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MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NORMES SUBSIDIARIES

DE TORROELLA DE FLUVIÀ.

Assignació de densitats per a us Residencial d'Habitatge 
en Sòl Urbà de Conjunts Rurals (3) i Formacions Rurals  (6)

MEMÒRIA DE LA MODIFICACIÓ

1.  OBJECTIUS,  CRITERIS,  JUSTIFICACIÓ  I  DADES  DE  LA  MODIFICACIÓ
PUNTUAL.

1.1 Promotor

L'Ajuntament de Torroella de Fluvià .  Nif  P-1721000D. 
Plaça de l'Ajuntament 1.  CP17474.  
Alt Empordà.  Girona.

1.2 Modificació puntual de les Normes Subsidiaries . Tramitació. Marc legal.

Normes Subsidiaries de Torroella de Fluvià  (AD. DOGC 18/05/2001).

1.2.1 Segons el Títol III Normes urbanístiques . Capítol 1. Disposicions generala  Apartat 
1.3.2 relatiu a Vigència, modificació i revisió de les Normes Subsidiàries de les pròpies i  vigents 
NS de Torroella de Fluvià:  
“Les Normes Subsidiàries podran modificar-se d'acord amb les previsions de l'article 154 del 
Reglament de Planejament, sempre que això no impliqui alteracions substancials en les 
determinacions establertes. Aquesta modificació es tramitarà segons es disposa en la vigent Llei 
del Sòl i el Reglament de Planejament. En qualsevol cas, la modificació esmentada haurà d'anar 
acompanyada d'un estudi justificatiu de la seva incidència en l'ordenació general i, especialment, 
del manteniment dels estàndards de serveis públics.”

1.2.2 Tramitació i formulació modificació puntual. Competències: 

La iniciativa de la Modificació Puntual de les NS es de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià en base 
a allò  establert en l’article 78 del TRLUC. 
La redacció d'aquest document ha estat realitzada per tècnic competent segons estableix  la 
disposició addicional tretzena del DL 1/2010 TRLUC

.Aquesta modificació puntual es tramita d’acord amb l’article 117.3 del RLUC, on s’especifica que 
el procés de tramitació es subjecta al mateix procediment que la formació de la figura del 



planejament que es modifica.  Per tant no son d'obligació ni necessaris l’aprovació i publicació del 
programa de participació ciutadana , i la informació pública de l’avanç, segons articles 101b) i 
101c) del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
Així, doncs,  la modificació puntual es tramitarà segons allò establert en articles 80 i 85 
del TRLUC, per a tramitació de les Normes Subsidiaries de Planejament.
L’aprovació inicial i provisional correspon a l’Ajuntament de Torroella de Fluvià  i l’aprovació 
definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la Generalitat de Catalunya. 

L'Ajuntament de Torroella de Fluvià es, doncs,  plenament competent aital finalitat de promoció 
formulació, inici i aprovació inicial i provisional de la Modificació Puntual.

      1.2.3 Marc legal  

La legislació urbanística d’aplicació en la present modificació del planejament es troba  
recollida en: 

-..Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, aprovant el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

-.Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

-.Decret 305/2006 de 18 de juliol, aprovant el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

-. Decret 64/2014 de 13 de maig en que s’aprova el Reglament de Protecció de la legalitat 
urbanística. 

-. Normes Subsidiaries de Torroella de Fluvià  (AD. DOGC 18/05/2001) i modificacions 
puntuals posteriors.

Qualsevulla Normativa o disposició legal que substitueixi, complementi , suplementi o completi les 
suara i a sobre esmentades s'entenen d'aplicació quan son de necessari i obligat acompliment.

Les normatives sectorials o altres  concordants que , així mateix, siguin d'obligat i necessari 
acompliment , no s'esmenten expressament  atesa la seva  especificitat i més freqüent alteració o 
substitució, però també s'entenen d'aplicació, si així s'escau.

          1.2.4. Informe ambiental, mobilitat generada i estudi econòmic.

La modificació puntual es refereix només a l'assignació de densitats  i precisió residencial 
d'habitatge en els àmbits en Sòl Urbà  de Conjunts Rurals (3) i Formacions Rurals  (6) per tal
de poder evitar ambigüitats i major facilitat en les actuacions en aquestes dues qualificacions
característiques del municipi en el seu actual Sòl Urbà. 

No s'altera cap paràmetre ni condicionant propis  al medi on s’insereix i no genera cap tipus 
d’incidència mediambiental en relació a les contemplades en el seu dia  en la pròpia Norma 
Subsidiaria.

La modificació puntal no implica  cap alteració en la mobilitat de població, no comporta 
increments ni modificacions  atès que no s'altera el sostre residencial construït  i els usos ja 
establerts i fins i tot es limita i precisa la densitat a menors i mes restrictius valors.

No existeix variació de la mobilitat generada . 

-. Estudi econòmic.   Segons l’article 59.3.d  . Informe de sostenibilitat econòmica, del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme: 

d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la suficiència i 
adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte de les actuacions 
previstes en les finances públiques de les administracions responsables de la implantació i el



manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris. 

La present modificació puntuals no comporta cap ni un tipus de despesa econòmica ni per a 
l’administració ni per els propietaris dels terrenys dels àmbits afectats, ja que la finalitat de la 
modificació és la millor i major precisió i claredat en els usos i densitats assignats als de  
situació i normativa existent.  No es modifica el model de sòl urbà ni té altres repercussions. 

No existeixen obres de urbanització  ni altres despeses repercutibles a cap part pública o 
privada  i per tant no suposen un un increment de costos respecte el previst en planejament. 

També i d'acord amb el requerit en Informe Tècnic previ a Aprovació Inicial de l'Ajuntament 
de Torroella de Fluvià , en relació a la documentació, on es diu

-Que manca la justificació dels articles 3 i 9 del TRLUC, segons s’exigeix a la DT 6a
del DL 1/2010.
-Es proposa que es delimiti l’àrea de suspensió de llicències a tot l'àmbit objecte de
la modificació per als nous usos plurifamiliars dins de la mateixa finca, ja que aquest és
l’objecte de la modificació, essent permesos els altres usos inclòs l’unifamiliar. S’haurà
d’adjuntar un plànol amb aquesta delimitació.

Es dona compliment a a aquest requeriments :

A desgrat  que la modificació puntual en Sòl Urbà aquí plantejada no es una figura de 
planejament derivat ni un instrument de gestió urbanístic .

“DT Sisena. Figures de planejament derivat i instruments de gestió 

.../...

Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

Per tant no es necessari ni obligat informe ambiental, ni estudi de mobilitat generada  ni un 
estudi econòmic en aquesta modificació puntual.

Per tant i segons allò establert  en el TRLU que es requereix complimentar :



1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi
ambient i 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. 
2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la
configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió
social,  considerin la  rehabilitació i la renovació en sòl  urbà,  atenguin  la preservació i  la millora dels
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 

3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació territorial,
l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

4.
.../...

Article 9. Directrius per al planejament urbanístic 
1.  Les  administracions  amb  competències  en  matèria  urbanística  han  de  vetllar  perquè  les
determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el
benestar  de  les  persones,  uns  nivells  adequats  de qualitat  de  vida,  de  sostenibilitat  ambiental  i  de
preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 
2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el
benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 
3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor
agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades
perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de
construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o
arqueològic existents a l'entorn. 
4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%,
sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents. 
5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d'un incendi no pot
fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s'ha de mantenir
durant el termini previst a la legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués
previst en un instrument de planejament urbanístic  pendent d'aprovació que ja hagués estat objecte
d'avaluació ambiental favorable. 
6.  Si  l'avaluació  d'impacte  ambiental  és  preceptiva,  el  planejament  urbanístic  ha  de  contenir  les
determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui la declaració corresponent. 

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits
destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici
de la col·lectivitat. “

1.3. Emplaçament actual i descripció dels àmbits actuació.

Els àmbits objecte d’aquesta modificació puntual, pel que respecta la qualificació i 
classificació urbanística del sòl, comprèn , precisament, els terrenys situats i emplaçats en la 
classificació de  Sòl Urbà i tot ells format els àmbits delimitats i qualificats de “Conjunts 
Rurals -Volumetria específica (clau 3)” i  de “Formacions Rurals (clau 6)”   en les vigents NS 
de Torroella de Fluvià.  

 Es pot observar el seu àmbit delimitat  en SU  en els plànols (d'ordenació) números  06, 07 i 
08 de les Normes Subsidiàries pel que fa als nuclis urbans respectius de Torroella, Vilacolum
i Sant Tomàs de Fluvià , del Terme i municipi de Torroella de Fluvià. 

En la present MP en Sòl Urbà no s'alteren, doncs ,  i es preserven als efectes de 
“sostenibilitat”  i durablement i real els valors , ocupació del sòl,  sistemes de vida;   els 
objectius urbanístics de “sostenibilitat” ;  així com es vetlla per les correctes i sostenibles 
determinacions que la vigent legislació estableix  com a criteris en benefici del sòl i la 
col·lectivitat que en frueix, com es fàcilment observable i deduïble en aquesta present 
documentació i el petit i abast  de la modificació puntual.



Es reprodueix a títol informatiu en apartat de plànols, atès no cal alterar ni modificar cap 
plànol a efectes d'ordenació en la present modificació puntual, conjuntament amb la seva 
situació en plànols informatius en ortofotomapes i MUC sobre ortofotomapes del ICGC , per 
a millor i major coneixement.

Els sòls compresos dins l’àmbit d’aquesta modificació presenten característiques físiques i
urbanístiques diverses en incloure sòls de diferent qualificació urbanística; així segons les
pròpies definicions en articles 5.3 i 5.6 del Capítol 5 de regulació del Sòl Urbà del Títol III
Normes Urbanístiques de les vigents NS de Torroella de Fluvià : 

Conjunts rurals – Volumetria específica ( clau 3)
Art. 5.3.1 Definició.  “Correspon a un conjunt de sectors urbans que. per la singularitat de les 
seves volumetries no admeten el grau de general tipològica de la resta de zones
Es tracta de conjunts arquitectònics existents, dispersos o aïllats, que es tracten de 
consolidar per la seva vàlua de conjunt urbà o en qualsevol cas per la seva pròpia 
preexistència . “  

Formacions rurals (clau 6)
Art. 5.6.1 Definició.  “S’inclouen en aquesta qualificació aquelles àrees parcialment  
ocupades per edificacions  d'origen rural, la disposició de les quals dins la parcel·la no 
s’ajusta a les normes habituals d'ordenació.
Les Normes accepten el fet de l'existència d'aquestes àrees, sense considerar procedent la 
imposició d’una ordenació precisa, que exclusiva la major part dels volums edificats
En concret, aquestes àrees corresponen a la zona anomenada els masos de Vilacolum.
Les Normes admeten una evolució d’aquestes àrees en el sentit d'augmentar la intensitat
d'edificació existent, sempre que es mantingui el caràcter originari de les mateixes. Amb
aquesta finalitat s'estableixen les següents condicions de parcel·lació i edificació.”

Es tracta d'una ordenació “frontissa” entre els sòls urbans més antics i densos, l'ordenació
del masos periurbans tradicionals i els àmbits de nou desenvolupament en figures d'unitats
d'actuació i plans parcials en l'entorn més històric i dens i el mas de proximitat (o en) el nuclis
urbans  primigenis.  Les  edificacions  disperses  i  diverses  han  estat  les  tradicionalment
existents o alterades en aquest context i àmbits en que ara es pretén actuar.  Així trobem
tant  cossos  edificats  de  masos  (“masos  de  Vilacolum”)  ,  com   edificacions  aïllades,
adossades  amb mitgeres  comuns,  plurifamiliars,  bifamiliars,  coberts  agrícoles  ,  naus de
ramaderia  fins  fa  ben  poc  en  decurs  extinció,  coberts  auxiliars  ,  magatzems,  naus  de
pallissa, coberts per a ramaderia autoconsum o lúdica , etcètera .

La  Normativa  i  la  vigent  revisió-A.  de  la  norma  subsidiaria  va  imposar  precisament
consolidar, preservar d'aquestes singularitats i peculiaritats tot i permeten la seva evolució
amb major intensitat edificada, noves edificacions que s'integrin en el context rural periurbà i
cercant permetre la seva evolució orgànica entre un mon més rural a un de més proper al
context urbà més propi al municipi actual.  Manca però saber quin nombre d'habitatges son
admissibles  en  aquesta  ordenació  que  es  vol  normativament  poc  precisa,  si  s'escau
separacions a les parcel·les veïnes en les  grans parcel·les urbanes del masos  i precisar al
menys , pel que fa a l'ús residencial d'habitatge els usos 

Atesa la  vigent  normativa  s'observa,  doncs,   que  tot  això  es  suficient  amb la  regulació
d'aquesta modificació puntual i mínima amb la incorporació de les les densitat en els àmbits
afectats (claus 3 i 6) i de la definició més precisa  dels actuals usos residencials d'habitatge .



1.4. Planejament urbanístic vigent.

Revisió-adaptació de les Normes Subsidiaries

El planejament vigent, a la data,  son la “Revisió-adaptació de  Normes Subsidiaries de Torroella
de Fluvià” . Publicació A.D. DOGC  18/05/2001.

Classificació del sòl:
Els terrenys en l'àmbit objecte d’aquesta modificació puntual estan classificats com a sòl
urbà (SU) ,  en el planejament general  (NS) vigent.

La classificació i qualificacions urbanístiques figuren en el plànols informatius procedents
dels vigents de la NS  06, 07 i 08 , inclosos informativament en aquesta modificació.

Qualificació  i condicions d'ordenació del sòl:

Segons la normativa de la vigent NS tenim doncs: 

Apartat 5.3 CONJUNTS RURALS -VOLUMETRIA ESPECÍFICA (3)

1. DEFINICIÓ.

Correspon a un conjunt de sectors urbans que. per la singularitat de les seves volumetries. no 
admeten el grau de generalització  tipològica de la resta de zones.
Es tracta de conjunts arquitectònics existents, dispersos o aïllats, que es tracten de 
consolidar per la seva vàlua de conjunt urbà o en qualsevol cas per la seva pròpia 
preexistència.

2. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

-La tipologia edificatòria és la de casa agrícola-urbana, en situació de consolidació, amb superfície
lliure de parcel·la.

-No es defineixen superfícies mínimes de parcel·la, però aquesta haurà de tenir una façana 
mínima a vial de12,00 m .

-L'ocupació màxima serà del 40 % del solar, amb una edificabilitat neta de 0,8 m2/m2.

-Aquesta ocupació es podrà ampliar un 10 % en edificacions annexes sempre que 
l'edificabilitat total no sobrepassi en més d'un 10 % de l'edificabilitat màxima.

-Les alçades reguladores (B+1+G), la profunditat edificable i la tipologia edificatòria s'ajustarà a les
existents al sector.

-Pel que fa a les condicions estètiques es seguirà allò especificat a l'apartat 4 del punt 5.1.

3. CONDICIONS D'ÚS

Només s'admetran els usos següents:
-Habitatge unifamiliar o plurifamiliar.
-Comercial.
-Indústria artesana (1a categoria).
-Agrícola-ramader.



Apartat 5.6  FORMACIONS RURALS  (6)

1. DEFINICIÓ

S’inclouen en aquesta qualificació aquelles àrees parcialment ocupades per edificacions 
d'origen rural, la disposició de les quals dins la parcel·la no s’ajusta a les normes habituals 
d'ordenació.
Les Normes accepten el fet de l'existència d'aquestes àrees, sense considerar procedent la 
imposició d’una ordenació precisa, que excluiría la major part dels volums edificats
En concret, aquestes àrees corresponen a la zona anomenada els masos de Vilacolum.
Les Normes admeten una evolució d’aquestes àrees en el sentit d'augmentar la intensitat 
d'edificació existent, sempre que es mantingui el caràcter originari de les mateixes. Amb 
aquesta finalitat s'estableixen les següents condicions de parcel·lació i edificació.

2. CONDICIONS DE PARCEL LACIÓ I EDIFICACIÓ
La parcel·la mínima serà de 5.000 m.
La façana mínima de les parcel·la serà de 45,00 m.
L'índex d'edificabilitat de l'edificació principal serà de 0’15 m2/m2. Aquesta edificabilitat es 
podrà augmentar en un 5 % en cas d'edificacions auxiliars agrícoles o ramaderes.
L'alçada reguladora màxima serà de 9,00 m. (B+2)

3. CONDICIONS D’ÚS
Els usos admesos seran:
- Habitatge
- Agrícola-ramader
-Comercial 

Ús Residencial d'habitatge

Apartat  4.49. ÚS RESIDENCIAL

És l'ús general que correspon a l'allotjament humà. Es composa dels següents usos globals:

1. ÚS D'HABITATGE: corresponent a l'allotjament familiar.
2. ÚS RESIDENCIAL: corresponent a l'allotjament comunitari permanent o temporal.
L'ús de vivenda constitueix l'ús característic principal dels municipis que són objecte de 
regulació per aquestes Ordenances de Sòl Urbà de les Normes Subsidiàries i amb ell 
coexisteixen la resta d'usos complementaris.

1. ÚS D'HABITATGE Comprèn com usos detallats:
- ÚS D’HABITATGE UNIFAMILIAR.
Correspon a l’ús de vivenda en parcel·la independent, en les dues situacions següents:
SITUACIÓ 1 En parcel·la independent amb tipologia d’edificació aïllada.
SITUACIÓ 2. En parcel·la independent amb tipologia agrupada horitzontalment formant casc 
Aquests es regiran, quant a llur forma i dimensions, amb el disposat per als patis interiors i 
mixtes.
-ÚS DE VIVENDA COL LECTIVA.
Correspon a l’ús de vivenda agrupada vertical o horitzontalment amb altres, de forma que 
l'agrupació final tingui un accés comú.

2. ÚS RESIDENCIAL Comprèn com usos detallats:
-ÚS RESIDENCIAL COMUNITARI.
Correspon a l'allotjament comunitari permanent de persones no lligades normalment per 
vincles familiars, com residències d'ancians, comunitats religioses, nens etc.
-ÚS HOSTALERIA.
Correspon als locals per l'allotjament temporal de les persones, tals com pensionistes, fondes,



motels,  hostals,  hotels,  etc.  Les  condicions  de  volum  higiènico-sanitàries  i  estètiques  de
l'edificació residencial queden regulades als apartats anteriors 3.1, 3.2 i 3.3.

1.5. Motivació i objecte de la Modificació

Motivació

Com s'ha avançat  a sobre en la normativa 

“Correspon a un conjunt de sectors urbans que. per la singularitat de les seves volumetries. no admeten el
grau  de generalització  tipològica  de la resta de  zones.  Es  tracta  de conjunts arquitectònics  existents,
dispersos o aïllats, que es tracten de consolidar per la seva vàlua de conjunt urbà o en qualsevol cas per la
seva pròpia preexistència. (clau 5.3) “    i  

“S’inclouen en aquesta qualificació aquelles àrees parcialment ocupades per edificacions d'origen rural, la
disposició  de  les  quals  dins  la  parcel·la  no  s’ajusta  a  les  normes  habituals  d'ordenació.  Les  Normes
accepten el fet de l'existència d'aquestes àrees, sense considerar procedent la imposició d’una ordenació
precisa, que excluiría la major part dels volums edificats  En concret, aquestes àrees corresponen a la zona
anomenada els  masos de Vilacolum. Les Normes admeten una evolució d’aquestes  àrees en el  sentit
d'augmentar la intensitat d'edificació existent, sempre que es mantingui el caràcter originari de les mateixes.
Amb aquesta finalitat s'estableixen les següents condicions de parcel·lació i edificació. (clau 5.6)”

La Normativa de la vigent Revisió de les Normes Subsidiaries imposa i pretén 
precisament i clara consolidar, preservar aquestes diversitats, singularitats i peculiaritats 
tipològiques e, edificatòries i d'usos  tot i permeten la seva evolució i desenvolupament 
amb major intensitat edificada que l'actualment existent, noves edificacions que s'integrin 
en el context rural periurbà i cercant permetre i regular  la seva evolució orgànica i 
morfologia i tipus compartit entre un mon més rural i el nou desenvolupament en un 
urbanisme  més proper al context urbà i més propi i usual  al municipi actual.   Manca però
saber quin nombre d'habitatges son admissibles en aquestes condicions  d'ordenació i de 
regulació  tot i que es vol expressament, normativa  i tipològica poc precisa, i si s'escau 
amb les separacions a les parcel·les veïnes en les  grans parcel·les urbanes del masos de
Vilacolum (6) ;   i precisar i aclarir, al menys , pel que fa a l'ús residencial d'habitatge els 
usos admesos o compatibles. 

Atesa, doncs,  la vigent normativa i intenció del planejament es dedueix que tot això es 
suficient amb la regulació  d'aquesta modificació puntual i mínima incorporant les densitat 
màxima d'habitatges en els àmbits afectats (claus 3 i 6) i amb la definició més precisa  
dels actuals usos residencials d'habitatge .

Els àmbits qualificats actualment que son objecte d'aquesta modificació 



Formacions Rurals – Volumetria específica (clau 3 )  del Sòl Urbà   (nota: s'indica e les vigents
NS ,  formació rural en Normativa ap. 5.3 i volumetria específica en plànols d'ordenació sòl urbà 
6,7 i 8).      

S'observa el tipus edificatori i morfologia de parcel·la divers i dispers.  L'invariant comú  compartit, 
estudiant el cadastre en sòl i edificació es la petita superfície de parcel·la que està en uns mínims 
raonables de l'ordre de 300 m2 de superfície parcel·la per unitat d'habitatge.

Es veu convenient fixat una densitat màxima de 1 habitatge / 300 m2. De parcel·la.   S'han 
d'admetre les parcel·les amb habitatge existent de superfície menor acreditades legalment 
registrades amb anterioritat a la data de  l'Aprovació inicial de la vigent R-A de les NS de Torroella 
de Fluvià . També s'admeten les densitats d'habitatge majors a les ara fixades  si s'acredita la seva
pre-existència i legalitat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de la present Modificació de 
les NS.

 Conjunts Rurals (clau 6) en Sòl Urbà.

Les gran parcel·les mínimes (5.000 m2.) i front a carrer (45 m.) d'aquesta qualificació dels “Masos 
de Vilacolum”  tenen un teixit construït encara més singular i alhora poc dens.  Es veu adient fixar 
una densitat molt baixa i que permeti alhora construir i actuar en aquestes grans parcel·les tot i 
preservar la seva singularitat i procurant una major integració.  Es fixa doncs una densitat màxima 
de 1 Ut. habitatge/ 2000 m2. Sòl de parcel·la.

S'admeten les parcel·les de superfície menor a la mínima acreditades legalment registrades i 
existents amb anterioritat a la data de  l'Aprovació inicial en el seu dia de la vigent R-A de les NS 
de Torroella de Fluvià . 

S'admeten les densitats superiors preexistents a les màximes ara  si s'acredita legalment la seva 
existència   S'admet la conservació, millora, manteniment i rehabilitació de les edificacions pre-
existents acreditades legalment abans l'aprovació inicial de la present modificació.

Les separacions de les noves edificacions seran  , com a poc, de 5 m. a carrer o espai públic i de 
3 m. a límits amb parcel·les veïnes. La separacions internes entre noves edificacions serà, com  
apoc,  de 6 m. entre elles. En les intervencions en edificacions preexistents es procurarà preserva 
volumetria, condicions estètiques i disposicions.  Si s'ha d'intervenir en ampliació d'edifici existent 
les separacions a parcel·les veïnes seran de 3 m.



Apartat 4.49 Ús Residencial d'Habitatge, per a millor precisió de la normativa.

Existeixen usos plurifamiliars, rurals, bifamiliars, unifamiliars en edificacions d'ús mixt, aïllades en 
parcel·la o cossos edificats unifamiliars en parcel·les de procedència rural.  

Per això es veu convenient modificar 

L'apartat 4.49. 1 US D'HABITATGE.

-L'ús d'habitatge unifamiliar aïllat en Situació 1 permetrà l'edificació aïllada d'habitatges  en les 
parcel·les de conjunts rurals (clau 6) sempre que es respectin les separacions mínimes de 3 m. a 
límit de parcel·les veïnes  

Es procura, doncs,  que aclarir aquestes condicions d'ordenació de les edificacions preexistents 
que s'intenten preservar, rehabilitar o consolidar,  i per tal, així mateix,  d'integrar i ordenar  les 
noves edificacions,  especialment en l'ús autoritzat “Habitatge unifamiliar i plurifamiliar” (de la clau 
3) o “Habitatge”  de la (clau 6).

L’objecte  d’aquesta  modificació  puntual de les  Normes Subsidiaries  de Torroella  de Fluvià  és
donar  acompliment   a  una  major  precisió  i  definició  de les  futures  actuacions  en  els  àmbits
esmentats i objecte de modificació normativa,  alhora que preservant la seva singular tipologia
edificatora  i  d'usos   sense  entorpir  els  futurs  desenvolupaments  ,  rehabilitacions  i  actuacions
admissibles.

-L'ús de vivenda col·lectiva , es defineix també com a ús plurifamiliar . L'agrupació ha de tenir 
accés comú i únic des de l'espai públic.

L'ús definit en l'apartat per a ús plurifamiliar es “vivenda col·lectiva” quan en els apartats de les 
qualificacions i classificacions es sol parlar de “plurifamiliar”  .  Provoca una certa ambigüitat 
d'interpretació per tal de poder actuar en els diferents àmbits del terme, i especialment en ells 
àmbits ”rurals” urbans com son els aquí modificats (claus 3 i 6).



 2.  PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ

S'incorporen i afegeixen el següents paràgrafs als “articles” o apartats  modificats :

-. Apartat 4.49.1. ÚS D'HABITATGE

“.../...

4.1. ÚS D'HABITATGE Comprèn com usos detallats:

- ÚS D’HABITATGE UNIFAMILIAR.

Correspon a l’ús de vivenda en parcel·la independent, en les dues situacions següents:

SITUACIÓ 1 En  parcel·la  independent  amb  tipologia  d’edificació  aïllada.   Es  permeten
noves edificacions aïllada d'habitatges  en les parcel·les de conjunts rurals (clau 6) sempre
que es respectin les separacions mínimes a límit de parcel·les veïnes , a carrer i  espai
públic; entre les noves edificacions i amb les preexistents ;   i la densitat autoritzable segons
la seva superfície, segons apartat 5.6 d'aquestes NS.

-ÚS DE VIVENDA COL LECTIVA I PLURIFAMILIAR

.../... “

-. Apartat. 5.3  FORMACIONS RURALS (Volumetria Específica) (Clau 3) 

“.../...

4. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

-La tipologia edificatoria és la de casa agrícola-urbana, en situació de consolidació, amb 
superfície lliure de parcel·la.

-No es defineixen superfícies mínimes de parcel·la, però aquesta haurà de tenir una façana 
mínima a vial de12,00 m .

-

-La densitat màxima d'habitatges per parcel·la es de 1 Habitatge/ 300 m2. De superfície 
parcel·la.

S'admet la parcel·la amb habitatge existent de superfície menor acreditada legalment i 
registrada amb anterioritat a la data de  l'Aprovació inicial de la vigent R-A de les NS

SITUACIÓ 2.  En parcel·la  independent  amb tipologia  agrupada  horitzontalment  formant
casc Aquests es regiran,  quant a llur  forma i dimensions, amb el disposat per als patis
interiors i mixtes.

Correspon a l’ús de vivenda agrupada vertical o horitzontalment amb altres, de forma que 
l'agrupació final tingui un accés comú i únic des de l'espai públic 



.S'admeten les densitats d'habitatge majors a les ara fixades  si s'acredita la seva pre-
existència i legalitat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de la present Modificació de 
les NS.

-L'ocupació màxima serà del 40 % del solar, amb una edificabilitat neta de 0,8 m2/m2.

-Aquesta ocupació es podrà ampliar un 10 % en edificacions annexes sempre que 
l'edificabilitat total no sobrepassi en més d'un 10 % de l'edificabilitat màxima.

-Les alçades reguladores (B+1+G), la profunditat edificable i la tipologia edificatoria s'ajustarà 
a les existents al sector.

-Pel que fa a les condicions estètiques es seguirà allò especificat a l'apartat 4 del punt 5.1

.../...”

-. Apartat   5.6 CONJUNTS RURALS (Clau 6)

“.../...

2. CONDICIONS DE PARCEL LACIÓ I EDIFICACIÓ
La parcel·la mínima serà de 5.000 m.
La façana mínima de les parcel·la serà de 45,00 m.
L'índex d'edificabilitat de l'edificació principal serà de 0’15 m2/m2. Aquesta 
edificabilitat es podrà augmentar en un 5 % en cas d'edificacions auxiliars agrícoles 
o ramaderes.
La densitat màxima d'habitatges per parcel·la es de 1 Habitatge/ 2.000 m2. de 
superfície parcel·la.

Les separacions de les noves edificacions serà , com a poc, de 5 m. a carrer o espai 
públic i de 3 m. a límits amb parcel·les veïnes.  La separació interna entre noves 
edificacions serà, com  a poc, de 6 m. entre elles.  En les intervencions en edificació 
preexistent es procurarà preservar volumetria, condicions estètiques, caràcter 
singular  i disposicions edificatories.  Si s'ha d'intervenir en ampliació d'edifici 
preexistent les separacions a parcel·les veïnes seran de 3 m. i de 6 m. a d'altres 
edificacions internes de la parcel·la.

L'alçada reguladora màxima serà de 9,00 m. (B+2)

.../...  “

S'admet la conservació, millora, manteniment i rehabilitació de les edificacions pre-
existents acreditades legalment abans l'aprovació inicial de la present modificació. 
Es permet agrupació en raïm  tipus “clúster” d'habitatges, no estrictament en 
formació de casc o habitatges adossats.



3. DOCUMENTS A MODIFICAR

Normes Urbanístiques

Modificació  a  les  Normes  Urbanístiques  dels  Apartats  4.49.1  Ús  d'Habitatge;  de
l'apartat  5.3  Formacions  rurals  (volumetria  específica)  (clau 3);   i  del apartat  5.6
Conjunts rurals (Clau 6) .

Els  nous redactats dels punts o apartats 4.49 , 5.3 i 5.6 de les normes urbanístiques
queden amb l'incorporació dels nous paràgraf en la present modificació tal i com es
llegeix en el següent apartat Normes Urbanístiques 

Plànols.

No s'altera cap plànol d'ordenació de les NS ( Numerats de 1 a 8) .

S'incorporen a efectes major i millor coneixement plànols informatius de situació dels 

S'incorporen plànol de vigència temporal, segons allò disposat en arts. 8 i 73 del vigent 
TRLUC als efectes de suspensió de llicències en els àmbits modificats ( claus 3 i 6) de la 
NS per a l'ús plurifamiliar, però no per a l'ús unifamiliar ni altres autoritzats en la vigent NS.

àmbits modificats :  Claus 3 i 6 qualificat  i zona de la seva existència, mitjançant 
ortofotomapes , MUC amb ortofotomapa  , actuals del ICGC i reproducció informativa dels 
plànols vigents d'ordenació 6, 7 i 8 en Sòl Urbà de Torroella de Fluvià



NORMES URBANÍSTIQUES

Els apartats modificats de la normativa de les Normes Subsidiaries de Torroella de Fluvià 
queden redactades de la següent manera:

Apartat  4.49. ÚS RESIDENCIAL

És l'ús general que correspon a l'allotjament humà. Es composa dels següents usos globals:

1. ÚS D'HABITATGE: corresponent a l'allotjament familiar.
2. ÚS RESIDENCIAL: corresponent a l'allotjament comunitari permanent o temporal.
L'ús de vivenda constitueix l'ús característic principal dels municipis que són objecte de
regulació per aquestes Ordenances de Sòl Urbà de les Normes Subsidiàries i amb ell
coexisteixen la resta d'usos complementaris.

1. ÚS D'HABITATGE Comprèn com usos detallats:

2. ÚS RESIDENCIAL Comprèn com usos detallats:
-ÚS RESIDENCIAL COMUNITARI.
Correspon a l'allotjament comunitari permanent de persones no lligades normalment
per vincles familiars, com residències d'ancians, comunitats religioses, nens etc.
-ÚS HOSTALERIA.
Correspon als locals per l'allotjament temporal de les persones, tals com pensionistes,
fondes,  motels,  hostals,  hotels,  etc.  Les  condicions  de  volum higiènico-sanitàries  i
estètiques de l'edificació residencial queden regulades als apartats anteriors 3.1, 3.2 i
3.3.

- ÚS D’HABITATGE UNIFAMILIAR.
Correspon a l’ús de vivenda en parcel·la independent, en les dues situacions següents:
SITUACIÓ 1 En parcel·la independent amb tipologia d’edificació aïllada. Es permeten
noves edificacions aïllada d'habitatges  en les parcel·les de conjunts rurals (clau 6)
sempre que es respectin les separacions mínimes a límit de parcel·les veïnes , a carrer
i  espai  públic;  entre  les  noves  edificacions  i  amb  les  preexistents;  i  la  densitat
autoritzable segons la seva superfície, segons apartat 5.6 d'aquestes NS.
SITUACIÓ 2. En parcel·la independent amb tipologia agrupada horitzontalment formant
casc Aquests es regiran, quant a llur forma i dimensions, amb el disposat per als patis
interiors i mixtes.

-ÚS DE VIVENDA COL LECTIVA I PLURIFAMILIAR
Correspon a l’ús de vivenda agrupada vertical o horitzontalment amb altres, de forma
que l'agrupació final tingui un accés comú i únic al conjunt de l'espai des de l'espai 
públic.



Apartat 5.3 CONJUNTS RURALS  (VOLUMETRIA ESPECÍFICA) (3)

1. DEFINICIÓ.

Correspon a un conjunt de sectors urbans que. per la singularitat de les seves volumetries. no 
admeten el grau de generalització  tipològica de la resta de zones.
Es tracta de conjunts arquitectònics existents, dispersos o aïllats, que es tracten de 
consolidar per la seva vàlua de conjunt urbà o en qualsevol cas per la seva pròpia 
preexistència.

5. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ

-La tipologia edificatoria és la de casa agrícola-urbana, en situació de consolidació, amb superfície
lliure de parcel·la.

-No es defineixen superfícies mínimes de parcel·la, però aquesta haurà de tenir una façana 
mínima a vial de12,00 m .

-La densitat màxima d'habitatges per parcel·la es de 1 Habitatge/ 300 m2. De superfície parcel·la.

- S'admet la parcel·la amb habitatge existent de superfície menor acreditada legalment i registrada
amb anterioritat a la data de  l'Aprovació inicial de la vigent R-A de les NS

- S'admeten les densitats d'habitatge majors a les ara fixades  si s'acredita la seva pre-existència i 
legalitat amb anterioritat a la data d'aprovació inicial de la present Modificació de les NS.

-Aquesta ocupació es podrà ampliar un 10 % en edificacions annexes sempre que 
l'edificabilitat total no sobrepassi en més d'un 10 % de l'edificabilitat màxima.

-Les alçades reguladores (B+1+G), la profunditat edificable i la tipologia edificatoria s'ajustarà a les
existents al sector.

-Pel que fa a les condicions estètiques es seguirà allò especificat a l'apartat 4 del punt 5.1.

6. CONDICIONS D'ÚS

Només s'admetran els usos següents:
-Habitatge unifamiliar o plurifamiliar.
-Comercial.
-Indústria artesana (1a categoria).
-Agrícola-ramader.

Apartat 5.6  FORMACIONS RURALS  (6)

1. DEFINICIÓ

S’inclouen en aquesta qualificació aquelles àrees parcialment ocupades per edificacions 

-L'ocupació màxima serà del 40 % del solar, amb una edificabilitat neta de 0,8 m2/m2.



d'origen rural, la disposició de les quals dins la parcel·la no s’ajusta a les normes habituals 
d'ordenació.
Les Normes accepten el fet de l'existència d'aquestes àrees, sense considerar procedent la 
imposició d’una ordenació precisa, que excluiría la major part dels volums edificats
En concret, aquestes àrees corresponen a la zona anomenada els masos de Vilacolum.
Les Normes admeten una evolució d’aquestes àrees en el sentit d'augmentar la intensitat 
d'edificació existent, sempre que es mantingui el caràcter originari de les mateixes. Amb 
aquesta finalitat s'estableixen les següents condicions de parcel·lació i edificació.

2. CONDICIONS DE PARCEL LACIÓ I EDIFICACIÓ
La parcel·la mínima serà de 5.000 m.

La façana mínima de les parcel·la serà de 45,00 m.

L'índex d'edificabilitat de l'edificació principal serà de 0’15 m2/m2. Aquesta edificabilitat es 
podrà augmentar en un 5 % en cas d'edificacions auxiliars agrícoles o ramaderes.

La densitat màxima d'habitatges per parcel·la es de 1 Habitatge/2.000 m2. de superfície 
parcel·la.
S'admet la conservació, millora, manteniment i rehabilitació de les edificacions pre-
existents acreditades legalment abans l'aprovació inicial de la present modificació.
Es permet agrupació en raïm  tipus “clúster” d'habitatges, no estrictament en formació de 
casc o habitatges adossats.

Les separacions de les noves edificacions serà , com a poc, de 5 m. a carrer o espai 
públic i de 3 m. a límits amb parcel·les veïnes.  La separació interna entre noves 
edificacions serà, com  a poc, de 6 m. entre elles.  En les intervencions en edificació 
preexistent es procurarà preservar volumetria, condicions estètiques, caràcter singular  i 
disposicions edificatories.  Si s'ha d'intervenir en ampliació d'edifici preexistent les 
separacions a parcel·les veïnes seran de 3 m. i de 6 m. a d'altres edificacions internes de 
la parcel·la.

L'alçada reguladora màxima serà de 9,00 m. (B+2)

3. CONDICIONS D’ÚS
Els usos admesos seran:
- Habitatge
- Agrícola-ramader
-Comercial 

Usuari
Sello
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PLÀNOLS DELIMITACIÓ ÀMBITS SUSPENSIÓ LLICÈNCIES 

PER A l'ÚS PLURIFAMILAR
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