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1.  AGENDA 
 
1.1 Marc de referència, objectius i previsions 
El Decret Legislatiu 1/2010, estableix en el seu article 59 que regula la documentació que 
han de contenir els plans d’actuació urbanística municipal, l’obligació d’incorporar 
l’agenda i l’avaluació econòmica financera de les actuacions a desenvolupar. 

Aquesta Agenda d’Actuació del Pla d’Ordenació Urbanística de Siurana, té com a 
finalitat l’assenyalament dels objectius que es preveu assolir en els propers 12 anys. 

Aquests objectius són el desenvolupament i l’execució d’obres, així com el 
desenvolupament urbanístic de determinats sectors, i assenyalar les directrius de 
preferència o prelació en aquests, sense prejudici que noves circumstàncies de tipus 
econòmic, polític o social aconsellin alteracions o ajustos en el seu desenvolupament. 

El conjunt d’actuacions que es programen per als propers 12 anys s’entenen amb un valor 
de caràcter general, ja sigui per a la seva incorporació a la xarxa d’infraestructures 
bàsiques, o als sistemes generals o espais lliures del municipi, i quin desenvolupament s’ha 
de completar amb les previsions i actuacions dels diferents sectors, de caràcter ordinari, 
arran de les programacions anyals de l’Ajuntament. 

L’agenda contempla les obres d’infraestructura viària, de caràcter general, a 
desenvolupar per l’Ajuntament i/o altres administracions públiques, així com les 
actuacions d’iniciativa privada incloses dins els Polígons d’Actuació Urbanística i els Plans 
de Millora Urbana. 

També es grafien els espais lliures públics i les àrees d’equipaments previstos per a 
incorporar al casc urbà en els propers anys. 
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1.2 Polígons i sectors de desenvolupament i edificació 

Ús residencial (sota previsions de màxims) 

Superfície 
Total (ST) 

Sòl Net     
(Sn) 

Sostre 
Màxim  
(Stm) 

Superfície 
Vials 

Superfície 
Espais 
Lliures       

ZV 

Superfície 
Altres 

Cessions 

Habitatges màxims  
(inclòs HPO) 

Habitatges 
HPO 

Execució 

(ut.) (ut.) (sexenni)
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

PAU-1 3.669 2.447 2.980 255 967  17 0 1r 

PAU-2 2.099 964 771 527 344 264 4 0 2n 

PAU-3 1.452 1.048 1.954 213 191  6 0 1r 

PAU-4 7.171 4.631 3.112 1.378 1.162  16 4 2n 

PAU-5 5.750 3.230 2.405 1.701 819  18 4 2n 

PAU-6 3.894 2.514 1.786 750 630  7 0 2n 

PAU-7 10.084 8.011 2.476 790 227  4 0 2n 

PAU-8 7.791 6.427 3.194 1.193 171  5 0 2n 

PMU-1 6.216 2.400 2.722 417 1.092  15 0 2n 

PMU-2 5.085 2.603 1.914 1.486 508 485 8 0 2n 

PMU-3 13.785 9.038 4.563 3.301 1.446  16 0 2n 

PMU-4 2.468 857 343 340  1.126 1 0 2n 

TOTALS: 69.464 44.170 28.220 12.351 7.557 1.875 117 8   
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Ús residencial (alternativa 0 - sense arribar  la colmatació) 
 

Superfície 
Total (ST) 

Sòl Net     
(Sn) 

Sostre 
Màxim  
(Stm) 

Superfície 
Vials 

Superfície 
Espais 
Lliures       

ZV 

Superfície 
Altres 

Cessions 

Habitatges         
(inclòs HPO) 

Habitatges 
HPO 

Execució 

(ut.) (ut.) (sexenni)
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

PAU-1 3.669 2.447 2.980 255 967  4 0 1r 

PAU-2 2.099 964 771 527 344 264 4 0 2n 

PAU-3 1.452 1.048 1.954 213 191  6 0 1r 

PAU-4 7.171 4.631 3.112 1.378 1.162  12 4 2n 

PAU-5 5.750 3.230 2.405 1.701 819  13 4 2n 

PAU-6 3.894 2.514 1.786 750 630  7 0 2n 

PAU-7 10.084 8.011 2.476 790 227  4 0 2n 

PAU-8 7.791 6.427 3.194 1.193 171  5 0 2n 

PMU-1 6.216 2.400 2.722 417 1.092  15 0 2n 

PMU-2 5.085 2.603 1.914 1.486 508 485 8 0 2n 

PMU-3 13.785 9.038 4.563 3.301 1.446  16 0 2n 

PMU-4 2.468 857 343 340  1.126 1 0 2n 

TOTALS: 69.464 44.170 28.220 12.351 7.557 1.875 95 8   
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2.  AVALUACIÓ ECONÒMICA   
 Valoració i viabilitat econòmica de les actuacions 
 

Ús residencial          
            

 
Superfície 
Total (ST) 

Sòl Net    
(Sn) 

Sostre 
Màxim  
(Stm) 

Superfície 
Vials 

Superfície 
Espais 
Lliures     

ZV 

Superfície 
Altres 

Cessions 
Valoració 
total (Vt) 

Repercussions (€/m2) Exec. 

 Vt / 
ST 

Vt / 
Sn 

Vt / Stm (sexenni)
 (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) 

PAU-1 3.669 2.447 2.980 255 967  100.768,00 € 27,46 41,18 33,81 1r 

PAU-2 2.099 964 771 527 344 264 127.293,00 € 60,64 132,05 165,10 2n 

PAU-3 1.452 1.048 1.954 213 191  45.785,00 € 31,53 43,69 23,43 1r 

PAU-4 7.171 4.631 3.112 1.378 1.162  358.720,00 € 50,02 77,46 115,27 2n 

PAU-5 5.750 3.230 2.405 1.701 819  291.480,00 € 50,69 90,24 121,20 2n 

PAU-6 3.894 2.514 1.786 750 630  133.140,00 € 34,19 52,96 74,55 2n 

PAU-7 10.084 8.011 2.476 790 227  108.420,00 € 10,75 13,53 43,79 2n 

PAU-8 7.791 6.427 3.194 1.193 171   187.116,00 € 24,02 29,11 58,58 2n 

PMU-1 6.216 2.400 2.722 417 1.092  121.970,00 € 19,62 50,82 44,81 2n 

PMU-2 5.085 2.603 1.914 1.486 508 485 254.485,00 € 50,05 97,77 132,96 2n 

PMU-3 13.785 9.038 4.563 3.301 1.446  571.284,00 € 41,44 63,21 125,20 2n 

PMU-4 2.468 857 343 340  1.126 51.000,00 € 20,66 59,51 148,69 2n 

            

TOTALS: 69.464 44.170 28.220 12.351 7.557 1.875 2.351.461,00 421 752 1.087,39   

 

 

En total, amb les actuacions, hi haurà més espais lliures, en una quantitat entorn als 7.557 
m2 de sòl, i espais de vialitat, entorn als 12.351 m2 de sòl. Respecte aquestes dades 
caldria aplicar un cost de manteniment de les mateixes de 1,50 euros / m2 i any per als 
espais lliures, i de 2,00 euros / m2 i any per a la vialitat. Tot això comporta un cost de 
manteniment anual de 36.037,50 euros. 

Aquest total de manteniment mitjana anual de 36.037,50 euros dividit entre els 28.220 m2 
totals de sostre màxim, comporten un cost unitari d’ 1,27 euros / m2 i any, que queden 
coberts pel fons d’ingressos procedents de la recaptació en concepte d’Impost de Béns 
Immobles (IBI) que l’Ajuntament recaptarà de les noves construccions (no es 
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comptabilitzen en aquest cas l’import de les llicències, ni dels possibles impostos 
d’activitats a instal·lar, ni altres taxes o càrrecs que puguin generar noves aportacions a 
l’Administració municipal). 
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1 ÀMBIT I ABAST DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
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2 RESUM DE LES DETERMINACIONS 
 

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 i al seu Reglament, 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 rural, 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 precisses 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. 

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

qualificar de manera coherent aquestes àrees en el POUM. 
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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 continuitat, 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. 

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 història i consolidació 
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urbana que regulin la zona dels nuclis, d’edificacions entre mitgers 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, ha 

de garantir la reserva de sòl per la construcció d’habitatges de protecció al servei dels 

habitants del municipi, a preus adequats. 

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. 

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. 
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XI - Es fixarà 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 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 166 habitatges, 95 dels quals serien de nova 

creació, representant un 57% d’increment sobre el parc existent i dotant de serveis aquelles 

parts dels nuclis que avui no disposen d’enllumenat públic, carrers pavimentats, etc. Aquesta 
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opció és la menys conflictiva en mantenir-se les expectatives de creixement que el municipi de 

Siurana d’Empordà té actualment. 

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: 
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MESURES AMBIENTALS CORRECTORES I/O PREVENTIVES DE CARÀCTER GENERAL 
   
 
Descripció de les mesures 
 
Els instruments de planejament derivat que pertoquin per a desenvolupar urbanísticament els 
sectors d'ordenació previstos en el POUM, i per tant els projectes d'urbanització resultants 
d'aquests instruments, hauran de complir un seguit de determinacions ambientals de caràcter 
general, per a prevenir les possibles incidències ambientals que puguin esdevenir-se, fruit del 
que s'ha identificat en el present ISA. 
 
Aquestes mesures són les següents: 
 
a) S'haurà de dimensionar adequadament en número, capacitat i distribució els contenidors 

de rebuig i de selectiva per a cada sector d'ordenació, en funció de la vialitat prevista i del 
nombre d’habitants previstos en cada sector d’ordenació de naturalesa residencial. Els 
contenidors hauran de ser distribuïts de forma proporcional, en funció del nombre 
d’habitants previstos a cada sector, formant punts de contenidors, de rebuig i de recollida 
selectiva, situats preferiblement als vials d’accés i sortida dels sectors d’ús eminentment 
residencial. 

b) En la xarxa separativa d’aigües pluvials, la col·locació d’elements de registre que 
impedeixin el pas de residus sòlids flotants i d’altres residus en suspensió, abans d’evacuar 
les aigües a la xarxa hidrològica superficial. 

c) Es recomana evitar, en la mesura que sigui possible, la construcció i proliferació de 
piscines privades. 

d) Els colors de les façanes i materials emprats en la construcció s’adequaran a l’entorn, 
emprant un cromatisme mimètic amb l’entorn immediat, especialment els què es col·loquin 
a les cobertes i als murs exteriors. 

e) Les noves xarxes de subministrament hauran de ser necessàriament soterrades en tota la 
seva traçada. 

f) En quant a l'enllumenat exterior i rètols lluminosos, en general és d'obligat compliment allò 
que s'estableix en el Capítol 2 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

g) En aquest sentit, es preveuran lluminàries d’alçada adequada segons l’amplada del carrer, 
amb bombetes de vapor de sodi d’alta o baixa pressió o halogenades (segons Taula 1 
Annex del Decret 82/2005)., apantallades en el seu hemisferi superior, d’una alçada adient 
per tal que il·luminin correctament els vials, parcs i places, i la instal·lació de sistemes de 
regulació horària encesa o de regulació de flux. Així mateix, es procurarà que la llum es 
difongui en direcció al centre urbà i s’evitarà al màxim la difusió. Per això, no es recomana 
disposar de làmpades d’alçada superior als 3,5m d’alçada. El percentatge màxim del FHS 
dels pàmpols serà d'un 5% al vespre, i d'un 1% a la nit (segons àmbit E" de la taula 2 
Annex Decret 82/2005). 

h) Pel que fa a l’enllumenat privat, els habitatges i les activitats disposaran de sistemes 
eficients d’enllumenat interior i especialment exterior, amb làmpades de vapor de sodi 
d’alta o baixa pressió, i sense permetre’s sistemes d’enllumenament exterior de rètols, 
aparadors, jardins o façanes més enllà de l’horari considerat nocturn segons la legislació 
vigent aplicable. 

i) En jardineria, s'hauran d'utilitzar espècies autòctones i xerofítiques (de baix consum hídric) 
amb sistemes de reg eficients (gota a gota) i evitar les zones de gespa per a les zones amb 
jardineria pública. 

j) En els corresponents Plans de Millora Urbana i/o Parcials Urbanístics i en els projectes 
d'urbanització, s'incorporaran les mesures i els paràmetres ambientals i d'eco-eficiència per 
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a les edificacions, a fi de complir amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l'adopció de criteris ambientals i d'eco-eficiència en els edificis. En aquest sentit, es 
fomentaran les següents mesures: 
 Que els habitatges disposin de tancaments aïllants per a garantir les òptimes condicions 

de temperatura interior. 
 Que els habitatges disposin de sistemes d’ACS (aigua calenta sanitària) amb font de 

calor (parcial o total) mitjançant plaques solars tèrmiques. Per tant, caldria que 
disposessin d’un habitacle destinat a la ubicació del sistema d’acumulació i 
funcionament d’aquesta instal·lació 

 Que disposin de plaques solars fotovoltaiques per a la il·luminació interior i/o exterior 
dels habitatges, connectat a la xarxa elèctrica general.  

 
 
Anàlisi comparativa de l'aplicació de les mesures en l'ordenació 
 
Un cop descrites les mesures preventives i correctives a aplicar, tant particulars com generals, 
enguany és possible realitzar una anàlisi comparativa entre la incidència ambiental inicial que 
tindria aquesta ordenació sobre el territori sense aquest conjunt de mesures, i la incidència 
final, un cop introduïdes les mesures esmentades que han sigut internalitzades en el 
planejament urbanístic derivat executiu dels sectors d'ordenació, tot això fi de determinar la 
incidència ambiental global final que tindrà el POUM sobre el municipi de Siurana. 
 
 
En aquest marc, i utilitzant la mateixa metodologia emprada fins al moment, la comparativa és 
la que segueix: 
 

 
Ordenació prevista sense 

mesures 
Ordenació prevista amb 

mesures 

Geomorfologia i Topografia  Compatible Compatible 

Aigües superficials i subterrànies Compatible - Moderat Compatible 

Vegetació, fauna i connectivitat Compatible Compatible 

Espais naturals d'interès o protegit  Inexistent Inexistent 

Paisatge  Compatible Compatible 

Gestió de Residus Compatible - Moderat Compatible - Moderat 

Qualitat atmosfèrica Moderat Compatible 

Despesa energia elèctrica i combustibles Compatible Compatible 

Mobilitat Compatible - Moderat Compatible 

INCIDÈNCIA AMBIENTAL COMPATIBLE - MODERAT COMPATIBLE 
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Avaluació ambiental de l’ordenació urbanística del POUM 
 
La proposta de planejament que es planteja el nou POUM de Siurana passa per la creació de 
diversos àmbits que permetin el futur desenvolupament urbanístic del municipi d'una forma molt 
equilibrada i curosa amb l'entorn, així com també racional des del punt de vista econòmic i 
social. 
 
Des de l'òptica mediambiental, aquells sectors que poden generar una incidència ambiental són 
els qualificats com a urbanitzables i els que, essent ja classificats com a urbà, poden portar 
associada una transformació de la seva naturalesa. No obstant, també cal tenir especial cura 
amb el Sòl No Urbanitzable (SNU), en tant suposa aquell territori per al que cal preservar-ne i 
conservar-ne els seus valors en sentit ampli. 
 
El Sòl No Urbanitzable 
 
Per a dur a terme l'avaluació ambiental, s'ha optat per seguir les recomanacions recollides en el 
Document de Referència emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, en el sentit de la necessitat d'elaborar un mapa de  sensibilitat ambiental del 
municipi, que determini si l'emplaçament general dels sectors d'ordenació que conformen el 
nou POUM és coherent amb els valors més significatius de Siurana, i poder, d'aquesta manera, 
corregir de bon principi qualsevol afectació que se'n pogués derivar. 
 
Amb aquesta informació de base, el POUM de Siurana realitza una qualificació del Sòl No 
Urbanitzable basada en una regulació i normativa associada que resta condicionada per la 
normativa i qualificació d'aquells sòls que es troben sota alguna forma de protecció parcial o 
general, és a dir: 
 
 sòls classificats com de valor natural i de connexió del Pla Territorial Parcial de les 

Comarques Gironines (PTPCG) 
 Espais que contenen Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) de caràcter prioritari o no prioritari 
 Terrenys que alberguen valors de caràcter cultural, històric o arqueològic 
 Espais amb presència d'espècies considerades amenaçades o rares, i especialment, amb 

presència de Silene Sennennïi 
 Espais d'alt valor agrícola i/o forestal 
 
Pel que fa als aspecte de la inundabilitat (T=100 anys), els àmbits amb pendents superiors al 
20% i aquells inclosos en el domini públic hidràulic (5 metres a banda i banda de les lleres dels 
cursos d'aigua), no generen cap qualificació urbanística del SNU, en tant es considera que són 
requisits normatius a complir per part d'aquells sòls classificats com a urbans o urbanitzables, i 
per tant, s'inclouran dins de l'avaluació ambiental posterior. 
 
Amb tots aquests criteris doncs, el present POUM realitza una qualificació urbanística del SNU 
que s'avé a la normativa associada a tots aquests requisits. El POUM qualifica el Sòl No 
Urbanitzable amb les següents claus urbanístiques: 
 
 Sòl rústic 
 Sòl d'interès ecològic i paisatgístic 
 Altres usos existents en SNU 
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El plànol resultant d'aquesta qualificació és el següent: 
 

 
 
 Sòl rústic 
 
 Sòl d'interès ecològic i paisatgístic 
  
 Altres usos existents en SNU 
 



      DOCUMENT DE SÍNTESI 

 
 

       
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SIURANA D’EMPORDÀ                                            POUM / pàg.17 

 

El Sòl Urbà no consolidat (SUnc) 
 
El POUM de Siurana planteja un conjunt de Sòls Urbans no consolidats a desenvolupar a partir 
de Plans de Millora Urbana (6) i de Polígons d'Actuació Urbanística (6).  
 
El resum dels paràmetres urbanístics és el següent: (cada sector d'ordenació esmentat es 
detalla mitjançant una fitxa descriptiva individualitzada en el present ISA). 
 

 
 
 
 
 
En resum, la incidència ambiental de cada sector objecte d'ordenació en el POUM de Siurana 
és la que segueix: 
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Atenent a la informació que resulta del mapa de sensibilitat ambiental i de la pròpia avaluació 
ambiental específica dels sectors d'ordenació, es desprèn que cap dels sectors d'ordenació es 
troba en cap àmbit que es pugui considerar de sensibilitat molt alta o alta.  
 
Avaluació global del POUM - Conclusions 

 
Per tot l’exposat fins al moment, es considera que el POUM de Siurana que és objecte 
d'avaluació ambiental en el present Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), en la seva 
alternativa número 0,  entesa com la més idònia, pot ser considerat com l'opció més idònia com 
a proposta d'ordenació urbanística del municipi. 
 
En aquest sentit, vista la proposta d’ordenació que conté aquesta alternativa, els seus efectes 
sobre l'entorn natural i paisatgístic, i realitzada l’avaluació ambiental d'aquestes incidències del 
planejament (tan globals com sobre cada sector individualment) sobre el medi, es considera 
que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Siurana que es planteja té una 
incidència ambiental entre COMPATIBLE. 
 
Per tot això, és necessari seguir especialment les mesures preventives i de seguiment de 
caràcter ambiental que contempla el present document, de cares a ser tingudes en compte al 
document de planejament derivat de detall a redactar amb posterioritat per a cada sector 
d'ordenació, tot això sens perjudici dels dictàmens recollits en els informes preceptius a emetre 
per part de les administracions competents en matèria ambiental. 
 
 
 

PMU-1 PMU-2 PMU-3 PMU-4 PMU-5 PMU-6 PAU-1 PAU-2 PAU-3 PAU-4 PAU-5 PAU-6

Geomorfologia i Topografia
Canvis significatius en topografia i relleu
Pèrdua significativa d'estructura de sòl

Aigües subterrànies i superficials
Sobre-explotació en la captació de pous autònoms i/o alteració qualitat
Contaminació aqüífers
Increment substancial del consum
Increment substancial generació aigües residuals
Alteració qualitat medi receptor

Vegetació, fauna i connectivitat
Afectació sobre hàbitats vegetals significatius inexistent inexistent inexistent
Afectació sobre comunitats de fauna significatives o protegides inexistent inexistent inexistent
Afectació sobre hàbitats HIC inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent

Espais naturals d'interès o protegit
Afectació EN protegits administrativament inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent
Afectació EN d'interès però no protegits inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent

Paisatge
Canvis de usos del sòl significatius o representatius
Introducció d'elements artificials objecte d'impacte estètic
Reducció conques visuals predominants

Gestió de residus
Increment substancial en generació de residus municipals
Increment substancial en generació de residus industrials
Presència d'abocaments en l'entorn

Qualitat atmosfèrica

Increment de fonts de soroll fixes o mòbils

Increment de la contaminació lumínica

Despesa energia elèctrica i combustibles
Increment substancial de despesa energètica elèctrica i/o combustibles
Presència línies elèctriques aèries inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent inexistent

Mobilitat
Increment substancial parc de vehicles i trànsit
Foment mobilitat sostenible o mitjans alternatius

Risc d'inundabilitat
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