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El POUM de Pedret i Marzà esta format pels documents que a continuació es relacionen:

VOLUM I:

AVANÇ DE PLA

El formen els documents de caràcter informatiu, descriptiu i inicialment propositius redactats per tal
de donar a conèixer les directrius i propòsits de l’Ajuntament per a la redacció del POUM, iniciar
els processos de participació ciutadana i donar compliment al tràmit preceptiu d’Avaluació
Ambiental Preliminar de les diferents alternatives analitzades.
Els documents que corresponen a aquets primera segona són:
DOCUMENT I
ANÀLISI I DIAGNOSI AMBIENTAL
Conté la Diagnosi Ambiental del terme municipal de Pedret i Marzà, que té per objectiu servir de
base per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Informe de Sostenibilitat
Ambiental Preliminar (ISAP), Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i finalment la Memòria
Ambiental (MA).
DOCUMENT II
AVANÇ DE PLA I ALTERNATIVES
Conté els documents redactats en el marc dels treballs previs, preparatoris a la redacció del
POUM, amb la finalitat d’establir els propòsits, objectius i criteris que han de centrar els treballs de
planejament urbanístic del municipi, facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del
POUM, prèviament a l’aprovació inicial, presentar una síntesi d’alternatives de planejament i
iniciar el procediment d’Avaluació Ambiental.
DOCUMENT III
INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR
Conté la documentació requerida per la legislació ambiental per tal de procedir al tràmit
d’avaluació ambiental de les alternatives de planejament proposades en l’Avanç de Pla.. Inclou
l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics, redactat per l’ Institut Geològic de Catalunya.

VOLUM II:

POUM - TEXT URBANÍSTIC INICIAL

El formen els documents de caràcter propositiu redactats per tal d’iniciar el tràmits administratius
corresponents a l’aprovació inicial del POUM, procedir a l’exposició i informació pública dels
documents, i prosseguir amb el procés de participació ciutadana.
Els documents que corresponen a aquets tercera fase són:
DOCUMENT IV

MEMÒRIA DEL POUM

Conte les descripcions i justificacions de les determinacions del planejament relatives al règim
jurídic del sòl i estructura territorial, sistemes urbanístics, classificació i qualificació del sòl,
ordenació de les edificació i dels usos, i la concreció dels àmbits d’actuació i sectors amb
planejament derivat També inclou les propostes relacionades amb l’habitatge, l’agenda
d’actuacions, les determinacions de caràcter econòmic i l’avaluació econòmica del POUM.
DOCUMENT V

NORMES URBANÍSTIQUES

Conté la regulació detallada de les condicions urbanístiques generals i particulars que afecten a
cada una de les diferents classes de sòl,
DOCUMENT VI

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
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Conté el conjunt de plànols amb les determinacions d’ordenació, qualificació del sòl, alineacions i
rasants i condicions de les edificacions pel sòl urbà i urbanitzable, i les determinacions d’ordenació
i qualificacions del sòl no urbanitzable.
DOCUMENT VII.

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Conté la documentació requerida per la legislació ambiental per tal de procedir al tràmit
d’avaluació ambiental del POUM.
Respecte a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, veure capítol 8.5 de l’ISA
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I.

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

1.

INTRODUCCIÓ

1.1

ANTECEDENTS URBANÍSTICS

La figura de planejament urbanístic actualment vigent en el municipi de Pedret i Marzà
són les Normes Subsidiàries de planejament - tipus B, (en endavant NNSS) aprovades
definitivament per la CUG el 3 de juny de 1992, i publicades el 17 de juliol de 1992. En el
seu període de vigència no s’han dut a terme modificacions puntuals d’aquest
planejament municipal.
1.2

CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT

Per tal d’aconseguir que el municipi disposi d’un planejament urbanístic, convenientment
adaptat a la nova legislació urbanística i ambiental, l’ajuntament va determinar iniciar els
treballs per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
En el període de vigència de les NNSS, pel que fa a l’urbanisme, s’han produït canvis
socials, legislatius, de coneixement, de concepte, d’estratègia, d’eines disponibles, etc.,
que fan necessari que el planejament urbanístic municipal s’adapti a aquesta nova
realitat. L’Ajuntament, conscient d’aquesta situació, va iniciar un procés de revisió del
planejament vigent, tant pel que fa al sòl urbà i urbanitzable com al sòl no urbanitzable del
municipi.
Cal destacar la voluntat de l’Ajuntament de treballar des de l’inici amb la màxima
participació ciutadana en el desenvolupament dels treballs, la qual cosa ha condicionat
els continguts d’aquest document, ja que a més de tractar aquells aspectes de l’ordenació
urbana, que des del punt de vista de l’equip tècnic són especialment rellevants, també ha
anat incorporant aquells altres aspectes que, com no podria ser d’altra manera, han
resultat ser d’especial interès pels habitants del municipi.
La conveniència i oportunitat de redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es
justifica per :

1.3

-

la necessitat de disposar d’un únic document urbanístic que en que s’expressi la
situació del planejament municipal,

-

l’obligatorietat d’adaptar el conjunt de les determinacions urbanístiques a la legislació
vigent, principalment la urbanística i l’ambiental

-

l’obligatorietat d’adaptar el planejament municipal als plans i programes territorials i
sectorials vigents

-

la voluntat municipal de procedir, després de 20 anys de vigència deles NNSS/1992,
a una revisió del marc de referència urbanística local
MARC LEGAL

El marc legal per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal és el Decret
legislatiu 1/2010, de 3’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (en endavant LUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
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modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya (en endavant RLU).
D’acord amb aquest marc legal de referència l’ordenació urbanística del municipi ha de
perseguir:
-

la utilització racional del territori i el medi ambient

-

conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i cultural

-

garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures

-

configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la
cohesió social

-

considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà

-

consolidar un model de territori globalment eficient

-

fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els
processos urbanístics

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació integral del territori
que abasta el terme municipal i l’hi correspon :

1.4

-

classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent

-

definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament
urbanístic

-

definir l’estructura general del territori i establir les pautes per a fer-ne el
desenvolupament

-

definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori

-

definir els objectius mediambientals.

-

reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública
FORMULACIÓ DEL POUM

El POUM el formula l’Ajuntament de la Pedret i Marzà, que l’aprova inicialment i
provisionalment, corresponent l’aprovació definitiva al conseller/a de Territori i
Sostenibilitat amb l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona.
1.5

TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

En referència a la capacitat de tramitació administrativa dels documents del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, tal com s’expressa en l’article 76.2 de la LUC:
“Correspon de formular els plans d'ordenació urbanística municipal i els
programes d'actuació urbanística municipal als ajuntaments”
A més, tal com recull l’article 85 de la mateixa:
“1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi
pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament
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corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència
d'aprovació definitiva correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament
l'acord d'aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d'informació pública,
prescindint de l'aprovació provisional.
..........
4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un
cop se n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un
termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s'han de
trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial.
5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el
termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals
confini amb el del municipi que és objecte del pla.
8. Si un pla d'ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és
tramitat per l'ajuntament afectat, s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per
un termini d'un mes, simultàniament al tràmit d’informació pública.
9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament
urbanístic, o bé d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes
tramitacions s'ha de configurar en expedients separats. L'executivitat de
cadascuna d'elles queda supeditada a la de l'instrument o la figura superior.”
Les fases de tramitació del POUM són les següents:
Fase preparatòria
Acord de Ple d’inici dels treballs
Contractació i adjudicació
Document de Participació Ciutadana
Fase d’Avanç de planejament
Publicació de l’Avanç de Pla
Publicació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental – Preliminar
Sol·licitud del document de referència al DTES – OTAA
Procés de participació ciutadana
Fase d’Aprovació inicial
Acord de Ple aprovació Inicial
Publicació documents POUM aprovació Inicial
Publicació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental
Sol·licitud informes administracions
Exposició pública i obertura del període d’al·legacions
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Resolució del tràmit d’informació pública
Fase d’Aprovació provisional
Document en relació als resultats del tràmit d’informació pública
Document del POUM previ a l’aprovació provisional
Sol·licitud del informes preceptius al DTES – OTAA
Acord del Ple d’aprovació Provisional
Publicació documents POUM aprovació Provisional
Publicació de la Memòria Ambiental
Publicació de l’Informe de resposta a les al·legacions
Fase d’Aprovació definitiva
Acord de la CUC i/o del conseller de PTOP d’Aprovació Definitiva
Publicació de l’acord d’aprovació definitiva
1.6

REDACCIÓ DEL POUM

L’Ajuntament de Pedret i Marzà, en acord del 17 de desembre, a proposta de la Mesa de
Contractació, va encarregar els treballs de redacció del POUM a l’empresa PAU-CD,
SLP, representada per l’arquitecte Xavier Canosa i Magret.
L’equip redactor d’aquest POUM està format per Xavier Canosa Magret arquitecte
coordinador de l’equip, Nuria Díez Martínez arquitecta directora del projecte, Clara Maymi
Ladrón, advocada urbanística, Carles Vico, geògraf, i l’equip tècnic i administratiu de
l’estudi PAU CD, SLP
En els treballs de redacció del POUM hi col·labora l’empresa GeoServei, SL – Projectes i
Gestió Ambiental, representada pel geòleg Joan Sola i Subiranas, que s’ha
responsabilitzat dels treballs corresponents a l’anàlisi i diagnosi ambiental del municipi i
de la redacció de la memòria ambiental i l’avaluació de la mobilitat generada.
En la redacció del POUM han col·laborat els Serveis Tècnics, Jurídics i Administratius de
l’Ajuntament de Pedret i Marzà.
Mentre durin les tasques de redacció i tramitació del POUM, els membres de l’equip
redactor no poden intervenir en treballs d’iniciativa particular relacionats amb el sector
afectat per la figura d’ordenació urbanística de què es tracti.
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2.

TERRITORI, MEDI AMBIENT I URBANISME

2.1

ÀMBIT TERRITORIAL

El municipi de Pedret i Marzà té una superfície de 8,6 km2 i s'estén pel sector
septentrional de la plana de l'Alt Empordà, a la conca de la Muga, fins a tocar, pel SE, a
l'antiga riba del desaparegut estany de Castelló. Aquest municipi pren el nom dels dos
agrupaments de població que en formen part; Pedret, a llevant, és un lloc de població
dispersa on hi ha l'església parroquial; i Marzà, a 1 km a ponent, és un nucli de població
agrupada i la capital administrativa. El límit del terme limita al N amb els municipis de
Garriguella i Vilajuïga, a l’E amb Pau, i al S i a l’O amb Peralada.

Hi ha referències històriques de l’alou de Marzà des de l’any 902, i de Pedret del 953. El
nucli de Marzà està vinculat al castell medieval del qual es conserven documents datats
l’any 1288. El castell devia ser abandonat durant el segle XVII. Fins fa poc el municipi de
Pedret i Marzà formava part del terme municipal de Vilanova de la Muga, del qual és va
segregar.
El territori és totalment pla, només amb alguns afloraments rocosos que formen ondulació
o minúsculs tossals. Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la
riera de Pedret, que travessa de S a N la part oriental del terme, riera que es forma, dintre
el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, que davalla de la serra de Rodes, i
la riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la riera de Volterós, que
davalla de la serra de la Baga d'en Ferran. Antigament desembocava a l'estany de
Castelló; ara, per mitjà de sèquies, les seves aigües desguassen a la Mugueta, per la
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dreta. Aquesta zona, a l'extrem sud-oriental del municipi, pertany al Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà.
El tren de Barcelona a França travessa el sector occidental del terme i passa a pocs
metres de Marzà, on no hi ha, però, baixador. Aquest poble es comunica per un camí
amb l'estació més pròxima, que és la de Vilajuïga, al NE. El traçat de la carretera N-260
de Figueres a Portbou és paral·lel, en aquest tram, a la via del tren. Marzà hi enllaça per
mitjà d'un curt ramal. Una carretera local porta de Pedret a Pau i a la carretera de Roses
a Vilajuïga. Diversos camins veïnals menen a Vilanova de la Muga i a Castelló
d'Empúries.
El territori municipal està pràcticament conreat en la seva totalitat. Hi ha una reduïda zona
de regadiu, que és en increment, sobretot a ponent de Marzà. Al secà es planta blat, ordi,
civada, blat de moro, llegums i farratge, i als terrenys més pedregosos hi ha vinya i
olivera. La ramaderia, sobretot porcina, ovina i bovina, és un dels recursos econòmics
principals.
2.2

EL MEDI AMBIENT

El document Diagnosi Ambiental del terme municipal de Pedret i Marza i Informe de
Sostenibilitat Ambiental Preliminar de l’Avanç del Pla, contenen la informació relacionada
amb el medi físic i el medi natural, analitza els principals vectors ambientals, i delimita i
caracteritza els riscos ambientals.
2.3

ANÀLISI TERRITORIAL I URBANÍSTIC

Per a una millor comprensió de la present Memòria urbanística es reprodueix en aquest
apartat l’anàlisi del planejament territorial i urbanístic que afecta al municipi de Pedret i
Marzà que hi figura al document d’Avanç de Pla
2.3.1 EL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) ha estat aprovat
definitivament el 14 de setembre de 2010 (DOGC 5735 de 15.10.2010) definint els
objectius d’equilibri dels seus àmbits, seguint les determinacions fixades per la Llei 23/83,
de política territorial, i les directrius per als plans territorials parcials del Pla territorial
general de Catalunya.
El Pla territorial parcial passa per la correcta definició i delimitació prèvia d’aquelles àrees
que pels seus valors naturals, paisatgístics o de connexió ecològica calgui preservar del
desenvolupament urbanístic del territori. L’àmbit d’aquest pla seran les comarques del
Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, La Selva, Alt Empordà i Baix Empordà i per tant és
d’aplicació per al municipi de Pedret i Marzà.
El Pla té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població actual
i futura. Per això el Pla estableix les pautes espacials per a un desenvolupament del
territori que compleixi les següents condicions:
-

Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades com
a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessitats de
sòl per a habitatge assequible.

-

Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i
sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen.
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-

Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori
afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i
en el conjunt de Catalunya.

-

Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes
condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis.

-

Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa de
Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen
l’enunciat següent:
a. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu
biofísica.
b. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a
components de l’ordenació del territori.
c. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius
econòmics del territori.
d. Moderar el consum de sòl.
e. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les
àrees urbanes.
f.

Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.

g. Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
h. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i
racionalitzar la implantació de polígons industrials o terciaris.
i.

Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.

j.

Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.

k. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
l.

Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.

m. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels
sistemes d’assentaments.
n. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els
desenvolupaments urbans.
o. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.
El PTPCG inclou el municipi de Pedret i Marzà dintre de la Badia de Roses Nord, que
compren els municipis de Castelló d’Empúries, Fortià, Palau-saverdera, Pau, Pedret i
Marzà, Riumors, Roses i Vilajuïga.
El POUM ha de recollir com a guia i propòsit les determinacions que afecten al sistema
d’espais oberts, sistema d’infraestructures de mobilitat i sistema d’assentaments, que
dicta el planejament territorial:
Respecte al sistema d’espais oberts, que són terrenys classificats com a sòl no
urbanitzable que s’han de preservar de la urbanització i d’aquells processos que
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poguessin afectar-ne negativament els valors paisatgístics, ambientals, patrimonials i
econòmics, entre els quals els agraris; el PTPCG determina al municipi de Pedret i
Marzà:
-

La consideració de sòl de protecció especial, que comprèn aquells sòls que, per
valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla
considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i contínua
d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais
oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. El sòl de protecció
especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa sectorial
com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2.000.
Dintre del terme els següents espais:

-

-

Els terrenys inclosos en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà,
dintre del terme municipal entre la Gi-6101 i el terme sud-est.

-

Els espais amb valor natural de connexió que s’estructuren al voltant de
les rieres de Pedret, Garriguella, i del rec de Cagarrell.

-

Els terrenys agrícoles i connectors de l’antiga depressió de l’estany de
Penardell, que limiten amb els Aiguamolls.

La consideració de sòl de protecció territorial, que comprèn aquell sòl que el Pla
no considera imprescindible que formi part de la xarxa de protecció especial, però
que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva
de la seva possible transformació.
Dintre del terme de Pedret i Marzà el Pla assenyala un motiu dels tres possible,
pel qual alguns terrenys han de tenir la consideració de sòl de protecció
preventiva, i és l’interès agrari i/o paisatgístic (són àrees d’activitats agràries de
significació pel territori i que alhora són terrenys que aporten paisatges
significatius o identitaris de l’àmbit territorial) es delimita en:

-

-

Al sud del camí que dona accés a l’abocador comarcal ( Camí de
Castelló d’Empúries a Sant Romà de Delfià, entre l’espai de protecció
especial al voltant del rec de Gagarrell i el Parc Natural dels Aiguamolls.

-

Al nord de la N-260 excepte l’àmbit del SAU-I

-

Alguns camps agrícoles en la zona est del municipi, limitant amb
Vilajuïga.

La consideració com a sòl de protecció preventiva de la resta del municipi, que
són aquells terrenys que no han estat considerats de protecció especial o territorial,
que cal protegir preventivament, però sense perjudici que mitjançant el corresponent
POUM, i en el marc que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament,
es puguin delimitar àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau.

Respecte al sistema d’assentaments, el PTPCG respecte al municipi de Pedret i Marzà:
-

un creixement de tipus moderat pel nucli de Marzà. Aquesta estratègia s’aplica en
aquells nuclis de petita dimensió urbana que per les seves condicions de sòl i de
connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a la seva realitat física com a
àrees urbanes.
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L’extensió màxima que el POUM podrà proposar en aquests creixements serà
orientativament un 30% de la superfície de l’àrea urbana existent, que correspon a
la superfície de tots els sòls consolidats o urbanitzats d’ús dominant residencial en
la data d’aprovació del PTGCG.
-

Una estratègia de millora i compleció per al nucli de Pedret. Aquesta estratègia
s’aplica en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no tenen capacitat per a
estructurar extensions urbanes, com és el cas de Pedret. L’objectiu d’aquesta
estratègia és la recuperació i millora d’aquest nucli com a patrimoni urbanístic,
mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats
professionals desconcentrades, i a la segona residència de reutilització, i també als
serveis turístics de qualitat i petita escala.
D’acord amb aquesta estratègia el POUM s’ha de centrar en el manteniment, la
reconstrucció i millora de les trames urbanes existents amb especial atenció al
manteniment de la tipologia arquitectònica dominant en el lloc. També pot
determinar extensions encaminades a la compleció de l’assentament, la
regularització de la franja perimetral o, en el seu cas, a ubicar correctament un
nou element d’activitat econòmica o equipament.

-

La remissió de l’estratègia de desenvolupament del SAU-I al Pla Director Urbanístic
de la Serra de Rodes.

Respecte a les infraestructures i els equipaments, el PTPCG respecte al municipi de
Pedret i Marzà :
-

Reconeixement de l’abocador comarcal com una infraestructura sectorial.

-

En relació al sistema d’infraestructures de mobilitat, el PTPCG preveu el
condicionament de la N-260, i de la xarxa ferroviària (ferrocarril Barcelona-Portbou).
També preveu el condicionament de la carretera que uneix la N-260 fins a Marzà i
des d’aquest nucli fins a l’encreuament amb la GIV-6101, la carretera de Pedret.
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Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures previstes pel Pla
Territorial Parcial de les Comarques Gironines per al terme municipal de Pedret i Marzà.
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2.3.2 EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA SERRA DE RODES (PDUSR)
El Pla Director Urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR) ha estat aprovat definitivament
el 15 de novembre de 2006 incloent en el seu àmbit territorial els municipis de
Garriguella, Palau-saverdera, Pedret i Marzà, parcialment Roses, i Vilajuïga.
El PDU del sòl no urbanitzat de la serra de Rodes i els seus entorns té com a objectius
específics:
a. La consolidació de l’estructura dels espais oberts i del paisatge de l’àmbit del Pla.
Aquesta estructura es caracteritza per la presència dels parcs naturals de la serra
de Rodes i cap de Creus, situat al nord de l’àmbit juntament amb el massís de
l’Albera, i el parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al sud.
b. La definició d’un model territorial pels assentaments urbans i les seves extensions
residencials.
c. L’establiment de directrius per la coordinació de l’ordenació urbanística
El PDU respecte al sistema dels espais oberts en el municipi de Pedret i Marzà
considera:
-

sòl de protecció especial :
-

els espais naturals legalment reconeguts com el terrenys inclosos en el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ( NUe-pein)

-

pel seu valor de connectivitat ecològica i paisatgística :
el connector riera de Vilajuïga – Pedret, malgrat que es tracta d’un
connector sotmès a diferents impactes, és molt adient com a corredor
fluvial entre el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Naturals de cap
de Creus (NUe-eco)
el connector riera de Garriguella – Rec de Cagarell, és el connector més
directe entre el massís de l’Albera i el Parc dels Aiguamolls. Compren la
conca de la riera de Garriguella i el rec de Cagarrell, aquest últim discorre
pels relleus del Puig de la Malaveïna fins a drenar al rec Madral dins del
Parc dels Aiguamolls. (NUe-eco)

-

-

pel seu alt valor agrícola i de connector els terrenys situats a l’espai d’interès
geomorfològic el Penardell, que inclou l’antiga depressió de l’estany del
mateix nom (NUe-agr-con)

La resta de sòl es considera de protecció territorial (NUt) excepte els terrenys situats
al nord del nucli de Marzà fins el ferrocarril que es consideren de protecció
preventiva (NU)

Respecte a les unitats de paisatge el municipi de Pedret i Marzà s’inclou
majoritàriament en la Unitat de Paisatge 3 Plana alt empordanesa de conreus de cereals i
zones inundades temporalment, que es tracta de sòls ocupats per conreus de cereals, de
gira-sol, vinyes, prats secs i zones inundades temporalment. Aquesta unitat es
travessada per diferents rieres i recs, que van acompanyades de bosquines humides
(roures, tamarius i altres espècies). Presenta un bon estat de conservació dels seus
valors naturals i paisatgístics, tot i que també hi trobem la presència d’algunes granges
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poc integrades en l’entorn. Únicament els terrenys situats al puig de les Encontrelles
s’inclou en la Unitat de Paisatge 2 La plana agroforestal de conreu de vinya i olivera.
Respecte als assentament urbans i les seves extensions, el PDU aprovat l’any 2006
determinava pel sector apte per urbanitzar industrial (SAU-I) que delimita les Normes
Subsidiàries de Pedret i Marzà la seva classificació com a sòl no urbanitzable de
protecció territorial, ja que considerava que la seva localització no era adequada per
l’accés des de la N-260 i pel seu impacte visual, ja que les activitats que es desenvolupen
no corresponien a un polígon industrial, ni tampoc el sector té una mida suficient.
El PDU assenyala dos serveis i activitats la gasolinera de la N-260 com a servei de
gasolinera i per la mobilitat (Sg) i l’activitat de turisme rural de Can Sala com a servei per
residència temporal i restauració (Sr)

Plànol d’ordenació del PDU aprovat l’any 2006

Respecte als sistemes urbanístics, el PDU reconeix la xarxa ferroviària que travessa el
municipi, l’abocador comarcal com un servei tècnic i estableix una jerarquia de la xarxa
viària establint la N-260 com a via estructurant (Xe); la carretera de Marzà a Pedret, la de
Marzà a Vilajuïga, i la Gi-6106 que passa per Pedret com a vies d’accés local (Xl). També
assenyala diferents vies com a camins agrícoles (Xa).
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Plànol d’infraestructures i equipaments del PDU aprovat l’any 2006

El PDU inclou un precatàleg d’elements patrimonials que respecte al municipi de
Pedret i Marzà inclou:
-

El Castell de Marzà com a BCIN

-

Les restes de muralles i un portal com a BCIN

-

El pont de Pedret com a element d’interès arquitectònic.

-

El camí de Castelló d’Empúries a Sant Romà de Delfià, passant pel puig de
Malaveïna com a camí històric.

El PDU es va aprovar anteriorment al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines,
d’una escala de planificació i també d’un abast territorial superior. Fruit de l’anàlisi dels
dos documents, el Departament de Territori i Sostenibilitat va detectar la necessitat
d’impulsar alguns ajustaments en el PDUSR, en concret a la supressió com àrea de sòl
urbanitzable industrial SAU-I, que es troba separada dels nuclis urbans de Pedret i
Marzà.

-

La Comissió d’Urbanisme de Catalunya en sessió del 18 de març de 2011
va aprovar la modificació del PDUSR que permet la reintegració urbanística
d’aquesta àrea industrial SAU-I. Així va considerar que aquesta àrea es
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trobava ocupada per activitats industrials i magatzems legalment
implantats, en el seu dia, en sòl no urbanitzable. La no consideració de sòl
urbanitzable impedia la regularització d’una situació existent i ajustada a
dret. El PTPCG, en atenció a aquestes circumstàncies, va atorgar a
aquesta àrea el nivell de sòl amb protecció preventiva amb l’objectiu que es
pogués acabar considerant com a sòl urbanitzable.
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La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme en sessió del 4 d’abril de 2014 va
aprovar definitivament la Modificació puntual i refosa del PDUSR i entorns, que afecta,
entre altres, al terme municipal de Pedret i Marzà en:
a. El sector actualment delimitat com a sòl apte per urbanitzar industrial SAU, on
l’objectiu de la modificació puntual era a més de reconèixer les activitats
existents legalment implantades, regular les possibles ampliacions
condicionades a que s’endreci tot l’àmbit, bé dins del règim urbanístic del sòl no
urbanitzable o bé mitjançant la redelimitació de nou d’un sector de sòl
urbanitzable. Per això defineix un règim especial, Àrea de regulació d’activitats
existents (clau Ae) que coincideix amb els terrenys que ocupen les activitats
existents; mentre el sòl inclòs en el SAU-I amb usos agrícoles es proposa que
es classifiqui com a sòl no urbanitzable.
Dintre de la zona Ae, es creen dues subclaus (Ed) zona per ubicar edificacions,
que es concentra en la banda est de l’àmbit donant front al canal existent, i
(Em), on només es permetran usos d’emmagatzematges, amb una alçada
limitada, adequada a l’atenuació de l’impacte visual general.
La condició prèvia per endreçar l’àmbit és la solució del seu accés que haurà de
produir-se forçosament des del ramal de la rotonda d’entrada-sortida de la
carretera nacional evitant l’accés directe a la mateixa des de qualsevol altre
punt del sector mitjançant un vial lateral o qualsevol altra solució que es
consideri adient.
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A l’annex de la Normativa Urbanística de la MP-PDUSR es determinen les
mesures correctores de caràcter urbanístic, ambiental i paisatgístic que ha de
regular l’ordenació d’aquesta àrea de règim especial que són:
“1. Per tal de minimitzar la pèrdua directa de superfície vegetal, es redelimitarà
el sector inicial per tal d’acollir estrictament aquelles activitats econòmiques ja
existents, legalment implantades i assegurar-ne la seva pervivència i possible
ampliació, si s’escau.
2. L’accés al sector es produirà obligatòriament des de l’enllaç situat a ponent
de l’àmbit, prohibint-se expressament l’accés directe des de la carretera.
3. Es limiten els usos admesos als existent, excepte l’habitatge, i es limita
l’alçària permesa dels materials d’emmagatzemats.
4. Es situaran zones verdes perimetrals que actuïn d’espais de transició amb el
medi rural de l’entorn, al mateix temps que actuen de fons i de filtre en la imatge
llunyana del conjunt. En aquest sentit i si fora necessari, s’incrementarà el
percentatge mínim de zones verdes i espais lliures de cessió obligatòria que fixa
la normativa urbanística vigent. Els elements vegetals han de contribuir, així
mateix, a la preservació i millora de la biodiversitat ambiental.
5. Es fomentarà l’ús de vegetació com a tancament de les parcel·les o com a
acompanyament de les tanques per augmentar la qualitat de l’espai i establir
vincles amb l’entorn.
6. Pel que fa a les edificacions, es concentrarà l’edificació de cada parcel·la en
un volum unitari que resolgui totes les necessitats funcionals de l’activitat i deixi
lliure la resta d’espai interior, per evitar el desordre visual.
7. Es preveurà vegetació com a filtre visual per ocultar determinats usos de
l’espai interior de parcel·la i reduir l’impacte que pugui generar.
8. Es seguiran les disposicions relatives al paisatge recollides en el Títol VII de
la normativa del Pla director, les Directrius de paisatge que acompanyen les
Normes d’ordenació del PTP-CG i d’altres que es derivin de l’aplicació de la
Carta del paisatge de l’Alt Empordà.
9. Tant els camins com la xarxa de drenatge natural i els canals de rec es
consideren elements estructurals de la configuració del paisatge agrari, que es
recomanen preservar. L’ordenació del sector ha de considerar la presència
d’aquests elements d’aigua com a factor determinant de l’ordenació en el sentit
de justificar espais de transició de qualitat entre el front edificat i la ribera. De la
mateixa manera, es vetllarà pel manteniment del valor natural del canal de rec
com a connector faunístic.
10. Totes les mesures que es prenguin en aquest sentit, es recolliran dins d’un
Estudi d’integració paisatgística, que amb el contingut fixat per l’article 21 del
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, serà
preceptiu per a l’aprovació definitiva del pla urbanístic d’ordenació del sector.
11. L’instrument urbanístic d’àmbit municipal que s’adapti o desenvolupi les
determinacions de la Modificació puntual en aquest àmbit estarà sotmès al
procediment d’avaluació ambiental.”
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b. Adaptació del PDUSR al planejament territorial de rang superior PTP-CG, en
aquells punts que comporten un major grau de protecció i que en el municipi de
Pedret i Marzà suposa ampliar el corredor ecològic delimitat sobre l’eix del rec
de Cagarell, que connecta els espais naturals de l’Albera i els Aiguamolls de
l’Empordà. Es modifica per tant, la qualificació de la peça de sòl situada a la
banda oriental d’aquest connector ecològic, fins a la banda sud de la carretera
general N-260 de Figueres a Portbou, el rec de Caga-l’oca i el canal del pantà
de Boadella fins a trobar la carretera de Marzà a Castelló d’Empúries, límit de
l’espai natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Aquesta peça d’unes 80 ha de
superfície passa de la qualificació de sòl de protecció territorial clau NUt a sòl no
urbanitzable de protecció especial clau NUe-eco, sòls de connectivitat ecològica
i paisatgística.
c. S’incorpora al PDU-SR l’actuació en la carretera N-260 que executa el nus
d’accés a Marzà.
d. S’incorpora la última versió disponible de la delimitació definitiva del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà a escala 1/5000 actualitzada a gener
de 2011.

Plànol d’ordenació de la MP-PDU aprovada definitivament en abril de 2014
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2.3.3 PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DELS
AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ
Per Acord del Govern de la Generalitat GOV/254/2010, de 23 de novembre, es va
aprovar definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l'Alt Empordà, als termes municipals de l'Armentera, Castelló d'Empúries,
l'Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador,
Torroella de Fluvià i Ventalló (DOGC núm. 5779 el dia 21de desembre de 2010).
Una part molt significativa de l’espai PEIN dels Aiguamolls de l’Alt Empordà (aprovat
mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural) coincideix amb l’àmbit del Parc Natural. El Parc Natural ocupa un total
de 4.723 ha, un 95,2 % respecte l’espai PEIN, i la seva distribució territorial es reflecteix a
la taula següent:
Àmbit territorial del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Font: Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, 2010.

La finalitat del Pla especial és completar i desplegar el règim jurídic i de protecció
establert als Aiguamolls de l’Alt Empordà, per a la preservació i restauració, quan
s’escaigui, dels seus sistemes naturals terrestres i marins i valors geològics, botànics,
faunístics i ecològics i dels elements d’interès cultural que conté i la integritat del seu
paisatge.
L’àmbit terrestre del Pla especial inclou alguns sectors perifèrics a més de l’espai del
PEIN, per tal d’assegurar la seva protecció i connectivitat. El Pla especial, doncs,
incorpora dos municipis més: Torroella de Fluvià i Ventalló; a banda dels municipis
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inclosos: Castelló d’Empúries, l’Armentera, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i
Marzà, Peralada, Roses i Sant Pere Pescador. L’establiment d’aquest espai exterior
regulat obeeix a la necessitat de mantenir un conjunt d’àrees caracteritzades pel seu
interès en relació amb a la connectivitat biològica i paisatgística entre les diferents unitats
que formen l’espai i entre aquest i el Parc Natural de Cap de Creus, el Massís del Montgrí
i la xarxa hidrològica principal
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt
Empordà regula una superfície total de 7.263 ha de superfície terrestre i 5.888 ha de
superfície marina.
Quadre resum de superfícies vinculades amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà.

Font: Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, 2010.

A més dels requeriments legals establerts en el Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, el POUM de Pedret i Marzà haurà de
considerar els objectius generals del Pla:
Preservar i restaurar, quan escaigui, els sistemes naturals terrestres i marins de l’espai
protegit, els valors hidrològics, geològics, botànics, faunístics i ecològics, els elements
d’interès cultural que conté i la integritat del seu paisatge.
a. Establir les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió. Ordenar i
regular els usos i les activitats humanes que es localitzen a l’espai, per tal que
puguin desenvolupar-se de forma compatible amb l’objectiu anterior.
b. Establir l’estructura general d’ordenació de l’espai protegit i programar les
actuacions necessàries que han de ser assumides per l’administració per
implantar-les.
En el Pla especial es determinen un conjunt de zones amb la seva regulació específica
corresponent d’acord amb les seves característiques. D’una banda es distingeix entre les
zones que estan incloses en el PEIN (Aiguamolls de l’Alt Empordà), àmbit que coincideix
amb la Zona d’especial conservació per a les aus - ZEPA- de Natura 2000 i per l’altra
banda, els àmbits inclosos en el Pla especial com a zona perifèrica i de connexió.
Dins de l’àmbit inclòs al PEIN i designat com a ZEPA, a efectes del Pla especial es
distingeixen les zones següents:
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-

Zona de reserva (clau 1)

-

Zona costanera (clau 2)

-

Zona agronatural (clau 3)

-

Zona agrícola i forestal (clau 4)

-

Zona d’acampada (clau 5)

-

Zona perifèrica de connexió i protecció (clau 6)

-

Zona marina, amb una subzona (clau 7a)

-

Zona perifèrica marina (clau 8)

En el terme municipal de Pedret i Marzà, el Pla especial regula una superfície de 125,57
ha (el 14,53% de la superfície municipal). El límit del PEIN dels Aiguamolls de l’Empordà
s’estén des de la termenal amb Pau, el límit segueix en direcció a Pedret el marge
esquerre de la carretera de Pau a Pedret GIV-6101. A partir de la cruïlla d’accés al Mas
de Pere Pau, el límit coincideix de nou amb la delimitació del Parc Natural i continua per
la carretera en direcció a Pedret. Travessa aquest nucli i prossegueix per la carretera que
en surt en direcció a Castelló d’Empúries fins al límit amb el terme municipal de Peralada.
En el terme municipal de Pedret i Marzà el Pla Especial de protecció del medi natural i del
paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà hi estableix i regula les zones:
a. Zona agronatural (clau 3) regulat per l’article 36 de les Normes del Pla Especial.
Dins d’aquesta zona es preveu una gestió diferenciada pel que fa als sistemes
naturals i seminaturals propis de zona humida, atès el seu elevat valor i els
requeriments de gestió específics que requereixen. El Programa d’actuació del PE
defineix mesures prioritàries de foment amb l’objectiu de conservar les actuals
àrees de pastura, les closes, els prats de dall o arrossars, com també incentivarne la recuperació. Igualment cal conservar les tanques arbrades i arbustives que
completen aquests sistemes seminaturals.
b. Zona agrícola i forestal (clau 4) regulat per l’article 37 de les Normes del Pla
Especial. Aplega la resta de l’espai protegit, caracteritzat pel predomini de l’ús
agrícola. D’acord amb el Programa d’actuació es fomenten millores en la gestió i
l’aplicació de mesures agroambientals. Entre d’altres, es preveuen mesures per
impulsar la progressiva adopció de pràctiques agrícoles i explotacions ramaderes
més autosuficients, integrades, amb racionalització dels productes químics i
l’estalvi d’aigua.
Les Normes del Pla Especial regulen la Clau 3 a l’article 36 i la Clau 4 a l’article 37.
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Ordenació de Pedret i Marzà en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls
de l’Alt Empordà

2.3.4 EL PLANEJAMENT URBANISTIC MUNICIPAL
El planejament general de Pedret i Marzà està regulat per les Normes Subsidiàries tipus
B aprovades l’any 1992. Aquestes normes establien el règim jurídic del sòl, ordenaven el
sòl urbà, el sòl no urbanitzable i el sòl apte per urbanitzar. Abans de l’aprovació de les
NNSS en el municipi de Pedret i Marzà no hi havia cap figura de planejament general que
l’ordenés, ni tan sols una delimitació de sòl urbà.
En el moment que es redacten les vigents NNSS la dinàmica urbana del municipi era
inexistent, no hi havia pràcticament demanda de creixement residencial, únicament hi
havia una proliferació important de granges ramaderes, tant en el nucli de Marzà com en
el sòl rústec. Calia per tant, establir una regulació urbanística que regulés aquests nous
establiments en el territori.
Els objectius del planejament eren:
a. En general:
-

Crear un marc normatiu per a resoldre les noves peticions de llicències, amb la
finalitat d’introduir un control urbanístic.

b. A la vila de Marzà:
-

Definir i completar les alineacions de la xarxa de carrers i corriols públics, programant
l’eixamplament i dissenyant una circumval·lació que alliberi de trànsit el centre i és
alhora la possibilitat d’accés per a les parcel·les urbanes.

-

Preveure espais lliures públics i privats, i terrenys per a equipaments i dotacions,
encara que sigui al petit nivell que demana la població.

-

Evitar les barreges tipològiques en noves construccions, a base d’establir
zonificacions amb paràmetres adequats per a cada cas.

-

Protegir i potenciar els vestigis del Castell, per raons històriques, patrimonials i
emblemàtiques.
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-

Potenciar també la imatge de la vila, protegint els seus entorns i assegurant la visió
de la torre del Castell des de la carretera.

-

Reconduir el procés d’invasió del nucli per granges.

-

Dotar d’una estructura més clara a l’actual i futur nucli.

-

Aprofitar per a fer una reflexió global sobre la xarxa de serveis.

c. A la resta del terme municipal:
-

Possibilitar legalment l’execució d’iniciatives de desenvolupament urbans exteriors al
nucli, tot assegurant-se de la seva correcta ubicació i relació.

-

Evitar la formació de nous nuclis de població en sòl rústec.

-

Regular la instal·lació de granges o naus agrícoles de forma que l’impacte sobre el
paisatge sigui mínim.

-

Protegir els elements del territori que ho mereixen per raons ecològiques,
històriques, paisatgístiques o hidrològiques.

-

Fixar les exigències i garanties que es considerin necessàries per a l’establiment i
l’explotació de l’abocador comarcal.

Els criteris generals que varen servir per establir el model d’ordenació varen ser:
a. Delimitar estretament el casc urbà de Marzà amb la única inclusió de parcel·les
perimetrals per la banda del sud, per tal de possibilitar l’aparició d’un carrer de
circumval·lació que tregui el trànsit del centre.
b. Mantenir i preservar el model de creixement fins aleshores espontani, tot
corregint-lo en el sentit de limitar el creixement de granges dintre el casc i agrupar
de forma coherent les tipologies actuals i futures. En aquest sentit, establir una
normativa de caire estètic per a tot el casc.
c. Propiciar l’aparició i desenvolupament d’una àrea residencial de molt baixa
densitat a l’altra banda de la carretera, però ben vinculada amb el casc de Marzà, i
una segona àrea igualment de baixa densitat que serveixi d’unió entre ambdós
nuclis. Alhora aprofitar la iniciativa per recavar la formació d’un nucli
d’equipaments esportius que pugui servi també pel poble.
d. Consolidar i ordenar un petit nucli industrial a l’altra banda d’aquesta zona
d’equipaments i a prop de la gasolinera.
e. Per a la resta del terme, adoptar mesures de protecció que garanteixin la seva
continuïtat com a sòl rústic, amb valors paisatgístics i ecològics.
f.

Reconèixer l’existència de l’abocador comarcal i sotmetre’l a un règim normatiu
que possibiliti el seu funcionament sense interferències en la resta del municipi.
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CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Les Normes classifiquen com a sòl urbà els dos nuclis de població del municipi, i
preveuen dos nous creixements com sòl apte per urbanitzar, un el SAU-R destinat a ús
residencial, i l’altre el SAU-I destinat a ús industrial i comercial. la resta del municipi es
classifica com a sòl no urbanitzable.
Les NNSS estableixen la següent classificació del sòl, segons amidament sobre
cartografia digital recent:
m2

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà

%

76.000,00

0,88%

Pedret

8.715,00

0,10%

Marzà

67.285,00

0,78%

86.574,00

1,00%

Residencial

21.997,00

0,25%

Industrial

64.577,00

0,75%

Sòl no urbanitzable

8.478.876,00

98,12%

Total terme

8.641.450,00

100,00%

Sòl apte per urbanitzar
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El sòl urbà el configuren els dos nuclis de població existents en el municipi:
-

Pedret, es situa al sud del municipi molt proper als Aiguamolls, és un petit nucli de
població rurals format per tres masies dels segles XVII a XIX al voltant de l’església
de Sant Esteve i l’antiga rectoria, també hi ha un petit cementiri contigu a l’església.
Al sud es troba la carretera Gi-6101 i a l’oest del nucli la Riera de Pedret.

-

Marzà, situat sobre un petit turó, és un nucli més compacte on les edificacions s’han
anant situant al voltant de l’antic castell medieval i la plaça. És el centre administratiu
del municipi on s’ubica l’Ajuntament i algun altre equipament públic.

La situació real del sòl urbà, en el moment en que es el present document urbanístic, és
la que reflexa el quadre següent:
SÒL URBÀ

Nucli de Pedret
m

2

%

Nucli de Marzà
m

2

%

Total
m

2

%

Espais lliures

0,00

0,00%

1.338,00

1,99%

1.338,00

1,76%

Equipaments

496,00

5,69%

1.818,00

2,70%

2.314,00

3,04%

Vialitat

2.623,00

30,10% 14.737,00

21,90% 17.360,00

22,84%

Total sistemes

3.119,00

35,79% 17.893,00

26,59% 21.012,00

27,65%

Zones

5.596,00

64,21% 49.392,00

73,41% 54.988,00

72,35%

Total sòl urbà

8.715,00 100,00% 67.285,00 100,00% 76.000,00 100,00%
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La població del municipi l’any 1992 quan s’aproven les Normes Subsidiàries era de 130
habitants. Per aquesta població preveia les següents superfícies de sòl per a
equipaments i espais lliures:

Sistemes NNSS 1992

superfície

2
m /habitant

Espais lliures

1.338,00

10,29

Equipaments

2.314,00

17,80

El sòl apte per a urbanitzar, les Normes Subsidiàries classifiquen dos àmbits com a sòl
apte per urbanitzar, un destinat a usos residencials de baixa densitat (SAU-R) i l’altre a
usos industrials i comercials (SAU-I).
El sector SAU-R es troba situat al nord del nucli de Marzà molt proper a ell però separat
per la línia de ferrocarril de Barcelona a Portbou. L’objectiu d’aquest sector, segons les
NNSS, era cobrir la demanda de primera residència generada des de Figueres.
El sector SAU-I es troba situat més al nord, a l’altra banda de la N-260, l’objectiu de les
Normes Subsidiàries és consolidar i reordenar un nucli industrial que es va formar
espontàniament a prop de la gasolinera que confronta amb la carretera nacional.
Sòl apte per urbanitzar

m2

%

Residencial SAU-R

21.997,00

25,41%

Industrial SAU-I

64.577,00

74,59%

Sòl apte per urbanitzar

86.574,00

100,00%

D’aquests dos sectors únicament el SAU-R s’ha desenvolupat, l’any 1993 s’aprova el Pla
Parcial d’ordenació “Puig del Mas”, amb posterioritat s’aproven els instruments de gestió
(projecte d’urbanització i reparcel·lació). Actualment el sector està urbanitzat i parcialment
edificat.
Respecte al SAU-I, que es troba edificat però no s’ha desenvolupat, el PDU de la Serra
de Rodes reconeix les activitats existents legalment implantades i determina que els
terrenys no ocupats per aquestes activitats es desclassifiqui i passi a ser sòl no
urbanitzable. Respecte als terrenys ocupats, el planejament general pot classificar-lo com
a sòl urbanitzable o com a sòl no urbanitzable, en ambdós casos s’hauran d’ordenar les
activitats.
El sòl no urbanitzable, les Normes Subsidiàries classifiquen amb aquest règim del sòl la
major part del territori (98,12%). El planejament vigent reconeix el caràcter agrícola del
municipi i destaca el problema que en aquells moments representava la proliferació de
granges ramaderes intensives sense cap normativa urbanística.
La zonificació d’aquest tipus de sòl pretén protegir el patrimoni natural i cultural dels
efectes secundaris indesitjables derivats de la pressió sobre aquest territori. En el cas de
les Zona 20, rústica de protecció integral, i Zona 24, de protecció del sistema de
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comunicacions, aquesta protecció és explícita, mentre que la resta de qualificacions
s’estén sobre factors menys específics, però igualment importants, com són l’agricultura i
el paisatge. A aquests efectes, l’establiment de condicions molt restrictives a l’edificació
garanteix d’alguna manera la no proliferació de construccions. Cal destacar l’establiment
d’una corona del poble on la construcció d’habitatges té uns requeriments de parcel·la
inferiors, a l’objecte de donar satisfacció a freqüents demandes dels propis habitants de la
vila quan desitgen construir un habitatge alternatiu al de l’interior.
Les NNSS quilifiquen en el sòl no urbanitzable únicament zonificacions que són
bàsicament les següents:
-

SNU 20

Zona rústica de protecció integral

-

SNU 21

Zona rústica de règim ordinari

-

SNU 22

Zona rústica immediata al poble

-

SNU 23

Zona de serveis tècnics

-

SNU 24

Zona de protecció del sistema de comunicacions

ELS SISTEMES URBANS
El sistema d’infraestructures de vialitat, en aquest sistema a més de l’estructura de
carrers que conformen el teixit urbà dels nuclis de Pedret i Marzà, les Normes
Subsidiàries recullen les següents vies:
-

Carretera N-260 Eix Pirinenc

-

Carretera N-260 a Pedret i Marzà

-

Carretera de Marzà a Vilajuïga

-

Carretera de Castelló d’Empúries a Pau

-

Camí de Castelló d’Empúries a Sant Romà de Delfià, que dona accés a l’abocador
comarcal.

Les NNSS no recullen cap xarxa viària de mobilitat alternativa, bicicletes, vianants, vies
verdes,.... ni preveu tampoc zones d’aparcament específiques.
Els terrenys que ocupen aquestes infraestructures així com algunes de les franges de
protecció en el seu pas pel sòl no urbanitzable no es qualifiquen com a sistema, si no
com a Zona 24 Protecció de sistemes de comunicació.
El sistema d’infraestructures ferroviari, es delimita l’espai ocupat pel ferrocarril de
Barcelona a Portbou, i una franja de 20 metres a cada banda de l’aresta de l’explanació.
Aquests terrenys les NNSS no els qualifiquen com a sistema ferroviari, si no com a Zona
24 Protecció de sistemes de comunicació.
El sistema hidrogràfic, es delimita la riera de Pedret, Vilajuïga i Garriguella al seu pas
pel municipi, així com el canal de rec. Les rieres i una banda de protecció es qualifiquen
com a Zona 20R Sistema hidrològic, el canal no es qualifica amb cap zonificació.
El sistema d’equipaments comunitaris, únicament les NNSS qualifiquen com a sistema
d’equipaments comunitaris:
-

El cementiri situat al nucli urbà de Pedret, respecte a l’església de Sant Esteve
d’aquest nucli, es qualifica com a zona d’edifici i vestigi de valor històric (clau 1H).
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-

l’Ajuntament en el nucli urbà de Marzà

-

l’illa del nucli de Marzà on s’ubiquen l’església de Sant Isidre i Sant Antoni i el Centre
Cívic.

Amb el desenvolupament del sector apte per urbanitzar Puig del Mas s’han qualificat uns
terrenys com a sistema d’equipaments comunitaris on s’ha construït un magatzem per la
brigada municipal i la resta de terrenys una àrea d’esbarjo.
Segons el Padró 2013 la població del municipi és de 190 habitants, dels quals un 18% viu
en disseminats, resulta que la ràtio d’equipament comunitari per habitant en els nuclis
residencials és de
Equipaments
comunitaris

m2/habitant

superfície

Sòl urbà

2.314,00

Sòl apte per urbanitzar

1.112,00

Sòl no urbanitzable
Total

0,00
3.426,00

18,03

Tenint en compte el desenvolupament executat de les vigents NNSS a l’any 2013 ell
municipi de Pedret i Marzà amb una població de 190 habitants disposava de 18,03 m2
d’equipaments comunitaris per habitant.
A més d’aquests equipaments s’ha executat recentment una zona esportiva davant de la
illa d’equipaments del nucli de Marzà obtinguda pel cobriment del canal de rec. Les NNSS
no han recollit aquest nou equipament esportiu d’una superfície aproximada de 1.255 m2.
El sistema de serveis tècnics, les Normes Subsidiàries únicament qualifiquen com a
servei tècnic ( zona 23 serveis tècnics) l’abocador comarcal, que es troba situat sobre sòl
classificat com a sòl no urbanitzable. La normativa urbanística estableix que les noves
edificacions s’haurien de regular mitjançant un Pla Especial.
Serveis Tècnics

Superfície m2

Sòl urbà

0,00

Sòl apte per urbanitzar

0,00

Sòl no urbanitzable

64.924,00

Total

64.924,00

El sistema d’espais lliures, el planejament vigent únicament qualifica una zona en el
nucli urbà de Marzà com a sistema d’espais lliures, concretament els terrenys situats
davant de les restes de les muralles del castell medieval. Aquests terrenys estan inclosos
parcialment dintre de l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA-1 que no s’ha desenvolupat.
Amb el desenvolupament del sector apte per urbanitzar Puig del Mas (SAU-R) es
qualifica com a sistema d’espais lliures uns terrenys situats al nord del sector contigus a
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la N-260. Aquest espai lliure no està condicionat i per la seva ubicació és difícil la seva
utilització com a zona d’esbarjo. Actualment les zones d’esbarjo es situen en els espais
no edificats d’alguns equipaments.
Espais lliures

superfície

Sòl urbà

1.338,00

Sòl apte per urbanitzar

2.349,00

Sòl no urbanitzable
Total

m2/habitant

0,00
3.687,00

19,40

Tenint en compte el desenvolupament executat de les vigents NNSS a l’any 2013 el
municipi de Pedret i Marzà amb una població de 190 habitants disposava de 19,40 m2
d’espais lliures per habitant.
L’ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ
Les Normes Subsidiàries qualifiquen dintre del sòl urbà cinc zones d’aprofitament privat
diferents amb els següents criteris generals:
-

Zona d’espai lliure privat (clau 0)
És una zona que delimita els espais privats no edificables.

-

Zones de nucli històric (clau 1 i 1H) i casc tradicional (clau 2):
En aquestes dues zones no hi ha una tipologia predominant, i el teixit urbà es
basa amb la superposició de diversos tipus de construcció. Les Normes no volen
corregir això, sinó que es limiten a establir uns paràmetres prou oberts amb
l’objecte de garantir una mínima possibilitat de cohesió i articulació entre diferents
edificis. Per això no es fixen alineacions obligatòries i es dóna l’opció de fer
edificacions aïllades, sempre i quant es resolguin problemes de mitgeres al
descobert que puguin donar-se.

-

Eixample de baixa densitat (clau 3):
S’aplica aquesta qualificació a les àrees semi edificades on ja les construccions
adopten una pauta de separació dels límits de la parcel·la, i on es pretén que això
continuï així. Aquesta qualificació pot emprar tant els habitatges aïllats com els
conjunts que responguin a una promoció unitària i que, com a tal conjunt, estiguin
aïllades també de la resta. A través de l’establiment d’una quota de parcel·la
s’assegura la seva relativament baixa densitat.

-

Zona d’indústries i magatzems (clau 4):
Respon a la voluntat de consolidar i reordenar un petit nucli industrial que s’ha
format espontàniament a prop de la gasolinera. Es dota aquesta zona d’una
normativa que estableix la parcel·la mínima i l’ocupació i volums màxims.

Les NNSS estableixen determinades condicions estètiques comunes amb l’objectiu
fonamental de mantenir una imatge global coherent per tot el casc que representa un
apinyament d’edificacions singular en tot el terme. Es pretén que les noves construccions
que es puguin fer no representin mai discordança amb les existents. S’accepten els nous
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materials de construcció, però es demana que textures, colors i repertori i de formes
s’integrin amb les tradicionals.

Sòl urbà del nucli de Marzà

Sòl urbà nucli de Pedret
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Segons amidaments tècnics sobre bases cartogràfiques actuals la superfície per a cada
qualificació dintre del sòl urbà és la següent:
SÒL URBÀ

Nucli de Pedret
m2

%

Nucli de Marzà
m2

%

Total
m2

%

Espais lliures

0,00

0,00%

1.338,00

1,99%

1.338,00

1,76%

Equipaments

496,00

5,69%

1.818,00

2,70%

2.314,00

3,04%

Vialitat

2.623,00

30,10% 14.737,00

21,90% 17.360,00

22,84%

Total sistemes

3.119,00

35,79% 17.893,00

26,59% 21.012,00

27,65%

Zona espai lliure privat (clau 0)

0,00

0,00%

2.886,00

4,29%

2.886,00

3,80%

Zona de nucli històric (clau 1)

0,00

0,00%

2.100,00

3,12%

2.100,00

2,76%

Zona edificis de valor històric (clau 1H)

0,00

0,00%

215,00

0,32%

215,00

0,28%

Zona casc tradicional (clau 2)

0,00

0,00% 16.909,00

25,13% 16.909,00

22,25%

5.596,00

64,21% 27.282,00

40,55% 32.878,00

43,26%

Zona eixample de baixa densitat (clau 3)
Zona d’indústries i magatzems (clau 4)

0,00

0,00%

0,00

64,21% 49.392,00

0,00%

0,00

0,00%

73,41% 54.988,00

72,35%

Total Zones

5.596,00

Total sòl urbà

8.715,00 100,00% 67.285,00 100,00% 76.000,00 100,00%

Les característiques bàsiques de les diferents zonificacions són:
Zona d’espai lliure privat (clau 0), correspon a patis, jardins o espais privats urbans
sense edificar, on es pretén que resten tal i com són, sense ser ocupats per noves
edificacions però mantenint-se de titularitat privada. Les NNSS en aquesta zonificació
permet la construcció de petites edificacions auxiliars , d’alçada màxima de 2 metres i
superfície menor a 4 m2, i no més 1 per cada 100 m2 o fracció de zona, així com obres
que no suposin cobrir d’aigües cap superfície.
Zona de nucli històric (clau 1), compren les edificacions al voltant de les restes de
l’antic castell de Marzà, avui pràcticament desaparegut, i corresponen a les edificacions
més antigues de la població. Dintre d’aquesta clau s’especifica una subclau que és la
Zona d’edificis i vestigis de valor històric (clau 1H), que compren els vestigis que resten
del castell de Marzà, que són parts de les muralles, una torre i una porta en arc. També
es qualifica amb aquest subclau l’església de Sant Esteve de Pedret, si bé, a la definició
de la qualificació en la normativa es fa referència que també es qualifica el seu entorn,
especialment el Pont de Pedret, situat sobre la riera del mateix nom, en els plànols
d’ordenació aquest element està classificat com a sòl no urbanitzable dintre de la
qualificació 20R Sistema hidrològic.
Les condicions de l’edificació són:
Ordenació: illa tancada
Parcel·la mínima: no es fixa
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Ocupació màxima: 100%
Alçada màxima: en obres de rehabilitació l’existent, en obra nova 9 metres (Planta
baixa + 2 plantes pis)
No hi ha fixada densitat d’habitatges
Els usos permesos són:
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
Oficines i despatxos
Indústria categoria 1 i 2 (artesana i compatible amb l’habitatge)
Comercial únicament en planta baixa
Equipaments comunitaris
Per establir el potencial de sostre edificable i número d’habitatges màxims que permeten
les NNSS en aquesta zona, s’ha tingut en compte que l’edificabilitat màxima és 3
m2st/m2sòl, atès que l’ocupació és del 100% i el nombre màxim de plantes és baixa més
dos plantes pis. Respecte a la densitat, no està fixada per les NNSS, es considera que
com s’admet dues tipologies, unifamiliar (1hab/150 m2 de sostre) i plurifamiliar (1hab/100
m2 de sostre), i suposant que la meitat dels habitatges possibles fossin de cada tipologia,
aplicarem una ràtio d’1 habitatge per cada 125m2 de sostre, atès que es permet
l’habitatge plurifamiliar i unifamiliar. No es quantifica en la subclau 1H, ja que es tracta
majoritàriament de vestigis històrics i de l’església de Sant Esteve de Pedret:
SÒL URBÀ

Nucli de Marzà
2

Zona de nucli històric (clau 1)

m sòl

m2 st

núm Hab

2.100,00

6.300,00

50

El sostre edificat en la qualificació Zona de nucli històric és de 2.096 m2 de sostre
residencial que suposa el 33,27% del total edificable i de 230 m2 de sostre d’altres usos
que suposa un 3,65% del total edificable.
La superfície que ocupen les edificacions existents amb ús residencial és de 941 m2 de
sòl, que suposa el 44,80% de la superfície de sòl màxima edificable i l’ocupació
d’edificacions amb altres usos és de 230 m2 que suposa un 10,95% del total.
Respecte al número d’habitatges el potencial de les NNSS és de 50 habitatges,
actualment hi ha edificats 11 habitatges (22%), majoritàriament unifamiliars que ocupen el
44,81% del sòl qualificat i suposen el 33,27% del sostre màxim.
Zona de nucli històric (clau 1)
Edificabilitat
Sostre edificable (m2)

Nucli de Marzà
2

m st màx.

m st resid.

m2 st altres

m2 st

6.300,00

2.096,00

230,00

2.326,00

3,65%

36,92%

2

2

m sòl altres

m2 sòl

Sostre edificable (%)
Ocupació

2

33,27%
m sòl màx.
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Superfície de sòl (m2)

2.100,00

Superfície de sòl (%)
Número d'habitatges

941,00

230,00

44,81%
Hab màx

Número d'habitatges

50

Número d'habitages (%)

1.171,00

10,95%

55,76%

Hab exist
11
22,00%

Zona de casc tradicional (clau 2), correspon a les illes d’alta densitat d‘ocupació que
envolten el nucli històric de Marzà, i que comprenen habitatges unifamiliars i plurifamiliars
alineats a vial, pallers i magatzems agrícoles, alguns aïllats o semi aïllats. Es pot definir
com el primer creixement natural fora del nucli del castell que es forma amb front al camí
de Vilajuïga o al camí de Pedret.
Les condicions de l’edificació són:
Ordenació: opcional illa tancada o oberta
Parcel·la mínima: no es fixa
Ocupació màxima: 80%
Alçada màxima: 9 metres (Planta baixa + 2 plantes pis),
4 metres quan la construcció estigui a més de 15 m. de vial i menys de 3 m. de
veins.
No hi ha fixada densitat d’habitatges
Els usos permesos són:
Habitatge unifamiliar i plurifamiliar
Oficines i despatxos
Indústria categoria 1 i 2 (artesana i compatible amb l’habitatge)
Comercial únicament en planta baixa
Equipaments comunitaris
Per establir el potencial de sostre edificable i número d’habitatges màxims que permeten
les NNSS en aquesta zona, s’ha tingut en compte que l’edificabilitat màxima és 2,4 m2st/
m2sòl, atès que l’ocupació és del 80% i el nombre màxim de plantes és baixa més dos
plantes pis.
Respecte a la densitat, no està fixada per les NNSS, es considera que com s’admet dues
tipologies, unifamiliar (1hab/150 m2 de sostre) i plurifamiliar (1hab/100 m2 de sostre), i
suposant que la meitat dels habitatges possibles fossin de cada tipologia, aplicarem una
ràtio d’1 habitatge per cada 125 m2 de sostre, atès que es permet l’habitatge plurifamiliar i
unifamiliar.
SÒL URBÀ

Nucli de Marzà
2

m sòl
Zona casc tradicional (clau 2)
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El sostre edificat en la qualificació Zona de casc tradicional és de 10.525 m2 de sostre
residencial que suposa el 25,94% del total edificable i de 2.310 m2 de sostre d’altres usos
que suposa un 5,69% del total edificable.
La superfície que ocupen les edificacions existents amb ús residencial és de 5.925 m2 de
sòl, que suposa el 35,04% de la superfície de sòl màxima edificable i l’ocupació
d’edificacions amb altres usos és de 2.310 m2 que suposa un 13,66% del total.
Respecte al número d’habitatges el potencial de les NNSS és de 325 habitatges,
actualment hi ha edificats 32 habitatges (9,85%), majoritàriament unifamiliars que ocupen
el 35,04% del sòl qualificat i suposen el 25,94% del sostre màxim.
Zona casc tradicional (clau 2)

Nucli de Marzà
2

Edificabilitat

m st màx.

m st resid.

m2 st altres

m2 st

Sostre edificable (m2)

40.581,60

10.525,00

2.310,00

12.835,00

5,69%

31,63%

Sostre edificable (%)
Ocupació
Superfície de sòl (m2)

2

25,94%
2

m sòl màx.

m sòl resid.

m sòl altres

m2 sòl

16.909,00

5.925,00

2.310,00

8.235,00

35,04%

13,66%

48,70%

Superfície de sòl (%)

2

Número d'habitatges

Hab màx

Hab exist

Número d'habitatges

325

32

Número d'habitages (%)

2

9,85%

Eixample de baixa densitat (clau 3), correspon a illes o fileres de parcel·les que
completen el perímetre urbà actual, i on hi ha actualment habitatges, masos, magatzems,
pallers i granges aïllats, i on es pretén que la transformació dels usos es faci mitjançant
ordenacions aïllades.
Les condicions de l’edificació són:
Ordenació: illa oberta
Parcel·la mínima: 300m2
Façana mínima de parcel·la : 15 metres
Ocupació màxima: 50%
Edificabilitat neta màxima: 0,60 m2st/ m2sòl
Alçada màxima: 7 metres (Planta baixa + 1 planta pis),
Densitat màxima d’habitatges: 1 habitatge per cada 300 m2sòl
Els usos permesos són:
Habitatge unifamiliar
Hotels
Comercial
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Oficines i despatxos
Indústria categoria 1 i 2 (artesana i compatible amb l’habitatge)
Magatzems en plantes baixes
Equipaments comunitaris
La major part dels terrenys qualificats com a Zona eixample de baixa densitat estan
inclosos en unitats d’actuació, que s’analitzen en el següent apartat d’aquesta diagnosi.
Així, en aquest apartat, únicament tindrem en compte els terrenys no inclosos en cap
àmbit d’actuació.
Per establir el potencial de sostre edificable i número d’habitatges màxims que permeten
les NNSS en aquesta zona, s’ha tingut en compte que l’edificabilitat màxima és 0,6 m2st/
m2sòl, i la densitat és d’1 habitatge per cada 300 m2sòl possibles.
SÒL URBÀ

Nucli de Pedret
2

Zona eixample de baixa densitat (clau 3)

Nucli de Marzà

m sòl

2

2

m st

núm Hab

m sòl

m2 st

núm Hab

5.596,00

3.357,60

17

2.995,00

1.773,00

9

El sostre edificat en la qualificació Zona eixample de baixa densitat del nucli de Pedret és
de 1.924 m2 de sostre residencial que suposa el 57,30% del total edificable i de 535 m2
de sostre d’altres usos que suposa un 15,93% del total edificable.
La superfície que ocupen les edificacions existents amb ús residencial és de 986 m2 de
sòl, que suposa el 17,62% de la superfície de sòl màxima edificable i l’ocupació
d’edificacions amb altres usos és de 535 m2 que suposa un 9,56% del total.
Respecte al número d’habitatges el potencial de les NNSS és de 17 habitatges,
actualment hi ha edificats 4 habitatges (23,53%), majoritàriament unifamiliars que ocupen
el 17,62% del sòl qualificat i suposen el 57,30% del sostre màxim.
Zona eixample de baixa densitat (clau 3)
Edificabilitat
Sostre edificable (m2)

Nucli de Pedret
2

m st màx.

m st resid.

m2 st altres

m2 st

3.357,60

1.924,00

535,00

2.459,00

15,93%

73,24%

2

2

Sostre edificable (%)
Ocupació
Superfície de sòl (m2)

2

57,30%
m sòl màx.

m sòl resid.

m sòl altres

m2 sòl

5.596,00

986,00

535,00

1.521,00

17,62%

9,56%

27,18%

Superfície de sòl (%)
Número d'habitatges

Hab màx

Hab exist

Número d'habitatges

17

4

Número d'habitages (%)

2

23,53%

El sostre edificat en la qualificació Zona eixample de baixa densitat del nucli de Marzà no
inclòs en cap àmbit de gestió, és de 463 m2 de sostre residencial que suposa el 26,11%
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del total edificable i de 1.079 m2 de sostre d’altres usos que suposa un 60,86% del total
edificable.
La superfície que ocupen les edificacions existents amb ús residencial és de 303 m2 de
sòl, que suposa el 10,25% de la superfície de sòl màxima edificable i l’ocupació
d’edificacions amb altres usos és de 1.079 m2 que suposa un 36,51% del total.
Respecte al número d’habitatges el potencial de les NNSS és de 9 habitatges, actualment
hi ha edificats 3 habitatges (33,33%), majoritàriament unifamiliars que ocupen el 10,25%
del sòl qualificat i suposen el 26,11% del sostre màxim.
Zona eixample de baixa densitat (clau 3)
Edificabilitat
Sostre edificable (m2)

Nucli de Marzà
2

m st màx.

m st resid.

m2 st altres

m2 st

1.773,00

463,00

1.079,00

1.542,00

60,86%

86,97%

Sostre edificable (%)
Ocupació
Superfície de sòl (m2)

2

26,11%
2

m sòl màx.

m sòl resid.

m sòl altres

m2 sòl

2.955,00

303,00

1.079,00

1.382,00

10,25%

36,51%

46,77%

Superfície de sòl (%)

2

Número d'habitatges

Hab màx

Hab exist

Número d'habitatges

9

3

Número d'habitages (%)

2

33,33%

Zona d’indústries i magatzems (clau 4), la definició d’aquesta qualificació per les NNSS
és la d’una petita àrea on, de forma espontània, s’han agrupat algunes naus industrials a
l’altra banda de la carretera.
En els plànols d’ordenació no hi ha cap terreny amb aquesta qualificació, i considerem
que, durant el tràmit administratiu d’aprovació de les NNSS, aquestes instal·lacions
comercials i industrials situades a la N-260, primerament es van proposar classificar-les
com a sòl urbà, però desprès com a condició de la Comissió d’Urbanisme de Girona,
aquests terrenys es van classificar com a sòl apte per urbanitzar (SAU-I) i no es va
eliminar la qualificació prevista en sòl urbà.
ESTAT DE DESENVOLUPAMENT DELS ÀMBITS DE GESTIÓ EN EL SÒL URBÀ
El planejament vigent, NNSS 1992, que no estat mai modificat puntualment, preveu 8
unitats d’actuació en sòl urbà.
Des de l’entrada en vigor del planejament general únicament s’han desenvolupat 3 unitats
d’actuació (UA-02, UA-05 i UA-07) totes tres es troben totalment urbanitzades i
edificades.
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Vista aèria de la UA-2 executada

Vista aèria de la UA-5 executada

Vista aèria de la UA-7 executada en dos fases

De les altres 5 unitats d’actuació, hi ha una (UA-6) que es tracta d’una única propietat
amb un habitatge unifamiliar

Vista aèria de la UA-6 no executada
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La unitat d’actuació UA-8 inclou una propietat amb una habitatge unifamiliar i
instal·lacions ramaderes,

Vista aèria de la UA-8 no executada

Hi ha dos unitats (UA-03 i UA-04) ocupades per instal·lacions agrícoles i/o ramaderes,

Vista aèria de la UA-3 no executada

Vista aèria de la UA-4 no executada

i la unitat d’actuació UA-01 no està edificada.

Vista aèria de la UA-1 no executada
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De manera resumida, el quadre següent mostra les característiques principals de les
actuacions en sòl urbà i el seu estat de desenvolupament.
UA-01

UA-02

UA-03

UA-04

UA-05

UA-06

UA-07

UA-08

Total

Sup. Sector

3.461

3.631

1.414

2.694

2.685

2.875

2.785

8.346

28.060

Sòl públic

2.125

0

207

174

0

133

379

546

3.733

Vialitat

1.354

0

207

174

0

133

379

546

2.962

Espais lliures

771

0

0

0

0

0

0

0

771

Sòl privat

1.336

3.631

1.207

2.520

2.685

2.742

2.406

7.800

24.327

Sotre edif.

802

691

724

1.512

1.611

1.645

1.444

4.680

13.108

Núm hab

4

1(*)

4

8

9

9

5 (**)

26

66

Estat desenvol.

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

*

En la UA-02, mitjançant un Estudi de Detall, el promotor va renunciar a esgotar l’edificabilitat i el nombre màxim
d’habitatges (6 habitatges) que permetien les NNSS, i es va fixar el nombre màxim d’habitatges en 1 habitatge
amb un sostre total de 440,50m2 i, amb la possibilitat de destinar 250m2 de sostre a activitat hotelera.

** En la UA-07, únicament es van edificar 5 habitatges, quan el màxim que permetien les NNSS era 8

Respecte al número màxim d’habitatges, 66 actualment hi ha 17 (23,95%) dels quals 14
provenen del desenvolupament dels polígons i 3 són anteriors al planejament general.
Com es pot comprovar en el següent quadre, en el transcurs de vigència de les NNSS
restant pendent de desenvolupar el 67% del sòl previst, el 71% del sostre edificable
previst, i el 77% del nombre màxim d’habitatges.
No desenvolupades

UA-01

UA-03

UA-04

UA-06

UA-08

Total

%

Sup. Sector

3.461

1.414

2.694

2.875

8.346

18.790

66,96%

Sostre edificable

802

724

1.512

1.645

4.680

9.363

71,43%

Núm habitatges

4

4

8

9

26

51

77,27%

EL SÒL APTE PER URBANITZAR
Les Normes Subsidiàries delimiten dos àmbits de sectors aptes per urbanitzar, un
destinats a usos residencials de baixa densitat (SAU-R) i l’altre destinat a usos industrials
i comercials (SAU-I)
Sector apte per urbanitzar SAU-R, denominat Puig del Mas, situat entre la N-260 i el
ferrocarril, amb front amb la carretera que connecta la N-260 i el nucli de Marzà. Aquest
sector tenia per objecte, segons les Normes Subsidiàries vigent, donar resposta a la
demanda d’habitatge de primera residència que l’àrea urbana de Figueres pot generar.
Les característiques bàsiques establertes per les NNSS són:
Superfície del sector:

2,16 Ha

Sistema d’espais lliures:

10% del sector

Sistema d’equipaments:

5% del sector
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Densitat bruta màxima:

11 habitatges/HA

Edificabilitat bruta màxima: edificació principal 0,35 m2st/m2sòl
edificació secundària 0,05 m2st/m2sòl
Parcel·la mínima:

550 m2

Usos admesos:

Habitatge unifamiliar, hotels, comercial
compatible, oficines i despatxos.

Aquest sector s’ha desenvolupat mitjançant el Pla Parcial Puig del Mas que es va aprovar
per la Comissió d’Urbanisme de Girona el 17 de març de 1993 (DOGC 4965 del
10.09.93), posteriorment es varen aprovar els instruments de gestió i el sector es va
urbanitzar. Les característiques bàsiques del Pla Parcial són:
SAU-R Puig del Mas

m2

Sup. Sector

21.414

Sòl públic

6.479

30,26%

Vialitat

3.240

15,13%

Espais lliures

2.144

10,01%

Equipaments

1.095

5,11%

Sòl privat

14.935

69,74%

Unifamiliar aïllada 1

5.420

25,31%

Unifamiliar aïllada 2

5.605

26,17%

Unifamiliar aïllada 3

3.910

18,26%

Sostre total

6.721

Sotre edif.principal

5.974

Sotre edif.secundari

747

Edificabilitat bruta

0,31

Núm total d'habitatges

23
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Plànol de zonificació del Pla Parcial Puig del Mas

En l’actualitat el sector es troba amb la urbanització recepcionada per part de
l’Ajuntament i pràcticament consolidada l’edificació. De les 23 parcel·les que preveia el
Pla Parcial actualment hi ha 22 parcel·les, ja que s’han produït agrupacions. Dels 22
habitatges possibles, actualment hi ha 17 habitatges edificats ( 77,27%).

Vista aèria del sector Puig del Mas

Ordenació del SAU-R sobre cartografia actual

Amb posterioritat a l’aprovació del Pla Parcial es varen executar les obres de la carretera
que enllaça la N-260 i el nucli de Marzà, aquesta infraestructura es va realitzar sobre
terrenys qualificats com a espais lliures, amb la consegüent reducció de sòl destinat a
aquest sistema.
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El sector apte per urbanitzar SAU-I, respon a l’objectiu del planejament vigent d’ordenar
i ampliar un grup d’activitats comercials i industrials situades al nord de la N-260 al costat
oest de l’estació de servei. Les NNSS delimiten un sector apte per urbanitzar amb les
següents característiques:
Superfície del sector:

6,45 Ha (segons amidament sobre cartografia
actual)

Sistema d’espais lliures:

10% del sector

Sistema d’equipaments:

4% del sector

Edificabilitat bruta màxima: 0,30 m2st/m2sòl
Parcel·la mínima:

2.000 m2

Usos admesos:

Indústries i magatzems, tallers de servei i
comercial.

Vista aèria del sector SAU-I

Ordenació del SAU-R sobre cartografia actual

Aquest sector no s’ha desenvolupat, i si bé, el PDUSR que es va aprovar l’any 2006
proposava la seva desclassificació, posteriorment el PTPCG aprovat l’any 2010 va
incloure-ho com a sòl de protecció preventiva, amb l’objectiu que es pogués acabar
considerant com a sòl urbanitzable. Davant d’aquesta disposició del planejament
territorial la Comissió d’Urbanisme de Catalunya en sessió del 4 d’abril de 2014 va
aprovar definitivament la Modificació puntual i refosa del PDUSR PDUSR que permet la
reintegració urbanística d’aquesta àrea industrial SAU-I ajustant-se a les disposicions del
PTPCG (veure apartat 2.3.2 d’aquesta Memòria de la Informació).
Les activitats existents són les següents:
-

Un bar restaurant (anteriorment estava destinada a l’exposició i venda de
ceràmica, a l’any 1997 es va sol·licitar autorització per destinar-lo a bar restaurant,
que la CTUG va informar desfavorablement perquè calia prèviament desenvolupar
el sector).

-

Un pàrquing de caravanes i maquinària agrícola

-

Un taller de maquinària agrícola
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-

Un local de venda de maquinària agrícola nova i d’ocasió

-

Un taller de tapisseria

-

Un taller de construcció de motllos per injecció de plàstics

-

Habitatges unifamiliars, un d’ells prefabricats

L’ORDENACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Les Normes Subsidiàries vigents classifiquen la major part del municipi de Pedret i Marzà
com a sòl no urbanitzable (98,12%), en aquesta classificació no es distingeix entre
sistemes i zones, i qualifiquen el sòl classificat com a no urbanitzable amb les següents
zones:

Ordenació del sòl no urbanitzable segons les NNSS vigents

-

SNU 20 Zona rústega de protecció integral
SNU 21 Zona rústega de règim ordinari
SNU 22 Zona rústega immediata al poble
SNU 23 Zona de serveis tècnics
SNU 24 Zona de protecció de sistemes
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La zona SNU 20 compren els terrenys que cal preservar de qualsevol procés que impliqui
un canvi dels valors a protegir, es distingeixen les següents subclaus en funció del motiu
de protecció:
-

SNU 20P Paisatgístic, compren dos àrees, la situada al nord del nucli de Marzà
davant de les restes del Castell, i els terrenys situats a l’est de l’Ajuntament.

-

SNU 20E Ecològic (no hi ha terrenys únicament amb aquesta subclau SNU 20E,
però els terrenys que corresponent als Aiguamolls de l’Empordà es qualifiquen de
zona SNU 20ER Ecològic i sistema hidrològic)

-

SNU 20H Patrimoni Historicoartístic, compren els terrenys situats a l’oest del nucli
de Pedret.

-

SNU 20R Sistema Hidrològic, compren els terrenys ocupats per les rieres de
Pedret, Vilajuïga i Garriguella. El rec de Cagarrell no s’inclou com a sistema
hidrològic però si s’assenyala en els plànols.

En aquesta zona no es permet cap transformació ni edificació no relacionades amb la
protecció, les obres permeses hauran d’executar-les l’administració competent.
La zona SNU 21 comprèn els terrenys agrícoles ordinaris, i es permet les edificacions
agrícoles i ramaderes, les estacions de servei sobre la N-260, i els habitatges unifamiliars
vinculats a les explotacions pròpies del sòl no urbanitzable si es disposa d’una superfície
mínima de 5 ha. També es permet les instal·lacions d’utilitat pública i les esportives.
La zona SNU 22 comprèn part dels terrenys contigus al nucli de Marzà per l’est, sud i
oest, es permet les edificacions agrícoles i ramaderes, els habitatges unifamiliars si es
disposa d’una superfície d’1 ha i els equipaments públics.
La zona SNU 23 comprèn únicament els terrenys ocupats per l’abocador comarcal.
La zona SNU 24 correspon als terrenys ocupats per les carreteres i el ferrocarril, així com
la seva zona de protecció. En aquests espais només permet l’ús agrícola i les
instal·lacions vinculades al sistema de comunicacions executades per l’administració
competent.
Segons amidaments tècnics sobre bases cartogràfiques actuals la superfície per a cada
qualificació dintre del sòl no urbanitzable són les següents:
Sòl no urbanitzable
Zona SNU20 Rústega de protecció integral
Zona SNU 20 P - Paisatgístic
Zona SNU 20 ER - Ecològic - sistema hidrològic
Zona SNU 20 H - Històricoartístic
Zona SNU 20 R - Sistema hidrològic
Zona SNU 21Rústega de règim ordinari
Zona SNU 22 Rústega immediata al poble
Zona SNU 23 Serveis Tècnics
Zona SNU 24 Protecció sistema de comunicacions
Canal de rec
Total sòl no urbanitzable
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m2

%

1.401.191,00

16,53%

20.494,00

0,24%

1.215.522,00

14,34%

42.057,00

0,50%

123.118,00

1,45%

6.112.839,00

72,09%

326.443,00

3,85%

64.924,00

0,77%

506.059,00

5,97%

67.420,00

0,80%

8.478.876,00

100,00%
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ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN EL SNU
Des de l’entrada en vigor l’any 1992 de les Normes Subsidiàries s’han aprovat tres plans
especials urbanístics en el sòl no urbanitzable, vinculats a activitats que es realitzen en
aquest tipus de sòl i s’està tramitant administrativament el Catàleg de Masies i Cases
Rurals del municipi:
-

Pla especial urbanístic per a la implantació de turisme rural al mas Can Sala

-

Pla especial urbanístic per a la implantació de turisme rural al mas Can Pere Pau

-

Pla especial urbanístic per a les instal·lacions de tractament de residus a l’entorn
de l’abocador controlat comarcal

Pla especial urbanístic per a la implantació de turisme rural al mas Can Sala
Pla especial aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió del 4 de
novembre de 2203 i 26 de febrer de 2004 (DOGC 4088 de 10.03.2004) que té per objecte
ordenar la implantació de l’ús de turisme rural en les edificacions del mas Can Sala situat
a la carretera de Marzà a Pedret en la parcel·la 12 del polígon cadastral 4 de rústega.

Pla especial urbanístic per a la implantació de turisme rural al mas Can Pere Pau
Pla especial aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió del 27
de juliol de 2005 i 13 de febrer de 2006 (DOGC 4587 de 07.03.2006) que té per objecte
ordenar la implantació de l’ús de turisme rural en les edificacions del mas can Pere Pau
situat en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
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Pla especial urbanístic per a les instal·lacions de tractament de residus a l’entorn
de l’abocador controlat comarcal
Pla especial aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió del 14
de maig de 2008, 5 de març de 2008 i 6 de juny de 2008 (DOGC 5159 de 25.06.2008)
que té per objecte fixar els criteris d’ordenació de les futures ampliacions de les
instal·lacions relacionades amb la gestió de residus que realitzat l’abocador comarcal
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3.

PROPÒSITS, CRITERIS I OBJECTIUS DEL POUM

En el VOLUM I de la documentació del present POUM es troba el document
PROPÒSITS, OBJECTIUS I CRITERIS, que exposa el conjunt de directrius, propòsits,
objectius i criteris del planejament que l’ajuntament va proposar per tal de centrar i iniciar
els treballs de redacció de l’Avanç de Pla, i es va presentar i debatre en el procés de
participació ciutadana.
Per a una millor comprensió de la present Memòria urbanística es reprodueix en aquest
apartat una síntesi d’aquest apartat de l’Avanç de Pla.
3.1

ELS PROPÒSITS DEL PLANEJAMENT

3.1.1 AMBIENTALS
El principal propòsit ambiental del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pedret i
Marzà és el de garantir el desenvolupament sostenible del municipi. La Llei d’Urbanisme
de Catalunya, en el seu article 3, defineix com a desenvolupament urbanístic sostenible:
“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”.
Els propòsits generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible que es proposen
són:
-

Compactació i optimització del sòl urbà existent.

-

Cohesió social i millora de les condicions de vida de la població

-

Cercar fórmules que permetin la flexibilitat i la mixticitat dels usos del sòl.

-

Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural del municipi.

-

Manteniment de la identitat i la qualitat paisatgística del municipi

-

Mobilitat sostenible i al servei de les persones.

-

Prevenció de riscos naturals i tecnològics

-

Reducció i valorització dels residus.

-

Prevenció i correcció de totes les formes de contaminació.

3.1.2 URBANÍSTICS
La situació geogràfica del municipi, les seves característiques naturals, ambientals i
paisatgístiques, la seva situació demogràfica i les previsions de futur, induïdes per la seva
activitat social, cultural i econòmica, fan necessària que el planejament que ordena
l’estructura general del municipi, les edificacions i els usos del sòl urbà i rústic siguin
revisades i s’ajustin a les directrius i propòsits que des del municipi es dictin.
En relació al medi físic
Els dos nuclis existents, amb diferents àrees ordenades, algunes en fase de consolidació
i d’altres per desenvolupar, s'estenen sobre un ecosistema del que reconeixem la seva
diversitat com a criteri director i valorem l’alta qualitat del seu paisatge. La capacitat
ordenadora d’alguns dels seus elements bàsics en la configuració de l’estructura natural
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del municipi, les activitats que es desenvolupen o es puguin desenvolupar en un futur en
el medi rural, i la valorització dels dos nuclis i del seu entorn natural, han de ser un dels
eixos de la futura ordenació del municipi, i en conseqüència propòsit de conservació i
protecció des del planejament urbanístic.
Cal pensar que l'actual distribució i ordenació del sòl residencial i per a activitats
econòmiques, vinculades principalment al medi rural, es mantindrà bàsicament en la seva
configuració actual, si be caldrà revisar la proposta que les actuals NNSS fan, adaptant-la
als propòsits que des del Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i des del Pla
director urbanístic de la Serra de Rodes, es formulen per a aquests àmbit territorial.
En relació al règim del sòl
La classificació del sòl, plantejada en termes de sostenibilitat, creiem hauria de mantenir
el règim de sòl urbà i sòl no urbanitzable actual. Partim del criteri de dependència que
significa que el règim de sòl que es proposi s'ha d’expressar respecte a un sistema
d'ordre superior que es fonamenta en l'equilibri necessari entre els aspectes socials,
econòmics i ecològics que han de presidir tota proposta d'assentament humà sobre el
territori.
Creiem correcte aquest criteri per la innecessarietat de recórrer a noves classificacions
del sòl urbanitzable, donada la capacitat dels nuclis existents, especialment Marzà,
d’absorbir els futurs creixements demogràfics del municipi, reforçant així un creixement
sostenible, la millor adequació de les noves ordenacions al medi físic existent i l'aplicació
en els seus cicles bio - urbans de criteris de sostenibilitat.
En relació a les infraestructures de mobilitat
Cal valorar la influència que sobre el medi físic tenen i tindran les infraestructures
territorials de mobilitat que afecten el terme municipal, i que influiran sobre elements
principals del que serà la seva estructura futura. El POUM haurà d’intervenir en la millora
dels elements que conformen la xarxa bàsica de mobilitat local, que articulen els diferents
assentaments urbans existents al municipi. Aquesta intervenció proposem que afecti als
diferents elements de la xarxa tant pel que fa al seu ús com a les seves característiques i
condicions de manteniment per l'administració.
Així la definició de la xarxa viària bàsica local s'ha de plantejar en termes de mobilitat
sostenible, que per sobre dels aspectes d'accessibilitat i connectivitat que planteja el
planejament vigent, incorpori aspectes com la jerarquització de vies de comunicació per
transports clàssics i pels alternatius, accessibilitat i supressió de barreres, progressiva
peatonalització d’alguns elements de la xarxa, àrees d’aparcaments en cada un dels
nuclis, i relació amb els transports públics comarcals.
En relació al sistema territorial d’infraestructures de mobilitat, el POUM haurà d’ajustar-se
al que dicta el PTP-CG i els plans sectorials.
En relació al sistema general d’equipaments i el patrimoni
Es constata, en la diagnosi urbanística efectuada que no hi ha un dèficit important de sòl
públic destinat a equipaments, si bé estan cobertes les necessitats actuals del municipi
caldrà preveure alguna reserva per a futures demandes. Així mateix caldria ampliar el
caràcter d’equipament general comunitari als equipaments que cobreixen els cicles dels
residus, l'aigua i l'energia que no estan qualificats pel planejament vigent.

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
53

També caldrà incorporar els elements d’especial valor arquitectònic i històric, com ara els
ja ressenyats al “Inventari de patrimoni arqueològic i paleontològic” del Departament de
Cultura, 2009, en el que es cataloga un BCIN (Castell de Marzà) i diferents conjunts i/o
elements d’interés: Muralles de Marzà, Portal de Marzà, Nucli antic de Marzà, Mas Can
Sala, Església de Sant Isidre i Sant Antoni, Can Serra, Antigues escoles de Marzà,
Església parroquial de Sant Esteve, i el Pont Antic de Pedret. Per altra banda es proposa
potenciar les zones que contenen un patrimoni natural d’interès com a àrees de valor
cultural.
En relació al sistema general d’espais lliures i del paisatge
A l’igual que comentàvem en relació al sistema d’equipaments, es constata que el
planejament vigent no presenta un gran dèficit de sòl públic destinat a espais lliures.
Proposem estructurar el sistema d’espais lliures amb una visió global del territori entenent
que és la comprensió i complementació d’espais d’ús col·lectiu amb els d’ús privatiu el
conjunt que defineix l’estructura general del territori.
Per altra banda cal entendre el paisatge com un bé patrimonial i en des d’aquesta
perspectiva influir, des del POUM, en la seva valorització i protecció, tant pel que fa al
paisatge que neix de la morfologia i estructura del medi natural – espais oberts, com el
paisatge urbà creat a partir de la implantació d’usos residencials i d’activitats
econòmiques sobre el medi primigeni.
Amb aquest criteri, formarien part de la mateixa estructura d'espais lliures totes les zones
urbanes així qualificades i aquelles zones situades en el sòl no urbanitzable que, per les
seves qualitats naturals i/o paisatgístiques, es consideri que cal protegir-les de possibles
usos incompatibles amb aquest caràcter de patrimoni natural, tot i mantenint la seva
titularitat privada.
En relació a l’ordenació del sòl urbà
És motiu del treball de redacció del POUM, a partir de l’experiència acumulada des de la
redacció del planejament anterior vigent i dels objectius polítics que es determinin,
repensar la bondat de l’ordenació actual, tant pel que afecta a les condicions d’ordenació i
d’usos, com d’edificació i de gestió.
El POUM s’ha de proposar una reordenació del teixit urbà existent, de forma que es
possibiliti l’especial significació del nucli històric de Marzà i la redefinició d’una trama que
permeti relligar les diferents zones urbanes existents i els teixits urbans de nova creació
ja ordenats en les NNSS vigents i no desenvolupats. Especial atenció caldrà donar a
l’ordenació de l’edificació de les principals vies d’accés al nucli i al tractament de les
zones urbanes no edificables que contribueixen a una millor qualitat del paisatge urbà.
Es proposa definir amb major precisió les edificacions existents i les alineacions i rasants
en el sòl urbà. Igualment, al redefinir i completar la xarxa de carrers, caldrà posar especial
atenció en la persecució dels objectius de mobilitat sostenible i de qualitat de l’espai urbà
exposats anteriorment.
El POUM s’ha de plantejar, com a propòsit principal en el sòl urbà, analitzar
detalladament les propostes de planejament derivat i unitats de gestió -polígons
d’actuació- que les NNSS vigents ordenen. Caldrà diferenciar entre els sols urbans
consolidats i aquells que encara no tenen aquesta condició, de forma que una revisió dels
objectius inicialment plantejats en l’anterior planejament permetin una millor ordenació
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d’aquests àmbits i millor integració de les propostes urbanístiques tan al medi urbà a on
s’assentaran com amb el medi rural pròxim.
Un altre propòsit del POUM ha de ser abordar algunes accions específiques per a cada
nucli, com ara:
-

ajustar els límits i proposar una nova delimitació del sòl urbà més ajustada a
l’estructura de la propietat existent, als usos residencials i als derivats de les
granges existents en el mateix sòl urbà, i els àmbits de les unitats d’actuació que
es proposin.

-

ajustar els traçats en algun tram de la xarxa viària interna i corregir algunes
alineacions

-

reordenar l’entorn del Castell de Marzà de cara a protegir aquest Bé Cultural
d’Interès Nacional, així com de la resta d’edificis i elements catalogats

-

revisar l’ordenació, zonificació i tipologies existents

-

revisar la normativa que afecta a les condicions d’edificació, densitat d’habitatges i
dotació d’aparcament

-

revisar les UA no desenvolupades

En relació a l’ordenació del sòl urbanitzable
Es proposa una revisió de les determinacions que les NNSS vigents donen al sector apte
per urbanitzar SAU-I. En aquest exercici d’ordenar i repensar, caldrà considerar la seva
dimensió, els seus usos, els criteris de minimització d’impactes i protecció paisatgística,
l’accés des de la xarxa viaria territorial i la dotació d’infraestructures ambientals
(sanejament, aigua, residus, etc). En aquesta revisió de l’ordenació vigent es proposa
seguir els que ens indiquen els planejaments territorials i urbanístics de rang superior i
que es fixen nous propòsits en aquest àmbit.
En relació al SAU-R ja desenvolupat es proposa la seva incorporació al sòl urbà.
En relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable
Sòl urbà i no urbanitzable formen part d’un únic ecosistema i comparteixen elements
generals de la seva estructura. Es planteja com a principal propòsit orientar la nova
ordenació del sòl no urbanitzable en funció dels sistemes naturals existents i de la
capacitat de càrrega que admet el medi físic, ordenar els usos admissibles en el sòl no
urbanitzable amb criteris de revalorització del sòl rústic i de protecció ambiental, i actuar
decididament per limitar l’artificialització del sòl rústic.
Es propòsit del POUM protegir els ecosistemes i els elements naturals de caràcter
patrimonial, recuperant i revaloritzant la xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les
seves zones d’influència.
Donades les característiques rurals del municipi es proposa actuar en l’actualització i
millora de la normativa urbanística que afecta als espais agraris, forestals i agroforestals
revisant les condicions d’edificació i usos en aquests espais i procurant per una adequada
incorporació d’altres usos en el medi rural com els turístics o d’altres que son admissibles
dins aquest tipus de sòl i que han de continuant essent part de l’estructura activa del
municipi.
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Es proposa que aquesta revisió de l’ordenació i els usos del sòl no urbanitzable segueixi
les directrius ja establertes pel municipi i que recull l’Agenda 21 Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat dels municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella,
Vilamaniscle i Rabós d’Empordà redactada l’any 2010.
3.2

ELS CRITERIS I OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT

3.2.1 AMBIENTALS
L’any 2011, l’Ajuntament de Pedret i Marzà va aprovar per ple municipal l’Agenda 21 dels
municipis de Peralada, Pedret i Marzà, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle i Rabós
d’Empordà (elaborada per GEOSERVEI). Aquest és un document programàtic i de
planejament estratègic del municipi que ha d’orientar les polítiques municipals en termes
de sostenibilitat territorial, ambiental, econòmica i social en base a la participació
ciutadana. Concretament, el PALS de Pedret i Marzà proposava, entre altres, una sèrie
d’accions en relació amb el planejament urbanístic sostenible. A continuació s’enumeren
els criteris i objectius ambientals específics del POUM de Pedret i Marzà, que en l’Informe
de sostenibilitat ambiental preliminar es detallen.
En relació als instruments de planificació territorial i estratègica
El POUM de Pedret i Marzà s’haurà d’ajustar els seus objectius i criteris ambientals als
que dicta i determinen les figures de planejament sectorial i territorial d’abast
supramunicipal i de superioritat normativa al planejament general.
El Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTP-CG)
Pla que té per finalitat ordenar el territori de les comarques gironines per tal de garantir
el benestar de la població actual i futura, i que estableix les pautes espacials per a un
desenvolupament del territori sostenible.
Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000
Part del municipi de Pedret i Marzà s’hi troba dins l’àmbit del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, de l’Espai PEIN i de la Xarxa Natura 2000 dels Aiguamolls
de l’Empordà. Per aquest motiu l’objectiu del POUM ha de ser:
integrar-se en la xarxa d’espais naturals que afecta el municipi, representativa de la
riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals de l’Alt Empordà.
establir les mesures necessàries per garantir la protecció bàsica d’aquests espais
naturals dins l’àmbit del terme municipal.
Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà
Pla que afecta als termes municipals de l'Armentera, Castelló d'Empúries, l'Escala,
Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador,
Torroella de Fluvià i que té per finalitat la preservació i restauració dels seus sistemes
naturals terrestres i marins i valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels
elements d’interès cultural que conté i la integritat del seu paisatge.
Planificació sectorial i estratègica
El POUM de Pedret i Marzà haurà de considerar els Plans Territorials Sectorials
vigents que afecten a alguns aspectes de la realitat territorial.
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En relació a la protecció del medi
Dins el marc normatiu i de planejament abans exposat, el nou POUM ha de perseguir els
objectius de sostenibilitat dictats per aquests normes, en aspectes diversos com la
permeabilitat territorial, la connectivitat ecològica, la construcció sostenible, l’ús
d’energies renovables, l’ús de sistemes passius de protecció ambiental, etc.
Pel que fa a la biodiversitat
Els objectius que ha d’incorporar el planejament urbanístic són:
- garantir la conservació de la diversitat d’hàbitats.
- garantir la continuïtat dels processos ecològics essencials i la conservació dels
paisatges.
- procurar per la conservació de la diversitat biològica en tots els nivells del
planejament i per a totes les zones del municipi
- corregir els impactes de la mobilitat en la planificació de les infraestructures.
- assolir una planificació i gestió integrada de les conques hidrogràfiques, procurant
per la millora d’hàbitats i la conservació de la diversitat biològica.
Pel que fa a la connectivitat ecològica
Els objectius que es proposen són els següents:
- protecció dels espais que permeten el manteniment de la connectivitat ecològica i la
funcionalitat dels ecosistemes a escala territorial i local,
- ordenar les transformacions urbanístiques en aquells sectors de menor valor
ecològic .
- delimitar els punts crítics pel manteniment de la connectivitat ecològica i procurar per
revertir la situació.
- adequar dels usos admesos en els espais connectors per tal que no comprometin el
manteniment de la funció connectiva.
- Tractar els límits urbans amb el medi rural amb criteris paisatgístics.
- protegir aquells sectors del sòl no urbanitzable de més valor per a la biodiversitat i
d’importància per al manteniment de la connectivitat ecològica.
- reconeixement dels valors i les funcions dels components de l’estructura agrària
d’interès connector i adopció de mesures necessàries per a la seva protecció.
- aplicació dels “Criteris d’intervenció en espais fluvials” i les “Recomanacions
tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen en l’espai fluvial”
promogudes per l’ACA.
Pel que fa a l’aigua
Els objectius ambientals on el planejament urbanístic ha d’incidir són:
- protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i dels ecosistemes terrestres i
zones humides directament dependents.
- promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels
recursos hídrics disponibles.
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- reduir de forma significativa la contaminació de les aigües subterrànies i evitar noves
contaminacions.
- contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions i les sequeres.
Pel que fa al medi atmosfèric
El POUM es fa seus els objectius de la Directiva marc que són:
- evitar, prevenir o reduir els efectes nocius per a la salut humana i pel medi ambient
de la contaminació de l’aire.
- mantenir una bona qualitat de l’aire ambient i millorar-la quan sigui necessari.
Pel que fa al canvi climàtic
Els objectius del planejament urbanístic són:
- increment de l’ús d’energies netes i renovables, com a mesura essencial en la lluita
contra el canvi climàtic
- millora de l’eficiència energètica en edificis
- frenar les dinàmiques urbanes d’extensió i ocupació del sòl disponible innecessàries.
- avançar en la introducció de criteris bioclimàtics en el disseny d’edificis
- procurar per una planificació que tendeixi a promoure l’estalvi dels recursos hídrics
locals.
Pel que fa als usos del sòl
Els objectius per al la protecció i la utilització sostenible dels sòls són:
- prevenció de la degradació del sòl i conservació de les seves funcions.
- restauració del sòl degradat.
Pel que fa al paisatge
Els objectius del planejament urbanístic han de ser:
- afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització
racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels
ecosistemes.
- preservar el dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.
- reconèixer que el paisatge, a més de ser un element de benestar individual i
col·lectiu, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitària que cal
preservar.
- considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d’ordenació i
gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre el paisatge.
- integrar els valors del paisatge en el planejament per tal de no afectar les conques
visuals ni el seu patrimoni.
Pel que fa a la mobilitat
Els objectius del planejament urbanístic han de ser:
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- tenir en compte criteris de mobilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de
planificació
- preveure el disseny d’una xarxa local dins el marc territorial.
- millorar les infraestructures de circulació i de seguretat.
3.2.2 URBANÍSTICS
Els criteris i objectius urbanístics específics del POUM de Pedret i Marzà són:
En relació als instruments de planificació territorial i estratègica
El POUM de Pedret i Marzà s’haurà d’ajustar els seus objectius i criteris urbanístics als
que dicten i determinen les figures de planejament territorial, sectorial i urbanístic d’abast
supramunicipal i de superioritat normativa al planejament general. Les principals
referències urbanístiques:
- El Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTP-CG)
- Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000
- Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l’Empordà
- Pla director urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR)
En relació a la classificació del sòl.
Prioritzar un model de creixement compacte
El creixement del municipi s’haurà de basar en un model de desenvolupament compacte
que es redueixi en continuïtat amb el nucli principal existent de Marzà, evitant la creació
de nous nuclis residencials dispersos i consolidant els existents.
Delimitar els sòls urbanitzables
El sector apte per urbanitzar del Puig del Mas es troba urbanitzat i consolidat per
l’edificació, es proposa la seva classificació com a sòl urbà. Respecte al sector apte per
urbanitzar industrial SAU-I, no desenvolupat es proposa redefinir els seus límits i els seus
paràmetres edificatoris i d’usos de forma que el seu desenvolupament permeti assolir els
objectius fixats respecte als elements que formen l’estructura del territori i als objectius
ambientals i paisatgístics.
Millorar l’oferta de sòl públic
Els nous creixements, s’hauran d’ordenar en continuïtat amb la trama urbana i es
proposaran en base a absorbir la demanda residencial i millorar l’oferta de sòl públic,
especialment per a cobrir futures necessitats d’equipaments comunitaris del municipi.
En relació a les infraestructures de mobilitat
Respecte a la xarxa de mobilitat territorial
No es preveu cap nou projecte d’infraestructures viàries territorials que afectin al municipi.
Respecte a la xarxa local
El POUM ha de perseguir els objectius següents:
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- revisar la funcionalitat de la xarxa viaria local pel conjunt del sòl urbà.
- establir les característiques de la xarxa de forma que permeti millorar la mobilitat
local a través d’una mínima jerarquització introduint mesures de pacificació i millora
en la qualitat de l’espai públic.
- concreció d’espais de mobilitat rodada restringida.
- potenciar els recorreguts de vianants mitjançant la millora de les voreres.
- adaptar a la xarxa local una mobilitat segura per a bicicletes.
- millorar l’accés al nucli
- protegir la xarxa de camins que formen l’estructura viaria del sòl rústic
Respecte als aparcaments
- establir l’estructura bàsica d’aparcaments pel conjunt del municipi i la localització de
zones d’aparcament
- revisar les normes de forma que les noves implantacions residencials o per a
diferents activitats vagin acompanyades de les dotacions d’aparcaments
necessàries
En relació als espais lliures i els equipaments
- potenciació dels espais lliures i els equipaments existents
- reordenat els espais lliures inicialment ordenats al SAU-R i actualment ocupats per
vialitat
- establir els mecanismes de gestió necessaris que permetin l’obtenció del sòl que es
precisa per a completar les necessitats col·lectives, dins els àmbits dels polígons
d’actuació
- significar aquells elements i espais d’especial valor, en el sòl no urbanitzable, que
són mereixedors de la seva protecció com a valor patrimonial col·lectiu.
En relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable
A partir del reconeixement dels principals elements que configuren l’estructura del sòl no
urbanitzable i de la seva valoració, fets en la redacció de l’Agenda 21, es proposen els
següents objectius:
- preveure una matriu agroforestal d’espais oberts que permeti garantir els principals
eixos de connexió ecològica
- delimitar i protegir les zones d’especial interès natural
- garantir la coherència des del planejament local amb la protecció dels sistemes
d’espais oberts comarcals
- establir unitats de paisatge i nivells de protecció per a cada una.
- preservar les zones no aptes per l’edificació i les zones inundables i prevenir els
riscos ambientals.
En relació a l’ordenació del sòl urbà
En base als propòsits establerts per a l’ordenació del sòl urbà, es proposen els següents
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objectius:
- procurar per la utilització eficient del sòl urbà disponible, revisant les condicions
d’edificació i usos existent, en especial reduint l’edificabilitat i densitat d’habitatges
prevista en el planejament vigent, i també estudiar la dotació d’aparcament fora de
la via pública pels nous habitatges.
- procurar la renovació i rehabilitació del teixit urbà,
- fomentar la diversitat d’usos compatibles en un nucli de característiques rurals
- revisar les unitats d’actuació no executades amb l’objectiu de valorar la seva
viabilitat, les característiques, els usos i el sistema de gestió establert.
- revisar l’ordenació vigent pel que fa al conjunt de granges existents en el sòl urbà o
limítrofes amb el mateix
- procurar encaixar estructura de la propietat i planificació
- garantir el domini públic i gratuït dels sòl destinat a sistemes - usos públics
En relació a l’ordenació del sòl urbanitzable
En base als propòsits establerts per a l’ordenació del sòl urbà, es proposen els següents
objectius:
- revisar l’extensió del sòl industrial ordenat en el planejament vigent
- valorar les diferents alternatives d’ordenació del SAU-I
- classificar com a sòl urbà consolidat el sòl provinent del SAU-R

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
61

4.

L’AVANÇ DEL PLA

4.1

AVANÇ DE PLA

El Ple de l'Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de
2013, va acordar provar l'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental preliminar, i exposar públicament els documents, lliurar-los a
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona i iniciar el procés de participació
ciutadana. El document complert de l’Avanç de Pla es troba en el VOLUM I de la
documentació del present POUM
4.2

LES ALTERNATIVES DE PLANEJAMENT SELECIONADES

Per a una millor comprensió de la present Memòria urbanística es reprodueix en aquest
apartat l’estudi d’alternatives de planejament del document d’Avanç de Pla
4.2.1 CONTEXT URBANISTIC I AMBIENTAL
La selecció d’alternatives de planejament neix per una banda de la voluntat municipal
d’oferir elements pel debat ciutadà a l’entorn de la planificació urbanística del poble, i per
una altre banda de l’imperatiu legal de sotmetre aquestes diferents possibilitats en
l’ordenació del territori als processos preliminars d’avaluació ambiental.
Per tant, a l’hora de considerar les diferents alternatives de planejament s’han de tenir en
compte tant els vectors urbanístics, com els socials i econòmics, i els ambientals, essent
aquests últims els que s’analitzen, contextualitzen i valoren expressament en l’ISAP en
base als propòsits i objectius ambientals establerts.
La Llei d’Avaluació ambiental determina que si l’estadi d’elaboració en què es troba el Pla
ho permet, la documentació sotmesa a avaluació (Avanç de Pla i l’ISAP) incorporarà la
descripció i l’avaluació de les alternatives seleccionades, entre altres, de l’alternativa
zero, amb un resum dels motius de la selecció i una descripció de la manera en què s’ha
dut a terme l’avaluació.
Aquesta avaluació ha d’incloure la verificació del compliment dels criteris i els objectius
del Pla i, en aquest context, la justificació de la idoneïtat ambiental de l’alternativa que ha
de considerar també els possibles efectes acumulatius amb altres plans o programes.
4.2.2 PLANTEJAMENT DE LES ALTERNATIVES
En un exercici complex com és la planificació territorial i urbanística, i en concret la
planificació urbanística municipal, la selecció d’alternatives de planejament no es pot
plantejar des de la simplificació que suposaria l’alternativa zero (definida a la llei 6/2009
com “l’alternativa que consisteix a no realitzar el pla o programa”), i englobar en dos o
més opcions tancades les propostes d’ordenació urbanística que afecten i relacionen els
diferents elements, de diferent ordre i escala, que es combinen en aquest propòsit
planificador, elements propis de les característiques socials i econòmiques del municipi, i
els que relacionen el municipi amb àmbits territorials de major escala.
Ens referim també a aspectes bàsics relacionats que intervenen i condicionen tota
planificació urbanística, com són el medi natural, les característiques físiques del territori,
el règim jurídic del sòl, els diferents sistemes territorials (mobilitat, assentaments, espais
oberts), els sistemes generals i locals (infraestructures, equipaments, espais lliures), els
usos assignats a cada una de les zones en que s’ordenin les tres diferents classificacions
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del sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable), les diferents condicions urbanístiques
específiques (ordenació, edificació, gestió,...) per a cada una d’aquestes diferents zones,
etc.
A aquets aspectes mencionats cal afegir les relacions que per ordre de jerarquia
existeixen entre la planificació urbanística municipal i la planificació sectorial i territorial,
que pel seu rang superior, condiciona i en moltes ocasions determinen les opcions i/o
alternatives que des de la reflexió local es poden plantejar.
Per aquests motius, en l’Avanç de Pla de Pedret i Marzà, ens plantegem la selecció
d’alternatives atenen a aquesta complexitat i en conseqüència es proposa que les
alternatives de planejament a les quals obliga la llei 6/2009 per a procedir a la seva
avaluació ambiental, siguin el resultat de considerar les diferents opcions que, en un
context relacionat, ofereixen els diferents camps d’actuació i proposta que s’han de
contemplar en l’ordenació i planificació urbanística del municipi.
Així plantegem tres alternatives:
Alternativa zero
Definim l’alternativa zero com l’alternativa que consisteix a no realitzar la revisió de les
NNSS vigents. Aquesta opció, contemplada en el marc de la Llei 6/2009 d’Avaluació
Ambiental de plans i programes, mantindria l’ordenació i determinacions del planejament
vigent i en conseqüència no respon a la voluntat municipal de procedir a la revisió de les
NNSS. Per tant, si be s’enumera com a possibilitat en base al que disposa la L 6/2009 i
per tant als efectes administratius es procedent la seva inclusió, es descarta tal i com
evidencia la redacció i tramitació de l’Avanç de Pla.
Alternativa d’adaptació i actualització
Definim l’alternativa d’adaptació i actualització com alternativa que consisteix en adaptar
el planejament actual al marc legal i actualitzar els seus continguts en base al seu
desenvolupament en el seu període de vigència, així aquesta alternativa es limitaria a
modificar el text vigent amb els següents propòsits:
a. adequar-lo a l’actual marc jurídic en matèria ambiental i urbanística
b. adaptar-lo al Pla territorial parcial de les comarques gironines i al Pla director
urbanístic de la Serra de Rodes
c. adaptar-lo a tots els plans i programes sectorials vigents
d. actualitzar-lo amb totes les modificacions que s’han produït en el seu període de
vigència
e. actualitzar-lo amb la incorporació de totes les figures de planejament derivat, en
sòl urbà i urbanitzable desenvolupades (unitats d’actuació i SAU-R)
f. no modificar o revisar cap altre determinació urbanística que pugui afectar a
l’ordenació establerta a les NNSS
Aquesta és una alternativa possible, doncs un cop feta l’adaptació i actualització indicada,
es podria continuar subjectant-se a les seves determinacions urbanístiques resultants
donat que:
- els sistemes territorials els determina el PTP-CG
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- des del punt de vista quantitatiu resultaria el sòl necessari per les previsibles
demandes de creixement:
- es disposaria de sòl classificat d’urbà en les unitats d’actuació no desenvolupades
- es disposaria del sòl urbanitzable industrial, no desenvolupat, per a cobrir les
necessitats previstes en l’horitzó temporal en que es treballa des del planejament
territorial.
No obstant una situació urbanística “bàsica” com la que resultaria d’aquesta Alternativa,
patiria de dèficits estructurals importants en relació als sistemes generals municipals,
principalment pel que fa als sistemes locals, no abordant i donant solucions a les
problemàtiques actuals i ajornant la necessitat d’intervenir, completar i ordenat el conjunts
d’elements que configuren aquests sistemes
En quan a la classificació del sòl, si be com dèiem es disposaria de la quantitat de sòl
necessari pels creixements residencials previsibles, a curt i mitjà termini, aquest sòl
resultant de l’ordenació anterior presentaria problemes d’encaix i relació amb els sistemes
generals també resultants de la simple adaptació i actualització d’aquest Pla.
Per altre banda l’actual planejament es mostra insuficient per donar resposta a les actuals
demandes ambientals i paisatgístiques tan estretament lligades amb l’ordenació territorial
i urbanística tant des del punt de vista conceptual i de praxis de planejament, com de
subordinació al marc legal existent, com ja s’exposava en les conclusions de l’Agenda 21.
Per totes aquestes raons, aquesta segona Alternativa si bé es contempla en el marc de la
Llei 6/2009, tampoc respon a la voluntat municipal, i per tant, globalment caldria
descartar-la.
Alternativa de revisió
Aquesta alternativa, a més d’adaptar i actualitzar les vigents NNSS, revisaria la seva
ordenació i incorporaria elements propositius urbanístics en base a les noves necessitats
socials, ambientals i econòmiques del municipi.
Definim l’alternativa de revisió com l’alternativa que resultaria de la combinació de
diferents reflexions plantejades en els diferents àmbits d’actuació urbanística i sempre
relacionades amb el context local i l’àmbit territorial general que emmarca la planificació
urbanística.
Serà doncs des d’aquesta opció que es proposen diferents alternatives que en els
processos preliminars d’avaluació urbanística, dins el programa de participació ciutadana,
i d’avaluació ambiental, s’han de seleccionar.
Dir també, que en alguns dels camps d’actuació, d’incidència sectorial i territorial
competència d’altres administracions, com el PTP-CG o el PDUSR, les opcions de
planejament ja han estat seleccionades en els procediments corresponents i han estat
sotmeses als procediments d’avaluació ambiental. En aquests casos l’Avanç de pla recull
i incorpora, de manera justificada, el resultat d’aquests processos administratius de
competència supramunicipal.
4.2.3 CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROPOSTES
Alhora de proposar opcions i/o alternatives de planejament, dins aquesta “alternativa de
revisió” s’han emprat els següent criteris de selecció:
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
64

Criteris urbanístics:
La utilització racional del sòl i dels recursos, que apareix definit en la legislació com un
dels principis generals de l’actuació urbanística i en particular de l’exercici de la potestat
de planejament, ens ha de sevir de base de selecció. Des d’aquest punt de vista,
proposem alternatives que es consideren en funció dels següents objectius:
-

el de l’ús racional del sòl, entès aquest com a recurs no renovable, que ha de
permetre considerar les opcions segons la menor ocupació del sòl que comporta
cadascuna d’elles.

-

el de la compactació urbana, valorant si el model escollit evita la dispersió de la
urbanització i de l’edificació en el territori mitjançant la previsió dels creixements
en continuïtat amb el teixit urbà existent.

-

el del foment del teixit urbà existent, entès aquest com aquell model que centra la
seva atenció en la conservació, la rehabilitació i la recuperació de les trames
urbanes i del parc immobiliari existent.

Criteris socials:
L’ urbanisme és una funció pública que ha d’atendre a les necessitats socials, la previsió i
modernització de les infraestructures, la millora dels equipaments existents així com la
previsió de nous equipaments, l’accés a l’habitatge i el desplegament de les activitats
econòmiques en el territori. A resultes del desenvolupament urbà i econòmic ha d’afavorir
la cohesió social i territorial així com la preservació de la identitat del territori. Així
proposem alternatives que es consideren en funció dels següents objectius:
-

el de la previsió i modernització dels sistemes urbans i de les infraestructures que
aporta cada alternativa, valorades aquestes com a factors determinants i
catalitzadors del desenvolupament urbà de la població.

-

el de facilitar l’accés a l’habitatge, en el sentit de valorar si les reserves d’habitatge
que es podran originar serviran per a atendre a les necessitats socials d’habitatge
de la població.

-

el de la protecció del patrimoni cultural i natural, entès en un sentit ampli d’acord
amb les directrius de la llei del paisatge, per tal de valorar la incidència de cada
proposta sobre els paisatges de valor cultural i històric.

Criteris democràtics:
L’adequació al requeriment municipal entès en el sentit que l’Ajuntament, en exercici de
les competències pròpies de planejament urbanístic, ha formulat una proposta de,
propòsits, criteris i objectius que han de regir la redacció del POUM. Per tant, des
d’aquest punt de vista, es proposen alternatives que s’adeqüen al model territorial i
urbanístic explicitat de forma prèvia a la redacció de l’Avanç de pla per Ajuntament.
Criteris ambientals:
Valorar cadascuna de les alternatives segons el grau d’observança de l’objectiu general
del desenvolupament urbanístic sostenible, d’acord amb els objectius ambientals fixats
per l’Ajuntament, i analitzades en l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar que
forma part de la documentació de l’Avanç del pla i que es sotmetran al procés d’avaluació
ambiental preceptiu.

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
65

4.2.4 ÀNALISI DE LES ALTERNATIVES CONSIDERADES
En aquest apartat es realitza una breu descripció de les propostes generades al llarg del
procés de definició de l’Avanç d’ordenació del municipi. En base a la metodologia de
selecció d’alternatives anteriorment justificada, s’han analitzat les estratègies i les
propostes d’ordenació pel sòl urbà i urbanitzable de les diferents alternatives plantejades,
en els diferents àmbits d’actuació urbanística.
L’Avanç de pla presenta, dins aquesta “alternativa de revisió” propostes en els àmbits de
planificació que corresponen a aquesta fase de redacció del POUM de Pedret i Marzà.
Els sistemes territorials
Cal coordinar els treballs de redacció del POUM amb els de caràcter territorial que dicta
el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTP-CG), que planifica els
principals sistemes territorials de l’Alt Empordà com el d’espais oberts, el d’assentaments
urbans i el d’infraestructures de mobilitat, amb determinacions específiques que afecten
al municipi de Pedret i Marzà.
Així mateix cal que el POUM s’adapti a les determinacions del Pla director urbanístic de la
Serra de Rodes (PDUSR). En el moment en que es redacta l’Avanç de pla, el referit PDU
ha estat modificat i es trobava en fase de tramitació administrativa dels documents
aprovats inicialment.
Així l’Avanç de Pla s’ha d’adaptar al que determina el PTP-CG i el PDU-SR i en
conseqüència no es plantegen opcions alternatives des del POUM a l’ordenació
establerta en aquests planejaments d’àmbit supramunicipal. Aquestes determinacions fan
referència a:
Espais oberts
Quant al sistema d’espais oberts, s’ordena la totalitat de la superfície del sòl no
urbanitzable en base al que determina el PTP-CG, que a més de l’ordenació que l’hi es
pròpia recull l’ordenació específica del Pla especial de protecció del Aigüamolls de
l’Empordà (PEPAE) i les zones delimitades dins la Xarxa Natura 2000 com a zones
d’especial protecció.
Les Normes d’aquest PEPAE estableixen que en l’àmbit del Pla és d'aplicació el règim del
sòl no urbanitzable fixat per la legislació en matèria de règim del sòl i per la legislació
urbanística de la Generalitat de Catalunya, i determina que els plans urbanístics l’àmbit
d’ordenació dels quals afecti l’àmbit d’aquest Pla especial han d’incorporar les seves
determinacions i justificar degudament el seu compliment.
Assentaments
El PTP-CG opta per la conservació de les estructures urbanes sobre el territori i propicia,
en la mesura del possible, una estabilització demogràfica que encara no s’hauria produït.
Per aconseguir-ho, proposa que els plans urbanístics municipals incorporin en les seves
determinacions mesures per protegir i potenciar els nuclis petits.
El PTP proposa per a cadascun dels nuclis de població i per a l’escenari 2026, un paper
territorial determinat en funció de les seves característiques. Per tal d’aconseguir aquest
objectiu assigna a cadascun dels assentaments, diferents estratègies de
desenvolupament urbanístic:
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- per al nucli de Pedret, l’estratègia de millora i compleció, mantenint el seu caràcter
rural dins del règim urbanístic del sòl urbà actual.
- per al nucli de Marzà, aplicar l’estratègia de creixement moderat.
El PDU de la Serra de Rodes proposa una modificació els límits del SAU-I, de forma que
redueix l’àmbit del sector a les zones actualment ocupades per usos relacionats amb
activitats econòmiques.
Infraestructures de mobilitat
Respecte les xarxes de mobilitat territorial l’Avanç recull la planificació establerta al PTPCG i al PDU-SR incorporant els traçats ordenats pels planejaments supramunicipals en
relació a aquest sistema.
El sòl no urbanitzable
El present Avanç, en relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable, proposa:
-

Alternativa 1:

Aquesta alternativa, definida com la de l’adaptació i actualització de les NNSS, es
limitaria a modificar el text vigent amb la incorporació de totes les determinacions, que
pel sistema d’espais oberts, ordena i determina el Pla Territorial Parcial de les
Comarques Gironines i el PDU de la serra de Rodes.
-

Alternativa 2

Definida aquesta alternativa com la que resultaria de la combinació de diferents
opcions plantejades en els diferents àmbits d’actuació territorial, sectorial i urbanística,
sempre relacionats. L’Avanç de pla recull i incorpora, de manera justificada, el resultat
dels processos administratius de competència supramunicipal, tant pel que afecta als
resultats de la nova classificació del sòl (conseqüència del compliment de les
determinacions del PTP-CG), als efectes de la implantació de les infraestructures
territorials de mobilitat, i als diferents nivells de protecció del sòl i garantia de
funcionalitat dels espais connectors delimitats pel planejament superior.
L’Avanç opta per orientar la nova ordenació en funció dels sistemes naturals existents
i de la capacitat de càrrega que admet el medi físic, i ordenar els usos admissibles en
el sòl no urbanitzable amb criteris de revalorització del sòl rústic i de protecció
ambiental, seguint les determinacions i recomanacions contemplades en l’Agenda 21
aprovada per l’Ajuntament amb anterioritat a la redacció del present Avanç de Pla.
L’alternativa que es planteja en el sòl no urbanitzable proposa per una banda protegir
els ecosistemes i els elements naturals de caràcter patrimonial, recuperant i
revaloritzant la xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les seves zones
d'influència, i per altre banda preservar la diversitat i la complementarietat d’usos i
activitats en el sòl rústic, garantint la conservació dels sistemes naturals i la seva
representativitat i diversitat biològica, assegurant la permeabilitat ecològica del terme
entre el massís de l’Albera i els Aiguamolls de l’Alt Empordà, potenciant la funció
connectora d’aquest espai.
Per tal d’assolir aquests propòsits l’Avanç opta per:
- replantejar la zonificació del SNU i relacionar-la amb els usos dels àmbits de
protecció especial d’acord amb les seves funcions de connectors,
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- revisar la normativa que afecta
als usos específics agraris, forestals o
agroforestals procurant per la millora de les condicions agràries.
- definir les condicions d’edificació de les construccions existents en el SNU
- protegir els espais d’interès natural en sistemes d’àmbit supramunicipal
- protegir els espais i elements d’interès natural d’àmbit més local.
El sòl urbà i urbanitzable
L’Avanç de pla es planteja com a objectius que el creixement del municipi es produeixi en
continuïtat amb el nucli principal de Marzà i que es revisi l’ordenació vigent del SAU-I. Així
l’ordenació que es proposa es basa en un model d’urbanització compacte a Marzà, que
haurà de tenint en compte una correlació adequada entre els aprofitaments admesos i els
espais públics de relació, i l’adaptació als criteris d’ordenació del PDU en relació al sector
SAU-I.
L’ Avanç, en relació a la classificació del sòl proposa:
Nucli de Pedret
En relació al nucli de Pedret, dins de l’estratègia establerta pel PTP-CG de “millora i
compleció”, es plantegen dues alternatives que conserven la seva estructura rural :
-

Alternativa 1:

Alternativa d’adaptació i actualització que manté els límits actuals del sòl urbà.

-

Alternativa 2:

D’acord amb l’estratègia fixada pel PTP-CG, es proposa l’ampliació del sòl urbà de
Pedret en la zona sud-est, amb la finalitat d’incorporar els terrenys colindants a
l’església per a destinar-los a espais lliures / equipaments comunitaris. El seu destí
podria ser una zona de pícnic o esbarjo, inedificable o amb alguna petita construcció
vinculada a l’ús previst.
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Nucli de Marzà
Dins l’estratègia establerta pel PTP-CG de “creixement moderat”, en el nucli de Marzà es
proposen les següents alternatives
-

Alternativa 1:

Alternativa que anteriorment s’ha definit com alternativa d’adaptació i actualització que
manté els límits actuals de sòl urbà, i conserva la delimitació de les cinc unitats
d’actuació ordenades en el text vigent i no desenvolupades, i integra en el sòl urbà
consolidat les tres unitats desenvolupades (UA2, UA5 i UA7).

-

Alternativa 2

Alternativa que proposa:
- manteniment del planejament vigent en el sòl urbà consolidat i en les tres unitats
d’actuació desenvolupades (UA2, UA5 i UA7)
- eliminació de la unitat d’actuació no desenvolupada UA1, atès que la seva
edificació dificultarien la visió de les restes del Castell de Marzà, passant els
terrenya a classificar-se com a sòl no urbanitzable.
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- ampliar l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA3 ajustant-lo als
límits de la propietat i incorporant les edificacions ramaderes existents que
actualment es troben classificades com a sòl urbà amb la qualificació de zona de
Casc Tradicional i una part d’una edificació classificada com a sòl no
urbanitzable
- ampliar l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA4 ajustant-lo als
límits de la propietat i incorporant part de la propietat que actualment es troba
classificada com a sòl no urbanitzable
- manteniment de les unitats d’actuació no desenvolupades UA6 i UA8, ajustantles, si s’escau, els seus límits
- ajustar diferents zones urbanes als límits de propietat i topografia

-

Alternativa 3

Alternativa que proposa:
- manteniment del planejament vigent en el sòl urbà consolidat i en les tres unitats
d’actuació desenvolupades (UA2, UA5 i UA7)
- eliminació de la unitat d’actuació no desenvolupada UA1, atès que la seva
edificació dificultarien la visió de les restes del Castell de Marzà, passant els
terrenya a classificar-se com a sòl no urbanitzable.
- ampliar l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA3 ajustant-lo als
límits de la propietat i incorporant les edificacions ramaderes existents que
actualment es troben classificades com a sòl urbà amb la qualificació de zona de
Casc Tradicional i una part d’una edificació classificada com a sòl no
urbanitzable
- ampliació de l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA4 fins al límit
edificat de la UA7, ajustant-la també als límits de propietat.
- manteniment de la unitat d’actuació no desenvolupada UA6, ajustant si s’escau,
els seus límits
- redefinir l’àmbit de la unitat d’actuació no desenvolupada UA8, de forma que
s’exclogui de l’àmbit la granja existent que passaria a classificar-se com a sòl no
urbanitzable, i excloent també l’habitatge existent que es mantindria com a sòl
urbà però fora del polígon d’actuació. Per una altra banda, l’àmbit de la UA8
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s’ampliaria per la zona nord-est amb la incorporació dels terrenys contigus al
camí de Garriguelles.
- ajustar diferents zones urbanes als límits de propietat i topografia

Barri del Puig del Mas (SAU-R)
-

Alternativa única:

En tant que sector urbanitzable desenvolupat, es planteja la seva incorporació al sòl
urbà amb un reajustament del seu límit nord, degut a la necessitat d’adaptar-se al viari
executat d’accés des de la N-260 al nucli de Marzà.

Sector de sòl urbanitzable no desenvolupat – (SAU-I)
-

Alternativa 1

Es proposa l’ordenació derivada de les determinacions del PDU-Serra de Rodes,
reduint l’àmbit del sector urbanitzable als terrenys ocupats per les activitats existents,
també es podria classificar com a sòl urbà dintre d’un sector subjecte a un pla de
millora, i classificar la resta dels terrenys no ocupats per les activitats del SAU-I com a
sòl no urbanitzable.
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-

Alternativa 2

Es proposa delimitar un sector classificat com a sòl urbanitzable delimitat o sòl urbà
subjecte a un pla de millora urbana, els terrenys ocupats per les instal·lacions
existents, amb l’objectiu de regular les edificacions i usos admesos, traslladant
l’aparcament de caravanes als terrenys contigus a la N-260, ja que actualment estan
ubicats sobre una plataforma a un nivell topogràfic superior, d’aquesta forma es
reduiria el seu impacte visual. La resta de l’àmbit es classificaria com a sòl no
urbanitzable.

-

Alternativa 3

Es proposa parcialment l’ordenació derivada de les determinacions del PDUSR,
reduint l’àmbit del sector urbanitzable (o sòl urbà dintre d’un sector subjecte a un pla
de millora) al estrictament ocupat per instal·lacions edificades existents, classificant
com a sòl no urbanitzable els terrenys no ocupats per activitats, tal com indica el
PDUSR, també es classificaria com a sòl no urbanitzable els terrenys ocupats per
l’aparcament de caravanes, als que s’atorgaria un règim especial dins d’aquesta
classe de sòl perquè puguin mantenir l’activitat mentre aquesta estigui activa.
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Els sistemes generals i locals
El sistema d’infraestructures de mobilitat
-

Alternativa 1:

Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del POUM a les directrius territorials i a
actualitzar la xarxa local en funció de les actuacions derivades del desenvolupaments
de les unitats d’actuació UA2, UA5 i UA7 i del planejament derivats en el sector SAUR.
-

Alternativa 2:

Pel que fa referència a la xarxa bàsica comarcal l’Avanç planteja, en aquesta
alternativa, millorar les connexions amb els nuclis urbans i amb el sector SAU-I des
de la carretera N-260.
En relació a la xarxa local l’Avanç proposa:
- millorar la mobilitat local
- potenciació dels recorreguts de vianants
- plantejar una xarxa per a bicicletes integrada
- protegir la xarxa de camins del sòl no urbanitzable
- localització de noves zones d’aparcament
El sistema d’equipaments
El present Avanç, en relació al sistema d’equipaments proposa:
-

Alternativa 1:

Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del POUM a les directrius territorials i
sectorials i a actualitzar aquests sistema amb les ordenacions vigents resultants del
planejament derivat aprovat i executat en el període de vigència de les NNSS.
-

Alternativa 2:

En relació al sistema d’equipaments, des de l’Ajuntament es pren com a objectiu dotar
al municipi dels espais que precisa per a cobrir les demandes actuals i futures en
relació al sistema d’equipaments comunitaris. Aquests espais s’ordenaran dins els
àmbits de creixement previstos subjectes a planejament derivat.
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El sistema d’espais lliures
El present Avanç, en relació al sistema d’espais lliures proposa:
-

Alternativa 1:

Aquesta alternativa és limitaria a l’adaptació del POUM a les directrius territorials i
sectorials i a actualitzar aquests sistema amb les ordenacions vigents resultants del
planejament derivat aprovat i executat en el període de vigència de les NNSS.
-

Alternativa 2:

L’Avanç de pla planteja com alternativa i pel conjunt del sistema, el considerar tot el
verd urbà en el seu conjunt (parcs i jardins, voreres de carrers, places arbrades,
espais periurbans, patis interiors, etc) com a una unitat funcional relacionada amb el
verd que resultarà de l’ordenació del sòl urbanitzable i amb el conjunt del sistema
d’espais oberts del sòl no urbanitzable. Amb aquest objectiu s’opta per:
- potenciació de les zones verdes urbanes i relacionar-les
- integrar en el sistema d’espais lliures els elements principals i secundaris del
sistema hídric
- ordenar l’estructura bàsica dels espais lliures que han de resultar de les diferents
actuacions que es desenvolupin
- significar aquells elements i espais principals del sistema
Es preveu l’ampliació del sòl destinat a espais lliures en els àmbits de creixement
previstos subjectes a planejament derivat.
4.2.5 JUSTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE LES PROPOSTES SELECCIONADES
L’alternativa seleccionada com a proposta de planejament en l’Avanç de Pla, és
l’alternativa que formen les següents alternatives parcials plantejades anteriorment.
En relació als sistemes territorials
L’Avanç de Pla s’adapta al que determinen el PTP-CG i el PDU-SR
En relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable
L’Avanç, en relació a l’ordenació del sòl no urbanitzable, proposa l’Alternativa 2 de les
analitzades consistent en protegir els ecosistemes i els elements naturals de caràcter
patrimonial, recuperant i re valoritzant la xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les
seves zones d'influència, i per altre banda preservar la diversitat i la complementarietat
d’usos i activitats en el sòl rústic, garantint la conservació dels sistemes naturals i la seva
representativitat i diversitat biològica, assegurant la permeabilitat ecològica del terme
entre el massís de les Gavarres i les riberes del riu Ter, potenciant la funció connectora
d’aquest espai.
En relació a l’ordenació del sòl urbà i urbanitzable
Aquesta alternativa aposta per les actuacions interiors que es plantegen amb l’objectiu de
renovar i rehabilitar el teixit urbà i resoldre les disfuncions urbanístiques existents en els
sectors de sòl urbà i urbanitzable no desenvolupats.
Nucli de Pedret
En relació al nucli de Pedret si bé les dues alternatives plantegen la conservació de la
seva estructura rural i el manteniment del seu caràcter dins l’actual règim urbanístic del
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sòl urbà ordenat a les NNSS vigents, es proposa l’Alternativa 2 que suposa un increment
de l’àmbit del sòl urbà únicament per dotar d’una zona d’espais lliure o equipament
vinculat a l’esbarjo.
Nucli de Marzà
Dins l’estratègia establerta pel PTP-CG de creixement moderat, en el nucli de Marzà tant
l’Alternativa 2 com l’Alternativa 3 proposen l’eliminació de la unitat d’actuació UA1, el pas
directe a sòl consolidat de les UA2, UA5 i UA7, per estar ja desenvolupades i
consolidades per l’edificació i urbanització, la revisió de les condicions urbanístiques de
totes les unitats d’actuació no desenvolupades, en especial la reducció de l’edificabilitat i
densitat d’habitatges, el manteniment de l’àmbit de la unitat UA6 i l’ajust dels límits de la
UA3.
Respecte a les unitats UA4 i UA8, es on es produeixen les petites diferències entre les
dues alternatives, i en aquest cas es proposa l’Alternativa 2 que manté els límits de
l’àmbit de la unitat d’actuació UA8 i amplia, en menor que mesura que l’Alternativa 4, la
unitat d’actuació UA4.
Barri del Puig del Mas (SAU-R)
En tant que sector urbanitzable desenvolupat, es planteja la seva incorporació al sòl urbà
amb un reajustament del seu límit nord, degut a la necessitat d’adaptar-se al viari
executat d’accés des de la N-260 al nucli de Marzà.
Sector de sòl urbanitzable no desenvolupat – SAU-I
Inicialment es va proposar l’Alternativa 2 i finalment es proposa l’Alternativa 3 de les
exposades anteriorment consistent en classificar com a sòl urbà l’àmbit del sector ocupat
per les instal·lacions existents, i classificant com a SNU els terrenys ocupats per l’activitat
d’aparcament de caravanes.
Es classificaria com a sòl no urbanitzable la resta de terrenys.
En relació als sistemes urbans
Es proposa l’Alternativa 2 que consisteix bàsicament en la millora del sistema viari
existent i l’increment de sòl per a equipaments i espais lliures en base als sectors de sòl
urbà no consolidat (residencial – unitats d’actuació i sectors de millora urbana, i per
activitats econòmiques – sector de millora urbana procedent de l’anterior SAU-I)
4.2.6 VALORACIÓ
La valoració de les alternatives proposades en relació als criteris de selecció descrits
anteriorment és la següent:
Paràmetre urbanístic
Les alternatives escollides acompleixen de manera majoritària els objectius de menor
ocupació del sòl i de compacitat urbana, especialment en l’alternativa d’assentaments on
s’opta per:
1. El manteniment bàsic dels sòls actualment classificats sense cap creixement
important, únicament per reconèixer la realitat física existent i completar
l’estructura actual.
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2. La revisió de les condicions urbanístiques dels sòls urbans, de manera que es
fomenti el teixit urbà existent, en atenció a la seva millora tan d’ordenació en
aquells buits urbans no desenvolupats com de protecció i recuperació de les
trames urbanes existents.
3. La revisió de les condicions urbanístiques de les edificacions existents en sòl no
urbanitzable per assolir la seva limitació.
Per altra banda, en l’alternativa d’equipaments i espais lliures, aquesta revisió de les
condicions urbanístiques d’alguns sectors de sòl urbà portarà a la consecució d’un major
sòl per a aquests usos, reequilibrant aquells on es detectarà un dèficit d’aquests sistemes
a mida que s’assoleixi l’horitzó de població i es compacti dins del mateix sòl urbà.
Finalment, les opcions escollides en l’estructura viària, tenen per objecte jerarquitzar-la i
especialitzar-la.
Així doncs, el gran potencial d’aquesta alternativa està en les actuacions que es
plantegen amb el propòsit de reforçar el teixit urbà compacte, per la qual cosa seria
l’opció millor valorada des del punt de vista urbanístic.
Paràmetre social
Les alternatives escollides atenen les necessitats socials ja que dota a la població d’una
major quantitat d’espais públics connectats, posen en valor el paisatge que envolta els
nuclis de Pedret i Marzà, i per altre banda resol les indeterminacions del planejament
vigent en el desenvolupament dels sòls ordenats que afecten algunes finques urbanes.
Paràmetre democràtic
Les alternatives escollides acompleixen les directrius plantejades per l’Ajuntament en
relació als propòsits, criteris i objectius inicialment plantejats, i que varen ser exposades
en el procés de Participació Ciutadana a consideració dels veïns del municipi.
Paràmetre ambiental
El document “l’ISA preliminar”, que forma part de l’Avanç de POUM, justifica i valora les
alternatives escollides des del punt de vista ambiental.
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5.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.1

INTRODUCCIÓ

La participació pública és un element essencial en els processos de planificació
estratègica i planificació urbanística del territori. Així, seguint els criteris de la Carta
d’Aalborg i de les directrius explicitades en la Llei d’Urbanisme de Catalunya i la Directiva
2001/42/CE.
L’Ajuntament de Pedret i Marzà impulsa aquests procés de participació pública, amb el
propòsit que els agents socials i econòmics, i per extensió tots els ciutadans interessats,
puguin participar en el procés d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, des
de la fase inicial d’Avanç de Pla fins a la seva aprovació definitiva
S’entén el procés de participació pública com un punt més enllà de la simple informació
ciutadana, i per tant, pretén implicar-lo en el tot el procés de decisions polítiques i
tècniques. El pla de comunicació i de participació pública inverteix esforços en implantar
eines d’informació i comunicació i en dinamitzar i treballar amb els agents locals, socials i
econòmics, i els ciutadans interessats a participar en el procés, a través d’un programa
de sessions de treball que permetin debatre, enriquir i consensuar els aspectes clau del
POUM.
El Programa de Participació Ciutadana del POUM (en davant PPC) és el procés que
estructura aquests participació dels ciutadans i ciutadanes del municipi en els treballs de
redacció del planejament urbanístic.
L’objectiu principal d’aquest programa és el d’informar dels continguts del POUM en les
seves diferents fases de redacció i recollir les opinions i aportacions dels seus habitants
respecte cada àmbit de treball.
Donat que és voluntat de Consistori Municipal facilitar la participació dels ciutadans en la
formulació del POUM prèviament a la seva aprovació inicial, es a dir en la fase d’Avanç
de pla i d’Avaluació ambiental preliminar, es va presenta aquest PPC en tant que
document que ha de guiar el procés de participació ciutadana.
5.2

EL MODEL PLANTEJAT

El programa de participació ciutadana
La LUC imposa tant el fet de donar publicitat als treballs i a les diverses fases de
tramitació, com el d’incentivar la participació ciutadana activa. Cal doncs, establir els
mecanismes d’aquesta participació, elaborant el PPC, que guiarà la tramitació del nou
planejament urbanístic municipal.
L’article 8 del LUC, imposa aquesta doble obligació de garantir i d’incentivar la
participació ciutadana; i és l’article 59 de la mateixa LUC el qual estableix com a
document obligatori del Pla de revisió del POUM, el programa de participació ciutadana
aplicat per l’Ajuntament durant l’elaboració, així com el seu anàlisi final.
La legislació urbanística estableix les diverses fases que el programa pot abraçar, des
dels treballs previs a la redacció, fins les fases posteriors a la informació pública, facilitant
tant la divulgació com la comprensió dels objectius i el contingut dels treballs, i obrint
períodes d’al·legacions, suggeriments, propostes o alternatives al llarg de la preceptiva
informació pública.
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Per tant, d’acord amb el que planteja la normativa vigent aplicable, l’Ajuntament de Pedret
i Marzà va aprovar el programa que presentem a continuació amb l’objectiu de garantir i
fomentar els drets d’iniciativa i de participació dels ciutadans i ciutadanes en el procés de
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Com tot procés urbanístic, els continguts del POUM, en les seves diferents fases de
redacció i tramitació, restarà sotmès al principi de publicitat i màxima difusió, utilitzant tots
els mitjans de comunicació locals que l’Ajuntament té en el seu abast, sens perjudici de
qualsevol tipus de material informatiu que es cregui convenient editar per a la correcta
informació i difusió dels ciutadans i ciutadanes.
El PPC conté les mesures i les actuacions previstes per tal de garantir la difusió de la
informació i la participació, atès que l’Ajuntament considera necessari posar especial
èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques de forma conjunta i
consensuada amb el major espectre de població possible i, en concret, el planejament
integral i estratègic del territori, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, més les
associacions i diferents col·lectius sectorials interessats.
Premisses a tenir en compte per a la revisió del POUM
Més enllà de les obligacions legals indefugibles que s’han exposat anteriorment,
l’ajuntament va fixar els punts de partida sobre el procés participatiu del POUM. Es va
prioritzar que els ciutadans i ciutadanes participessin en la concreció de les directrius,
propòsits i objectius generals des de bon inici, amb del convenciment que allò que es
plantegi entre tots serà més ben entès, acceptat i gestionat, ja que aquest fet suposa:
-

millora en la planificació estratègica municipal

-

majors garanties d’arribar al consens en les propostes del planejament

-

major probabilitat d’aprovar exitosament la revisió del POUM.

-

major acceptació social projecte aprovat definitivament pel Ple municipal

Fases de desenvolupament del PPC
Creació de la Comissió informativa de Treball i de Seguiment
En l’àmbit intern de l’Ajuntament va crear una Comissió Informativa de Treball i de
Seguiment (CITS), amb la missió de coordinar i seguir els treballs de redacció del POUM,
gestionar i incorporar al planejament els processos del present programa de participació
ciutadana i de difusió en general, valorar els aspectes generals de planejament i avaluar
el procés de redacció del POUM.
L’Avanç del Pla
Un cop redactat l’Avanç del Pla i l’Informe de sostenibilitat ambiental preliminar, es va
procedir a la seva aprovació, i es va presentar a la CITS, juntament amb el programa de
treball, el PPC, i el calendari previst pel desenvolupament del POUM.
El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 30 de setembre de 2013, va aprovar l'Avanç del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’ISAP i el PPC, i va acordar exposar
públicament els treballs durant el termini de 45 dies a comptar des de la publicació del
corresponent edicte al BOP.
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Avaluació ambiental preliminar
Un cop aprovat l’AP i l’ISAP aquests documents es van lliurar al Servei Territorial
d’Urbanisme de Girona i a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Girona, per tal
que redactessin els seus informes preceptius.
Aquests documents varen estar sotmesos a informació pública pel termini legalment
establert. En data 02.12.2013 l’OTAA va emetre el seu informe i la CTU de Girona ho va
fer en data 11.02.2014.
5.3

INICI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La participació ciutadana s’inicià un cop aprovat l’Avanç de Pla pel ple municipal, amb les
directrius, propòsits i objectius de planejament i les alternatives d’ordenació considerades,
i l’Informe de Sostenibilitat ambiental Preliminar (ISAP).
Es va publicar un tríptic destinat al POUM, adreçat a tota la població en general i amb
difusió casa per casa, ressaltant la importància del procés i convocant a la participació,
l’explicació del què és un POUM, l’exposició dels objectius i de l’Avanç de Pla i la
presentació de programa de participació.
Per tal de difondre els continguts de la revisió del Pla, es varen crear un enllaç específic
del POUM, a la pagina web de l’ajuntament, a on trobar la documentació de la revisió del
planejament urbanístic municipal i una porta per recollir els suggeriments i les propostes
dels veïns i persones i institucions interessades.
Un cop aprovat l’Avanç de Pla pel Ple municipal, amb les directrius, propòsits i objectius
de planejament i les alternatives d’ordenació considerades, i l’Informe de Sostenibilitat
ambiental Preliminar (ISAP), l’Ajuntament, amb els mitjans de comunicació que té al seu
abast, va difondre a tota la ciutadania la informació sobre la redacció del POUM i el seu
procés participatiu, en aquesta fase inicial.
5.4.

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS PRELIMINARS I DE L’AVANÇ DEL PLA

L’Ajuntament, en data 23 de novembre de 2013, va organitzar un acte públic de
presentació i d’explicació de l’Avanç de Pla, al Centre Cívic i va difondre a tota la
ciutadania la informació sobre la redacció del POUM i el seu procés participatiu, en
aquesta fase inicial.
L’Alcaldessa, el regidor d’urbanisme i l’equip redactor varen exposar els motius de la
revisió del planejament urbanístic municipal i els objectius, propòsits i alternatives
generals de planejament.
Es va informar sobre la documentació de que es disposava i anunciar que aquesta es
trobava al portal Avanç del POUM de la pàgina web de l’Ajuntament.
La documentació que des d’aquell moment roman disponible al portal municipal habilitat
específicament pel POUM és:
1.
2.
3.
4.

Diagnosi ambiental
Directrius, propòsits i objectius del planejament
Memòria urbanística de l’Avanç de Pla
Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar (ISAP)
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Al llarg del període de redacció del POUM, per a la seva aprovació inicial, l’Ajuntament i
l’equip redactor han mantingut diferents reunions amb veïns i veïnes interessats en el
procés de planificació urbanística municipal.
5.5.

EL PROCÉS PARTICIPATIU A PARTIR DE L’APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial del POUM
Després de l’aprovació inicial pel Ple de la Corporació municipal, els documents del Pla,
romandran sotmesos a informació pública pel termini legalment establert d’un mes, o
superior, si l’acord d’aprovació així ho estableix.
En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:
1. S’exposaran públicament els documents del POUM aprovat inicialment. Aquesta
exposició s’ubicarà, en un espai del municipi per a garantir-ne l’accessibilitat al
major nombre possible de ciutadans ciutadanes.
2. Es presentaran públicament aquests treballs als ciutadans i ciutadanes del
municipi i als mitjans de comunicació
3. Es publicarà als mitjans de comunicació municipals la informació relativa a
aquesta exposició pública
4. S’establiran els mecanismes per rebre informació i assessorament, i fer la
consulta directa dels documents que contenen aquests treballs
Resultat del tràmit d’informació pública
Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:
1. Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades a partir d’un
informe tècnic elaborat per l’equip redactor, la resolució municipal i les
modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.
2. L’informe de les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes
sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a document
del Pla, que serà públic i podrà ser consultat en la fase prèvia a l’aprovació
provisional.
3. Es redactarà un text provisional del POUM, en base als resultats del tràmit
d’informació pública, i aquest document es sotmetrà als informes territorials,
urbanístics i ambientals, preceptius i previs a l’aprovació provisional, del DTES
d'acord amb el que preveu la Disposició Transitòria 18ª, apartats 4t i 5è del
TRLUC.
4. En base al que dictin aquests informes del DTES, es redactarà el text urbanístic
que es proposarà per a la seva aprovació provisional.
Aprovació provisional del POUM
El Ple de l’Ajuntament informarà als ciutadans i ciutadanes del municipi de l’aprovació
provisional del POUM utilitzant els mitjans abans esmentats: Butlletí municipal i qualsevol
altre mitjà que garanteixi una difusió general dels acords presos.
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Aprovació definitiva del POUM
Correspon a la Comissió d’Urbanisme de Girona l’aprovació definitiva del POUM de
Pedret i Marzà. El text resultant de tot aquest procés serà digitalitzat en un Cd-Rom, que
permeti l’accés estructurat a tota la informació gràfica i escrita del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, per facilitar-ne el seu coneixement als ciutadans i ciutadanes i a
les institucions i entitats públiques i privades interessades. A aquesta informació es podrà
accedir des de l’enllaç específic del POUM, a la pagina web de l’Ajuntament.
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II.

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ

6.

L’ESTRUCTURA DEL TERRITORI

6.1

EL RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL

El règim urbanístic del sòl es determina en aquest POUM a partir de tres instruments
bàsics:
1. La classificació del sòl en tot el terme municipal, amb les classes de sòl
necessàries per tal d'establir i determinar les facultats del dret de propietat i assolir
els objectius de planejament fixats per l’Ajuntament.
2. La qualificació del sòl, segons l’ordenació urbanística del sòl es defineixen els
sistemes i les zones, assignant per a cada part del territori usos i, en el seu cas,
intensitats i condicions d'edificació, tot desenvolupant i concretant els drets i
deures genèrics establerts pel Pla mitjançant la classificació del sòl.
Amb aquesta finalitat s’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl:
- Els sistemes urbanístics, representen l’assenyalament de terrenys destinats a
l’interès col·lectiu perquè estructuren el territori i asseguren el
desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans.
- Les zones, superfícies de sòl destinades per l'ordenació a ser susceptibles
d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona està en funció de la classe de
sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions
de parcel·lació, d’edificació i d’ús que s’exigeix de forma específica a
cadascuna
3. Els àmbits de desenvolupament amb la delimitació de sectors de planejament
derivat i polígons d’actuació urbanística, àmbits de desenvolupament i de gestió
integrada del POUM, d’acord amb els paràmetres corresponents de cessió de sòl
públic i d’intensitats d’edificació segons usos definits.
6.2

LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

D’acord amb els propòsits del POUM la classificació del sòl es planteja en termes de
sostenibilitat. Partim del criteri de dependència que significa que el règim de sòl que es
proposa s'expressa en relació a un sistema d'ordre superior que es fonamenta en
l'equilibri necessari entre els aspectes socials, econòmics i ecològics que han de presidir
tota proposta d'assentament humà sobre el territori.
Es planteja la classificació del sòl de forma que es prioritzi un model de creixement
compacte, basat en un desenvolupament que es produeixin en continuïtat amb el nucli
principal existent
El POUM de Pedret i Marzà classifica els terrenys inclosos dintre del seu terme municipal,
pel que fa a l’estructura bàsica de la regulació del seu règim urbanístic, en dues classes
de sòl bàsiques: sòl urbà i sòl no urbanitzable.
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SÒL URBÀ
SÒL NO URBANITZABLE
TOTAL TERME MUNICIPAL

121.046,00

m2

1,40

%

8.520.404,00

2

98,60

%

2

100,00

%

8.641.450,00

m
m

6.2.1 SÒL URBÀ
En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories que comporten un règim urbanístic del
sòl diferents:
- Sòl urbà consolidat (SUC), constituït pel conjunt del teixit urbà amb solars
urbanitzats i edificats, i parcel·les amb ordenació urbanística detallada per aquest
POUM, pendents només d’urbanització per assolir la condició de solar.
Els sòls inclosos en polígons d’actuació urbanística o en plans de millora urbana,
delimitats amb l’únic objecte de millorar o completar la urbanització, d’acord amb el
que determina la LUC, són també sòl urbà consolidat. Així mateix, tenen aquesta
consideració els sòls inclosos en plans de millora urbana, l’objecte dels quals és la
regulació de la composició volumètrica i de façanes.
- Sòl urbà no consolidat (SUNC), constituït pel sòl urbà inclòs en àmbits sotmesos
a una gestió urbanística integrada per actuacions de transformació o reordenació, o
una gestió puntual per a cessions o adquisicions de sòl públic, i l’execució de la
corresponent urbanització. Amb aquesta finalitat té la consideració de sòl urbà no
consolidat:
a. El sòl inclòs dins l’àmbit d’un sector sotmès a un pla de millora urbana pendent
d’ordenació urbanística detallada amb cessions de sòl públic.
b. El sòl inclòs dins l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística, amb ordenació
urbanística detallada, que contingui cessions de sòl públic.
c. Aquelles parcel·les o conjunt de parcel·les afectades parcialment per un vial, no
incloses en un àmbit de gestió de forma expressa, però que han de cedir
gratuïtament el sòl afectat de vial, prèviament a la llicència urbanística
d’edificació.
La delimitació es fa sobre la base del concepte de sòl urbanitzat i consolidat per la
edificació, inclosos els àmbits de millora i remodelació urbanes, pendents d’un
procediment de planejament derivat, de gestió, o només d’urbanització, per assolir la
condició de solar. El sòl urbà el configuren els dos nuclis de població existents en el
municipi, i la zona industrial situada sobre la N-260.
Nucli de Pedret
Situat al sud del municipi molt proper als Aiguamolls, és un petit nucli de població rural
format per tres habitatges dels segles XVII a XIX al voltant de l’església de Sant Esteve i
l’antiga rectoria, també hi ha un petit cementiri contigu a l’església. Al sud es troba la
carretera Gi-6101 i a l’oest del nucli la Riera de Pedret.
En aquest nucli el POUM es limita a consolidar l’ordenació existent reduint la densitat
d’habitatges adequant-la a la tipologia existent, també s’ajusten els límits del sòl urbà a
les característiques topogràfiques i estructura de la propietat existents i s’incorpora uns
terrenys municipals en la part oest que es destinen a espai lliure.
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Nucli de Pedret

NNSS

Superfície sòl urbà consolidat
Sostre sòl urbà consolidat
Núm. habitatges sòl urbà consolidat

POUM AI

8.715 m

2

3.358 m

2

17 hab.

8.837 m

2
2

3.171 m

7 hab.

Diferència

%

2

+1,40%

2

-5,57%

-10 hab.

-58,82%

+122 m
-187 m

Com es pot comprovar la superfície de sòl i sostre de les NNSS respecte a la proposta
del POUM és pràcticament el mateix, s’incrementa 122m2 la superfície de sòl (1,40%),
s’ha de tenir en compte que la nova delimitació del nucli urbà de Pedret suposa
incorporar una superfície aproximada de 1.500 m2 de sòl com espai lliure que les anterior
NNSS classificaven com a sòl no urbanitzable; i es redueix 187 el m2 de sostre màxim
(5,57%). La variació més important es produeix en la disminució del nombre màxim
d’habitatges permesos que suposen una reducció de 10 habitatges (58,82%).
Nucli de Marzà
Situat sobre un petit turó, és un nucli més compacte on les edificacions s’han anant
situant al voltant de l’antic castell medieval i la plaça. És el centre administratiu del
municipi on s’ubica l’Ajuntament i algun altre equipament públic. Es vincula a aquest nucli
el sòl residencial del Puig del Mas, si bé s’analitza per separat.
En el nucli de Marzà aquest cas el POUM proposa una revisió integral en l’ordenació de
l’edificació, els aprofitaments urbanístics i el nombre d’habitatges en relació a l’ordenació
vigent.

Nucli de Marzà
Superfície sòl urbà consolidat
Sostre sòl urbà consolidat

NNSS
48.495 m
52.400 m

2

Núm. habitatges sòl urbà consolidat
Superfície sòl urbà no consolidat

POUM AI
2

33.242 m

2

+11,33%

2

-36,56%

+5.495 m
-19.158 m

%

2

137 hab.

-222 hab.

-55,64%

2

2

2

+0,18%

2

-23,83%

2

9.363 m

Núm. habitatges sòl urbà no consolidat

53.990 m

Diferència

399 hab.
18.790 m

Sostre sòl urbà no consolidat

2

18.831 m
7.132 m

2

+41 m
-2.231 m

51 hab.

24 hab.

-27 hab.

-52,94%

2

2

2

+8,23%

Superfície sòl urbà

67.285 m

Sostre sòl urbà

61.763 m2

40.374 m2

-21.389 m2

-34,63%

450 hab.

161 hab.

-289 hab.

-64,22%

Núm. habitatges sòl urbà

72.821 m

+5.536 m

El propòsit del POUM es reduir l’excés de sostre i de densitat ordenats en les NNSS que
no es correspon a les tipologies existents majoritàriament de cases destinades a
habitatges unifamiliars, que admetia volumetries destinades a construccions plurifamiliar
inadequades per a un nucli rural de les característiques de Marzà, i uns creixements de
població injustificats.
El nou Pla proposa el manteniment de l’estructura urbana i les característiques
tipològiques de les edificacions, l’adequació dels habitatges existents a les necessitats
actuals millorant les seves condicions d’habitabilitat i, a la vegada possibilitar, quan les
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característiques de la parcel·la ho admeti, incrementar de forma equilibrada el nombre
d’habitatges de forma que es permeti l’assentament familiar.
El POUM respecte al sòl urbà consolidat de Marzà augmenta la superfície de sòl amb la
incorporació de la zona d’equipaments i espais lliures que s’han creat amb la cobertura
del canal, que actualment es troben en sòl no urbanitzable, i amb ajustos en les els límits
de propietat. Es redueix notablement el sostre màxim permès, en 19.158 m2, que suposa
una disminució del 36,56%, i del nombre màxim d’habitatge, en 222 unitats, que suposa
una reducció del 55,64% dels previstos en les NNSS.
Respecte al sòl urbà no consolidat el POUM manté la superfície de sòl destinada als nous
creixements, si bé la ressitua dintre del nucli de Marzà, desclassificant l’àmbit territorial de
l’anterior UA-1 per l’impacte visual que representa sobre les restes del Castell de Marzà, i
augmentant el creixement per la zona sud del nucli, amb una topografia i orientació millor.
El POUM corregeix el sostre i el nombre d’habitatges previstos en les NNSS, així
disminueix el sostre residencial previst, 2.231 m2 de sostre, que suposa un 23,83%
menys d’edificabilitat, i una disminució de 27 habitatges que suposa una reducció del
52,94% del nombre d’habitatges.
El POUM en la totalitat del nucli de Marzà redueix en 289 unitats el nombre màxim
d’habitatges admesos, el 64,22% del planejament revisat; i en 21.389 m2 el sostre
edificable, amb una reducció del 34,63% de sostre. En aquest punt cal tenir present que
tot i havent reduït considerablement el potencial de sostre i habitatges de les vigents
NNSS, l’estimació més realista del potencial del POUM es aquella que considera
l’estructura urbana existent pràcticament consolidada i que situa els nous creixements en
els àmbits ordenats de desenvolupament: PAU i SMU.
Respecte a la urbanització del Puig del Mas, anterior sector de sòl apte per urbanitzar
SAU-R, s’incorpora al sòl urbà per haver-se consolidat la urbanització i la edificació,
ajustant els límits de les qualificacions i l’àmbit a la realitat existent, excepte la
desclassificació dels terrenys ocupats pel nou accés de la N-260 que es classifiquem com
a sòl no urbanitzable dintre del sistema viari.
Puig del Mas
Superfície sòl urbà consolidat

NNSS

POUM AI

21.997 m

Sostre sòl urbà consolidat
Núm. habitatges sòl urbà consolidat

2

21.313 m

2

Diferència

%

2

-684 m

-3,11%

6.721 m2

6.823 m2

+102 m2

+1,52%

23 hab.

22 hab.

-1 hab.

-4,35%

Assentament industrial N-260
Situat sobre l’eix de la N-260,aquest assentament prové del sector apte per urbanitzar
SAU-I ordenat a les NNSS que no es va desenvolupar. El POUM proposa ordenar la zona
ocupada exclusivament per les instal·lacions existents seguint les directrius del PDU-SR,
classificant-la com a sòl urbà, i delimitant un polígon d’actuació per a la seva gestió.
Zona industrial N-260
Superfície sòl
Sostre industrial

NNSS

POUM AI

64.577 m

2

19.373 m

2
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2

10.521 m

2

Diferència

%

-46.502 m

2

-72,01%

-8.852 m

2

-45,69%
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6.2.2 SÒL NO URBANITZABLE:
La superfície total ordenada pel POUM que correspon al sòl no urbanitzable és de 852,04
ha. La delimitació es fa sobre la base del concepte global d’espais oberts que es
protegeixen del procés d’urbanització d’acord amb els criteris de sostenibilitat definits a la
LUC i al Pla territorial parcial de les comarques gironines (PTP-CG).
En el sòl no urbanitzable (SNU), el règim urbanístic del sòl es diferencia per ser un sòl
protegit i exclòs del procés d’urbanització, pel seus valors naturals, agraris, paisatgístics,
forestals o d’un altre tipus, i com a espai obert per garantir la utilització racional del
territori segons un model de desenvolupament urbanístic sostenible, així com per la
concurrència d’altres criteris establerts pel planejament territorial o urbanístic de rang
superior.
El PTP-CG estableix tres tipus bàsics d’espais oberts, que es superposen a la qualificació
urbanística establint normes i condicions coincidents o addicionals a cada sistema o zona
segons es trobi en un o altre tipus. El POUM recull i incorpora el resultat dels processos
de planificació territorial i sectorial d’abast supramunicipal. La nova ordenació s’orienta en
funció dels sistemes naturals existents i de la capacitat de càrrega que admet el medi
físic, i ordena els usos admissibles en el sòl no urbanitzable amb criteris de revalorització
del sòl rústic i de protecció ambiental.
Definició i objectius
Als efectes del present POUM tenen la condició de sòl no urbanitzable els terrenys:
a. necessaris per tal de garantir la utilització racional del territori i la qualitat de vida,
d’acord amb el model de desenvolupament urbanístic sostenible definit a la LUC
b. els subjectes a un règim especial de protecció per la legislació sectorial (PEIN) i la
Xarxa Natura 2000 i pel planejament territorial
c. els que el POUM protegeix especialment atès el seu interès com a espais
connectors ecològics
d. els que el POUM delimita amb la finalitat de donar-los una protecció de caràcter
territorial per raó dels seus valors funcionals (agraris i forestals), naturals o
paisatgístics
e. els reservats per a sistemes urbanístics generals no inclosos en el sòl urbà
f. els subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic
g. aquells a on concorren els valors considerats per la legislació aplicable en matèria
de règim del sòl i valoracions.
La superfície de sòl classifica com a no urbanitzable és de 8.520.404 m2. El POUM regula
i condiciona els usos permesos per al desenvolupament sostenible del territori, amb la
preservació dels valors ambientals, paisatgístics i culturals, i amb l'objectiu de garantir el
manteniment de totes les seves funcions pròpies, que són les següents:

- Funció ambiental: és on hi ha els hàbitats propis de la majoria de les espècies de
flora i fauna autòctones que són la base de la biodiversitat local. La
conservació d’aquests habitats, de llur extensió, connectivitat i qualitat són

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
87

necessaris per a mantenir les funcions ecològiques del territori i la
biodiversitat existent.
- Funció productiva: és la base de les activitats agràries i ramaderes, que
proveeixen aliment i recursos naturals i formen part de l’economia local.
- Funció cultural: és l’expressió de la història, resultat de la intervenció de les
persones en la transformació i utilització dels recursos naturals que ha determinat
la imatge final del poble i el seu entorn rural i el paisatge percebut
- Funció lúdica: és també necessari per a la població com a espai obert d’esplai,
lleure i repòs psicològic.
Sistema territorial d’espais oberts
En base al sistema territorial d’espais oberts, ordenat al PTP-CG, el POUM assenyala
aquelles àrees del sòl no urbanitzable que han de ser preservades de la urbanització i, en
general, dels processos que poguessin afectar negativament els seus valors paisatgístics,
ambientals, patrimonials i econòmics. Es considera el sistema d’espais oberts un
component fonamental de l’ordenació del territori i, per tant, cal considerar les
determinacions que el regulen com a bàsiques pel desenvolupament del POUM.
L’ordenació d’aquest sistema persegueix els següents objectius:
a. evitar la transformació i la degradació d’aquells terrenys no urbanitzats que
reuneixen especials qualitats com espais naturals, paisatgístics, socials,
productius o culturals.
b. assegurar les connectivitats ecològiques necessàries per al manteniment de la
biodiversitat i la salut dels ecosistemes.
c. evitar els processos d’implantació urbana en àrees no aptes orogràficament o
subjectes a riscos, d’acord amb allò que estableix la legislació urbanística.
d. preservar aquells terrenys necessaris per al cicle hidrològic.
e. dotar de sentit morfològic i territorial a les delimitacions dels sòls integrants del
sistema d’espais oberts, afavorint la màxima continuïtat i dimensió territorial de les
peces no urbanitzades.
f. contribuir a garantir la continuïtat de l’activitat agrària i del paisatge rural, en
relació al valor de connexió ecològica entre hàbitats i al manteniment de la
biodiversitat.
El POUM, distingeix dues àrees de sòl subjectes a protecció:
Àrees de protecció especial
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls en què concorren valors que justifiquen un
grau de protecció que limiti al màxim les possibilitats de transformació que els
poguessin afectar. Comprèn aquells sòls que formen part d’àmbits de protecció
establerts en la normativa sectorial, com els inclosos a l’Espais d’Interès Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà i en la Xarxa Natura 2000, en el planejaments territorials
com el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, i aquells que el POUM
considera que cal preservar per tractar-se de connectors ecològics bàsics (CEB),
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d’àrees forestals i agrícoles d’alt valor, d’àrees de recàrrega d’aqüífers o d’àrees
d’especial interès cultural i identitari.
Àrees de protecció territorial
S’inclouen en aquesta classe aquells sòls que per la topografia, risc, localització o
proximitat a infraestructures no són adequats per al desenvolupament urbà, així com
aquells que pels valors agrícoles, forestals o hidrogràfics han de conservar la seva
funció i estructura actual.
La protecció del paisatge
L’objectiu d’aquest POUM, en matèria de protecció del paisatge, és el reconeixement,
ordenació i protecció del paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció entre
les activitats humanes i la matriu biofísica del territori, a fi d’harmonitzar la preservació
dels seus valors patrimonials, culturals i econòmics, amb el desenvolupament sostenible.
6.3

LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Com ja s’ha indicat anteriorment, la qualificació del sòl és un dels instruments bàsics que
determinen el règim urbanístic del sòl d’aquest POUM. La qualificació del sòl, segons la
classificació establerta i l’ordenació urbanística per a cada tipus de sòl, defineix els
sistemes i les zones, assignant usos i, en el seu cas, intensitats i condicions d'edificació,
concretant els drets i deures genèrics establerts pel POUM.
S’estableixen dos tipus bàsics en la qualificació del sòl, els sistemes urbanístics i les
zones. Les superfícies de sòl urbà i no urbanitzable que el present POUM qualifica són
les següents:
6.3.1 ELS SISTEMES URBANÍSTICS
Els sistemes urbanístics són el conjunt d'elements d'interès general o local que són
fonamentals per assegurar el desenvolupament i funcionament urbà donada la seva
important contribució per assolir els objectius del planejament. També es qualifiquen com
a sistemes urbanístics els terrenys que formen part del domini públic d’acord amb la
delimitació o atermenament efectuats en aplicació de la legislació sectorial i el seu destí
és conforme a dita legislació sectorial.
Els sistemes urbanístics generals els formen els terrenys que aquest POUM reserva per a
les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur
nivell de servei és d'abast de tot el terme municipal o superior. Els sistemes urbanístics
generals configuren l'estructura general del territori i determinen el desenvolupament
urbà.
Els sistemes urbanístics locals els formen els terrenys que aquest POUM reserva per a
les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur
nivell de servei és un àmbit d'actuació de sòl urbà o de sòl urbanitzable o el conjunt de sòl
urbà del municipi.
Els sistemes urbanístics que en aquest POUM configuren i determinen l’estructura
general del territori, i assenyalen els terrenys destinats a l’interès col·lectiu que asseguren
el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans.
El present POUM ordena els següents sistemes:
- el sistema hidrogràfic
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- el sistema de comunicacions
- el sistema d’espais lliures
- el sistema d’equipaments
- el sistema de serveis tècnics
El sistema hidrogràfic
Als efectes del present POUM, formen el sistema hidrogràfic el conjunt d’espais lliures
que conformen les làmines i els cursos naturals de l’aigua (canalitzats o no) com rius,
canals, rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.
El sistema hidràulic (clau SH) coincident amb la zona fluvial, que és la part de la zona
inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l’instrument de planificació
hidrològica corresponent delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 10
anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals (vegetació de ribera,
ecosistemes fluvials, etc) i respectant la seva continuïtat.
La delimitació exacta de zones del protecció i domini públic hidràulic de les rieres i rius
resta supeditada a les determinacions que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua, o altra
autoritat competent, i correspon a aquest administració l’atorgament de les autoritzacions
i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua, l’autorització o l’informe i la imposició
dels límits dels abocaments d’aigües residuals, així com l’autorització per l’ocupació,
modificació del relleu o construcció en la franja de terreny de 100 metres d’amplada al
costat de les lleres públiques que correspon a la zona de policia del domini públic.
El POUM delimita la riera de Pedret, Vilajuïga i Garriguella al seu pas pel municipi, així
com el canal de rec. Les rieres i una banda de protecció es qualifiquen com a sistema
hidrogràfic.
Sistema hidrogràfic

NNSS

POUM AI

superfície

superfície

Sòl urbà

0,00

0,00

Sòl urbanitzable

0,00

0,00

Sòl no urbanitzable

123.118,00

473.430,00

Total

123.118,00

473.430,00

El sistema de comunicacions
El sistema de comunicacions comprèn totes les infraestructures necessàries per a la
mobilitat de les persones i de les mercaderies, per transport terrestre, marítim o aeri, i
comprèn també les àrees de protecció i les àrees d’aparcament de vehicles respectives.
En el municipi de Pedret i Marzà dintre del sistema de comunicacions trobem el sistema
ferroviari i el sistema viari.
El sistema ferroviari comprèn el sòl destinat a la xarxa ferroviària existent entre Barcelona
a Portbou - França que travessa el sector occidental del terme, essent l’estació més
pròxima la de Vilajuïga. També el delimita els seus entorns de protecció, i les
instal·lacions directament relacionades amb el transport per ferrocarril. El POUM
incorpora la xarxa existent i no preveu cap modificació o nou traçat
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El sistema de viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa
viària i exclusivament dedicats a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la
connexió entre els diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de
mobilitat adequat dins el terme municipal. El POUM també delimita els seus entorns de
protecció.
La xarxa viària pot ser de diferents tipus:
a) Xarxa territorial bàsica, compren les carreteres nacionals i comarcals que
connecten diferents termes municipals. Són de titularitat d’altres administracions i
estan subjectes a la seva legislació específica (clau SX1). En el municipi de
Pedret i Marzà inclou el traçat de la carretera N-260 de Figueres a Portbou i el
ramal que connecta amb la urbanització Puig del Mas i Marzà. També inclou el
tram municipal de la Gi-6101 de Pedret a Pau.
El POUM no incideix sobre la xarxa territorial bàsica i incorpora allò que, pel
sistema d’infraestructures de mobilitat, dicta el Pla territorial parcial de les
comarques gironines, que preveu el condicionament de la N-260 així com el
condicionament de la carretera que uneix aquesta via fins a Marzà, ambdós ja
executats.
b) Xarxa bàsica local, formada per aquelles vies estructuradores del terme municipal
situades en qualsevol classe de sòl (urbà i no urbanitzable) i que connecten
diferents àrees. (clau SX2).
En sòl no urbanitzable, la xarxa bàsica local inclou els camins forestals i rurals,
que faciliten l’accés públic al medi rural i natural, als veïnats, a agrupacions de
masies, o a infraestructures agrícoles, ramaderes, forestals o altres activitats.
c) Xarxa complementària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà (clau SX3).
d) Àrees d’aparcament, constitueixen aquest element del sistema de comunicacions
aquells terrenys de titularitat pública o privada, oberts al públic, destinats a
l’estacionament de vehicles a l’aire lliure (clau SXa). En aquestes àrees
l’edificació és possible en el seu subsòl, així com també s’admeten petites
construccions en planta baixa vinculades a les instal·lacions de control, accés,
manteniment i serveis.
e) Trànsit restringit – prioritat invertida, formada per aquelles vies urbanes on no
existeix una separació física entre vehicles, i bicicletes i vianants;, gaudint aquests
últims de preferència respecte als vehicles; normalment es limita la velocitat a 20
Km/h (clau SXr).
Sistema comunicacions

Sòl urbà

NNSS

POUM AI

superfície

superfície

17.360,00

25.227,75

3.240,00

0,00

Sòl no urbanitzable

506.059,00

243.320,00

Total

526.659,00

268.547,75

Sòl urbanitzable*

*no inclou SAU-I perquè no es va ordenar
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El sistema d’espais lliures
Als efectes del present POUM, el sistema urbanístic d’espais lliures públics comprèn:
-

els parcs, les places, els jardins, les zones verdes i els espais d’esbarjo, el lleure i
l’esport.

-

els espais lliures de protecció ambiental

El POUM considera totes les zones verdes urbanes en el seu conjunt (parcs, jardins,
places arbrades, espais periurbans, etc) com a una unitat funcional relacionada amb les
zones verdes que s’obtindran pel desenvolupament dels polígons i sectors, i amb el
conjunt del sistema d’espais oberts del sòl no urbanitzable. Amb aquest propòsit el Pla
opta per:
- potenciació de les zones verdes urbanes i relacionar-les
- integrar en el sistema d’espais lliures els elements principals i secundaris del
sistema hidrogràfic
- ordenar l’estructura bàsica dels espais lliures que han de resultar de les diferents
actuacions que es desenvolupin en el sòl urbà
- significar aquells elements i espais principals del sistema
En relació als parcs, jardins, places i passeigs urbans
S’estableix que l'ús fonamental d’aquests espais lliures és el descans i l'esbarjo de la
població, i el seu destí implica la propietat pública que s’haurà d’obtenir d’acord amb allò
que estableixi l’ordenació urbanística.
Espai lliure de protecció ambiental
Sota aquest epígraf el POUM inclou aquells espais lliures públics que per estar situats bé
en el perímetre exterior del nucli urbà o limiten amb torrents i rieres o amb terrenys amb
vegetació forestal o pendent elevat realitzen una funció de protecció i de límit entre els
diversos creixements del sistema urbà i entre aquest i els sòls agrícoles, forestals o el
sistema hidrogràfic
Espais lliures

NNSS
superfície

POUM AI

m2/hab*

superfície

Sòl urbà

1.338,00

8.681,00

Sòl urbanitzable

2.144,00

0,00

0,00

0,00

Sòl no urbanitzable
Total

3.482,00

18,33

8.681,00

m2/hab**

40,38

* any 2013 : 190 habitants
** previsió POUM any 2025 : 215 habitants

En el sòl urbà les superfícies de sòl ordenades com a sistema d’espais lliures
s’incrementen un 249,31%, en relació a la situació urbanística de les NNSS (agrupem el
sòl urbà i urbanitzable destinat a sistema d’espais lliures del planejament general revisat
atès que els terrenys classificats com a urbanitzable corresponent al sector SAU-R que ja
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s’han cedit i estan urbanitzats), el que suposa en termes absoluts un increment del sòl
urbà ordenat per aquest sistema de 5.199 m2 de sòl.
La població de Pedret i Marzà l’any 2013 era de 190 habitants (INDESCAT) el que
representava que dels espais lliures ordenats en el sòl urbà i urbanitzable pel
planejament vigent representaven una ràtio de 18,33 m2 per habitant, mentre que en la
proposta del POUM pel conjunt dels sòl urbà, en l’horitzó del Pla (2025) i per una població
estimada de 215 habitants, la ràtio es situa en 40,38 m2 per habitant.
El sistema d’equipaments
El sistema d’equipaments comunitaris està constituït pels terrenys o espais destinats a ús
públic o col·lectiu al servei de la població. Comprèn els centres públics, els equipaments
de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, etc, i els altres
equipaments que siguin d’interès públic o social de titularitat pública o privada, també
s’admet la gestió privada de l’equipament de titularitat pública.
El POUM ordena el sistema d’equipaments atenent a :
En relació als equipaments escolars
Donades les característiques del municipi, el POUM no ordena cap nova àrea destinada a
equipaments escolars. La població de Pedret i Marzà està vinculada als següents centres
escolars
- IES Cap Norfeu de Roses
- IES de Llançà de Lança
- CEIP Santiago Ratés de Vilajuïga
- llar d´infants Els Nins de Vilajuïga
En relació als equipaments esportius
El POUM qualifica les instal·lacions de l’actual pista poliesportiva situada al sud del carrer
del Mar i oest del Centre Cívic
En relació als equipaments sanitaris i assistencials
El municipi de Pedret i Marzà disposa d’un dispensari mèdic al costat de l’Ajuntament en
el nucli de Marzà, i la seva població està vinculada als següents serveis:
- consultori mèdic a Vilajuïga
- CAP de Peralada
- Hospital de Figueres
- Farmàcia més pròxima a Vilajuïga
En relació als equipaments culturals, administratius i religiosos
La població de Pedret i Marzà disposa dels següents equipaments:
- l’Ajuntament en el nucli urbà de Marzà
- el Centre Cívic Imma Clopés al nucli de Marzà
- l’església de Sant Isidre i Sant Antoni al nucli de Marzà.
- l’església de Sant Esteve al nucli urbà de Pedret
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- el magatzem de la brigada municipal situat a la urbanització Puig del Mas
El relació als equipaments funeraris
El POUM manté la qualificació de cementiri dels terrenys a on es troben les actual
instal·lacions situades al nucli urbà de Pedret.
Equipaments comunitaris

NNSS
superfície

POUM AI

m2/hab*

superfície

Sòl urbà

2.314,00

3.783,00

Sòl urbanitzable

1.095,00

0,00

0,00

0,00

Sòl no urbanitzable
Total

3.409,00

17,94

3.783,00

m2/hab**

17,59

* any 2013 : 190 habitants
** previsió POUM any 2025 : 215 habitants

Pel que fa a les superfícies de sòl ordenades com a equipaments, per a aquest sistema
s’incrementen lleugerament en relació a la situació urbanística de les NN.SS (agrupem el
sòl urbà i urbanitzable destinat a sistema d’equipaments del planejament general revisat
atès que els terrenys classificats com a urbanitzable corresponent al sector SAU-R que ja
s’han cedit i estan urbanitzats), el que suposa en termes absoluts un increment del sòl
urbà ordenat com a equipament de 374 m2 de sòl (10,97%).
Per a la població de Pedret i Marzà de l’any 2013 els equipaments ordenats en el sòl urbà
i urbanitzable pel planejament vigent donen una ràtio de 17,94 m2 per habitant, mentre
que en la proposta del POUM pel conjunt dels sòl urbà, en l’horitzó del Pla i per una
població estimada de 215 habitants, la ràtio es situa en 17,59 m2 per habitant.
El sistema de serveis tècnics
El POUM ordena com a sistema de serveis tècnics a més dels existents en els nuclis
urbans, tres en sòl no urbanitzable, l’abocador comarcal i la seva futura ampliació, una
reserva per a ubicar l’EDAR municipal, i l’APIR (àrea programada per a les instal·lacions
de radiocomunicació).
Serveis Tècnics

NNSS
superfície

m2/hab*

POUM AI
superfície

Sòl urbà

0,00

228,00

Sòl urbanitzable

0,00

0,00

Sòl no urbanitzable

64.924,00

530.890,00

Total

64.924,00

341,71

531.118,00

m2/hab**

2.470,32

* any 2013 : 190 habitants
** previsió POUM any 2025 : 215 habitants
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Dintre del sòl urbà del municipi, el POUM proposa els següents sistemes comunitaris:

Sistemes comunitaris dintre del nucli de Marzà

Sistemes comunitaris dintre del nucli de Pedret
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Sòl urbà
POUM AI

Nucli de Pedret
m2

Espais lliures
Equipaments
Serveis Tècnics
Vialitat
Total sistemes

%

3.416,00 38,66%

Nucli de Marzà
m2

%

Puig del Mas
m2

%

Industrial
m2

Total

%

m2

%

3.068,00

4,21% 2.197,00 10,31%

0,00

0,00%

8.681,00

7,17%

647,00

7,32%

2.643,00

3,63%

493,00

2,31%

0,00

0,00%

3.783,00

3,13%

6,00

0,07%

207,00

0,28%

0,00

0,00%

15,00

0,08%

228,00

0,19%

804,00

9,10% 17.932,75 24,63% 3.460,00 16,23% 3.031,00 16,77% 25.227,75 20,84%

4.873,00 55,14% 23.850,75 32,75% 6.150,00 28,86% 3.046,00 16,85% 37.919,75 31,33%

Dintre del sòl no urbanitzable del municipi, el POUM proposa els següents sistemes
comunitaris:

Sistemes comunitaris del municipi
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Sòl no urbanitzable
POUM AI
Equipaments

m2

%
0,00

0,00%

530.890,00

6,23%

0,00

0,00%

Hidrogràfic

473.430,00

5,56%

Viari

186.986,00

2,19%

56.334,00

0,66%

1.247.640,00

14,64%

Serveis Tècnics
Espais lliures

Ferroviari
Total sistemes

6.3.2 LA ZONIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ
Les zones constitueixen el sòl destinat a ser susceptibles d'aprofitament privat. La
naturalesa de cada zona està en funció de la classe de sòl i es determina amb la definició
dels paràmetres que regulen les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús per a
cadascuna d’elles.
Es proposa una reordenació del teixit urbà existent de forma que es possibiliti l’especial
significació del nucli històric, la redefinició d’una trama que permeti relligar les diferents
zones urbanes existents i els teixits urbans de nova creació, i potencia la renovació i la
rehabilitació d’àrees urbanes obsoletes amb aportacions d’aquests sectors de sòl
destinats a dotació d’equipaments i millora en els sistemes d’espais lliures i mobilitat.
Les zones bàsiques del sòl urbà es determinen segons els diferents teixits urbans, i les
subzones corresponents a cada zona bàsica es diferencien per regular diferents règims
urbanístics del sòl, segons els paràmetres urbanístics específics associats a cada
subzona, essent les inicials que regula aquest POUM les següents:

Zonificacions nucli urbà de Pedret
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Zonificacions nucli urbà de Marzà

Zonificacions polígon industrial N-260
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SÒL URBÀ POUM AI

Zona nucli antic (clau R1)

Nucli de
Pedret

Nucli de
Marzà

Puig del
Mas

Polígon
industrial
(N-260)

m2 sòl

m2 sòl

m2 sòl

m2 sòl

m2 sòl

3.964,00

3.589,00

0,00

0,00

7.553,00

Subzona R1a

Total

3.589,00

Subzona R1b 3.964,00
Zona urbà tradicional (clau R2)

0,00 16.526,00

0,00

0,00 16.526,00

Zona cases aïllades (clau R3)

0,00 28.855,25 15.163,00

0,00 44.018,25

Subzona R3a

15.163,00

Subzona R3b

6.899,00

Subzona R3c

13.515,25

Suzona R3d

6.115,00

Subzona R3e

2.326,00

Zona industrial (clau A1)
Total Zones

0,00

0,00

0,00 15.029,00 15.029,00

3.964,00 48.970,25 15.163,00 15.029,00 83.126,25

El POUM analitza detalladament les propostes de planejament derivat en sectors de
millora urbana i polígons d'actuació, amb la diferenciació que cal entre els sòls urbans
consolidats i aquells que encara no tenen aquesta condició, de forma que aquestes siguin
operatives. Amb aquest propòsit es posar especial atenció en l’ordenació de l’espai buit
que roman sense desenvolupar dintre del sòl classificat d’urbà i que representa un
important potencial de desenvolupament urbanístic destinat preferentment a usos
residencials.
Zona del Nucli Antic – R1
Compren la trama urbana i ordenació antiga corresponent al recinte fundacional i original
de Marzà i de Pedret, el primer situat en un turó al voltant de les restes de l’antic castell
de Marzà, avui pràcticament desaparegut. Els únics vestigis que es mantenen del Castell
són parts de la muralla, una torre i una porta en arc (E-01). El segon més petit situat al
sud al voltant de l’església de Sant Esteve (E-06) i el cementiri.
L’objectiu del POUM és mantenir l’estructura urbana i les característiques tipològiques de
les edificacions i, a la vegada, possibilitar l’adequació d’aquests habitatges a les
necessitats actuals. Correspon a les illes d’edificació que en els plànols estan
assenyalades per la clau R1a pel nucli de Marzà i R1b pel nucli de Pedret. A les anteriors
NNSS corresponia a la Zona de nucli històric (clau 1 i 1H)
Zona Urbà Tradicional – R2
Compren els teixits de creixement urbà al voltant de l’església de Sant Esteve de Pedret i
del nucli fundacional de Marzà. En aquest cas amb un creixement lineal, al llarg dels
camins tradicionals d’accés al nucli de Marzà.
Correspon a les illes d’edificació que en els plànols estan assenyalades per la clau R2. A
les anteriors NNSS corresponia majoritàriament a zona de casc tradicional (clau 2).
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Zona de Cases Aíllades – R6
Correspon a aquells sòls urbans en què l’edificació respon a un creixement de baixa
densitat extensiu, que es caracteritzen per la disposició d’un habitatge unifamiliar per
parcel·la envoltat de vegetació de caràcter privat, tot i que en algunes subzones, es
permet adossar lateralment les edificacions de dues parcel·les contigües respecte del
límit comú quan la promoció i construcció sigui simultània.
Correspon a les illes d’edificació que en els plànols estan assenyalades per la clau R6. A
les anteriors NNSS corresponia majoritàriament a la zona Eixample de baixa densitat
(clau 3), i a la zona unifamiliar aïllada procedent del Pla Parcial “Puig del Mas”, que
s’incorpora al POUM per haver-se recepcionat les obres urbanització i consolidat
l’edificació.
Zona Industrial – A1
Comprèn els sòls destinats a ser ocupats majoritàriament per usos industrials. Correspon
a les illes d’edificació que en els plànols estan assenyalades per la clau A1. A les
anteriors NNSS corresponia a la qualificació Zona d’industries i magatzems (clau 4)
situades en el sector apte per urbanitzar SAU-I
6.3.3 LA ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
El sòl no urbanitzable del POUM de Pedret i Marzà es qualifica d’acord amb els espais
oberts establerts pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) i el Pla
Director Urbanístic de la Serra de Rodes (PDUSR), en coherència amb la codificació del
Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC).
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m2

SÒL NO URBANITZABLE POUM AI
Zona de protecció preventiva

N1
Subzona agrícola comú N1a

Zona de protecció territorial

N2

Subzona agrícola de valor paisatgístic N2a
Zona de protecció especial

78.369,00
78.369,00
2.748.459,00
2.748.459,00

N3

4.257.726,00

Subzona espais naturals i xarxa natura 2000 N3a

1.160.527,00

Subzona connectors ecològics N3b

2.700.346,00

Subzona d’interès geomorfològic N3c

301.469,00

Subzona d’alt valor agrícola N3d

40.782,00

Subzona d’hortes N3e

54.602,00

N4

188.210,00

Subzona d’activitats extractives “Miradones” N4a

188.210,00

Zona d’activitats autoritzades

Zona de protecció preventiva (Clau N1)
Correspon als sòls no urbanitzables que no han estat considerats de protecció especial o
territorial. El POUM considera que cal protegir preventivament aquest sòl, per tal de
garantir l’ús racional del territori, decideix mantenir lliures i no incorporar-los en els
processos urbans.
Aquests sòls de protecció preventiva s’ajustaran a les disposicions del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.11 de la normativa del
PTP-CG pel que fa a usos admesos i les directrius de paisatge del PTP-CG, en especial
els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a determinacions en matèria de paisatge.
El POUM defineix en aquesta Zona de protecció preventiva una subzona que permet
concretar l’ordenació i regulació dels espais agrícoles comuns, definits com a els terrenys
destinats a conreus agrícoles, prats i pastures, així com les instal·lacions i edificacions
necessàries per al desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes. Són sòls que
el POUM, per tal de garantir l’ús racional del territori decideix mantenir lliures i no
incorporar-los en els processos urbans.
Zona de protecció territorial (clau N2)
Correspon als sòls no urbanitzables que el POUM no considera imprescindible que formin
part de la xarxa de sòl de protecció especial (Clau N3) i que no es troben protegits, però
que, no obstant, concentren valors, condicionants o circumstàncies que motiven una
regulació restrictiva en vers la seva possible transformació. Al terme municipal de Pedret i
Marzà aquests valors responen al seu interès agrari i/o paisatgístic, ja que són àrees
d’activitats agràries de significació pel territori i que alhora són terrenys que aporten
paisatges significatius o identitaris de l’àmbit territorial.
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Aquests sòls de protecció territorial s’ajustaran a les disposicions del Pla Territorial
Parcial de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.9 de la normativa del
PTP-CG pel que fa a usos admesos i les directrius de paisatge del PTP-CG, en especial
els articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a determinacions en matèria de paisatge.
El POUM defineix en aquesta Zona de protecció territorial una subzona específica que
permeten concretar l’ordenació i regulació dels sòls agrícoles de valor paisatgístic,
definida com aquella que compren els terrenys destinats a conreus agrícoles, prats i
pastures, així com la xarxa de camins rurals, les instal·lacions i les edificacions
necessàries per al desenvolupament de les activitats agrícoles i ramaderes. Són sòls
agrícoles de valor agronòmic, d’interès productiu, i d’alt interès paisatgístic .
Zona de protecció especial (clau N3)
Correspon que comprèn aquells sòls que, per valors naturals o de connectivitat ecològica,
o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una
xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar
el conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. El sòl de
protecció especial incorpora aquells espais que han estat protegits per la normativa
sectorial com el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2.000. Dintre del terme
els següents espais:
- els terrenys inclosos en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, dintre del
terme municipal entre la Gi-6101 i el terme sud-est.
- els espais amb valor natural de connexió que s’estructuren al voltant de les rieres
de Pedret, Garriguella, i del rec de Cagarrell.
- els terrenys situats a l’espai d’interès geomorfològic el Penardell, que inclou l’antiga
depressió de l’estany del mateix nom pel seu alt valor agrícola i de connector
Aquests sòls de protecció especial s’ajustaran a les disposicions del Pla Territorial Parcial
de les Comarques Gironines, en especial els articles 2.5 i 2.7 de la normativa del PTP-CG
pel que fa a usos admesos i les directrius de paisatge del PTP-CG, en especial els
articles 2.6, 4.1, 4.2 i 4.3 pel que fa a determinacions en matèria de paisatge.
El POUM defineix en aquesta Zona de protecció especial (Clau N3) cinc subzones
específiques que permeten concretar l’ordenació i regulació d’aquest sòl no urbanitzable
d’especial valor:
- Clau N3a

Subzona espais naturals i xarxa natura 2000

- Clau N3b

Subzona connectors ecològics

- Clau N3c

Subzona d’interès geomorfològic Puig de la Creu

- Clau N3d

Subzona d’alt valor agrícola

- Clau N3e

Subzona d’hortes

A les subzones de la zona de protecció especial N3, els estudis d’integració paisatgística
hauran de demostrar amb detall que les noves actuacions no lesionen cap dels valors
paisatgístics que motiven la seva protecció, si és el cas, es justificarà que tampoc
s’interfereix en cap flux d’interès per a la connectivitat ecològica.
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Subzona espais naturals i Xarxa Natura 2000 (Clau N3a)
Comprèn aquells sòls inclosos en els del PEIN (Aiguamolls de l’Alt Empordà), àmbit que
coincideix amb la Zona d’especial conservació per a les aus - ZEPA- de Natura 2000 i per
l’altra banda, els àmbits inclosos en el Pla especial de protecció d’aquest PEIN com a
zona perifèrica i de connexió.
Les regulació dels usos admesos i les condicions específiques en aquesta subzona es
remetrà al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de
l'Alt Empordà, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat GOV/254/2010, de 23 de
novembre, es va aprovar definitivament el, als termes municipals de l'Armentera, Castelló
d'Empúries, l'Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere
Pescador, Torroella de Fluvià i Ventalló (DOGC núm. 5779 el dia 21de desembre de
2010), i aquella legislació o normativa que la substitueixi o modifiqui.
Els terrenys inclosos en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels
Aiguamolls de l’Alt Empordà dintre del terme municipal de Pedret i Marzà, estan
qualificats en el Pla especial coma a Zona agrícola i forestal (clau 4). A l’Annex III
d’aquesta Normativa s’adjunta la normativa urbanística del Pla Especial de protecció, que
és d’aplicació en aquests terrenys.
Subzona connectors ecològics (Clau N3b)
Comprèn aquells sòls amb valor de connectivitat ecològica i paisatgística que formen part
del connector riera de Vilajuïga - Pedret (corredor fluvial entre el Parc dels Aiguamolls de
l’Empordà i el Parc Naturals de cap de Creus) - i el connector riera de Garriguella – Rec
de Cagarell (corredor directe entre el massís de l’Albera i el Parc dels Aiguamolls).
Subzona d’interès geomorfològic del Puig de la Creu (Clau N3c)
Comprèn aquells sòls amb valor agrícola i de connectivitat ecològica als entorns del Puig
de la Creu, àrea que periòdicament s’inunda creant un pradell humit. Aquests terrenys
formen part de l’antiga depressió de l’estany de Penardell, que correspon a un dels
sectors més interiors de l’antic estany de Castelló, envoltada de petits turons
granodiorítics. Geomorfològicament és un cas únic atesa la disposició d’una zona
endorreica enclavada dins un dels relleus granodiorítics que sobresurten dels aspres.
També peculiar és l’aflorament de pissarres negres metamòrfiques que ocupa la banda
nord-oest de l’espai.
Subzona d’alt valor agrícola (Clau N3d)
Comprèn aquells sòls agrícoles amb un alt valor que es situen en el nord del municipi,
limitant amb Garrigella.
Subzona Hortes (Clau N3e)
Comprèn aquells sòls on s’ubiquen els horts del Prat Comú que es situen en sòls de
protecció especial concretament en el connector fluvial de la riera de Pedret.
Zona activitats autoritzades en sòl no urbanitzable (clau n4)
Es correspon amb aquells sòls no urbanitzables que disposen d’activitats degudament
legalitzades o que per la seva ubicació estratègica cal reconèixer com àmbits funcionals
específics per activitats plenament compatibles amb el caràcter no urbanitzable. En el sòl
no urbanitzable del terme municipal de Pedret i Marzà són activitats autoritzades la
Subzona activitat extractiva d’argiles “Miradones”, definida com aquella àrea territorial que
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comprèn els sòls que per les seves condicions morfològiques i per les característiques del
subsòl permeten l’activitat extractiva i l’agrícola.
Es delimiten dues subzones dintre d’aquesta qualificació, activitat extractiva (clau N4a.1)
i activitat extractiva paisatgística (N4a.2).
En aquests sòls es permet l'ús d'explotació de recursos naturals procedents d’activitats
extractives així com els usos complementaris que li siguin necessaris per a desenvolupar
l’activitat. Prèviament i una vega acabada l’activitat extractiva i realitzada la restitució del
terreny, els usos permesos en aquesta subzona seran els mateixos per la subzona
activitat extractiva (clau N4a.1) que la subzona agrícola de valor paisatgístic (N2a), i per
la subzona activitat extractiva paisatgística (N4a.2) que la subzona connector ecològic
(clau N3b).
6.4 DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL POUM
6.4.1 ELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ
Els polígons d'actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per dur a terme la
gestió urbanística integrada. Aquest POUM de Pedret i Marzà determina diferents tipus
de PAU, segons els objectius que es pretenen, tots ells en sòl urbà no consolidat.
a.

Transformació urbana amb nous usos.
PAU-01
Polígon situat sobre el camí del Mas Salanca, que procedeix de l’anterior UA-4, que
no es va desenvolupar, ampliada amb terrenys que l’anterior planejament classificava
com a sòl no urbanitzable. El POUM estableix una transformació urbanística amb
l’objectiu de completar el teixit urbà de Marzà.
PAU-02
Polígon situat sobre el camí del Mas Salanca, que procedeix de l’anterior UA-3, que
no es va desenvolupar, ajustant els seus límits. El POUM estableix una transformació
urbanística amb l’objectiu de completar el teixit urbà de Marzà.

b.

Millora urbana puntual sense transformació del teixit urbà i dels usos existents
PAU-03
Polígon situat al nord de la N-260, que correspon a una zona industrial existent
emplaçada sobre l’eix del camí existent paral·lel al canal de rec. Aquests terrenys
formaven part del sector apte per urbanitzar d’ús industrial (SAU-I) delimitat en les
anteriors NNSS. Aquest sector, el planejament territorial i director superior preveu la
seva reducció del seu àmbit territorial a l’àmbit que ocupen les activitats existents
contigües al camí.
El POUM preveu ordenar les edificacions industrials existents al nord de la N-260, així
com les seves ampliacions, millorant els accessos i els serveis urbanístics que són
insuficients.
Actualment les activitats existents disposen d’accés rodat, d’aigua potable,
subministrament elèctric, telèfon i un sistema de sanejament individualitzat.
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6.4.2 ELS SECTORS DE MILLORA URBANA
Els plans de millora urbana tenen per objecte:
a. En sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o bé d'acomplir operacions
de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de transformació
d'usos, de re urbanització, d'ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i
altres de similars.
b. En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, quan només
manca per assolir la condició de solar assenyalar les alineacions o les rasants o
bé completar o acabar la urbanització, i regular la composició volumètrica i de
façanes.
Els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la reforma interior, la remodelació
urbana, la transformació d'usos, la re urbanització o completar el teixit urbà poden:
a. Determinar operacions urbanístiques que comportin el desenvolupament del
model urbanístic de l'àmbit de què es tracti o bé la seva reconversió quant a
l'estructura fonamental, l'edificació existent o els usos principals.
b. Establir la substitució integral o parcial de les infraestructures d'urbanització i la
implantació de noves infraestructures, per raons d'obsolescència o d'insuficiència
manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i
social.
Aquest POUM delimita un PMU, en el sòl urbà no consolidat:
PMU-01 Residencial
Sector de 8.145 m2 situat al nord del nucli de Marzà que confronta amb el carrer
Tramuntana i carrer Gregal, que correspon a l’anterior unitat d’actuació UA-8 que no
es va desenvolupar. El POUM preveu una transformació urbanística per completar el
teixit urbà de Marzà.
6.4.3 ELS PLANS ESPECIALS EN EL SÒL NO URBANITZABLE
El POUM delimita quatre plans especials urbanístic en el sòl no urbanitzable:
PEU-01 Implantació d’un establiment de turisme rural al Mas Can Sala
Pla especial urbanístic aprovat per la CTUG el 26.02.2004 (DOGC 4088 de
10.03.2004). El POUM no incorpora aquest planejament i manté la seva vigència.
L’objectiu del PEU és l’ordenació de les edificacions del Mas Can Sala per a destinarlo a turisme rural.
PEU-02 Implantació d’un establiment de turisme rural al Mas Can Pere Pau
Pla especial urbanístic aprovat per la CTUG el 27.07.2005 (DOGC 4587 de
07.03.2006). El POUM no incorpora aquest planejament i manté la seva vigència.
L’objectiu del PEU és l’ordenació de les edificacions del Mas Can Pere Pau per a
destinar-lo a turisme rural.
PEU-03 Instal·lacions de tractament de residus a l’entorn de l’abocador controlat
comarcal
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Pla especial urbanístic aprovat per la CTUG el 14.05.2008 i 05.03.2008 (DOGC 5159
del 25.06.2008). El POUM no incorpora aquest planejament i manté la seva vigència.
L’objectiu del PEU és l’ordenació de la implantació i el desenvolupament de les noves
instal·lacions energètiques a l’Abocador Comarcal
PEU-04 Càmping
Pla especial urbanístic que té per objectiu l’ordenació i les condicions d’implantació
d’un càmping amb aparcament de caravanes al costat del nucli de Pedret.
Actualment, existeix ubicat en part de l’àmbit un aparcament de caravanes. Els
promotors pretenen l’ampliació de l’àmbit que s’ocupa i la implantació de nous usos.
6.4.4 EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL
El POUM determina que caldrà redactar un Pla Especial Urbanístic per a la protecció del
Patrimoni del municipi de Pedret i Marzà, que tindrà com a objectius concretar el
Precatàleg segons els elements que recull el POUM i altres elements o conjunts que
responguin a un nivell suficient d'interès.
Precatàleg de béns a protegits
D’acord amb la legislació urbanística el POUM incorpora el precatàleg de béns protegits
mentre no es redacti un Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni. Aquest
document està format per un conjunt d’elements arquitectònics, jaciments arqueològics i
elements naturals identificats en els plànols d’ordenació amb la clau (E) els elements
arquitectònics, amb la clau (J) els jaciments arqueològics i paleontològics, i amb la clau
(N) els elements naturals.
L’objecte d’aquest precatàleg es evitar que es destrueixin testimonis del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i natural de notòria qualitat de diferents èpoques, i que
es perdin llurs valors a causa d’obres o canvis d’ús desafortunats, de desídia.
El precatàleg distingeix diferents nivells de protecció :
Del Nivell 1 Béns culturals d’interès nacional (BCIN):
E-1
Castell de Marzà (Muralles o Portal de Marzà). Estil: obra popular. Època:
s. XIII-XIV
Del Nivell 2 Béns immobles catalogats

a. Inclosos en el Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya i no
declarats BCIN o BCIL
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6

Mas Sala. Estil: obra popular. Època: s. XVIII-XIX
Can Serra. Estil: obra popular. Època: s. XVI-XVII
Antigues Escoles Municipal (ara Casa de la Vila). Estil: obra popular.
Època: inici s. XX
Església de Sant Isidre i Sant Antoni. Estil: obra popular. Època: mitjan s.
XX
Església parroquial de Sant Esteve de Pedret. Estil: romànic. Època: s. XIIXIII

Així mateix, que qualsevol edifici fortificat o amb elements defensius, i també les
creus de terme i els escuts anteriors a 1863, tenen la consideració de béns culturals
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d’interès nacional (BCIN). Ja que les fortificacions són protegides pel Decret de
castells de 22 d’abril de 1949, i les creus de terme i els escuts pel Decret de 14 de
març de 1963 de protecció d’escuts, emblemes, pedres heràldiques i creus de
terme. Aquests dos decrets queden recollits per la disposició addicional segona de
la Llei 16/1985, que declara aquests elements bé d’interès cultural –BIC-, i per la
disposició addicional primera de la Llei 9/93, per la qual els béns d’interès cultural
esdevenen béns d’interès cultural nacional –BCIN.

b. Catalogats per aquest planejament urbanístic, POUM
E-7

Pont sobre la riera de Pedret

6.4.5 EL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS
L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa del Catàleg de masies i cases rurals , document
urbanístic té per objecte identificar les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció
o rehabilitació i justificar les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials,
que en determinen la preservació i la recuperació en el municipi, d’acord amb el que
determina el Text refós de la Llei d'urbanisme i el seu Reglament, i estableix les
condicions d’ús i d’ordenació de l’edificació per poder recuperar-les o preservar-les.

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
107

7

JUSTIFICACIÓ DEL CREIXEMENT

7.1

JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ A LA CAPACITAT DEL MUNICIPI

Amb els plantejaments que han portat a definir les característiques bàsiques de
creixement del nou POUM de Pedret i Marzà, fomentant la recuperació dels buits urbans
existents i els creixements compactes, podem afirmar que s’ha contribuït a mantenir
l’equilibri en relació a la capacitat d’absorbir els creixements urbanístics proposats en el
conjunt del municipi i els propòsits i objectius de sostenibilitat plantejats inicialment i ja
exposats en l’Avanç de pla.
Mesures com el re-equipament dels espais urbans augmentant la provisió de sòls
destinats a equipaments públics i especialment en zones verdes en els sectors urbans no
consolidats, i l’augment de la capacitat del teixit urbà de créixer en població i activitats,
han estat els propòsits del POUM que propicia l’estratègia de redistribució interna dels
creixements urbanístics previstos i no desenvolupats en el planejament anterior, adaptant
l’ordenació d’aquests en funció de les característiques actuals i futures del conjunt del
sistema urbà que es vol planejar.
Capacitat del municipi
De les dades obtingudes de la quantificació del potencial d’edificació del Pla en el sòl
urbà i del grau d’execució del mateix es conclou:
Superfície de sòl urbà ordenada pel POUM

121.046 m2sòl

Sostre total previst al POUM

60.889 m2sostre

Sostre residencial - mixte

50.369 m2sostre

Sostre industrial i serveis

10.520 m2sostre

Sostre residencial - mixte previst en SUC

31.538 m2sostre

Sostre residencial – mixte previst en SUNC

18.831 m2sostre

Segons el Padró municipal de l’any 2014 el número d’habitatges existents és:
Sòl urbà

84 hab.
Nucli de Pedret

4 hab.

Nucli de Marzà

63 hab.

Puig del Mas

17 hab.

Sòl no urbanitzable

11 hab.

Total

95 hab.

Núm. habitatges estimat POUM:
Sòl urbà
Nucli de Pedret
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Nucli de Marzà
Puig del Mas
Total

137 hab.

24 hab.

22 hab.
166 hab.

24 hab.

La població del municipi l’any 2013, segons dades de l’INDESCAT era de 190 habitants.
El potencial de població estimada en el POUM a l’any 2025 s’estima en 215 habitants.
En base a la situació descrita entenem que el creixement que ordena el POUM s’ajusta a
la capacitat receptora del municipi i ho fa en base a les directrius, propòsits i objectius
establerts i en consonància amb el model presentat en la fase d’Avanç de pla i debatut en
el procés de participació ciutadana.
7.2

JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL PLANEJAMENT TERRITORIAL

El POUM ha posat especial atenció en adequar el Pla al que dicta el planejament
territorial al que està subjecte, el PPT de les Comarques Gironines, aprovat definitivament
l’any 2010. El POUM recull com a guia i propòsit les determinacions que afecten al
sistema d’espais oberts, sistema d’infraestructures de mobilitat i sistema d’assentaments,
que dicta el PPT-CG.
En relació al sistema d’assentaments, el PTPCG determina per Pedret i Marzà :

- un creixement de tipus moderat pel nucli de Marzà.
Aquesta estratègia s’aplica en aquells nuclis de petita dimensió urbana que per les
seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement proporcionat a
la seva realitat física com a àrees urbanes. L’extensió màxima que el POUM podrà
proposar en aquests creixements serà orientativament un 30% de la superfície de
l’àrea urbana existent, que correspon a la superfície de tots els sòls consolidats o
urbanitzats d’ús dominant residencial en la data d’aprovació del PTG-CG.

- una estratègia de millora i compleció per al nucli de Pedret.
Aquesta estratègia s’aplica en aquells nuclis que per la seva petita dimensió no
tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes, com és el cas de Pedret.
L’objectiu d’aquesta estratègia és la recuperació i millora d’aquest nucli com a
patrimoni urbanístic, mitjançant el foment de la residència associada a les activitats
rurals, a les activitats professionals desconcentrades, i a la segona residència de
reutilització, i també als serveis turístics de qualitat i petita escala.
D’acord amb aquesta estratègia el POUM s’ha de centrar en el manteniment, la
reconstrucció i millora de les trames urbanes existents amb especial atenció al
manteniment de la tipologia arquitectònica dominant en el lloc. També pot
determinar extensions encaminades a la compleció de l’assentament, la
regularització de la franja perimetral o, en el seu cas, a ubicar correctament un nou
element d’activitat econòmica o equipament.
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NUCLI DE PEDRET
Superfície sòl urbà ordenat per les NNSS a Pedret

8.715 m2

Superfície sòl urbà consolidat existent en Pedret

8.837 m2

Superfície sòl urbà ordenat pel POUM al nucli de Pedret

8.837 m2

NUCLI DE MARZÀ
Superfície sòl urbà ordenat per les NNSS en Marzà

88.598 m2

SU Marzà:

67.285 m2

SU provinent del sector Puig del Mas:

21.313 m2

*S’exclou el sòl l’industrial existent (N-260) d’ús dominant no residencial

Superfície sòl urbà consolidat existent a Marzà

75.303 m2

SU Marzà:

53.990 m2

SU provinent del sector Puig del Mas:

21.313 m2

*S’exclou el sòl l’industrial existent (N-260) d’ús dominant no residencial

Superfície sòl urbà ordenat pel POUM en Marzà

94.134 m2

SU Marzà:

72.821 m2

SU provinent del sector Puig del Mas:

21.313 m2

*S’exclou el sòl l’industrial existent (N-260) d’ús dominant no residencial
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Justificació del creixement en el nucli de Marzà
Extensió de sòl que es permet créixer:
Per calcular aquesta extensió s’aplica la següent fórmula:
E = 30*A*f/100
E = 30 * 7,53 * 2,014 / 100 = 4,55 ha
On :
E= superfície de l’extensió urbana admissible (consolidada existent)
A= 7,53 ha. = Superfície de càlcul de l’àrea urbana existent.
SU Marzà:

5,399 ha

SU Puig del Mas:

2,131 ha

S’ha considerat tots els sòls consolidats o urbanitzats en la data d’aprovació del
PTP-CG corresponents a trames urbanes d’ús dominant residencial. No existeix
trames consolidades destinades a activitats econòmiques en una franja al voltant de
l’àrea urbana d’una amplada igual a la meitat del màxim diàmetre d’aquesta.
f Factor de correcció per a nuclis de petita dimensió que s’obté de:
f = (18 + A -0,005 * A2) / (A+5) = (18 + 7,53 – 0,005*7,532) / (7,53 + 5) =
f= 2,014
Els nous sectors urbans previstos (PAU-01, PAU-02 i SMU-01) suposen una
extensió de 1,883 ha inferior a la màxima prevista pel PTP.
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8

LES INFRAESTRUCTURES DEL SERVEIS

El sistema d’equipaments de serveis tècnics designat amb la clau ST, comprèn els
terrenys destinats a la dotació d’infraestructures, que poden ser gestionats en regim de
concessió per empreses privades, d'abastament d'aigües, serveis d'evacuació d'aigües
residuals, centrals receptores i distribuïdores d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament,
centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, i altres possibles
serveis de caràcter afí.
Al capítol 8 de l’ISA es detalla les infraestructures de serveis existents així com es
quantifica la demanda que generarà els nous creixements previstos pel POUM. A
continuació es resumeix per cada servei la situació actual i la generada pel POUM.
8.1 AIGUA POTABLE
La gestió del servei de subministrament de l’aigua en alta i aigua potable al municipi de
Pedret i Marzà és a càrrec de la Mancomunitat d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau,
Palau-Saverdera i Pedret i Marzà.
Normalment el subministrament d’aigua es realitza des dels pous que té la Mancomunitat
i es nodreixen dels recursos hídrics de les al·luvials entre l’Orlina, el Llobregat d’Empordà
i la Muga. En situacions d’emergència el subministrament es completa amb el pou propi
municipal de Pedret i Marzà (prop del nucli de Marzà i al costat de la riera de Garriguella)
o el pou particular de Can Masot, o excepcionalment amb la compra d’aigua en alta a les
xarxes del sector de l’Albera o del Consorci Costa Brava.
Dipòsits de distribució
Recentment s’ha construït un pou en el terme de Pedret i Marzà procedent del dipòsit
general de Malaveïna en el terme de Garriguella. Aquest dipòsit disposa d’una capacitat
suficient per donar subministrament a les demandes actuals i futures del municipi.
Xarxa de distribució
En els últims anys s’ha anat connectant a la xarxa d’aigua potable a més dels dos nuclis
de Pedret i Marzà, els diferents disseminats i especialment el polígon industrial existent al
nord de la N-260.
El POUM preveu l’ampliació de les xarxes de subministrament per donar subministrament
a tots els nous sectors ordenats que es situen en el nucli de Marzà. La demanda que
generarà aquests nous creixements pot ser assumida pels recursos que disposa la
Mancomunitat.
8.2 SANEJAMENT
Com s’explica àmpliament a l’ISA, el sistema de sanejament del municipi és molt precari,
incomplet i obsolet. Actualment totes les aigües residuals s’aboquen sense tractament
previ a les lleres fluvials.
Tractament de les aigües residuals
El municipi no disposa d’estació depuradora d’aigües residuals. En el PSARU actualitzat
al 2007, hi havia la previsió de construcció d’una estació depuradora, que fins al moment
no s’ha materialitzat.
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El POUM proposa una reserva de terrenys per ubicar l’EDAR municipal en els terrenys
contigus a l’abocament del col·lector del nucli de Marzà a la riera de Garriguella.
Xarxa de clavegueram
La xarxa existent i la futura del nucli de Marzà, es connectarà fàcilment a la nova EDAR,
atès que es preveu situar-la al costat del seu col·lector. En el cas del polígon industrial hi
ha executat un col·lector fins la N-260, els propietaris del polígon hauran de connectar la
seva xarxa de sanejament a aquest col·lector.
Pel que fa al nucli de Pedret i a la població disseminada, quan no sigui possible la
connexió amb la xarxa de sanejament, s’haurà de disposar de sistemes de tractament
d’aigües residuals autònoms i autoritzats per l’Agència Catalana de l’Aigua (EDAR,
decantador, etc).
8.3 ELECTRIFICACIÓ
La proposta de creixement urbanístic que fa el POUM comporta modificacions sobre la
xarxa de distribució actual, actuacions que es centren principalment en els nous sectors
de desenvolupament en sòl urbà, polígons d’actuació i sector de millora urbana. Aquestes
actuacions es portaran a terme en el moment en que s’urbanitzi cada un dels sectors i els
respectius planejaments derivats hauran de contemplar:
-

la modificació del traçat de les actuals línies aèries de mitja i baixa tensió,
adaptant-les a les noves vies urbanes

-

la construcció de nous centres de transformació i línies de distribució que donin
servei a les noves activitats residencials i econòmiques que s’implantin.

8.4 TELECOMUNICACIONS I TELEFONIA
El POUM preveu que els nous receptors de senyal de telefonis mòbil s’ubiquin en l’APIR
(àrea programada per a les instal·lacions de radiocomunicació) que es qualifica com a
sistema de serveis tècnics i es regula en la Normativa Urbanística:
“Els nous receptors de senyal de telefonis mòbil s’ubicaran preferentment en antenes ja
existents i compartides per les diferents companyies. L’administració fomentarà l’acord
voluntari entre operadors per a la ubicació i l’ús compartit de les infraestructures situats en
bens de titularitat pública o privada.
Aquest POUM delimita un àrea específica per l’emplaçament d’aquestes instal·lacions
corresponent a l’APIR (Àrea Programada per a Instal·lacions de Radiocomunicació) de
Pedret i Marzà. Les torres de suport d’antenes, els camins d’accés i les escomeses
elèctriques es compartiran entre les diferents companyies que presten el servei públic.
Qualsevol nou operador interessat haurà de compartir aquesta infraestructura existent si
és viable tècnicament i/o econòmica, i en el cas de que calgués una nova infraestructura
caldrà que s’ubiqui dins de l’APIR, tan a prop com sigui possible de les infraestructures
existents.”

8.5 GAS
El municipi de Pedret i Marzà no disposa de xarxa de gas propà canalitzada.
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9

QUADRES DEL POUM

9.1

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl urbà

NNSS
m2

POUM AI
%

m2

DIFERENCIA
%

m2

76.000,00

0,88%

121.046,00

1,40%

45.046,00

Pedret

8.715,00

0,10%

8.837,00

0,10%

122,00

Marzà

67.285,00

0,78%

72.821,00

0,84%

5.536,00

Puig del Mas

21.313,00

0,25%

21.313,00

Polígon N-260

18.075,00

0,21%

18.075,00

0,00

0,00%

-86.574,00

Sòl urbanitzable

86.574,00

1,00%

Residencial (Puig del Mas)

21.997,00

0,25%

-21.997,00

Industrial (polígon N-260)

64.577,00

0,75%

-64.577,00

Sòl no urbanitzable

8.478.876,00

98,12%

8.520.404,00

98,60%

41.528,00

Total terme

8.641.450,00

100,00%

8.641.450,00

100,00%

0,00
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9.2

CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL URBÀ
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9.3

QUALIFICACIÓ DEL SÒL URBÀ
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9.4

CARACTERÍSTIQUES DELS POLIGONS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ
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9.4

CARACTERÍSTIQUES DELS PLANS DE MILLORA URBANA EN SÒL URBÀ
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9.5

QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE

Sòl no urbanitzable

m2

Sistemes

S

%

1.247.640,00

14,64%

Equipaments SE

0,00

0,00%

Serveis Tècnics ST

530.890,00

6,23%

Espais lliures SV

0,00

0,00%

Hidrogràfic SH

473.430,00

5,56%

Viari SX

186.986,00

2,19%

Ferroviari SF

56.334,00

0,66%

N1

78.369,00

0,92%

78.369,00

0,92%

2.748.459,00

32,26%

2.748.459,00

32,26%

N3

4.257.726,00

49,97%

Subzona espais naturals i xarxa natura 2000 N3a

1.160.527,00

13,62%

Subzona connectors ecològics N3b

2.700.346,00

31,69%

Subzona d’interès geomorfològic N3c

301.469,00

3,54%

Subzona d’alt valor agrícola N3d

40.782,00

0,48%

Zona de protecció preventiva

Subzona agrícola comú N1a
Zona de protecció territorial

N2

Subzona agrícola de valor paisatgístic N2a
Zona de protecció especial

Subzona d’hortes N3e

54.602,00

0,64%

N4

188.210,00

2,21%

Subzona d’activitats extractives “Miradones” N4a

188.210,00

2,21%

8.520.404,00

100,00%

Zona d’activitats autoritzades

Total sòl no urbanitzable
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III.

MEMÒRIA SOCIAL

L’objectiu d’aquesta memòria social és descriure i justificar les determinacions del POUM
d’acord amb el que s’estableix a l’article 59.1h de la Llei d’urbanisme, quan concreta que:
“La memòria social, ha de contenir la definició dels objectius de producció
d’habitatge protegit i, si escau, dels altres tipus d’habitatge assequible que determini
la llei. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l’article
34.3, cal justificar-ho a la memòria social.”
L’article 34.3 obre la porta a la possibilitat d’incrementar l’actuació pública en matèria
d’habitatge mitjançant la reserva, via sistemes urbanístics, de terrenys destinats a satisfer
requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o
emancipació.
Per la seva part el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006), en el seu article
69.3 determina quins han de ser els continguts de la Memòria social dels POUM:
“La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal és el document
d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats
socials d’accés a l’habitatge, i ha de fer referència als següents aspectes:
a)

Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en
relació amb el medi ambient urbà en què s’insereixen, amb estimació de les
necessitats
d’habitatge
social
d’acord
amb
les
característiques
socioeconòmiques de la població.

b)

Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la
construcció d’habitatges de protecció pública, atenent els objectius d’evitar la
concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus i d’afavorir la cohesió social,
impedint la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda, i
les possibilitats de la rehabilitació d’edificacions per destinar-les a aquests tipus
d’habitatges.

c)

Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 66.3
d’aquest Reglament, i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a
la construcció d’habitatges de protecció pública i de les modalitats
corresponents, així com del sostre corresponent al sòl urbà qualificat amb
aquesta destinació.

d)

Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció d’habitatge
protegit promogut a iniciativa pública.

e)

Previsió de les necessitats d’habitatges dotacionals públics, si s’escau, amb
indicació dels col·lectius als quals s’adrecen, als efectes d’establir les
qualificacions i reserves adequades.

f)

Previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció dels habitatges
protegits i dels sistemes urbanístics d’habitatge dotacional públic.

g)

Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret.

h)

Anàlisi de 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.”
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10

CARACTERISTIQUES SOCIOECONÒMIQUES I DE POBLACIÓ

El VOLUM I de la documentació del present POUM conté la informació relacionada amb
la situació demogràfica i socioeconòmica del municipi, amb el següents continguts:
LA POBLACIÓ
Evolució de la població
Creixement natural
Estructura de la població
Fluxos migratoris interns
Fluxos migratoris externs
Població estacional i vinculada
Projecció de població
Conclusions
L’ECONOMIA
Població activa
Estructura sectorial dels llocs de treball
Atur
Estructura econòmica en el marc comarcal
El PIB
Valor
Conclusions
L’HABITATGE
El parc d’habitatges existents
Habitants per habitatge
Llars segons el nombre de persones
La necessitat d’habitatges del municipi en l’horitzó temporal del POUM
Conclusions
Atès l’interès de l’anàlisi de la població i de l’habitatge en relació a la Memòria social, es
reprodueixen aquí els continguts relacionats per a una més fàcil lectura i comprensió
d’aquesta Memòria urbanística actualitzant les dades estadístiques.
10.1

LA POBLACIÓ

En aquest punt cal conèixer el tipus de població que viu a Pedret i Marzà -tot passant per
la que hi va viure i interpretant les dades per conèixer la que hi viurà en el futur- i d’altra
banda veure com s’estructura per edats, origen, estacionalitat, etc. Les dades que es
presenten a continuació s’han obtingut majoritàriament dels darrers censos editats per
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l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i pel “Instituto Nacional de Estadística
(INE)”.
10.1.1 Evolució de la població
Atès les relacions funcionals de Pedret i Marzà amb el municipi proper de Peralada i amb
Figueres, capital de la comarca de l’Alt Empordà, analitzem l’evolució de la seva població
en relació a aquestes dues àrees urbanes, que en els darrers 80 anys presenten unes
corbes d’evolució demogràfica peculiars. A l’inici del període, a Pedret i Marzà s’observa
un estancament que es transforma en lleuger però constant decreixement de població
durant tota la segona meitat del s.XX fins que comença a remuntar, pausadament, a
partir de l’any 2000. Contràriament les altres dues situacions analitzades tenen
comportaments més dinàmics, i si bé a Peralada hi ha un decreixement durant bona part
del segle XX i a Figueres el creixement es manté gairebé sempre en positiu, en ambdós
casos observem que a partir dels anys 2000 comença una forta dinàmica de creixement
fins als nostres dies. Tot i així s’observa com la capital de comarca té dues puntes
importants de creixement (anys 70 i dècada dels 2000) separades per una època
d’increments suaus (anys 90) mentre que al municipi d’estudi aquestes pulsions gairebé
no es noten.
Evolució de la població de Pedret i Marzà, Peralada i Figueres. Període 1860 – 2013
Hab. Pedret i Marzà /
2500 Peralada

Hab. Figueres
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1900

1860

100

Figueres

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT- 2014.
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La petita dimensió del municipi d’anàlisi fa que estigui sotmès a petites fluctuacions de
caràcter local que fan difícil extreure’n grans conclusions, si bé des dels anys 2000
sembla que hi ha una certa tendència a recuperar població, superant la barrera dels 180
habitants, xifra que no s’havia assolit des d’abans de la Guerra Civil.
En els altres dos municipis, amb una clara tendència al creixement positiu en la darrera
dècada sembla clar que els dos darrers anys han vist frenada bruscament la seva
progressió i pot ser un indicador de la tendència que pot afectar a Pedret i Marzà en els
propers anys, com a conseqüència de l’estancament de l’economia.
Variació de la població de Pedret i Marzà
Pedret i Marzà

Habitants

% Variació

1981

142

-

1985

155

9,2

1990

129

-16,8

1995

119

-7,8

2000

127

6,7

2005

158

24,4

2011

175

10,8

2012

184

5,1

2013

190

3,3

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

Cal destacar que en els últims trenta anys, la població de Pedret i Marzà ha tingut un
comportament irregular, amb una primera meitat de tendència decreixent, combinat amb
moments de creixement notable com el període 2000 - 2005 amb un percentatge
d’increment de més del 24%. Les dades recents de 2013 ratifiquen aquest darrer punt
amb l’alentiment en el creixement del darrer any (3,3%).
Al desembre de 2013, la població de Pedret i Marzà era de 190 habitants, el que
representava una densitat de 22 hab/km2. En relació a la resta de poblacions de l’Alt
Empordà, Pedret i Marzà presenta una densitat de població baixa, essent el setzè
municipi de la comarca amb menor nombre d’habitants per quilòmetre quadrat i amb un
valor inferior, en una quarta part, a la mitjana comarcal.
Densitat de població (habitants/km2) bruta als municipis de la comarca

Municipi
Pedret i Marzà
Alt Empordà

Població

Superfície
2

Densitat

(habitants)

(km )

(hab/km2)

190

8,6

22,0

141.351

1.357,5

104,1

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014
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10.1.2 Creixement natural
El moviment natural de la població de Pedret i Marzà, en els darrers 25 anys, es pot
descriure com a força irregular, alternant anys positius amb negatius permanentment i
només es pot descriure una dinàmica concreta durant els anys 2000 amb una clara
dinàmica positiva i que coincideix amb els anys d’expansió demogràfica, i econòmica, per
concloure els darrers dos anys amb un retorn a la dinàmica negativa en que s’ha
mantingut més elevat el nombre de defuncions que el de naixements.
Aquest comportament explica, en part, l’augment de població del municipi donat
l’increment de naixements, respecte les defuncions, del període 2000 - 2012 però
l’escassa diferència que es dóna entre els dos valors ens porta inexorablement a
concloure que aquesta no és la única raó de la crescuda demogràfica en termes absoluts
i per tant cal corroborar-ho amb l’anàlisi migratori.
Evolució dels naixements i defuncions. Període 1988 – 2012
Nombre
10

5

0
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

-5

-10
Naixements

Defuncions

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

10.1.3 Origen de la població
Si donem un cop d’ull a l’evolució de la població amb les dades més recents, comprovem
que l’any 2001 i el 2013, tan sols el 6,87 % i el 7,89% respectivament de la població de
Pedret i Marzà havia nascut a la resta de l’Estat, principalment a Andalusia, un valor baix
si ho comparem amb les xifres habituals de la resta de Catalunya (20% aproximadament).
Com podem observar a la figura següent, el percentatge de població nascuda a la resta
de l’Estat Espanyol s’ha mantingut estable en els anys analitzats, donat que l’onada
migratòria interior, principalment procedent d’Andalusia, es va produir dues dècades
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abans d’aquest període, mentre que el percentatge de població nascuda fora de l’Estat
Espanyol ha anat incrementant en els darrers deu anys fruït de la darrera onada
migratòria exterior.
Procedència, segons el lloc de naixement, dels habitants de Pedret i Marzà. Període 1991 - 2013
Habitants
200

29

175
24

150

125

13

2
6

15
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9
100

75

116

109

116

2001
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146

50

25

0
1991

Catalunya

Resta de l'Estat

2013

Estranger

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

L’any 2001 un 9,92% de la població havia nascut a l’estranger, tot i que com diem aquest
percentatge ha evolucionat a l’alça en els darrers deu anys fins a situar-se en el 15,26%
l’any 2013. La seva distribució pel nucli urbà es dóna de forma harmònica.
10.1.4 Estructura de la població
L’estructura de la població de Pedret i Marzà mostra un cert envelliment iniciat a principis
de la dècada dels vuitanta, tot i que com s’ha dit, a partir de la dècada dels anys 2000 es
denota un canvi en l’estructura poblacional. L’arribada de nous habitants, tot i ser
majoritàriament d’origen intern duu associada un increment de la natalitat donat que han
arribat a l’edat fèrtil les generacions plenes filles del “baby boom” i donat que hi ha més
població en edat de tenir fills s’incrementa la natalitat i per tant l’eixamplament de la base
de la piràmide.
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Estructura de la població per sexes i edats 1991-2001-2013
1991
De 80 a 84 anys
De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys

-10

-5

Homes0

Dones

5

10

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2014

2001

De 80 a 84 anys
De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys

-10

-5
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Dones

5

10

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2014

2013
De 85 i més anys
De 80 a 84 anys
De 70 a 74 anys
De 60 a 64 anys
De 50 a 54 anys
De 40 a 44 anys
De 30 a 34 anys
De 20 a 24 anys
De 10 a 14 anys
De 0 a 4 anys

-10

-5

Homes 0

Dones

5

10

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 2014
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L’estructura demogràfica de Pedret i Marzà presenta un envelliment de la població
superior a la mitjana comarcal i autonòmica.

Comparativa de l’estructura d’edats a Pedret i Marzà, Alt Empordà i a Catalunya. Període 1981 - 2013
Pedret i Marzà

Catalunya

Alt Empordà

Edats
1991

2001

2013

1991

2001

2013

1991

2001

2013

0 - 14

11,3

14,5

17,4

18,0

14,3

16,3

17,8

13,8

15,7

15 - 64

65,3

58,8

61,6

65,8

67,2

66,6

67,9

68,8

67,0

> 65

23,4

26,7

21,0

16,2

18,4

17,1

14,3

17,4

17,3

Població

124

131

190

141.351

6.059.494

6.343.110

7.553.650

103.631 103.631

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

Distribució de la població Pedret i Marzà per trams d’edat quinquennal 2013
Edat

Població homes

Població dones

de 0 a 4 anys

8

9

de 5 a 9 anys

5

4

de 10 a 14 anys

5

2

de15 a 19 anys

9

1

de 20 a 24 anys

4

2

de 25 a 29 anys

4

6

de 30 a 34 anys

6

4

de 35 a 39 anys

5

5

de 40 a 44 anys

8

10

de 45 a 49 anys

8

9

de 50 a 54 anys

6

5

de 55 a 59 anys

8

9

de 60 a 64 anys

3

5

de 65 a 69 anys

7

3

de 70 a 74 anys

4

6

de 75 a 79 anys

3

4

de 80 a 84 anys

4

3

de 85 i més

3

3

100

90

Total

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT- 2014.
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10.1.5 Fluxos migratoris interns
El moviment migratori ha tingut en general poca importància en els darrers anys al
municipi. Històricament Pedret i Marzà ha registrat balanços migratoris irregulars i poc
significatius, sense una especial afectació de les onades migratòries internes dels anys
70, tradicionalment importants a Catalunya degut sobretot a l’arribada de persones
procedents de la resta de l’estat.
Emigrants interns segons el lloc de destinació. Període 1988 - 2012
Mateixa

Resta de la

Resta de

Resta

comarca

província

Catalunya

Estat

2012

6

0

0

0

6

2011

6

0

0

1

7

2010

1

0

0

2

3

2009

8

0

4

1

13

2008

5

0

0

1

6

2007

11

1

0

0

12

2006

2

0

0

0

2

2005

11

1

2

4

18

2004

3

0

0

1

4

2003

7

0

1

0

8

2002

5

0

0

0

5

2001

0

0

0

0

0

2000

1

0

0

0

1

1999

4

0

2

0

6

1998

1

0

0

0

1

1997

3

0

0

0

3

1995

4

0

0

0

4

1994

0

4

0

0

4

1993

2

2

0

0

4

1992

3

0

0

0

3

1990

0

0

0

0

0

1989

14

0

0

1

15

1988

2

0

0

0

2

Any

Total

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

Una particularitat de Pedret i Marzà és que tot i copsar l’onada migratòria dels anys 200010, aquestes són majoritàriament de caràcter intern mentre que a la comarca i a la resta
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del país l’onada migratòria més important en aquests anys ha estat la de ciutadans
estrangers.
En alguns casos aquest augment migratori s’ha donat reconvertint algunes segones
residències en habitatges principals, la qual cosa contribueix a l’augment de residents tot
i que a canvi de que es vegi incrementada la mobilitat.
Immigrants interns segons el lloc de procedència. Període 1988 - 2012
Mateixa

Resta de la

Resta de

Resta

comarca

província

Catalunya

Estat

2012

4

2

1

1

8

2011

4

3

2

1

10

2010

7

1

0

0

8

2009

23

2

1

0

26

2008

4

1

0

1

6

2007

7

0

0

0

7

2006

23

0

0

0

23

2005

7

1

1

0

9

2004

7

4

0

2

13

2003

10

1

1

0

12

2002

4

0

1

1

6

2001

5

0

0

0

5

2000

6

0

0

0

6

1999

8

0

1

0

9

1998

7

0

1

0

8

1997

1

0

0

0

1

1995

10

1

0

0

11

1994

0

0

1

0

1

1993

0

1

0

0

1

1992

0

1

0

0

1

1990

2

0

1

0

3

1989

6

0

0

0

6

1988

0

1

0

0

1

Any

Total

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014
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Saldos migratoris interns (destinació - procedència) Pedret i Marzà 1988-2012
Mateixa

Resta de la

Resta de

Resta

Comarca

Província

Catalunya

Estat

2012

-2

2

1

1

2

2011

-2

3

2

0

3

2010

6

1

0

-2

5

2009

15

2

-3

-1

13

2008

-1

1

0

0

0

2007

-4

-1

0

0

-5

2006

21

0

0

0

21

2005

-4

0

-1

-4

-9

2004

4

4

0

1

9

2003

3

1

0

0

4

2002

-1

0

1

1

1

2001

5

0

0

0

5

2000

5

0

0

0

5

1999

4

0

-1

0

3

1998

6

0

1

0

7

1997

-2

0

0

0

-2

1995

6

1

0

0

7

1994

0

-4

1

0

-3

1993

-2

-1

0

0

-3

1992

-3

1

0

0

-2

1990

2

0

1

0

3

1989

-8

0

0

-1

-9

1988

-2

1

0

0

-1

Any

Total

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014
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Evolució de l’emigració i saldo migratori intern. Període 1988 - 2012

Persones
30
Emigrants interns

25

Immigrants interns
Saldo migratori intern

20

15

10

5

0
1988

1990

1993

1995

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

-5

-10

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

10.1.6 Fluxos migratoris externs
Si que són una mica més notables al municipi les migracions dels anys 2000 , si bé, com
hem dit, no és especialment notable l’increment de migracions externes amb l’arribada de
gent d’altres països i per tant la crescuda poblacional s’explica per la migració interna en
major mesura.
Immigrants externs segons el lloc de procedència. Període 1992 – 2012
Any

Resta
UE

Resta
Europa

Àfrica

Amèrica

Àsia

No
consta

Total

2012

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

3

3

2010

0

0

0

0

0

1

1

2009

0

0

0

0

0

1

1

2008

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

0

5

5

2006

0

0

0

1

0

0

1

2005

2

0

0

0

0

2

4

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
138

2004

0

0

0

0

0

7

7

2000

0

0

0

0

0

0

0

1999

2

0

0

0

0

0

2

1998

0

0

0

0

0

0

0

1997

0

0

0

0

0

0

0

1995

0

0

0

0

0

0

0

1994

0

0

0

0

0

0

0

1993

0

0

0

0

0

0

0

1992

0

0

0

0

0

0

0

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

Tot i tenir dades disponibles de l’IDESCAT, des de l’any 2006 no s’ha donat, encara el
fenomen d’emigració externa ja que no és significatiu el fet de que ciutadans de Pedret i
Marzà es desplacin a altres països, ja siguin immigrants arribats anteriorment que
emprenen el viatge de tornada als seus països d’origen o habitants autòctons que
decideixen provar fortuna en altres països amb una conjuntura econòmica més favorable.
Emigrants externs segons lloc de destinació. Període 2006 - 2012
Any

Resta UE

Resta
Europa

Àfrica

Amèrica

Àsia

Altres

Total

2012

0

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

0

0

0

2006

0

0

0

0

0

0

0

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014
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Entrades i sortides de població. Període 1992 - 2012
Persones
8

7

6

5

4

3

2

1

0
1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-1

Immigrants externs

Emigrants externs

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

Tot i la relativa importància de la darrera entrada migratòria en l’explicació de l’evolució
demogràfica de Pedret i Marzà, el percentatge de la població immigrant respecte del total
segueix sent baix donat que l’origen dels nouvinguts és majoritàriament intern.
10.1.7 Població estacional i vinculada
Pel que fa a població estacional, el municipi no registra valors significatius a diferència
d’alguns municipis propers de la façana litoral o de la mateixa comarca que veuen
incrementades les seves poblacions habituals. No disposem de dades per part de l’Institut
d’Estadística de Catalunya per a Pedret i Marzà encara que no és un paràmetre a tenir en
compte.
10.1.8 Projecció de població
La població a finals de l’any 2013 del municipi era de 190 habitants. Per realitzar les
projeccions de població s’ha partit de la metodologia recomanada des de l’ Institut
d’Estadística de Catalunya que consisteix en extrapolar, segons el pes demogràfic del
municipi, prenent com a referència la projecció comarcal (BASE 2008) editada pel propi
IDESCAT el març del 2010. Segons aquestes dades, resulten els següents escenaris:

Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ
MEMÒRIA

Aprovació Inicial
140

Projecció de població per a Pedret i Marzà

Any

Escenari baix

Escenari mitjà

2025

194

205

Escenari alt
215

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT-2014

Davant les circumstàncies socioeconòmiques actuals és complicat fer una predicció
acurada, i més tenint en compte que la base del creixement demogràfic dels darrers 10
anys al conjunt de la província ha vingut determinada per l’increment de la immigració
directament vinculada a l’evolució de l’economia i aquesta es troba actualment en un
context d’enorme fluctuació.
A la vegada si fem un cop d’ull al comportament de la dada demogràfica en base a
antigues previsions observem algunes singularitats. Per una banda la previsió feta ja fa
més de 10 anys pel Programa de Planejament Territorial del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques per a l’horitzó de l’any 2026, que determinava les seves
expectatives en base a la dinàmica econòmica, obteníem que per a Pedret i Marzà es
preveia una població de 151 habitants per a l’any 2026, aquesta xifra s’extreia tenint en
compte el pes del municipi en el conjunt de la comarca de l’Alt Empordà per a la qual es
preveia 119.423 habitants en el mateix horitzó. Com s’ha dit àmpliament, degut a l’esclat
del model econòmic que imperava en el moment de fer aquesta projecció, aquesta
projecció ha deixat de ser vàlida en l’actualitat, tot i que si l’analitzem a posteriori,
observem certes particularitats que poden ser d’interès per a Pedret i Marzà. Si observem
la previsió comarcal per a l’horitzó del 2026, aquesta ha estat superada molt abans (a
mitjans del 2004) del que s’estimava, la qual cosa manifesta l’envergadura de les
crescudes durant la primera dècada del s.XXI.
A més, també hem contrastat que, tot i que en els darrers anys la tendència evolutiva de
la població a nivell comarcal ha estat indiscutiblement a l’alça, el grau de creixement a
Pedret i Marzà no ha estat sempre en consonància, segurament degut a la seva particular
idiosincràsia, que l’ha sotmès a canvis i fluctuacions de caràcter local que dificulten la
seva predicció.
Amb tot això, i tenint en compte les previsions a més llarg termini que gràcies a les dades
que ens ofereix l’Institut d’Estadística de Catalunya (any 2008) posen de manifest que la
tendència alcista de la demografia al país es pot veure ralentitzada en la propera dècada,
cal preveure una evolució de la dinàmica demogràfica amb tendència conservadora i pel
que es veu amb les dades disponibles a dia d’avui, la forquilla de la previsió determina
que l’any 2025 el nombre d’habitants oscil·larà entre els 194 i els 215 segons els
escenaris analitzats.
Aquesta projecció de població estimada per l’horitzó 2025 significa que el planejament
urbanístic ha de classificar sòl per tal de poder garantir que tant l’estructura del municipi
com la seva capacitat per rebre nous habitatges sigui l’adequada per aquests
creixements.
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10.1.9 Conclusions
a) Dinàmica de la població estancada i piràmide envellida
En tot el període analitzat, que comprèn el segle XX i la primera dècada del segle XXI, les
alteracions del padró han estat mínimes, mantenint-se sempre al voltant dels 175
habitants i sense grans fluctuacions a diferència del que ha passat en entorns propers
com Peralada o Figueres que han estat molt més dinàmiques i en el cas de la capital de
comarca ha vist duplicada la seva població.
Si bé en les darreres dècades del segle XX s’havia imposat la tendència negativa, als
inicis dels anys 2000 aquesta dinàmica s’ha invertit donant-se una variació positiva
(24,4% entre 2000-2005). Les darreres dades dels anys 2013 ens indiquen que l’evolució
s’alenteix (3,3%) i la tendència probablement serà aquesta en els propers anys.
b) Rejoveniment de la piràmide d’edats
Tot i presentar una piràmide d’edats força més envellida que la mitjana comarcal i
catalana, l’apunt destacable és que l’onada migratòria interna dels darrers anys, ha
contribuït en bona part a l’increment dels naixements i per tant a rejovenir la piràmide.
c) Densitat de població baixa
El valor de població en relació a la superfície del municipi és també baix, essent el setzè
municipi amb una xifra més baixa de la comarca, no arribant ni a una quarta part de la
mitjana.
d) Creixement natural tradicionalment irregular amb una sola fase positiva
El moviment natural de la població de Pedret i Marzà, en els darrers 25 anys, es pot
descriure com a força irregular, alternant anys positius amb negatius permanentment i
només es pot descriure una dinàmica concreta durant els anys 2000 amb una clara
dinàmica positiva.
La relació entre nascuts i difunts s’ha mantingut gairebé sempre negativa fins que a la
dècada dels 2000 amb l’arribada de les generacions plenes (filles del baby boom dels
anys 70) a l’edat fèrtil i els petits contingents de població nouvinguda ha propiciat un
repunt dels naixements.
e) Les onades migratòries no tenen massa importància i anecdòticament l’onada
dels anys 2000 és majoritàriament d’origen intern
En l’evolució demogràfica no es percep l’onada migratòria dels anys 60-70 i en canvi sí
que es nota un augment coincidint amb l’onada dels anys 2000, tot i que al contrari de la
resta del país, a Pedret i Marzà l’increment ve més donat per un augment d’habitants
provinents de la resta del país que no pas de l’estranger com és habitual en aquest
període.
f) La transformació de segones residències en primeres pot explicar aquest
augment dels empadronats d’origen intern
La conversió de segones residències en residències habituals, ja sigui a efectes fiscals o
bé a efectes pràctics, ha contribuït a incrementar la població durant els darrers deu anys,
la qual cosa ha fet incrementar, això sí, la mobilitat.
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g) La població estacional i vinculada no és significativa
Si tenim en compte el pes de la població estacional en una comarca turística com és l’Alt
Empordà, la població no resident que passa temporades a Pedret i Marzà no és
significativa (menys de l’1% )
h) La projecció de població tendeix al creixement mitjà
Tot i la dificultat de predicció pel moment de canvi en el que vivim, la projecció de
població del municipi de Pedret i Marzà tendeix a l’escenari de creixement mitjà (205
habitants) previstos per a l’any 2025, mantenint la forquilla entre els 194 de l’escenari baix
fins als 215 de l’escenari alt.
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10.2

L’HABITATGE

A l’hora de presentar aquesta apartat hem de partir de la base que el darrer cens de
població i habitatge, efectuat al 2001, és del tot insuficient per extreure conclusions
encertades al voltant de l’evolució del mercat de l’habitatge, tenint en compte que la
dècada dels 2000 ha estat d’un dinamisme excepcional. complementàriament a les dades
del cens s’han analitzat les dades que publica el col·legi d’aparelladors, arquitectes
tècnics i enginyers de l’edificació de Girona el febrer del 2010 que permeten fer una
aproximació del nombre de llars que s’han construït fins a l’actualitat.
10.2.1 EL PARC D’HABITATGES EXISTENT
En el període de 1981 a 2001 el parc d’habitatges principals de Pedret i Marzà creix de
manera pausada, inclús decreix entre 1981-1991. El major salt es dóna en el període
2001/2011 amb un increment del 50%, arribant als 95 habitatges (majoritàriament
principals) l’any 2013.

Habitatges per tipus

1.981

1.991

2.001

2.013

Principals

36

38

49

95

Secundaris

1

7

13

Vacants

18

8

0

Altres

0

0

0

0

Total

55

53

62

95

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 1.981-2001, i Col·legi d’Aparelladors de Girona 2001/2.009
en base als habitatges acabats en aquest període i dades facilitades per l’Ajuntament de Pedret i Marzà..

Cal destacar que d’aquest parc existent, a l’any 2001 són habitatges principals (primera
residència) aproximadament el 80%, la qual cosa dóna una referència de l’escassa
importància de la segona residència al municipi, que s’ha anat reduint en aquests anys.
Habitatge familiar per tipus. Període 1981 - 2011
Nombre habitatges

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

1981

1991

Principal

2001

Secundari

2011

Vacant

Font: Elaboració pròpia mitjançant les dades d’IDESCAT, i Col·legi d’Aparelladors de Girona 2001/2.011 en
base als habitatges acabats en aquest període.
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Es pot considerar que aquest percentatge d’habitatges principals ha augmentat des de
l’any 2001, i que podria situar-se actualment al voltant del 85% dels habitatges totals,
motivat per una certa conversió d’habitatges de segona a primera residència ja sigui a
efectes fiscals o reals
10.2.2 NOMBRE D’HABITANTS PER LLAR FAMILIAR
El nombre d’habitants per llar familiar ha sofert una disminució progressiva en els darrers
anys, i Pedret i Marzà no n’ha estat l’excepció. Així, cada vegada es necessiten un major
nombre de llars per una determinada població i per tant s’incrementa l’ocupació del sòl i
la necessitat d’habitatges, especialment de petita dimensió.
Dels 95 habitatges existents al municipi 62, ja ho estaven al 2001 i 33 s’han construït en
el període 2001/2012. El conjunt d’aquests habitatges es troben situats majoritàriament
al nucli urbà de Marzà:
Habitatges per zones any 2013.
Núm. hab

%

Sòl urbà de Marzà

63

66,32%

Sòl urbà de Pedret

4

4,21%

Sòl urbanitzable Puig del Mas

17

17,89%

Sòl no urbanitzable

11

11,58%

Total

95

100,00%

Atès que la població al 2013 era de 190 habitants, i que es pot considerar que un 85%
dels habitatges es destinen a primera residencia, actualment el nombre d’habitants per
llar familiar al municipi s’estima en 2,35 mostrant una certa tendència a la baixa d’aquest
indicador.
10.2.3 LLARS, SEGONS EL NOMBRE DE PERSONES.
En el període 1.996/2.001, pel que disposem d’informació estadística, el municipi de
Pedret i Marzà ha tingut un comportament un xic diferent a la tònica habitual en el conjunt
de la comarca i a la mitjana del país en quant a la tipologia de les llars.
Si bé d’una banda tenia ja valors elevats en quant al nombre de llars unipersonals,
aquestes xifres han tendit a decaure en contra de la tendència de la dada comarcal i la
mitjana del país que han augmentat el nombre de llars amb una o dues persones.
Per altra banda s’ha reduït el percentatge de llars amb 5 o més persones, però es manté
alt el percentatge de llars amb 5 o més persones, la qual cosa denota una estructura
familiar encara força rígida i lligada a la tipologia edificatòria derivada de les cases rurals,
on sovint hi viuen famílies amb més d’un nucli (avis, pares i/o fills) i que fan que el
nombre de persones per habitatge principal sigui més elevat que la tendència que
s’observa a la comarca de l’Alt Empordà i al conjunt de Catalunya .
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Llars, segons el nombre de persones de Pedret i Marzà.
1996

2001

Núm. Persones
Núm.

%

Núm.

%

1

9

23,7

11

22,4

2

10

26,3

11

22,4

3

5

13,2

13

26,5

4

7

18,4

7

14,3

5 i més

7

18,4

7

14,3

Total

38

100,0

49

100,0

10.2.4 LA NECESSITAT D’HABITATGES EN L’HORITZÓ TEMPORAL DEL POUM
Un cop estimat el nombre d’habitatges existents al municipi (95 a l’any 2013) i tenint en
compte la ràtio d’habitants/ habitatge principal estimada que avui es situa en 2,35 podem
efectuar una previsió sobre el nombre d’habitatges necessaris per cobrir la demanda al
municipi.
Amb aquestes premisses, sabent que la població cap a l’any 2025 es pot situar al voltant
dels 215 habitants, caldrà preveure un augment del nombre d’habitatges, que segons la
proporció de 2,35 habitants/habitatge, es necessitarien 11 habitatges de primera
residència. A la vegada, si es manté el pes estimat de la primera residència (85%) això
farà que en termes absoluts el parc d’habitatges de Pedret i Marzà hagi de passar dels 95
habitatges actuals als aproximadament 108 habitatges. D’aquest increment de 13
habitatges, un 90% es destinaria a habitatge principals 11 unitats i un 10% es destinaria a
habitatges de segona residència, 2 unitats.
El POUM ha de preveure poder augmentar 13 habitatges en aproximadament 10 anys.
10.2.5 CONCLUSIONS
El nombre d’habitatges ha crescut en el darrer període a ritmes del 50%
La febre immobiliària ha incidit de ple en el municipi de Pedret i Marzà, amb ritmes de
creixement importants que arriben a prop del 50% en el moment de major creixement que
es dóna entre 2001 i 2011 com sol ser habitual en la majoria de zones de Catalunya.
Poca incidència de la segona residència al municipi i tendència a reconvertir-la en
habitatge principal
Els habitatges de segona residència s’estimen tan sols un 15% del total del parc l’any
2013 i probablement el percentatge es mantindrà similar o es reduirà, en part perquè
l’augment de nous habitatges també ha anat acompanyat d’una certa conversió
d’habitatges de segona a primera residència ja sigui a efectes fiscals o reals.
El nombre d’habitants/habitatge principal ha disminuït, producte d’un nou model
d’estructura familiar
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El nombre d’habitants per habitatge s’ha reduït al voltant dels 2,35 hab/habitatge principal
producte d’un increment de les famílies monoparentals, divorcis, emancipacions, etc.
Nombre molt elevat de llars unipersonals i també de llars de gran dimensió tot i que la
tendència en ambdós casos és a disminuir
Si bé d’una banda tenia ja valors elevats en quant al nombre de llars unipersonals,
aquestes xifres han tendit a decaure en contra de la tendència de la dada comarcal i la
mitjana del país que han augmentat el nombre de llars amb una o dues persones.
Per altra banda s’ha reduït lleugerament el percentatge de llars amb 5 o més persones,
però es continua mantenint, alt per quan denota l’estructura familiar encara és força rígida
i lligada a la tipologia edificatòria derivada de les cases vinculades al medi rural on sovint
hi viuen famílies amb més d’un nucli (avis, pares i/o fills) i que fan que el nombre de
persones per habitatge principal sigui més elevat que la tendència que s’observa a la
comarca de l’Alt Empordà i al conjunt de Catalunya .
La necessitat d’habitatges al municipi per a l’horitzó temporal del POUM requereix
incrementar el parc d’habitatges en 13 habitatges principals nous
Si es pren en consideració la ràtio de 2,35 habitants/habitatge principal, per encabir les
215 persones que indiquen les projeccions demogràfiques, caldrà que el planejament
prevegi un mínim de 108 habitatges el que significa un augment de habitatges absoluts
per a l’horitzó del POUM, l’any 2025 de 13 habitatges.

10.3 CAPACITAT DEL POUM EN RELACIÓ AL PARC D’HABITATGES I LA
POBLACIÓ
La capacitat residencial, i en conseqüència el nombre d’habitatges potencial que el
planejament urbanístic admet, es calcula en funció del règim del sòl i de les
característiques de cada zona de sòl urbà.
Pel que fa al sòl urbà, el potencial d’habitatges que admet el planejament es el resultat de
considerar:
- el sostre edificable residencial de totes i cada una de les diferents zones a on el pla
admet l’habitatge com a ús principal,
- el nombre màxim d’habitatges permesos pel planejament,
- el grau de consolidació dels aprofitaments que atorga el planejament que s’estima
es podria produir en l’horitzó temporal del pla.
Respecte al potencial del sòl urbà consolidat no inclòs en cap àmbit de gestió, en el
municipi ens trobem amb un teixit força consolidat per l’ocupació de l’edificació, si be no
pel sostre i la densitat potencial que segons les NNSS vigents es podria consolidar.
S’aprecien parcel·les insuficientment edificades i moltes amb construccions vinculades a
l’activitat rural.
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m2 sostre

Potencial sostre residencial-mixt de NNSS vigents

52.012 m2

Sostre residencial en sòl urbà consolidat
Sostre residencial en sòl urbà (UA executades)

3.472 m2

Sostre residencial en sòl urbà (UA no executades)

9.636 m2

Sostre residencial en sòl urbanitzable (SAU executat)

6.721 m2
71.841 m2

Sostre residencial – mixt NNSS

Potencial d’habitatges NNSS vigents

Hab. potencials

Hab. construïts

401 hab.

51 hab.

Habitatges en sòl urbà (UA executades)

15 hab.

15 hab.

Habitatges en sòl urbà (UA no executades)

51 hab.

1 hab.

Habitatges en sòl urbanitzable (SAU executat)

23 hab.

17 hab.

490 habitatges

84 habitatges

Habitatges en sòl urbà consolidat

Nombre màxim d’habitatges NNSS

Potencial de població NNSS vigents
Població 2013 – INDESCAT

190 habitants

Habitatges en el municipi l’any 2013

95 habitatges

Habitatges en sòl urbà i urbanitzable

84 habitatges

Habitatges en sòl no urbanitzable

11 habitatges

Habitants per habitatge

2,35

Habitatges potencials NNSS vigents

490 habitatges

Habitatges principals (85%)

416 habitatges

Potencial població NNSS vigents (estimació)

978 habitants

m2 sostre

Potencial sostre residencial-mixt del POUM AI

43.236 m2

Sostre residencial en sòl urbà consolidat

2

Sostre residencial en sòl urbà no consolidat

7.132 m

50.368 m2

Sostre residencial – mixt POUM AI

El POUM redueix en 21.473 m2 el sostre màxim edificable residencial-mixt (29,89%)
previst en les NNSS vigents.
Potencial d’habitatges del POUM AI
Habitatges en sòl urbà consolidat
Habitatges en sòl urbà no consolidat
Nombre màxim d’habitatges del POUM AI
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El POUM redueix en 300 unitats el nombre màxim d’habitatges admesos (61,22%). En
aquest punt cal tenir present que tot i havent reduït considerablement el potencial de
sostre i habitatges de les vigents NNSS, l’estimació més realista del potencial del POUM
es aquella que considera l’estructura urbana existent pràcticament consolidada i que situa
els nous creixements en els àmbits ordenats de desenvolupament: PAU i SMU (24
habitatges).
Potencial de població del POUM AI
Població 2013 – INDESCAT

190 habitants

Habitatges en el municipi l’any 2013

95 habitatges

Habitatges en sòl urbà i urbanitzable

84 habitatges

Habitatges en sòl no urbanitzable

11 habitatges

Habitants per habitatge

2,35

Habitatges potencials POUM AI

190 habitatges

Habitatges principals (85%)

161 habitatges

Potencial població del POUM AI (estimació)

378 habitants

Població horitzó vigència POUM any 2025 (estimació)

215 habitants

El POUM, en relació a les NNSS vigents, redueix la capacitat màxima del municipi per
rebre nova població en 600 habitants (61,35%), i s’estima que per tal de cobrir les
necessitats de la població actual i de les potencials demandes de creixement, que en
l’horitzó del 2025 es situen en 215 habitants, caldria ampliar el parc actual en un mínim
de 13 habitatges (prenent com a relació habitants/habitatge 2,35 i un 85% d’habitatge
destinat a residència principal).
No obstant i tal com ja s’apunta en aquesta memòria, donat que bona part de l’increment
demogràfic teòric es recolza amb les migracions (tant externes com sobretot internes),
trobant-se aquestes subjectes a les condicions socioeconòmiques del municipi i de les
àrees urbana a la que pertany (mercat de treball, habitatge, etc.), les estimacions fetes de
població i número d’habitatges s’han de valorar en aquest marc canviant d’elements que
les condicionen, i en el context que l’hi corresponen: el d’un planejament urbanístic
municipal.
10.4

PROGRAMA D’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA

Al tractar-se d’un POUM d’un municipi d’escassa complexitat urbanística, en aplicació del
que estableix l’article 57.3 de la LUC, resta exempt de l’obligació d’efectuar reserva de sòl
per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
Així el POUM no ordena reserves de sòl i/o sostre per destinar-lo a programes d’habitatge
de protecció pública donades les característiques del municipi i del POUM que es limita a
classificar sòl urbà i no urbanitzable i redueix els aprofitaments urbanístics en relació al
planejament vigent.
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10.5

SOLIDARITAT URBANA

Les característiques del municipi de Pedret i Marzà fan que en aquest cas no sigui
d’aplicació la Llei 18/2007, de 28 de novembre, del dret a l’habitatge, que estableix que
tots els municipis de més de 5.000 habitants i totes les capitals de comarca hauran de
disposar, en un període de 20 anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques
socials equivalent al 15% respecte del total d’habitatges principals existents (article 73);
aquest precepte s’anomena solidaritat urbana
10.6

PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I D’HABITATGE

Donat que el POUM delimita àmbits d’actuació urbanística susceptibles de generar
cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament, l’Ajuntament haurà de constituir
llur patrimoni municipal de sòl i d’habitatge. El sòl corresponent al percentatge
d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta en sòl urbà s’incorporarà al
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
D’acord amb el que estableix la Llei d’Urbanisme, els béns que integrin el patrimoni
municipal de sòl i d’habitatge constituiran un patrimoni separat de la resta de béns
municipals. Els ingressos obtinguts mitjançant l’alienació i la gestió dels béns del
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge es destinaran a conservar-lo i ampliar-lo.
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IV.

AGENDA DE LES ACTUACIONS PREVISTE EN EL POUM

11

AGENDA

L’emmarcament legal és el Text Refós de la Llei d’urbanisme que determina la necessitat
d’aportar a la documentació en que es formalitzen els plans d’ordenació urbanística
municipal l’agenda de les actuacions a desenvolupar previstes al POUM.
Tal com estableix el Reglament de la Llei d'urbanisme, l’agenda determina les previsions
temporals d’execució de les determinacions del Pla d'ordenació urbanística municipal.
Aquesta agenda, si no es formula un programa d’actuació urbanística municipal, s’ha
d’actualitzar cada sis anys.
El POUM preveu l’execució de les actuacions en dos etapes, cadascuna de sis anys, i les
programa de la forma següent:
1a. ETAPA

2a. ETAPA

2014-2020

2021-2026

POLIGONS D’ACTUACIÓ
PAU-01
PAU-02
PAU-03
SECTOR DE MILLORA URBANA
SMU-01
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V.

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

12.1

MARC JURÍDIC

L’emmarcament legal és el Text Refós de la Llei d’urbanisme que determina la necessitat
d’aportar a la documentació en que es formalitzen els plans d’ordenació urbanística
municipal l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar previstes al
POUM.
12.2

CRITERIS GENERALS D’ACTUACIÓ

La situació econòmico-financera dels ajuntaments evidència les enormes dificultats en
que es troben les administracions locals a l’hora d’afrontar amb eficàcia i suficients
garanties, tant per a la pròpia administració com per als ciutadans, les conseqüències que
es deriven de la voluntat pública d’ordenar urbanísticament el seu terme municipal.
Les mancances històriques en l’execució de les determinacions que els planejaments
anteriors fixaven, relatives a l’ordenació dels sistemes generals i locals de dotacions i
infraestructures que conformen l’estructura orgànica territorial del municipi, el mínim
traçat de xarxes de serveis existent, i la baixa qualitat en la urbanització d’alguns carrers
i espais públics, representen ara una càrrega que des del punt de vista econòmic te difícil
solució si es vol afrontar la seva millora i posada al dia de forma immediata.
Per altre banda la inexistència d’un clar model de gestió urbanística, que determinés amb
suficient claredat i rigor les diferents responsabilitats que tant els agents públics com els
privats adquirien a partir de l’aprovació del planejament anterior, també a contribuït a la
difícil situació actual.
Per tot això el POUM es proposa com a objectiu, dins la nova proposta d’ordenació
urbana i absolutament lligada a la mateixa, plantejar un model de gestió que possibiliti el
compliment de les determinacions bàsiques del nou Pla i alhora, utilitzant els recursos
que el nostre marc legal, administratiu i urbanístic ofereix, establir una clara distribució del
que són les responsabilitats públiques i privades en l’execució del planejament i en la
justa distribució dels beneficis i càrregues que d’aquest es deriven.
Així el POUM no només ordena el territori municipal sinó que a l’hora estableix les figures
de planejament derivat i en conseqüència de gestió, que han de fer possible que avancin
de forma paral·lela, simultàniament, l’obtenció dels aprofitaments privats que el pla
estableix amb la consecució dels objectius públics de: millors dotacions públiques tant
d’espais lliures com d’equipaments, de protecció amb garanties dels més rellevants
espais amb valor natural i paisatgístic, de promoció de l’habitatge, de modernització de
xarxes de serveis i de millor qualitat en la urbanització de l’espai col·lectiu.
Així, el plantejament general del POUM es fonamenta en un criteri bàsic d’actuació: el
desenvolupament urbanístic municipal ha de generar, en cada un dels sectors de
desenvolupament previstos, els recursos de sòl i econòmics que permetin executar els
elements dels sistemes generals que s’assignen o integren en els respectius sectors i a
l’hora els sistemes locals que permetin materialitzar els aprofitaments urbanístics
ordenats i les dotacions de sòl mínimes per promocionar l’habitatge.
Les diferents actuacions previstes en planejaments anteriors, especialment pel que fa a
obtenció de sòl per a sistemes urbanístics i a l’obertura i urbanització de nous espais de
vialitat, i que es recullen en el present POUM, es poden incloure en una de les següents
característiques:
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-

actuacions ja realitzades o executades, quina classificació i destinació urbanística
es manté a fi i efecte d’assegurar-ne la protecció.

-

actuacions incloses en sectors d’urbanització o unitats d’actuació, que n’asseguren
l’obtenció del sòl per cessió i la participació dels beneficiaris urbanístics en el
finançament i execució de les actuacions

Els criteris emprats a l’hora de delimitar els sectors i establir les seves determinacions
bàsiques han estat, amb caràcter general:
-

l’obtenció dels elements bàsics que conformen l’estructura general i orgànica del
municipi, amb la inclusió física dintre del sector dels elements de sistemes generals
i locals que han d’assumir-ne la cessió de sòl i l’execució de les determinacions del
POUM

-

l’equilibri en l’ordenació urbanística dels aprofitaments públics i privats pels diferents
àmbits urbans en que s’estructura el municipi.

-

la viabilitat econòmico-financera de les propostes, permetent en tots els casos
l’equilibri entre els beneficis del planejament i les càrregues derivades.

12.3

CRITERIS DE VALORACIÓ

Per tal d’estimar la viabilitat econòmico-financera de les propostes d’ordenació
urbanística que conté el present POUM s’han analitzat els aspectes bàsics, que des del
punt de vista econòmic i per a cada un dels àmbits ordenats, en sòl urbà, caracteritzen la
present proposta urbanística com són :
-

els drets econòmics teòrics que genera la nova ordenació : Ingressos

-

les obligacions econòmiques que comporta : despeses

-

el rendiment econòmic de l’operació urbanística.

La diferencia entre els ingressos i les despeses mes el rendiment, per tal que l’ordenació
urbanística sigui viable des del punt de vista econòmic i financer, ha de presentar un
saldo positiu. L’estimació dels drets teòrics i de les despeses totals ens permet avaluar el
valor urbanístic del sòl o valor residual per a cada una de les actuacions proposades.
12.3.1 DRETS TEÒRICS
S’entén per drets teòrics el total d’ingressos que s’obtenen de la venda del sòl net
urbanitzat, en cada una de les actuacions proposades. Aquests ingressos s’estimen en
funció dels aprofitaments urbanístics previstos (metres quadrats dels diferents tipus de sòl
o sostre corresponents a les tipologies existents dins cada sector), i dels preus unitaris de
venda (de sòl net o de repercussió segons les diferents tipologies ordenades) que seran
els de mercat de la zona.
Així els drets teòrics es calculen a partir de les diferents superfícies de sòl i/o sostre i dels
respectius valors, estimats de mercat, tant pel que fa a valor unitari de sòl net per a usos
industrials o residencials.
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Els valors de venda del sòl urbà no edificat s’han obtingut majoritàriament per consultes
amb pàgines web d’immobiliàries de municipis veïns :
-

Habitatges unifamiliars aïllats i adossats:
s’ha agafat com a referència un valor de venda d’una parcel·la de 450 m2 de sòl
amb una edificabilitat neta de 0,60 per 140.000€, que suposa un preu unitari del
sòl de 311,11 €/ m2 i un preu unitari de sostre de 518,52 €/ m2

-

Industrial:
s’ha agafat com a referència un valor de venda d’una parcel·la de 1.500 m2 de sòl,
amb una edificabilitat neta de 0,70 per 225.000 €, que suposa un preu unitari del
sòl de 150 €/ m2 i un preu unitari de sostre de 214,29 €/ m2.

Per tant, als efectes de la present avaluació econòmica de les propostes del POUM s’ha
considerat:

REPERCUSSIÓ

REPERCUSSIÓ

M2 DE SÒL

M2 DE SOSTRE

HABITATGES UNIFAMILIAR i BIFAMILILAR

311,11 €

518,52 €

ACTIVITATS INDUSTRIALS

150,00 €

214,29 €

DRETS TEORICS

12.3.2 OBLIGACIONS ECONÒMIQUES
Corresponen a les despeses inicials, aquelles que són necessàries per tal de poder
materialitzar els aprofitaments urbanístics previstos per a cada un dels sector ordenats.
Aquestes despeses inicials a considerar són els costos d’urbanització, les despeses de
gestió i les indemnitzacions, cas que n’hi hagin.
a. El cost corresponent a la implantació dels serveis i de l'execució de les obres
d'urbanització es determina en base al traçat dels vials assenyalats i dels espais
lliures delimitats en tots els àmbits d’actuació en el sòl urbà.
El cost de les indemnitzacions, d’acord amb l’establert a la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, s’han de tenir en compte com a càrregues en el desenvolupament de
les propostes d’ordenació urbanística. En els polígons delimitats per aquest
POUM no es preveu indemnitzacions atès que la major part són terrenys ocupats
per instal·lacions agrícoles i ramaderes amb propietari únics.
El present POUM estima aquests costos en :
- urbanització de vials

130 €/m2

- urbanització d’espais lliures

30 €/m2

b. Les despeses de gestió són les generades per la redacció de projectes:
planejament derivat, projectes d’urbanització i reparcel·lació, etc., per les
direccions d’obra, i per la gestió de vendes. Així mateix, és consideren les
despeses de liquidació de quotes i el cost de les diferents taxes, impostos,
honoraris de notaris i de registradors, etc.
El present POUM estima aquests costos en un 10% dels costos d’urbanització.
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12.3.3 VALOR URBANÍSTIC DEL SÒL
Dins el present estudi econòmic resulta d’especial importància determinar el valor
urbanístic del sòl urbanitzable, es a dir el valor del sòl en el seu estat actual, previ a
l’operació de transformació urbanística que es projecta.
Les normes tècniques de valoració dels béns immobles de naturalesa urbana regulen pel
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del
sòl, que preveu el mètode residual per obtenir el valor de repercussió del sòl, prenent
com a punt de referència el valor de mercat.
El càlcul pel mètode residual parteix d’un concepte clau, l’aprofitament permès pel Pla. El
planejament és el instrument jurídic que defineix el que es pot fer - usos, edificabilitats,
etc.- i el que s’hi ha de fer - obres d’urbanització, cessions, etc.- Per tant hem d’entendre
l’aprofitament permès pel planejament, com la diferència entre els drets i les obligacions
que ens defineix el propi planejament.
Aquesta diferència en termes econòmics entre drets i obligacions es concreta
materialment en la diferència entre ingressos, que s’obtenen de la venda de parcel·les
urbanitzades, i despeses, necessàries per a la seva obtenció. El resultat de la diferència
és el valor d’aquest aprofitament, o sigui, el valor urbanístic del sòl.
S’ha de tenir en compte que en sòl urbanitzable l’administració actuant és la receptora del
10% de l’aprofitament urbanístic lliure de càrregues per aplicació de l’article 16.1b) de la
Ley del Suelo.
12.4

CRITERIS EN LA DISTRIBUCIÓ DE COSTOS

Els costos d’execució, en cada actuació, s’han distribuït amb els següents criteris:

a. Urbanització de les vies territorials
Les inversions en aquestes infraestructures territorials aniran a càrrec al 100%
de les administracions titulars.

b. Urbanització de les vies urbanes i xarxes de serveis:
En sòl urbà:
Dintre de polígons d’actuació : 100% propietaris beneficiaris
Fora de polígons d’actuació, si hi ha contribucions especials.
- 90% propietaris
- 10% Ajuntament
En sòl no urbanitzable:
100% Ajuntament
12.5

VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS

12.5.1 ASPECTES GENERALS
L'estudi de costos de la present avaluació econòmica i financera de les determinacions
del POUM s'ha plantejat a partir de la definició de tres grups d'actuacions.
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a. SISTEMES, amb les estimacions de les actuacions referides als sistemes
ordenats pel POUM.
b. SÒL URBÀ, amb les valoracions de les actuacions de desenvolupament
referides al sòl urbà, tant pel que fa als sectors de millora i renovació
urbanes, com als polígons d'actuació.
No s'han inclòs en el present estudi econòmic, aquelles actuacions aïllades referides a
processos d'urbanització o re urbanització d'àrees o sectors ja consolidats, en els que
l’Ajuntament pot en qualsevol moment delimitar aquests àmbits d’urbanització i finançar
les obres aplicant contribucions especials.
Pel que fa al finançament de les diferents actuacions, aquest estudi econòmic efectua les
propostes de participació tant dels privats, directament beneficiats de les mateixes, com
del sector públic i, en aquest cas, distingeix entre els imports a assumir per l'Ajuntament
(que, als efectes d'aquest estudi, s'ha assimilat a l'administració actuant) i aquells que
s'assignen a altres administracions en atenció al seu abast, de caràcter supramunicipal o
similar, o a la seva complexitat i dificultat en atenció a la voluntat de corregir determinats
dèficits estructurals del municipi.
A partir d'aquestes valoracions s'estableix una temporalització de les inversions en les
dues etapes de sis anys en que s'organitza l'agenda.
12.5.2 VALORACIÓ DE LES ACTUACIONS
Valoració de les actuacions en sistemes
A continuació s’efectua una estimació de les actuacions contingudes en els àmbits
d'ordenació de sistemes previstos en el POUM.
Sistema d’infraestructures de mobilitat
Sobre els elements del sistema bàsic d’infraestructures de mobilitat territorial no es
preveu cap actuació.
Els altres elements de la xarxa viària local, en sòl urbà, sobre els que el pla proposa un
nou traçat, la practica totalitat de les propostes s’inclouen dins els polígons d’actuació i
per tant les carregues d’urbanització dels mateixos corresponen a aquest àmbits de
gestió, d’acord amb els criteris de distribució de costos assenyalats anteriorment.
Sistema d’espais lliures
Els terrenys destinats a sistema d’espais lliures no inclosos en cap àmbit de gestió, són ja
de propietat municipal. El POUM no s’efectua cap previsió econòmica pel que fa a
l’adquisició de terrenys en els trams inclosos dins de Polígons d’Actuació Urbanística i
Sector de Millora Urbana, atès que l’obtenció del sòl i la seva urbanització bàsica forma
part de les cessions i carregues d’aquests sectors.
Sistema d’equipaments comunitaris
Els sòls ordenats per destinar-los a dotacions i equipaments públics estan inclosos en
Polígons d’Actuació Urbanística i Sector de Millora Urbana, i per tant són sòls de cessió
gratuïta. Els terrenys destinats a sistema d’equipaments no inclosos en cap àmbit de
gestió, són de propietat municipal.
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Valoració de les actuacions en els àmbits de sòl urbà.
L’estudi econòmic efectua una estimació de les repercussions econòmiques que resulten
dels diferents tipus d'actuacions previstes en el sòl urbà, dins els polígons d’actuació i
sector de millora urbana. Aquestes actuacions figura en els quadres annexes al present
apartat.
Pel que fa als Polígons d’Actuació i Sector de Millora Urbana, es preveu la seva execució
en dues etapes, de sis anys cadascuna. La valoració dels respectius costos s'efectua a
partir dels mòduls estimats de cost d'urbanització de vials i d'espais lliures, i el
finançament previst és a càrrec dels agents privats.
En el cas del PAU-01 s’ha reduït el valor unitari de la urbanització de vials, atès que el
polígon destina una part d’aquest viari a aparcament públic i a un carrer de trànsit
restringit.
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12.6

QUADRES ECONÒMICS

12.6.1 AVALUACIÓ ECONOMICA POLIGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA
POLÍGONS D'ACTUACIÓ
POUM AI

DRETS TEÒRICS
INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR
REPERCUSIÓ PER m2 DE SOSTRE
INGRESSOS INDUSTRIA
REPERCUSIÓ PER m2 DE SOSTRE

PAU-01
PAU-02
SUNC
SUNC
RESIDENCIAL RESIDENCIAL

PAU-03
SUNC
INDUSTRIAL

1.526.311,11
1.526.311,11
518,52
0,00
0,00

482.429,63
482.429,63
518,52
0,00
0,00

2.254.500,00
0,00
518,52
2.254.500,00
214,29

URBANITZACIÓ
DESPESES VIALS
REPERCUSIÓ m2 VIAL (€/m2)
DESPESES ESPAIS LLIURES
REPERCUSIÓ m2 ZONA VERDA (€/m2)
GESTIÓ
DESPESES GENERALS (%)

280.478,00
254.980,00
221.800,00
100,00
33.180,00
30,00
25.498,00
10,00

18.590,00
16.900,00
16.900,00
130,00
0,00
30,00
1.690,00
10,00

433.290,00
393.900,00
393.900,00
130,00
0,00
30,00
39.390,00
10,00

VALOR RESIDUAL DEL SÒL
100% o 90% DELS INGRESSOS TOTALS
100% DE LES DESPESES TOTALS
VALOR UNITARI (€/m2 de sòl brut)
2
VALOR UNITARI (€/m de sostre)

1.093.202,00
1.373.680,00
280.478,00
132,83
371,38

415.596,67
434.186,67
18.590,00
169,22
446,69

1.821.210,00
2.254.500,00
433.290,00
100,76
173,10

280.478,00

18.590,00

433.290,00

DESPESES TOTALS

DESPESES PROPIETARIS PARTICULARS
DESPESES AJUNTAMENT
PROGRAMACIÓ
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12.6.2 AVALUACIÓ ECONOMICA SECTORS DE MILLORA URBANA
PLANS DE MILLORA URBANA
POUM AI
DRETS TEÒRICS
INGRESSOS HAB. LLIURE UNIFAMILIAR
REPERCUSIÓ PER m2 DE SOSTRE
DESPESES TOTALS

PMU-01
SUNC RESIDENCIAL
1.689.333,33
1.689.333,33
518,52

URBANITZACIÓ
DESPESES VIALS
REPERCUSIÓ m2 VIAL (€/m2)
DESPESES ESPAIS LLIURES
REPERCUSIÓ M2 ZONA VERDA (€/m2)
GESTIÓ
DESPESES GENERALS (%)

259.825,50
236.205,00
211.770,00
130,00
24.435,00
30,00
23.620,50
10,00

VALOR RESIDUAL DEL SÒL (€)
90% DELS INGRESSOS TOTALS
100% DE LES DESPESES TOTALS
VALOR UNITARI (€/m2 de sòl brut)
VALOR UNITARI (€/m2 de sostre)

1.260.574,50
1.520.400,00
259.825,50
154,77
386,92

DESPESES PROPIETARIS PARTICULARS
DESPESES AJUNTAMENT
PROGRAMACIÓ
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VI.

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

13.1

MARC LEGAL

L’informe de sostenibiltat econòmica (ISE) forma part de la documentació obligatòria dels
diferents instruments que comprenen l’ordenació de les actuacions urbanitzadores, tal
com ve determinat per l’ article 15, apartat 4 de la recent Llei estatal del sòl 8/2007 de 28
de maig. El seu contingut , en línies generals, ve establert pel mateix article 15
d’aquesta Llei estatal i per l’article 12 del Decret Llei de la Generalitat de Catalunya
1/2007 de 16 d’ octubre de mesures urgents en matèria urbanística que modifica
diferents apartats dels articles 59, 61 i 66 del Text refós de la Llei d’ Urbanisme, recollint
el que disposava en aquest respecte la Llei estatal abans assenyalada.
En l’ article 12 del Decret Llei de la Generalitat s’estableix que l’informe de sostenibilitat
econòmica 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”.
En la Disposició transitòria segona, apartat 3, del mateix Decret Llei 1/2007 s’estableix
que l’informe de sostenibilitat econòmica s’haurà d’aplicar als instruments de planejament
aprovats inicialment amb posterioritat a l’1 de juliol de 2007.
En base, per tant, a la legislació vigent s’ha elaborat i redactat aquest Informe de
Sostenibilitat Econòmica relatiu al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de
Pedret i Marzà.
13.2

OBJECTIUS DE l’ISE

Els objectius del present Informe de Sostenibilitat Econòmica són, per una banda
analitzar i justificar la suficiència del sòl destinat a usos productius i, per un altre banda,
estimar l’impacte de les actuacions urbanístiques en les finances municipals i en les altres
administracions, si es dona el cas, que resultin responsables de la inversió i funcionament
dels equipaments i infraestructures necessàries per complir amb els objectius d’aquest
POUM.
13.3

SUFICIENCIA I ADEQUACIÓ DEL SÒL DESTINAT A USOS PRODUCTIUS

Les dades urbanístiques sobre les que es basa el present informe són les relacionades
amb les actuacions que el POUM proposa desenvolupar en un futur en sectors de sòl
urbà no consolidat, i de sòl urbanitzable delimitat. en els que s’implantaran nous
habitatges i noves activitats productives.
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Polígons d’actuació urbanística en el sòl urbà no consolidat.
Les dades bàsiques dels diferents PAU són:
POLIGONS D’ACTUACIÓ

SUPERFÍCIE

EDIFIC.

SOSTRE

SUPERFÍCIE

DE SÒL

BRUTA

TOTAL

VIARI

PAU-01

8.230 m2

0.358

2.944 m2

2.218 m2

PAU-02

2.456 m2

0.379

930 m2

130 m2

PAU-03

18.075 m2

0.582

10.521 m2

3.030 m2

TOTAL

28.761 m2

14.395 m2

5.378 m2

SUPERFÍCIE
ESPAIS
LLIURES
1.106 m2

1.106 m2

Sector de millora urbana en el sòl urbà no consolidat.
Les dades bàsiques dels diferents SMU són:
SECTORS
URBANA

DE

MILLORA

SUPERFÍCIE

EDIFIC.

SOSTRE

SUPERFÍCIE

DE SÒL

BRUTA

TOTAL

VIARI

SMU-01

8.145 m2

TOTAL

8.145 m2

0.400

SUPERFÍCIE
ESPAIS
LLIURES

3.258 m2

1.629 m2

814 m2

3.258 m2

1.629 m2

814 m2

Usos productius
El sostre edificable que s’estima per activitats productives – activitats econòmiques i que
es proposa en el conjunt dels PAU i SMU és:
SECTOR

SOSTRE
ACTIVITATS

POLIGONS D’ACTUACIÓ

2

10.521 m

SECTORS DE MILLORA URBANA
TOTAL

10.521 m

2

NÚM.

NOVA

HABITATGES

POBLACIÓ

13

30

11

26

24

56

Les xifres que relacionen els m2 de sostre per activitats productives amb el nombre de
residents, tan pel que fa als sectors de sòl urbà, indiquen una relació 187 m2st/habitant,
ràtio que es troba per sobre de les superfícies de sostre comercial que s’estima l’hi
correspondrien a la nova població, essent també superior als estàndards òptims per
municipis petits, en el que s‘inclou el comerç quotidià i el comerç de bens més duradors.
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13.4

ESTIMACIÓ DE L’IMPACTE EN LES FINANCES PÚBLIQUES.

En el present apartat es valora els impactes sobre les finances municipals, en tant que
administració responsable tant de la implantació dels nous equipaments i de les
infraestructures i serveis que han de servir als nous creixements previstos pel POUM,
com del seu posterior manteniment.
Les actuacions urbanístiques previstes desenvolupar al diferents sectors, poden generar
dos tipus d’impactes en les finances de les administracions: un, relatiu als nous ingressos
i despeses de capital – inversions - de caràcter extraordinari, que es troben vinculades a
la seva implantació i desenvolupament i, dos, als ingressos i despeses corrents o de
caràcter ordinari que es derivarà de l’ús, manteniment i reposició de les mateixes i de l’
augment de la població resident.
Impacte sobre els ingressos i despeses de capital de l’ajuntament.
Per la banda de les despeses, la principals inversions municipals que es poden derivar
de l’actuació urbanística són:
-

La construcció dels equipaments del sector

-

La construcció dels habitatges de protecció pública que l’hi corresponguin per
l’aprofitament urbanístic.

-

Les expropiacions de sòl per afectacions viàries

-

Les expropiacions de sòl per afectacions d’espais lliures

Per la banda d’ingressos de capital, l’ajuntament podria obtenir, cas d’alienar el sòl
urbanitzat, l’aprofitament urbanístic que els hi correspongui. Per tant potencialment podria
destinar el producte de l’alienació d’aquests aprofitaments urbanístics per cobrir total o
parcialment la inversió prevista en els equipaments de cada sector.
D’acord amb els supòsits i raonaments exposats i en base a les xifres i estimacions
realitzades sobre els ingressos i despeses de capital que es poden derivar per
l’ajuntament del desenvolupament urbanístic previst al POUM i que es proposa al
municipi, es pot concloure que el seu impacte sobre la hisenda municipal pot ser
sostenible econòmicament si es té en compte que aquest te una capacitat no esgotada
per obtenir finançament extern a llarg termini.
Sobre les despeses de capital d’altres administracions.
La inversió pública que es planteja derivar de la implementació dels diferents sectors a
altres administracions són estrictament aquelles que ja ara són de la seva absoluta
competència, i per tant la seva naturalesa correspon finançar al govern de la Generalitat
de Catalunya o a altres administracions.
Sobre els ingressos i despeses corrents, municipals.
Els principals efectes sobre els ingressos i despeses corrents de la hisenda municipal pel
desenvolupament urbanístic del POUM són els que provinguin del normal funcionament
dels nous equipaments i que, des del punt de vista competencial, tindran que anar a
càrrec de l’ajuntament, mes els propis que es derivaran de la nova població resident i de
l’ocupació dels nous habitatges construïts.
Pel que fa al funcionament dels equipaments, a priori resulten difícils de quantificar doncs
l’ajuntament no ha determinar l’ús definitiu del sòl que els diferents sectors qualifiquen
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d’equipament. En qualsevol cas, hi ha que considerar que una bona part de les mateixes
seran compensades pel cobrament de taxes o preus públics pels nous serveis que
s’ofereixin.
Quan a l’estimació de l’impacte de la resta d’aspectes del desenvolupament del diferents
sectors sobre els ingressos i despeses corrents municipals, i atenent a les principals
partides que poden quedar afectades, s’ ha considerat:

1. per la banda dels ingressos, les principals partides que poden
experimentar els augments més significatius com són:
- l`impost sobre bens immobles - IBI
- l’impost sobre construccions,
- les taxes per llicències d’ obres,
- la taxa de recollida d’escombraries sobre els nous habitatges construïts
- les transferències corrents de l‘Estat que corresponguin a l’ augment de la
població resident.
El ingressos procedents de l’IBI es situen, en la major part dels municipis, en un
valor mitjà de 1,50 € per metro quadrat de sostre construït i per any, augmentant
aquest valor mitjà a uns 2,90 €/m2 sostre-any si ens centrem en els sostres
destinats a usos residencials en sectors de nova creació.
L’aplicació d’un valor unitari mitja de 2,2 €/m2 sostre-any sobre els sostres dels
diferents sectors a on el POUM preveu un desenvolupament urbanístic, ens situa
amb un nivell d’ingressos anuals que cobreixen sobradament l’import de les
despeses que corresponen a l’ajuntament per a cada un dels referits sectors.

2. per la banda de les despeses, els principals augments a contemplar
corresponen a les partides de:
- serveis d’enllumenat,
- neteja i recollida d’escombraries,
- el manteniment i reposició de l’ espai públic – vials, zones verdes, espais lliures i
altres
- la possible major dotació de personal i organització municipal per atendre el nou
desenvolupament urbanístic.
Els augments en les despeses corrents derivats dels nous serveis a la propietat que
poden comportar les actuacions urbanístiques previstes al POUM han de ser cobertes per
l‘aplicació de les taxes corresponents, tal com estableix la llei reguladora de les hisendes
locals junt amb els majors ingressos a percebre per concepte d’IBI dels nous habitatges i
dels nous locals per activitats productives i l’ impost sobre construccions.
L’augment de les despeses municipals que pugui comportar el manteniment de les noves
infraestructures i els serveis als nous residents i activitats, derivat del desenvolupament i
execució del POUM, s’ha de considerar que serà cobert amb el previsible augment dels
nous ingressos corrents municipals que també podrà generar, si es manté l’estructura
que mostren les hisendes municipals amb la liquidació dels pressupostos municipals en
els darrers exercicis. Aquestes despeses de manteniment es situen, en municipis de
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característiques semblants, sobre 2,00 €/m2-any pel que fa a espais lliures i 2,50 €/ m2any pel que fa a la vialitat. L’aplicació d’aquests valors unitaris sobre els m2 de sòl
urbanitzat destinat a espais lliures i vialitat ens situa amb un nivell de despeses per
manteniment econòmicament sostenible quan els relacionem amb els ingressos que es
generaran pel desenvolupament dels diferents sector analitzats.
Quan a les despeses en relació a la nova organització i dotació municipal que podria
requerir la major gestió i control urbanístic que generi el desenvolupament dels diferents
sectors, es de preveure que les despeses no augmentin de forma significativa i que
aquests menors augments de les despeses podran ser compensats pels majors
ingressos abans estimats que es derivaran de l’impost municipal sobre construccions.
13.5

CONCLUSIONS DE l’ISE

D’acord amb les xifres i supòsits exposats i raonats, els efectes del desenvolupament
urbanístic previst en el POUM de Pedret i Marzà, amb una dotació de sostre per a usos
residencials en la proporció i tipologies establertes en el planejament general, amb la
influència que se’n deriva sobre els ingressos i despeses de capital i els ingressos i
despeses corrents de l’ajuntament, avui per avui i en base a l’estructura pressupostaria i
financera que presenta la hisenda municipal, es consideren en termes econòmics i
financers com clarament sostenibles i no se’n deriven conseqüències que puguin afectarla negativament.
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POUM DE PEDRET I MARZÀ
DOCUMENT IV – MEMÒRIA DEL POUM

Pedret i Marzà, agost 2014

Per l’equip redactor del POUM
PAU-CD, SLP
Nuria Díez Martínez, arquitecta
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