efectes de càlcul, es considera sostre residencial de nova implantació el sostre 

destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament amb 

altres usos, que prevegi el POUM per als sectors de sòl urbanitzable i per als polígons 

d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans de 
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millora urbana que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què es refereix l’article 

40.2 del RLUC. No es considera sostre residencial de nova implantació i no computa en 

el càlcul, el sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en 

aquests sectors o polígons. 

El POUM, segons les necessitats detectades i en coherència amb el planejament 

territorial, estableix l’emplaçament del sòl destinat a la construcció d’habitatges de 

protecció pública i d’habitatges objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge 

assequible, i distribueix i quantifica les reserves corresponents, mitjançant: 

 - la qualificació de terrenys en sòl urbà no inclòs en sectors de planejament derivat, formin part o 

no de polígons d’actuació urbanística. La qualificació urbanística del sòl pot preveure el destí total o 

parcial de l’edificació a habitage amb protecció oficial. La qualificació que estableixi la destinació total o 

parcial a habitatge amb protecció oficial de terrenys que tenen la condició de sòl urbà consolidat pot ser 

d’aplicació tant a les noves construccions com als casos de gran rehabilitació de les edificacions existents. 

 - la determinació de les reserves que corresponen als sectors de planejament derivat 

El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i 

gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal 

de sòl i d’habitatge. Si els terrenys són d’ús residencial, el producte obtingut de 

l’alienació del sòl que no té la qualificació d’habitatge protegit passa a formar part del 

dipòsit municipal constituït a aquest efecte i s’ha de destinar obligatòriament a la 

finalitat especificada per l’article 153.4.b, mitjançant un règim de protecció pública, 

sense perjudici del que estableix l’article 56.5.c per les àrees residencials estratègiques. 

Segons la modificació de l’article 57.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

qual s’aprovava el Text refós de la Llei d’urbanisme, per part de la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer, no estem obligats a reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció 

pública, per ser Siurana d'Empordà un municipi que pel present POUM només distingeix 

entre sòl urbà i sòl no urbanitzable (d'escassa complexitat urbanística, doncs) i per ser 

un municipi de menys de cinc mil habitants i que no és capital de comarca ni tampoc 

ho té determinat per cap planejament territorial o director urbanístic. 

Tot i això, és decisió consistorial el reservar 1.817 m2 de sòl per a la construcció 

d’habitatges de protecció pública, en creure necessària aquesta aportació dins del 

total de 44.170 m2 de sòl net urbà no consolidat. 

 

3.5. JUSTIFICACIÓ DE LES DETERMINACIONS DEL POUM (PDU/ÀREA FUNCIONAL) 

RELATIVES A LES NECESSITATS SOCIALS D’ACCÉS A L’HABITATGE 
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Amb les determinacions preses pel present POUM es consideren cobertes les 

necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació amb 

el medi ambient urbà en què s’insereixen, i s’han tingut en consideració les necessitats 

d’habitatge social d’acord amb les característiques socioeconòmiques de la 

població. 

S’ha procedit a fer un anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves 

per a la construcció d’habitatges d’aquest tipus per tal d’afavorir la cohesió social, 

impedint la segregació espacial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda, i també 

s’han tingut en compte les possibilitats de la rehabilitació d’edificacions per destinar-les 

a aquests tipus d’habitatges. 

S’han establert els mecanismes per a l’obtenció del sòl per a la construcció 

d’habitatge protegit promogut a iniciativa pública. 

S’ha justificat la innecessarietat d’habitatges dotacionals públics. 

Les previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció dels habitatges 

protegits seran les següents: 

- 4 habitatges protegits en el primer sexenni (PAU-4) 

- 4 habitatges protegits en el segon sexenni (PAU-5) 

S’ha tingut en consideració la necessitat o no d’actuacions de reallotjament.  

En l’elaboració del present POUM s’ha procedit a analitzar les necessitats 

d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de nous habitatges i de 

l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per a aquests equipaments. 

Aquest planejament urbanístic general determina la localització concreta de les 

reserves per a la construcció d’habitatges de protecció pública mitjançant la 

qualificació de terrenys per a aquesta finalitat, la qual es pot vincular a un règim 

específic de protecció pública. El planejament preveu els terminis obligatoris per a 

l’inici i per a l’acabament de la construcció d’aquests habitatges, en quadre 

corresponent de planificació, del qual se n’ha extret la informació referenciada més 

amunt. 

 
JUSTIFICACIONS 

 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL EN 

MATÈRIA D’HABITATGE 

Una de les finalitats del Pla territorial de les Comarques Gironines, aprovat 

definitivament al juliol de 2010 i apuntades en les seves Normes d’ordenació territorial - 
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Directrius de paisatge, és donar cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de 

treball adoptades com a hipòtesis de futur, amb especial atenció a les necessitats de 

sòl per a habitatge assequible. També apunta a un desenvolupament sostenible, 

moderant el consum de sòl, per exemple, i vetllar pel caràcter compacte i continu dels 

nous creixements, i reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 

Amb el present POUM es reconeixen els assentaments existents al municipi de Siurana 

d’Empordà, què són els nuclis de Siurana i de Baseia, passant aquest últim a sòl urbà. 

Amb una proposta d’estratègia d’extensió, reforma, consolidació i una definició 

d’estructura nodal de referència amb els dos nuclis (Siurana i Baseia).  

Es defineix, també, un model d’implantació urbana i es prenen unes determinacions 

concretes per a regular les iniciatives d’urbanització i d’edificació. 

Apliquen les determinacions per tal de: 

- potenciar les polaritats urbanes que els nuclis del municipi de Siurana poder 

aportar a la vertebració del territori de Catalunya. 

- Assolir masses crítiques de població i llocs de treball que facilitin la disminució de 

les necessitats de mobilitat i la dotació de transport públic i equipaments al servei del 

conjunt del territori. 

- Facilitar la integració dels creixements urbans i de la població immigrada. 

- Afavorir la formació d’àrees urbanes socialment cohesionades i per tal de 

combatre els riscos de segregació urbana. 

- Evitar i corregir la dispersió d’usos i d’edificacions en el territori. 

- Propiciar el desenvolupament urbà en les localitzacions de major aptitud i amb 

capacitat de prestació eficient de serveis. 

- Corregir, quan és possible, situacions urbanístiques contradictòries als objectius 

del Pla territorial de les Comarques Gironines. 

- Fomentar la mixticitat d’usos dels teixits urbans. 

- Racionalitzar la implantació d’àrees especialitzades aïllades. 

- Preservar el valor patrimonial del sistema d’assentaments. 

- Potenciar l’ús eficient de les àrees urbanes per a disminuir les necessitats 

d’extensió. 

- Proporcionar pautes per a una distribució espacial funcionalment adequada 

dels equipaments d’interès plurimunicipal. 

- Evitar els possibles efectes negatius dels desenvolupaments urbans sobre els 

sistemes naturals, la seva funcionalitat ecològica i el paisatge. 
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- Propiciar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els desenvolupaments 

urbanístics. 

Dins el municipi de Siurana d’Empordà, existeixen dos nuclis històrics, el de Siurana amb 

la seva extensió al llarg dels camins d’arribada, i el de Baseia, que no s’ha considerat 

nucli fins a la redacció del present planejament. Aquest conjunt de nuclis històrics i les 

seves extensions configura el sistema d’assentaments bàsics del territori, segons el que 

determina el Pla territorial de les Comarques Gironines.  

La definició de les estratègies de desenvolupament que es proposa es fa per 

referència a la situació física real dels nuclis de Siurana i Baseia, i coneixent les 

estratègies plantejament plantejades pel vigent planejament (Normes Subsidiàries de 

Planejament de Siurana) i que no es van arribar a executar en la major part. 

Des d’aquest POUM, es proposa un creixement per extensió, de millora urbana i 

compleció, i de creixement circumstancial.  

 
Extracte del plànol d’ordenació O.6 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 

d’infraestructures - Alt Empordà, del Pla territorial de les Comarques Gironines, agafant tot el terme 

municipal de Siurana d’Empordà. (Baseia no està reconegut com a nucli històric) 
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Aproximació al plànol O.6 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures - Alt 

Empordà, del Pla territorial de les Comarques Gironines, veient en més detall el grafisme utilitzat pel nucli 

de Siurana. 

Llegenda plànol O.6 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures - Alt 

Empordà, del Pla territorial de les Comarques Gironines, veient en més detall el grafisme utilitzat pel nucli 

de Siurana. 

Siurana està classificat com a creixement moderat, tal i com desenvolupem en el present POUM i el nucli 

està tramat amb un to lilós que significa ‘nucli històric i les seves extensions’. 

La trama lilosa agafa tot el sòl urbà consolidat i el que ha restat per consolidar després de l’aplicació de 

les actuals Normes Subsidiàries, per tant, amb la proposta de consolidació que s’elabora des d’aquest 

POUM, estem dins les previsions marcades pel Pla territorial de les Comarques Gironines. 
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Que per a Siurana estigui establert un creixement moderat, des del Pla territorial de les 

Comarques Gironines, implica que és un nucli o àrea de mitjana o petita dimensió 

urbana que per les seves condicions de sòl i de connectivitat pot tenir un creixement 

proporcionat a la seva realitat física com a àrea urbana. Donada la proximitat de 

l’àrea urbana de Figueres (punt nodal de tota la comarca), Siurana no pot assolir una 

funció nodal amb relació al seu entorn pròxim. 

L’extensió urbana màxima que el present Pla d’ordenació urbanística municipal pot 

proposar no pot sobrepassar el resultat de l’aplicació de la següent expressió 

alfanumèrica: 

E = 30*A*f / 100 
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E: superfície de l’extensió urbana admissible 

A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent 

f: factor de correcció per a nuclis de petita dimensió 

Segons els nostres càlculs, la superfície de sòl urbà consolidat equival a 157.677 m² (=A, 

superfície de càlcul de l’àrea urbana existent). 

Siurana és un nucli de petita dimensió en tenir 15,77 Ha de nucli consolidat, inferior a les 

50 Ha de llindar establertes pel Pla territorial de les Comarques Gironines. Per tant 

haurem d’aplicar el factor ‘f’ de correcció, que s’obtè de l’aplicació de l’expressió 

alfanumèrica següent: 

f = (18 + A - 0,005 * A²)/(A+5) 
A: superfície de càlcul de l’àrea urbana existent en ha 

f = (18 + 15,77 - 0,005 * 15,77²)/(15,77+5) = 32,53 / 20,77 = 1,566  

Aplicant el factor de correcció a l’expressió alfanumèrica a aplicar per a obtenir 

l’extensió urbana màxima que el present Pla pot proposar, resulta: 

E = 30*15,77*1,566 / 100 = 7,40 Ha = 74.087,46 m² 

El creixement proposat pel present Pla d’ordenació urbanística municipal preveu un 

creixement potencial de 44.170 m², valor inferior al màxim ‘E’ calculat en la part 

precedent; estem dins de les previsions marcades pel Pla territorial de les Comarques 

Gironines com a creixement moderat. 

Per al desenvolupament de l’actuació i/o actuacions de construcció d’habitatges de 

protecció oficial, Siurana adoptarà la fòrmula de cooperació més adequada a les 

característiques d’aquesta/es, dins de la qual quedarà justificada de manera fefaent 

el destí efectiu del valor de les cessions a la provisió d’habitatges amb protecció 

oficial. 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES RESERVES MÍNIMES OBLIGATÒRIES DE SÒL PER A LA CONSTRUCCIÓ 

D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN LES MODALITATS CORRESPONENTS 

 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES NECESSITATS D’HABITATGE DOTACIONAL 

No passem a justificar aquest punt perquè no tenim plantejada aquesta casuística 

d’implantació habitacional. 
 JUSTIFICACIÓ DE LES SUPERFÍCIES MITJANES DELS HABITATGES PROTEGITS SEGONS NORMATIVA 

SECTORIAL I NECESSITATS DE CADA MODALITAT 

Les superfícies mitjanes dels habitatges protegits seran les marcades per la legislació 

vigent en el moment de la seva projectació. Les previsions fetes des del POUM 

responen a les premisses marcades per la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’Habitatge i la normativa tècnica d’aplicació sota el Decret 55/2009, de Condicions 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
 JUSTIFICACIÓ DE LES MESURES D’ATENCIÓ A LES NECESSITATS DE REALLOTJAMENT 

No es justifica aquest punt donada la inexistència d’actuacions per les quals es generi 

la necessitat d’emprendre mesures d’atenció per reallotjament. 
 JUSTIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN TERMES DE COHESIÓ 

SOCIAL I SEGREGACIÓ ESPAIAL 

La distribució dels habitatges de protecció pública serà l’adequada per permetre 

l’existència de cohesió social evitant la segregació espaial. 
PREVISIONS 

 PREVISIONS TEMPORALS PER A L’INICI I ACABAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES 

PROTEGITS 

A continuació s’adjunta quadre d’estudi de programació d’habitatge en el municipi de Siurana 

i segons les previsions tingudes en compte per aquest POUM, ressaltant els de protecció. 
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PREVISIONS TEMPORALS PER A L’INICI I ACABAMENT DE LA CONSTRUCCIÓ DELS HABITATGES ASSEQUIBLES 

La tipologia d’habitatge assequible establerta pel present POUM és la d’habitatge protegit. 

  

3.6. QUADRES DE DADES 
 HABITATGE POTENCIAL I EXISTENT DEL POUM 

Veure quadres del punt 2.4 de la memòria d’ordenació del present POUM. 
 SOSTRE RESIDENCIAL DE NOVA IMPLANTACIÓ AMB CÒMPUT DE LES RESERVES EN M2 DE SOSTRE I 

NOMBRE D’HABITATGES SEGONS MODALITAT 

Veure quadres del punt 2.4 de la memòria d’ordenació del present POUM. 

 


