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1. MEMÒRIA INFORMATIVA
1.1. Antecedents. Planejament general que es desenvolupa.
La Modificació Puntual número 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Regencós
delimita l’àmbit de sòl urbanitzable SPU1* Camí del Cementiri-Cremany.
Aquest àmbit respon a la unificació i redefinició de l’àmbit dels sectors SPU1 Camí del Cementiri i
SMU 6 Carrer Cremany que havia delimitat el POUM de Regencós aprovat definitivament el 29 de
juny de 2006 (DOGC de 21 de novembre de 2006), amb la finalitat que ambdós siguin objecte d’un Pla
Parcial Urbanístic i d’un desenvolupament conjunt, als efectes de realitzar un tractament en
continuïtat, donant una millor solució al front del carrer Cremany davant del recinte murat,
preservant el Camí del Cementiri i evitant la construcció de blocs plurifamiliars que el planejament
general de 2006 preveia pel SMU 6, i excloent de la transformació sòls al nord del nucli urbà, que
passen a ser no urbanitzables, i la cantonada del carrer Cremany amb el camí del Cementiri, que es
consolida com a sòl urbà.
El present Pla Parcial Urbanístic té per objecte desenvolupar el referit sector SPU1* i conté totes les
determinacions per a l’ordenació urbanística detallada de l’àmbit d’acord amb les determinacions del
Planejament general.

1.2. Informació pública i informe dels organismes sectorials del Pla Parcial aprovat inicialment
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Regencós, en sessió ordinària del dia 17 de desembre de
2019, va aprovar inicialment, per unanimitat, el Pla Parcial del sector SPU-1* tot condicionant la seva
aprovació definitiva a l’aprovació definitiva de la Modificació del POUM número 8 que tramita
paral·lelament l’Ajuntament i significant que calia modificar l’article 24 de la normativa en els termes
indicats en l’acord d’aprovació inicial:
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“Caldrà modificar un error material de picatge a les normes urbanístiques en l’article 24.7. en aquest mateix
article caldrà modificar el redactat de la edificabilitat que el projecte de reparcel.lació atorgarà a cada parcel.la
definint els criteris”.
L’expedient complet, de conformitat amb el que estableix l’article 85.4 del Text Refós de la Llei
d’urbanisme, es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, per tal que tota persona
interessada el pogués consultar i presentar si s’escau, les al·legacions que estimés pertinents.
La documentació de l’aprovació inicial es va posar a disposició del públic en general a les oficines
municipals en horari d’atenció al públic. (Carrer Torres Jonama 2, de Regencós) i a la web de
l’Ajuntament de Regencós, secció d’urbanisme. (www.regencos.cat). Els edictes corresponents es van
publicar a: el diari El Punt Avui: 25 de desembre de 2019 i al Butlletí Oficial de la Província Girona: 8
de gener de 2020. A més, l’aprovació inicial es va notificar personalment a tots els propietaris inclosos
en l’àmbit.
Durant el tràmit d’audiència i informació pública s’han presentat escrits d’al·legacions per part de
propietaris minoritaris ubicats dins l’àmbit i en el tràmit previst a l’article 85.5 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, s’han emès els següents
informes: Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’interior de 13 de gener de 2020; informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya de data 31 de gener de 2020 i informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural
Val a dir que tant les al·legacions presentades com els informes emesos pels organismes sectorials
afectats tenen les mateixes consideracions que es van efectuar en ocasió de la tramitació de la
Modificació Puntual número 8 del POUM que es tramita paral·lelament.
En efecte, durant el període d’informació pública de la Modificació Puntual número 8 del POUM es
van rebre al·legacions per part dels mateixos propietaris minoritaris que van presentar al·legacions a
l’aprovació inicial del Pla Parcial, sol·licitant la seva exclusió de l’àmbit de desenvolupament
urbanístic que es delimitava; al·legació que s’ha reiterat en ocasió de la informació pública del Pla
Parcial.
Arrel d’aquestes al·legacions i en estimació de les mateixes es va modificar la Modificació Puntual
aprovada inicialment en el sentit de classificar com a sòl no urbanitzable les parcel·les situades al nord
de l’àmbit, i com a sòl urbà la parcel·la situada a tocar del nucli urbà.
En data 25 de febrer de 2020, el Ple municipal va acordar l’aprovació provisional de la Modificació
Puntual del POUM en relació amb els sectors SMU6 i SPU1.
Durant el període posterior a l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM, s’han
rebut tres informes sectorials que van ser sol·licitats en el termini d’informació pública i que tenen les
mateixes consideracions pel que fa a la tramitació del present Pla Parcial. Es tracta dels informes de
l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’informe de Protecció civil dels Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i de l’informe dels Serveis Territorials a Girona
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Arrel d’aquests informes s’ha redactat un estudi hidràulic d’inundabilitat i s’han reconsiderat alguns
aspectes que s’han concretat en les previsions d’un nou document de Modificació Puntual del POUM
que afectaran l’ordenació del sector a l’hora de redactar el Pla Parcial i el Projecte d’Urbanització que
han de concretar les previsions de la Modificació.
En concret, en referència a les prescripcions de l’informe de l’ACA, no es consideren necessàries noves
obres d’infraestructura hidràulica i no es preveuen nous ponts, passos i obres de fàbrica sobre la llera.
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Sí que s’ha incorporat a la normativa de la Modificació Puntual del POUM l’obligació que tots els nous
sòls privats edificables se situïn fora de la línia d’inundabilitat Q=500; l’obligació que la sortida de la
xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent es dissenyi de forma adequada per evitar alteracions
del flux d’aigua; l’obligació de delimitar en el Pla Parcial i el Projecte d’Urbanització una reserva del
sòl i el pressupost necessaris per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi; i l’obligació del
promotor de sol·licitar una autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua prèvia a l’inici de les obres
d’urbanització.
Finalment, en relació a l’informe dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, s’ha introduït a la normativa de la Modificació Puntual del POUM la
previsió de l’execució del planejament la indicació del desenvolupament gradual, de més a prop a mes
lluny del nucli urbà, per tal que sigui recollit al Pla Parcial.

A la vista del nou document de Modificació Puntual número 8 del POUM, en estimació de les
al·legacions presentades i dels informes sectorials, s’adapta el Pla Parcial al nou àmbit determinat per
la Modificació Puntual del POUM, mantenint els criteris generals d’ordenació però amb canvis que
afecten l’ordenació de zones i sistemes.

Pel que fa als informes sectorials emesos durant la tramitació del Pla Parcial, a banda de l’Informe de
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, en el mateix sentit del que ja va
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incorporar la Modificació del POUM, s’ha pronunciat favorablement l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya en data 31 de gener de 2020.
A més, el Pla Parcial aprovat inicialment també va ser informat favorablement per la Direcció General
de Patrimoni Cultural en data 10 de febrer de 2020. Aquest informe fa diverses recomanacions
arquitectòniques, en relació al manteniment de la traça i les característiques del camí del Cementiri, el
manteniment de l’entorn del torrent i els murs tanca de paredat existents, el tractament de la zona
d’aparcament mantenint el caràcter paisatgístic actual, el desenvolupament de la proposta en dues
etapes i el creixement recolzat a vials, plantejant la recomanació d’evitar l’ordenació repetitiva i la
implantació de piscines a totes les parcel·les, així com d’estudiar la ubicació dels habitatges protegits
en filera a continuació del nucli urbà per lligar amb la compacitat del nucli i no traslladar l’amplada de
carretera al vial urbà d’accés a la zona.
En relació a aquests aspectes, la normativa del present document ha introduït requeriments que haurà
de complir el Projecte d’Urbanització pel que fa al manteniment de la traça i el caràcter dels vials i
especialment del camí del Cementiri, el manteniment de l’entorn del torrent i els murs tanca de
paredat existents i el tractament de la zona d’aparcament.
Pel que fa al desenvolupament de la proposta en dues etapes, la introducció del tipus d’ordenació
alineat a vial i la tipologia de cases unifamiliars amb piscina repetides, l’objecte de la Modificació de
POUM número 8 que es desenvolupa per aquest Pla Parcial no modifica les etapes de
desenvolupament ni els tipus d’ordenació previstos al POUM per a aquest àmbit, aspectes tots ells que
van ser informats favorablement en el seu dia en el marc de l’ordenació general del municipi per part
del Departament de Cultura. Tot i això, es podrà desenvolupar el creixement en dues etapes, que
correspondran als àmbits per sota i per sobre el camí del cementiri.
Així mateix, en relació a la recomanació sobre la limitació de les piscines, aquestes es limitaran als
espais mancomunats.
Finalment, en relació a la continuïtat de la tipologia compacta amb el nucli urbà, la nova ordenació
reserva un equipament per a l’illa situada en continuïtat amb les cases del nucli urbà, que es podrà
ordenar amb un volum que completi aquesta illa amb la compacitat adequada per a donar-li un
acabament correcte a les illes tancades d’aquesta àrea. Les edificacions en filera destinades a habitatge
de protecció formen en si mateixes un volum exempt, amb una lògica similar a la dels edificis d’aquest
entorn, i que al mateix temps permet una construcció racional i econòmica, adequada a la tipologia
d’habitatge assequible.
A la vista d’allò que disposa l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme, cal significar que les
modificacions introduïdes com a conseqüència del tràmit d’informació pública i dels informes
sectorials donen lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les
zones i els sistemes urbanístics i el Pla Parcial modificat s’haurà d’aprovar inicialment per segona
vegada abans d’ésser sotmès novament a informació pública.

1.3. Informació de l’àmbit
En l’actualitat, el sector SPU1* es troba sense edificar (a excepció del pou situat a l’inici del camí del
Cementiri) i es troba ocupat per camps de conreu i un bosquet d’alzines i pins que el present Pla
Parcial preserva com a zona verda.
El camí del Cementiri que travessa l’àmbit, és un element identitari del sector i el present Pla Parcial
preveu el seu tractament adequat. A l’extrem ponent de l’àmbit hi ha un petit torrent que limita amb
el sòl no urbanitzable.
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1.4. Iniciativa del Pla Parcial
D’acord amb el planejament general d’aplicació, l’execució urbanística del Sector SPU1* serà pel
sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica.
En aquest context, el Pla Parcial Urbanístic es formula per GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L.,
amb NIF B08373250, i domicili social al carrer de Doctor Fleming 13 de Barcelona (CP 08017).
La referida entitat és propietària del 97,58% del sector SPU 1*, en tant titular de les parcel·les
cadastrals 3948701EG1434N0001QK i 3947901EG1434N0001RK, que sumen 40.829 m² de superfície en
conjunt.
La formulació del Pla Parcial s’empara en l’article 101.1 del TRLU.
1.5. Estructura de la propietat de l’àmbit
L’estructura de la propietat de l’àmbit, del que el promotor del present Pla Parcial Urbanístic ostenta
la titularitat del 97,58%, segons es grafia en el següent plànol:
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Referència cadastral

Propietat

A

3948701EG1434N0001QK

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L.

19.085 m²

45,61%

B

3947901EG1434N0001RK

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L.

21.744 m²

51,97%

F

3746523EG1434N0001TK

GAE 2001 S.L.

1.011 m²

2,42%

Total propietats
Camins públics que mantenen el seu destí
Total àmbit

Superfície

41.840 m²
1.420 m²
43.260 m²

En tant que és un Pla Parcial d’iniciativa privada i de conformitat amb allò que disposa l’article 102.3.
en el tràmit d’informació pública posterior a la seva aprovació inicial s’hauran de citar personalment
els propietaris de l’àmbit i l’aprovació definitiva també s’haurà de notificar a tots els propietaris.
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2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ
2.1. Objecte i criteris de l’ordenació
L’objecte del Pla Parcial és desenvolupar el planejament urbanístic general del sector de sòl
urbanitzable SPU1* Camí del Cementiri-Cremany, delimitat per la Modificació del POUM número 8
mitjançant l’ordenació detallada del seu àmbit territorial que s’emmarca en les previsions d’execució
immediata que la referida Modificació del POUM plantejava.
La proposta qualifica el sòl, regula els usos i els paràmetres de l’edificació, assenyala alineacions i
rasants, estableix uns criteris i un pressupost orientatiu de les obres d’urbanització que es concretaran
en un Projecte d’urbanització, i preveu la localització concreta dels terrenys on s’ha de materialitzar la
reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
El sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany, delimitat per la Modificació del POUM número 8 té
una superfície de 43.260 m².
L’edificabilitat bruta del sector és, segons la Modificació del POUM número 8, de 0,2217 m²st/m²s, i
permet una edificabilitat màxima de 9.591,60 m²st. Dels 9.591,60 m²st, el 80% -amb una densitat de 45
habitatges- es destina a habitatge lliure i el 20% -amb una densitat de 13 habitatges- a habitatge
protegit de règim general.
Pel que fa als sistemes que es contemplen pel sector SPU 1*, es preveu un mínim del 40% de la
superfície del sector.
Concretament, la fitxa del planejament general en relació amb el sector SPU1* és la següent:
Sector de Planejament Urbanístic: SPU-1* - Camí del Cementiri / Carrer Cremany
1.- Objectius
A partir del nou accés del nucli, enllaçar els diferents àmbits urbans consolidats del municipi
respectant tots els camins històrics, eixamplar el front de ponent del nucli murat, amb respecte i
integració en les visuals de les edificacions tradicionals del nucli antic, preservar el bosquet
d’alzines i pins existent com a espai lliure públic i proposar una amplia zona d’equipaments i
d’aparcaments
2.- Superfície
43.260 m²
Les reserves de sòl per a vialitat, zones verdes i equipaments seran del 40% de la superfície del
sector.
3.- Condicions d’ordenació
- Tipus d’ordenació:
Un màxim del 80% del sostre per a edificació unifamiliar aïllada o apariada.
Un mínim del 20% del sostre per a edificació unifamiliar alineada en filera amb reculada a vial.
- Densitat bruta: 13,40 hab/ha
- Habitatges: 58
- Edificabilitat bruta: 0,2217 m² sostre / m² sòl
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4.- Condicions de gestió
Per desenvolupar el planejament caldrà redactar i tramitar un Pla Parcial urbanístic que haurà
de contenir totes les determinacions pertinents per a l’ordenació urbanística detallada del
sector.
L’execució urbanística del sector serà pel sistema de reparcel·lació amb la modalitat de
compensació bàsica. És necessari també formular i tramitar els corresponents projectes de
reparcel·lació i d’urbanització.
5.- Condicions d’urbanització
El Pla Parcial haurà de preveure la creació d’un vial que perllongui el nou accés al poble a partir
de la rotonda fins a l’extrem nord del nucli urbà. A nivell de zones verdes caldrà preservar el
bosquet d’alzines i pins existent com a espai lliure públic. A nivell d’equipaments, el Pla
proposarà una amplia zona d’aparcament així com un àmbit d’equipaments, la ubicació del
qual es definirà en el desenvolupament del sector.
S’inclourà dins l’entorn urbanitzat el pou existent al camí del cementiri que està inclòs al
Precatàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Regencós
6.- Sanejament i protecció enfront la inundació
En la redacció del Pla Parcial i el Projecte d’Urbanització es tindran en compte les prescripcions
següents:
- L’ordenació no preveurà la implantació de sòls privats o noves edificacions en l’àmbit afectat
per l’avinguda de 500 anys de període de retorn del torrent existent
- L’ordenació inclourà un espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis
tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’espais lliures públics, on s’hi
ubicaria un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap
sistema de sanejament en alta.
- La sortida de la xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent es dissenyarà de tal forma que
cap element de l’obra de sortida sobresurti del talús de la secció de la llera per evitar alteracions
del flux d’aigua pels cabals de riuada i fenòmens d’erosió localitzada.
- L’inici de les obres d’urbanització requerirà l’autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua,
que haurà de sol·licitar el promotor d’urbanització aportant el corresponent projecte executiu
redactat d’acord amb les prescripcions anteriors.
7.- Termini d’execució
S’estableix un termini total de 5 anys, des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del
POUM, dels quals 2 anys per realitzar el planejament derivat i la gestió (el planejament derivat
es podrà tramitar de manera simultània amb la modificació puntual del POUM) i 3 anys per a la
construcció dels habitatges.
El Pla d’Etapes del Pla Parcial contemplarà la possibilitat d’executar el desenvolupament
gradualment des de les zones més properes a la carretera i a les zones urbanes consolidades cap
a les àrees confrontants amb el sòl no urbanitzable.
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8.- Reserva d’habitatge protegit
20% del sostre de nova implantació
9.- Protecció contra incendis
El sector haurà de de disposar d’hidrants contra incendis d’acord amb el que estableixen
l’article 2.e) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals; l’article 8.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana;
la secció 4 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27
de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic; i la Instrucció
Tècnica Complementària SP-120.
El sector haurà de tenir les condicions d’entorn i accessibilitat dels bombers previstes a la secció
5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març,
pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Es disposarà una franja de protecció respecte de la forest amb les característiques que estableix
l’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals; l’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana;
la secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); i l’article 179 de la Llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic.
Es tindran en compte les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en
relació a ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i
d’emmagatzematge que determina l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra
incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre.
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2.2. Descripció
La proposta consisteix, a partir del nou accés del nucli des de la rotonda de la carretera GI-653,
enllaçar els diferents àmbits urbans consolidats tot mantenint i potenciant els elements més identitaris
existents com són el camí del cementiri, el bosquet i el torrent. Es projecta un creixement urbà en
edificació unifamiliar aïllada, apariada o en filera de baixa densitat.

Imatge de l’ordenació. Imatge orientativa, no normativa

2.2.1. Determinacions relatives als sistemes urbanístics
- Vialitat (V i Vv): Se situa en relació de continuïtat amb la trama urbana de forma que es
mallen tots els carrers, camins i andrones existents. Es prolonga el vial nou d’accés al nucli,
l’Avinguda de la Font, fins a la prolongació del carrer de les Cases Noves que travessarà l’àmbit
en sentit est-oest; es manté la traça del camí del Cementiri, en el qual la urbanització mantindrà
els elements d’interès (ametllers i pou) i el caràcter rural, el camí que travessa el bosquet i el
carrer de Cremany; i es proposen altres vials secundaris amb preferència per a vianants (Vv). El
tractament de tots els vials en el projecte d’urbanització tindrà en compte el caràcter de transició
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entre el sòl urbà i el no urbanitzable, mantenint al màxim els elements d’interès paisatgístic com
les traces existents, la topografia, paredats, vegetació, etc.
Es proposa potenciar l’ús per a vianants del camí del cementiri que es manté com a eix identitari
del municipi.
Aparcament (A): D’acord amb l’article 101 de les Normes del POUM de Regencós, es
destina un espai no annex als vials a aparcament per a un mínim de 29 places que corresponen
al 50% del nombre d’habitatges previstos al sector. Se’n farà un tractament paisatgístic.
- Sistema d’espais lliures (LL): Principalment es concentra a l’oest del sector, en el bosquet
d’alzines i pins existent que mantindrà el seu caràcter i es destinarà a jardí públic i a àrea
d’esbarjo i jocs. Un segon sòl d’espais lliures acompanya la part superior de la riera Petita i dona
lloc a un espai que servirà com a franja de protecció de la zona inundable per a l’avinguda de
500 anys de període de retorn i de protecció d’incendis al perímetre de la zona boscosa, amb un
camí d’accés per als bombers segons determina el Codi Tècnic de l’Edificació.
El Pla preveu una superfície de 7.338 m², reserva superior a la reserva mínima que preveu
l’article 65 del TRLU.
Article 65.3 TRLU. Reserves mínimes de zones verdes i espais lliures públics
Dels sistemes previstos, els mínims per a zones verdes i espais lliures públics seran els següents:
20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la superfície de
l’àmbit:
• 9.591,60 m² de sostre x 20 m² sòl / 100 m² sostre = 1.918,32 m²
• 10% de 43.260 m² de sòl = 4.326 m²
I una reserva complementària de 10 m² per a sistemes d’espais lliures i equipaments per cada
nou habitatge:
• 10 m² x 9 habitatges = 90 m²
Per tant, l’espai lliure públic tindrà una superfície mínima de 4.416 m².
D’acord amb els articles 100 i 101 de les Normes del POUM de Regencós, els sistemes d’espais
lliures públics també hauran de respectar les condicions i mòduls mínims següents:
a) 18 m2 / habitatge destinats a Jardins públics entenent com a tal el terreny que posseeixi les
condicions necessàries per la plantació d’espècies vegetals i que per la seva funció queda
garantit l’assolellament. En aquest cas són necessaris 58 hab. x 18 m²/hab. = 1.044 m²
b) 3 m2 / habitatge destinats a Àrees d’esbarjo i jocs infantils que hauran d’equipar-se amb els
aparells i elements de joc necessaris per la seva funció. En aquest cas són necessaris 58 hab. x 3
m²/hab. = 174 m²
Les àrees corresponents als espais lliures anteriors s’ubicaran al bosquet existent, que té una
superfície molt superior i que podrà comptar amb jocs infantils integrats en la natura.
- Equipaments comunitaris (E): Els equipaments se situen completant les edificacions existents
amb mitgera amb l’àmbit de planejament, i es preveu una reserva de 2.686 m², superior a la
reserva mínima que preveu l’article 65 del TRLU. Mentre no es desenvolupin es podran utilitzar
transitòriament com a aparcament públic.
Article 65.3 TRLU. Reserves mínimes d’equipaments
Els mínims per a equipaments de titularitat pública seran els següents:
13
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El valor inferior entre 20 m² de sòl per cada 100 m² de sostre o 20 m² de sòl per habitatge, amb
un mínim del 5% de la superfície de l’àmbit:
• 9.591,60 m² de sostre x 20 m² sòl / 100 m² sostre = 1.918,32 m²
• 58 habitatges x 20 m² = 1.260 m²
• 5% de 43.260 m² de sòl = 2.163 m²
I per tant l’equipament públic tindrà una superfície mínima de 2.163 m².
- Sistema hidrològic (SH): Es tracta d’una franja arbrada que ressegueix la riera Petita situada
a l’oest del sector i que garanteix una millor connectivitat ecològica. Es mantindrà el seu entorn
en un estat natural, tant en la part que té aquesta qualificació com en la que es qualifica d’espais
lliures.
- Sistema general de serveis tècnics / Sistema general d’espais lliures públics: Espai situat
amb front al carrer Ample on s’ubicaria un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui
possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta o alternativament com a ampliació de
l’espai lliure públic veí.

2.2.2. Determinacions relatives als usos del sòl i als paràmetres edificatoris
Es proposa l’ordenació per a l’ús privat dels espais no ocupats pels sistemes. Se’ls atorguen dues
qualificacions diferenciades que responen als dos tipus d’ordenació:

- Zona 4, subzona d: Edificació aïllada o apariada. El projecte de reparcel·lació concretarà la
parcel·lació, que haurà de complir les mides de parcel·la mínima (350 m²) i façana mínima a vial
(11 ml), admetent-se l’agrupació parcel·laria sempre que les parcel·les unifamiliars superin la
superfície i façana mínimes establertes, o l’agrupació pugui assolir en conjunt la suma de
superfícies de parcel·la i façana mínima que corresponen als habitatges unifamiliars que
contingui. Els habitatges hauran de respectar les condicions d’edificació de la zona i s’haurà de
formalitzar el caràcter mancomunat i indivisible de la parcel·la mitjançant la inscripció al
Registre de la Propietat.
Es proposa una volumetria d’edificació aïllada o apariada, amb edificis de PB+1. Els edificis se
situaran alineats al llarg dels carrers. Aquesta implantació ha d’evitar la formació d’edificacions
de gran llargada, i per tant, només podran ser continues en PB mitjançant l’edificació auxiliar.
Les parts de la parcel·la que no s’ocupin amb edificació conservaran al màxim l’arbrat existent, i
en els casos en que s’eliminin arbres es replantaran. En els espais lliures d’edificació
mancomunats es podran construir piscines. La resta de la parcel·la serà enjardinada. Es podran
pavimentar només les àrees necessàries per a accessos rodats i de vianants, i adjacents a
l’habitatge que hauran de respectar al màxim l’arbrat existent.
•

Usos permesos: Habitatge, residencial, hoteler, administratiu, sanitari, sociocultural,

esportiu.
•

Nombre màxim d’habitatges: 45

•

Ocupació màxima: 50% que inclourà una possible construcció auxiliar. El 40% de la

superfície de la parcel·la haurà de ser permeable.
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•

Edificabilitat màxima: L’edificabilitat màxima per a tota la zona 4 d serà de 7.673,28 m². El

projecte de reparcel·lació adjudicarà el sostre a cadascuna de les parcel·les resultants, amb un
màxim de 220 m² de sostre per a cada parcel·la unifamiliar. Les construccions auxiliars, llevat de
les piscines que no sobresurtin de la rasant i les pèrgoles, computaran a efectes d’edificabilitat.
Es limita el sostre màxim acumulable de les edificacions principals a 440 m². Si més no, les
edificacions auxiliars en planta baixa podran ser continues.
•

Separacions: Les separacions a qualsevol límit seran de 3 metres llevat de la mitgera de les

construccions apariades. Les construccions auxiliars, les pèrgoles i les piscines es podran situar
dins les franges de separació amb un màxim de 35 m² de superfície construïda i 3,00 m d’alçada.
•

Alçada reguladora: 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.

•

Places d’aparcament: Es preveuran les places d’aparcament previstes a l’article 259 de les

Normes del POUM i podran ser tancades, sota pèrgola o a l’aire lliure.

-

Zona HP SPU1*: Habitatge unifamiliar en filera amb una reculada a vial de 5 metres.

•

Usos permesos: Habitatge protegit en règim general.

•

Parcel·la mínima: 125 metres

•

Façana mínima de parcel·la: 5 metres.

•

Alçada reguladora màxima: 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.

•

Nombre màxim d’habitatges: 13.

•

Fondària màxima edificable: 15 metres.

•

Ocupació màxima: 60%. El 30% de la superfície de la parcel·la haurà de ser permeable.

•

Edificabilitat màxima: 1.918,32 m²

•

Separacions: Les separacions mínimes a l’espai lliure públic seran d’1,50 metres.

•

Alçada reguladora: 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.

•

Places d’aparcament: Es preveuran les places d’aparcament previstes a l’article 259 de les

Normes del POUM i podran ser tancades, sota pèrgola o a l’aire lliure.

2.2.3. Determinacions relatives a l’habitatge protegit.
La construcció d’habitatges de protecció pública és materialitzarà en els terrenys qualificats de zona
HP SPU1* amb aquesta finalitat.
S’hi destinarà un 20% del sostre del sector.
Els terrenys destinats a la construcció d’habitatge protegit, assenyalats al plànol de zonificació o.1 amb
la clau HS SPU 1*, se situen al costat del bosquet que es preserva com a zona verda (d’acord amb un
dels objectius principals del Pla), al costat del carrer Ample i amb accés des d’un carrer de nova
creació perpendicular al carrer Ample.
L’habitatge protegit se situa en continuïtat amb sòls residencials lliures del sector i de la resta del
municipi, atès que el sector enllaça els diferents àmbits de sòls urbans consolidats, generant per tant
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una barreja dels diferents règims d’habitatge. D’aquesta manera es garanteix una accessibilitat
correcta i es promou la cohesió social, tal com demana la memòria social de la MPOUM que
desenvolupa aquest Pla Parcial.
2.2.4. Quadres de dades. Reserves per a sistemes. Comparativa MPOUM
Zonificació
Sòl
públic

Mínims

Sòl PP

Sostre

Habitatges

V- Vialitat

-

7.642,00 m²

-

-

Vv-Vialitat preferència
vianants

-

-

-

-

-

A-Aparcament

29 places

1.504,00 m²
628,00 m²
> 29 places

LL- Sistema d’espais lliures

4.416,00 m²

7.338,00 m²

-

-

E- Equipaments
comunitaris

2.163,00 m²

2.686,00 m²

-

-

-

919,00 m²

-

-

SH-Sistema hidrològic
ST / LL

342,00 m2

Sistema de serveis tècnics /
Sistema d’espais lliures

Sòl
privat

Subtotal

17.304,00 m²
40%

21.059,00 m²
48,68%

-

-

Zona 4 d

-

20.501,00 m²

7.673,28 m²

45 hab.

HP SPU1*

-

1.700,00 m²

1.918,32 m²

13 hab.

Subtotal

-

22.201,00 m²

9.591,60 m²

58 hab.

43.260,00 m²

-

-

Total

Les reserves de sistemes estan per sobre de la reserva mínima del 40%.
El sostre total, la reserva per a habitatge protegit i el nombre total d’habitatges s’ajusten a les
previsions de la Modificació puntual número 8 del POUM de Regencós.

2.2.5. Alineacions i rasants
Es defineixen perfils longitudinals i transversals al plànol corresponent.

2.2.6. Determinacions relatives als serveis urbanístics i a les obres d’urbanització
El Projecte d’Urbanització que desenvoluparà el Pla Parcial, es preveuran les propostes dels serveis
següents:
- Distribució xarxa elèctrica en BT
Actualment la zona no disposa d’infraestructura elèctrica, però segons plànols existents, propera a la
zona hi han 2 Centres de Transformació MT/BT de Cia des d’on podríem alimentar la zona d’actuació.
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-

Centre de Transformació 1: Situat en zona Carrer Ample, camí A i Riera Perafita, en un camí de
terra paral·lel a la C-31.

-

Centre de Transformació 2: Situat cantonada Avinguda de la Font i Carrer Ample.

Partint d’aquests Centres de Transformació (CT), s’alimentarà la urbanització amb tantes línies de
baixa tensió segons plànols i validats per Cia, dividint la urbanització en dues possibles zones, una per
a cada CT.
La línia alimentarà els diferents quadres de distribució ubicats en la urbanització per dotar d’energia
elèctrica als diferents usuaris.
La seva instal·lació es realitzarà dins de tub PE de 160 mm de diàmetre.
En els encreuaments de les calçades es col·locaran dos tubs de diàmetre 160 que es cobriran amb
formigó.
La tensió de servei es preveurà per 400/230 V.
El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable d’Alumini de 240mm2 de secció fins arribar a
la caixa general de protecció (CGP) per a les previsions de les zones d’equipaments comunitaris i als
armaris de distribució urbana (CDU) col·locats en el límit de cada dos parcel·les dels habitatges
unifamiliars, on es deixa a l’espera de connexió d’abonat en el seu moment.
- Distribució Enllumenat Públic
Per a la realització de la proposta d’enllumenat públic, s'haurà de tenir en compte els següents
objectius:
Proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per a obtenir la màxima seguretat del tràfic, tant de
vehicles com de vianants, procurant reduir al mínim l'enlluernament o incomoditat visual. Es vol
aconseguir un nivell de contaminació lumínica molt reduït sense que això afecti a la bona visibilitat
dels usuaris.
Eliminar les zones fosques per tal d'augmentar la seguretat ciutadana enfront la delinqüència.
Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva eficàcia.
En el càlcul del nivell d’il·luminació i factor d'uniformitat a assolir en l'estudi es tindrà en compte tota
una sèrie de factors com són: el carrer i la seva amplada, el nivell de trànsit de vehicles i de vianants.
Els vials que es projecta il·luminar estan constituïts dins una zona en la qual es preveu certa circulació
de vianants així com trànsit de vehicles.
Es realitzarà una distribució de les lluminàries tal i com s'expressa en els plànols, amb la finalitat
d'aconseguir un nivell d'il·luminació recomanat per les vies de trànsit mixta de vehicles i vianants,
amb un enlluernament reduït i una qualitat ambiental i estètica acurada.
El tipus de lluminàries seran definides d’acord amb els models que actualment hi ha instal·lats en la
zona.
La connexió dels diferents circuits es realitzarà segons s’indica en plànols.
Lluminàries.
Les lluminàries seran fàcilment desmuntables i la reposició de la làmpada i l’equip podrà ser
efectuada sense dificultat.
Aquestes protegiran adequadament les làmpades dels agents atmosfèrics per una banda, i de la pols i
efectes mecànics per l'altre.
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Permetran tanmateix el funcionament de les làmpades i en el seu cas, de l'equip, en condicions
normals de temperatura, essent de la mateixa manera resistents a les condicions atmosfèriques del
lloc.
El models instal·lats en qualsevol cas seran tipus LED o similar. Depenent de si estan situades en vials
transitats/vianants i en vials nomes vianants, se proposaran de dos tipus.
Ambdues lluminàries estaran muntades sobre columnes estàndards.
Les columnes s'ancoraran al terra, mitjançant perns a l'efecte, ancorats tanmateix al terreny mitjançant
les corresponents foses o cimentacions de formigó, havent rebut en la seva construcció els tubs
protectors dels conductors, així com el cable de terra i de la piqueta.
El cable de terra a l'interior de la cementació estarà protegit amb un tros de tub de PVC corrugat de 21
mm. de diàmetre mínim, de manera que el cable de coure quedi solt i lliure a l'interior de la fosa.
Xarxa de Terra.
Les masses metàl·liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els quals s'uniran a la
xarxa de posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les seves derivacions.
Es crearà una xarxa equipotencial amb tota la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa estarà formada
per cable de coure despullat de 35 mm² enterrat, que es connectarà a totes les faroles.
Cada farola estarà connectada a terra d'acord amb la instrucció MIE BT 039.
Línies de subministrament.
Des del Centre de transformació respectiu, sortirà l’alimentació cap al quadre de comptatge
corresponent i d’aquest al quadre de protecció i maniobra, situat dins d’un mateix quadre a peu de
vorera. D’aquí ja enllaçarem amb tots els llums amb cables del tipus 0'6/1kV, i amb una secció mínima
de 6 mm² per fase.
La seva instal·lació es realitzarà dins de tub K de 90 mm de diàmetre.
En els encreuaments de les calçades es col·locaran dos tubs K de diàmetre 90 que es cobriran amb
formigó. En l'extrem de cada carrer hi haurà una arqueta de registre amb una tapa quadrada de
600x600 mm.
- Distribució xarxa de Telefonia
La instal·lació partirà des d’arquetes d’escomeses properes a les línies existents i descrites en plànols.
S’ha realitzat en plànols una estimació segons zona.
Les canalitzacions seran realitzades amb tubs de PVC tipus K de diàmetre 110 mm.
Les arquetes seran del tipus H per les derivacions ramals, de tipus H per creuar els vials i de tipus
“M” per les derivacions individuals als habitatges.
Aquest projecte i composició és orientativa pendent de l’informe Tècnic-Econòmic de la Cia.
- Distribució d’abastament d’aigua
El subministrament general s’efectuarà partint d’una xarxa existent mitjançant derivacions pels
diferents vials. Al final d’aquests vials es tancarà el circuit facilitant així l’equilibri de pressions dins la
xarxa.
La xarxa de distribució de la urbanització es farà mitjançant canonada de Polietilè d’alta densitat de
Pressió nominal 16 kg/cm2 i diàmetres 90, 125, 160 i 200 mm corresponentment.
Tota la xarxa és del tipus mallada i té dues connexions a la xarxa existent al municipi de Regencós.
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En els punts més baixos de la canonada s’instal·laran vàlvules de descàrrega per al buidat de la xarxa
de fontaneria. Aquestes vàlvules connecten directament amb el pou de sanejament més proper per a
facilitar-ne l’evacuació.
En els punts més alts, així com als finals de tram, s’instal·laran vàlvules de ventosa amb la missió de
buidar i/o purgar l’aire de dins la xarxa.
- Distribució xarxa de sanejament
Donades les característiques de la urbanització i a l’ús al que es destinarà, i que a Regencós hi ha una
xarxa separativa al municipi, s’ha dissenyat una instal·lació de recollida d’aigües residuals i una altra
de recollida de pluvials (xarxa separativa).
Per la instal·lació de fecals, i per la de pluvials, s’ha dissenyat un col·lector general per cada una, que
transcorre pel centre de la calçada i s’hi connectaran les canonades d’evacuació de fecals i pluvials,
respectivament, de cada habitatge.
Els col·lectors disposaran d’un pou de registre com a màxim cada 50 m de recorregut i tindrà un
diàmetre interior d’un metre. Aquest serà format amb gero, formigó prefabricat o totxo massís, acabat
interior lliscat i tapa de fundació homologada. També s’instal·laran pous de registre sempre que hi
hagin canvis de direcció i/o es connectin les canonades provinents d’embornals, per tal de seguir amb
les recomanacions de la NTE.
Els col·lectors seran de canonada corrugada de doble paret de PVC amb una SN ≥ 6kN/m2 de
diàmetres segons plànols i anirà ubicat en rasa fins a connectar a la xarxa existent.
Tota l’evacuació de la urbanització es realitza per gravetat i es connecta a la xarxa existent en dos llocs
diferents.
L’ordenació inclourà un espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis tècnics,
de forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’espais lliures públics, on s’hi ubicaria un
sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament
en alta.
La sortida de la xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent es dissenyarà de tal forma que cap
element de l’obra de sortida sobresurti del talús de la secció de la llera per evitar alteracions del flux
d’aigua pels cabals de riuada i fenòmens d’erosió localitzada.
L’inici de les obres d’urbanització requerirà l’autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua, que haurà
de sol·licitar el promotor d’urbanització aportant el corresponent projecte executiu redactat d’acord
amb les prescripcions anteriors.
Tota la xarxa ha estat dissenyada perquè discorri a un metre de profunditat mínima. En el cas de que
no discorri per la profunditat mínima que recomana la NTE, perquè discorri amb rasa lliure, es
reforçarà amb formigó.
- El Projecte d’Urbanització que desenvoluparà el Pla Parcial concretarà les obres d’urbanització.
Es proposen dos tipus diferents de seccions dels carrers del sector, uns amb calçada i dos voreres
laterals i altres amb plataforma única i es defineix l’espai destinat a la reserva d’aparcament.
A nivell d’espais lliures públics, es proposa el tipus d’intervenció que es realitzarà en cadascun dels
espais d’acord amb la seva funció dins del sector:
-

Al jardí públic, es realitzarà una neteja per evitar espècies oportunistes i propiciar així el millor
desenvolupament de les espècies autòctones, una poda selectiva de la vegetació a conservar i el
condicionament i delimitació del seu perímetre.
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-

A l’àrea d’esbarjo s’instal·laran jocs infantils i es plantarà vegetació integrada amb l’espai
natural.

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

2.2.7. Gestió urbanística.
El present Pla Parcial delimita un sol polígon d’actuació urbanística que abasta tot l’àmbit del sector a
executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica. Caldrà formular i
tramitar els corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització per a la seva execució.

2.2.8. Compromisos assumits pel Promotor del Pla i garanties de compliment
Els plans urbanístics derivats d’iniciativa privada, a més d’incloure les determinacions establertes amb
caràcter general per la legislació urbanística vigent, d’acord amb l’article 102 del TRLU i l’article 12.7
de les normes del POUM de Regencós, han de contenir els compromisos que s’adquireixen pel
Promotor i les garanties de compliment.
El present Pla Parcial determina els següents compromisos per al promotor:
-

Adequar l’equipament com a aparcament de forma transitòria mentre no s’executa.

-

Netejar i adequar la franja qualificada de sistema hidrològic.

-

Conservar el pou i integrar-lo dins la urbanització del camí del cementiri.

-

Mantenir tot l’arbrat possible i integrar-lo dins el projecte d’urbanització.

-

Es constituirà una entitat de conservació amb la finalitat de conservar les obres d’urbanització.
A partir dels cinc anys de la seva recepció, l’entitat de conservació es podrà dissoldre.

Tots els compromisos assumits pel promotor s’integraran en el Projecte d’Urbanització i el prestigi i
recorregut del GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ avala el seu compliment.
D’acord amb l’article 107.3 del TRLU, per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva del Pla
Parcial i del Projecte d'Urbanització serà obligatori constituir una garantia per l'import del 12% del
valor de les obres d'urbanització, per tal d’assegurar l'obligació d'urbanitzar.
2.2.9. Contingut documental
El present Pla Parcial urbanístic conté la documentació que relata l’article 66 del TRLU, sobre
documentació dels Plans Parcials Urbanístics i de l’article 102 del TRLU, en tant que es tracta d’un
planejament d’iniciativa privada. A més, té en compte allò que disposen els articles 79 a 89 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLU).
Concretament, aquest Pla Parcial té el següent contingut:
- Memòria informativa. Reflecteix els antecedents, informació de l’àmbit, iniciativa del pla i
l’estructura de la propietat del sòl
- Memòria de l’ordenació. Objecte i criteris, descripció i justificació
- Normes urbanístiques
- L’avaluació econòmica i financera, que conté l’estudi i justificació de la seva viabilitat i un informe
de sostenibilitat econòmica que pondera l’impacte de les actuacions previstes en les finances
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públiques de les administracions responsables de la implantació i el manteniment de les
infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis necessaris
- El pressupost de les obres i serveis
- El Pla d’etapes
- La justificació que es compleixen les determinacions del planejament urbanístic general sobre
mobilitat sostenible
- L’informe ambiental
- Justificació que s’adequa al POUM municipal
- Documentació gràfica

2.3. Justificació de la proposta
2.3.1. Adequació a les determinacions del POUM
Tal i com es pot comprovar, la proposta s’adequa a les determinacions del planejament urbanístic
general, modificació puntual número 8 del POUM de Regencós.
A partir del nou accés al nucli, l’ordenació enllaça els diferents àmbits urbans consolidats del
municipi, respectant tots els camins històrics, eixamplant el front de ponent del nucli murat, amb
respecte i integració en les visuals de les edificacions tradicionals del nucli antic, preservant el bosquet
d’alzines i pins existent com a espai lliure públic i proposant una amplia zona d’equipaments i
d’aparcaments
Es proposen unes reserves de sòl per a vialitat, zones verdes i equipaments superiors al 40% de la
superfície del sector i un mínim del 20% del sostre per a edificació en alineació de vial en filera
destinada a habitatge protegit.

2.3.2. Observança de l’objectiu de desenvolupament urbanísticament sostenible
El creixement residencial de la proposta és compacte i situat a l’entorn del nucli consolidat amb un
consum moderat de sòl. Es contemplen tots els objectius i criteris de l’informe ambiental de la
modificació puntual número 8 del POUM de Regencós.
Objectius:
-

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

-

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

-

Considerar la xarxa de camins existents.

-

Preservar el torrent i considerar la línia d’inundabilitat Q=500.

-

Reservar una franja de protecció de la zona forestal.

-

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

Criteris:
-

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

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

-

Preservar els elements singulars del sector.

-

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

-

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

2.3.3. Adequació a les directrius de l’article 9 del TRLU
D’acord amb la informació geogràfica de l’Institut geogràfic i geològic de la Generalitat de Catalunya,
el sector de planejament no presenta riscs naturals al no estar situat en zones de risc de despreniments,
esllavissades, fluxos torrencials, d’allaus de neu, esfondraments ni de terratrèmols.
El pendent del terreny és inferior al 20% i la proposta preserva els valors paisatgístics i culturals del
municipi. La tipologia de les edificacions s’adapten a l’ambient del lloc i els espais lliures públics
preserven el bosquet existent alhora que garanteixen la funcionalitat i donen un servei a la comunitat.

2.3.4. Adequació de l’ordenació als paràmetres d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit
urbà
Els itineraris de vianants dels nous espais públics són adaptats. Tenen una amplada mínima de 0,90
metres, una alçada lliure d’obstacles de 2,10 metres i en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas
permet inscriure un cercle d’1,50 metres de diàmetre, i no inclouen cap graó. Tots els recorreguts tenen
un pendent longitudinal inferior al 8% o una alternativa adaptada amb un pendent igual o inferior al
8%.
La xarxa d’espais, vials, andrones, aparcaments, està mallada i no hi ha espais sense sortida. Els espais
estaran il·luminats i amb visuals òptimes. Tot plegat adreçat als col·lectius més vulnerables (dones,
infants i gent gran).
Tant els recorreguts per a vehicles com per a vianants garanteixen l’accés a totes les zones i sistemes
del sector.

2.3.5. Del compliment sobre mobilitat sostenible
D’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, no és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les
figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte
que formin part d’un sistema urbà plurifamiliar, si no suposen la implantació de nous usos
residencials fins a un màxim de 250 habitatges.

2.3.6. Adequació al que indiquen els indicadors de creixement, població, recursos,
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà i disponibilitat de recursos hídrics i energètics
D’acord amb l’estudi socioeconòmic del POUM aprovat definitivament el 29 de juny de 2006, el
desenvolupament del sector afavorirà el manteniment de la població actual i l’increment moderat
d’aquesta per tal d’evitar un possible estancament de la població i la seva conseqüent regressió.
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D’acord amb la memòria social de la Modificació número 8 del POUM, l’oferta actual d’habitatge és
inaccessible per a molta gent a causa de les dimensions i els preus actuals, i es considera que la nova
proposta amb habitatge social i habitatge lliure de menor dimensió pot incidir en el canvi de dinàmica
i augmenti la població i rejoveneixi.
La proposta garanteix una adequada varietat urbana preveient diverses tipologies i, igualment,
garanteix l’habitatge de protecció oficial.

Regencós, juny de 2020

Enric Batlle

Joan Roig

Batlle i Roig Arquitectura SLP
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3. NORMES URBANÍSTIQUES
A. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. Objecte i marc legal
L’objecte d’aquest Pla Parcial és l’ordenació del sector SPU-1*- Camí del Cementiri /Carrer Cremany
del municipi de Regencós.

Art. 2. Àmbit
L’àmbit territorial del Pla queda delimitat al plànol d’ordenació O.1 d’aquest Pla Parcial. Comprèn
una superfície de 43.260,00 m² i limita al nord amb el sòl no urbanitzable, al sud amb el carrer Ample,
a l’est amb el límit actual del sòl urbà i amb el camí de Cremany i a l’oest amb la riera Petita i el carrer
perimetral del PAU 2, de nova creació.
Aquestes ordenances són d’aplicació per la totalitat de l’àmbit del Pla Parcial de sector SPU-1* de
Regencós segons queda delimitat a tots els plànols que l’integren.

Art. 3. Marc legal de referència
1.- Aquest Pla Parcial s’empara en la normativa urbanística vigent, en concret el Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en la seva redacció
vigent, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i
desenvolupa les Normes urbanístiques de la Modificació puntual número 8 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal de Regencós en el seu àmbit.
2.- En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat a les presents ordenances o sigui de
dubtosa interpretació, s’estarà al què determini l’esmentat Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Art. 4. Obligatorietat
1.- Les determinacions d’aquest Pla Parcial obliguen per igual a l’Administració i als particulars, i
totes les actuacions i intervencions en el seu àmbit, públiques o privades, han de subjectar-se al
mateix.

Art. 5. Interpretació
1.- Aquestes normes s’interpreten atenent al seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitats del
Pla Parcial expressats en la Memòria i de conformitat amb el que disposa el Capítol II del Títol
Preliminar del Codi Civil.
2.- Quan existeixin contradiccions gràfiques entre els plànols de diferent escala es considerarà
prevalent allò que consti en els plànols que reflecteixin de forma més detallada l’ordenació.
3.- Si es produeixen contradiccions entre la regulació de les previsions del Pla Parcial en els diferents
documents es considerarà prevalent la determinació que comporti espais públics o d’interès més
amplis i/o un menor índex d’aprofitament. En tot cas prevaldran les determinacions del text escrit
sobre les gràfiques.
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Art. 6. Modificació
1.- Les previsions d’aquest Pla Parcial podran ser modificades, prèvia motivació i justificació, seguint
els mateixos tràmits que per la seva formulació i aprovació, d’ofici o a petició dels interessats,
segons que preveu la legislació vigent i en concret l’article 96 del Text Refós de la Llei d’urbanisme.

Art. 7. Contingut
1.- El contingut d’aquest Pla Parcial dóna compliment a allò previst en els articles 65 i 66 i concordants
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
així com els articles 84 a 89 del Decret Legislatiu 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme i a l’article 12 de les NNUU del POUM de Regencós, d’acord
amb el qual els Plans Parcials hauran de contenir documentació específica referida a estructura de
la propietat del sòl afectat, viabilitat econòmica de la promoció, compromisos que s’adquireixen i
garanties de compliment de les obligacions contretes.
2.- Aquest Pla Parcial té el contingut següent:
1.

Memòria informativa

2.

Memòria de l’ordenació

3.

Normes urbanístiques

4.

Avaluació econòmica i financera

5.

Pla d’etapes

6.

Justificació del compliment de les determinacions del POUM sobre mobilitat sostenible

7.

Informe Ambiental

8.

Justificació de l’adequació al POUM municipal

9.

Documentació gràfica

Annex I. Xarxa d’abastament d’aigua i xarxa de sanejament
Annex II. Estudi hidràulic d’inundabilitat
Annex III. Fitxa Precatàleg Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic
Annex IV. Document comprensiu

B. GESTIÓ
Art. 8. Polígon d’actuació
1.- Ateses les característiques, volum i caràcter de l’actuació, es preveu desenvolupar-la en un únic
polígon d’actuació i en una o dues etapes.

Art. 9. Sistema d’actuació urbanística
1.- El sistema d’actuació serà el de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, d’acord amb
el que estableix el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament.
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Art. 10. Desenvolupament del Pla
1.- Es redactarà i tramitarà el corresponent projecte d’urbanització i projecte de reparcel·lació per tot
l’àmbit del polígon. El Projecte de Reparcel·lació, un cop aprovat definitivament, s’inscriurà en el
Registre de la propietat.

Art. 11. Projecte d’Urbanització
1.- El Projecte d’Urbanització es referirà a la totalitat del polígon però en cas que se’n prevegi el
desenvolupament en etapes, preveurà aquesta circumstància, i la primera etapa correspondrà als
àmbits per sota del Camí del Cementiri i la segona als àmbits per sobre del Camí. El Projecte
d’Urbanització no podrà modificar les previsions d’aquest Pla, sense perjudici de les possibles
adaptacions a la topografia o millora del traçat de les xarxes.
2.- El Projecte d’Urbanització contindrà els projectes d’obres necessaris per a la realització de totes les
obres d’urbanització necessàries: pavimentació viària, instal·lacions i xarxes de serveis públics
d’infraestructura, jardins, arbrat, pavimentació, mobiliari i instal·lacions de les zones verdes, en la
forma prevista en el Pla Parcial, i d’acord amb l’article 72 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
3.- El Projecte d’Urbanització inclourà l’adequació de l’equipament com a aparcament de forma
transitòria mentre no s’executa i la neteja i adequació de la franja qualificada de sistema hidrològic.
4.- Per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització serà obligatori
constituir una garantia per l'import del 12% del valor de les obres d'urbanització, per tal
d’assegurar l'obligació d'urbanitzar.
5.- L’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització serà condició necessària per a l’aprovació
definitiva del Projecte de Reparcel·lació.

C. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL
Art. 12. Règim del sòl
1.- L’aprovació definitiva del Pla Parcial i la seva execució mitjançant els corresponents projectes
d’urbanització i de reparcel·lació suposarà el pas de sòl urbanitzable programat a sòl urbà i els
terrenys quedaran sotmesos a les condicions generals que per a aquests sòls estableix la legislació
urbanística i del sòl, i a les condicions particulars contingudes al present Pla Parcial.

Art. 13. Qualificació del sòl
1.- El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla Parcial es qualifica en zones i sistemes.
2.- S’entén per zona aquella part del terreny dins la qual, i ateses les previsions del present Pla
Parcial, es poden exercir els drets relatius a l’edificació.
3.- S’entén per sistema els terrenys que en aplicació de l’article 34 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme es reserven a les comunicacions, els equipaments comunitaris i el sistema de parcs i
jardins. El Pla inclou el sistema hidrològic, el sistema de serveis tècnics i l’aparcament.
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Art. 14. Condicions d’ordenació urbanística
1.- El Pla Parcial ordena el sector en sistemes i zones, definint els següents:
Sistemes :
Sistema viari (V i Vv)
Aparcament (A)
Sistema d’espais lliures (LL)
Sistema d’equipaments comunitaris (E)
Sistema hidrològic (SH)
Sistema de serveis tècnics / Sistema d’espais lliures (ST / LL)
Zones:
Zona 4, subzona d. Edificació aïllada o apariada. Habitatge unifamiliar.
Zona HP SPU-1*. Edificació en filera amb reculada a vial. Habitatge protegit.

Art. 15. Aprofitaments:
1.- El Pla Parcial preveu un sostre màxim de 9.591,60 m², que representa un índex d’edificabilitat bruta
de 0,2217 m²st/m²sl sobre el sòl del sector de 43.260,00 m².
2.- Haurà de cedir-se gratuït i lliure de càrregues a l’Ajuntament, per part dels propietaris, el sòl
edificable corresponent al 10% de l’aprofitament mig dels sector en la quantia i zonificació que es
determini en el Projecte de Reparcel·lació.

Art. 16. Deures i càrregues derivades del Pla Parcial
1.- Els propietaris hauran de cedir gratuïtament i lliures de càrregues en favor del municipi la
superfície total dels terrenys destinats a vials i estacionaments, parcs, jardins, equipaments,
sistema hidrològic i sistema de serveis tècnics que el Pla estableix d’ús i domini públic, serveis
tècnics i els terrenys per a les instal·lacions i funcionament dels altres serveis públics necessaris.
Aquests terrenys de cessió hauran de disposar, en la part de superfície i les ubicacions que es
determinen en el Pla Parcial, de la urbanització i dels serveis urbanístics previstos en el Pla Parcial i
el Projecte d’Urbanització. Igualment, caldrà fer la cessió d’aprofitament mig d’acord amb el que
estableix l’article 15.2.
2.- Els propietaris hauran de constituir una Entitat de Conservació amb la finalitat de conservar les
obres d’urbanització en tant que el sector no estigui plenament consolidat. A partir dels cinc anys
de la recepció de les obres d’urbanització es podrà dissoldre sempre i quan les obres s’hagin ajustat
al projecte i estiguin en les condicions en que van ser recepcionades.

D. CONDICIONS DELS SERVEIS PÚBLICS
Art. 17. Xarxes de serveis
El projecte d’urbanització definirà el traçat definitiu de les xarxes de serveis segons els criteris generals
establerts en el Pla Parcial. Haurà de contemplar les xarxes d’aigua, (abastament d’aigua, hidrants per
incendis, i boques de reg), energia elèctrica, gas, telefonia i enllumenat públic.
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Art. 18. Xarxa de Clavegueram
La xarxa de clavegueram seguirà el traçat dels vials, tal com s’especifica al plànol. S ’ha dissenyat una
instal·lació de recollida d’aigües residuals i una altra de recollida de pluvials (xarxa separativa).
Per la instal·lació de fecals, i per la de pluvials, s’ha dissenyat un col·lector general per cada una, que
transcorre pel centre de la calçada i s’hi connectaran les canonades d’evacuació de fecals i pluvials,
respectivament, de cada habitatge.
Tota l’evacuació de la urbanització es realitza per gravetat i es connecta a la xarxa existent en dos llocs
diferents.
L’ordenació inclou un espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, de
forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’espais lliures públics, on s’hi ubicaria un sistema
de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta.
La sortida de la xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent es dissenyarà de tal forma que cap
element de l’obra de sortida sobresurti del talús de la secció de la llera per evitar alteracions del flux
d’aigua pels cabals de riuada i fenòmens d’erosió localitzada.

Art. 19. Energia elèctrica i enllumenat públic
1.- El Pla Parcial preveu una xarxa de distribució elèctrica i d’enllumenat públic capaç de suportar les
càrregues derivades de l’ordenació, tal com s’indica als plànols. El Projecte d’Urbanització haurà
de desenvolupar-les i concretar-les, d’acord amb la companyia subministradora i els serveis tècnics
municipals.
Les estacions transformadores són existents. Partint d’aquests Centres de Transformació (CT)
s’alimentarà la urbanització amb tantes línies de baixa tensió segons plànols i validats per Cia,
dividint la urbanització en dues possibles zones, una per a cada CT.
El consum de càlcul serà el que estableixi el reglament vigent per a les tipologies d'habitatges i
equipaments proposats.
2.- La instal·lació de l’enllumenat públic partirà des del Centre de transformació respectiu i des
d’aquest sortirà l’alimentació cap al quadre de comptatge corresponent i d’aquest al quadre de
protecció i maniobra, situat dins d’un mateix quadre a peu de vorera.
Es realitzarà una distribució de les lluminàries tal i com s'expressa en els plànols, amb la finalitat
d'aconseguir un nivell d'il·luminació recomanat per les vies de trànsit mixta de vehicles i vianants,
amb un enlluernament reduït i una qualitat ambiental i estètica acurada.
Les masses metàl·liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els quals s'uniran a la
xarxa de posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les seves derivacions.

Art. 20. Xarxa d’abastament d’aigua, reg i hidrants de protecció contra incendis
La xarxa de distribució d’aigua es distribuirà seguint el traçat dels carrers, tal i com s’especifica al
plànol. El subministrament general s’efectuarà partint d’una xarxa existent mitjançant derivacions pels
diferents vials. Al final d’aquests vials es tancarà el circuit facilitant així l’equilibri de pressions dins la
xarxa.
La xarxa de distribució de la urbanització es farà mitjançant canonada de Polietilè d’alta densitat.
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Tota la xarxa és del tipus mallada i té dues connexions a la xarxa existent al municipi de Regencós.
La xarxa inclourà, també, la xarxa de reg i els hidrants d’incendis necessaris per a la seguretat i
manteniment del sector, d’acord amb allò que determina la legislació vigent.

Art. 21. Xarxa de telecomunicacions
La instal·lació de la xarxa telefònica anirà soterrada, i es distribuirà d’acord amb les indicacions de les
companyies i els serveis municipals corresponents, seguint la distribució detallada al plànol.

E. REGULACIÓ DELS SISTEMES
Art. 22. Sistemes
1.- Els sòls destinats a sistemes urbanístics es regeixen pel que s’estableix en les normes urbanístiques
del POUM de Regencós, sense perjudici de les determinacions particulars detallades en aquest
article.
2.- En la urbanització del camí del Cementiri es conservarà i s’integrarà el pou i els ametllers existents.
3.- El tractament de tots els vials en el Projecte d’Urbanització tindrà en compte el caràcter de transició
entre el sòl urbà i el no urbanitzable, mantenint al màxim els elements d’interès paisatgístic com les
traces existents, la topografia, paredats, vegetació, etc., especialment en el camí del Cementiri.
4.- El Projecte d’Urbanització donarà un tractament paisatgístic a l’àrea prevista d’aparcament.
5.- La franja de protecció respecte de la forest grafiada als plànols d’ordenació, qualificada d’espais
lliures i de sistema hidrològic tindrà les característiques i els requeriments de manteniment que
estableixen l’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals; l’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana; la secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de
17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); i l’article 179 de la Llei 2/2014,
del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic.
En aquesta franja, situada en espais lliures, s’habilitarà un camí de 5 m d’amplada per a l’accés dels
bombers, segons preveu la secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

E. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ I ÚS DE LES ZONES
Art. 23. Definició de conceptes
1.- Els conceptes emprats a les presents ordenances responen a la definició que fan les normes
urbanístiques del POUM de Regencós.

Art. 24. Determinacions per a la zona 4 d
1.-

Ordenació: El tipus d’ordenació aplicable és el d’edificació aïllada o apariada, corresponent a un
sol habitatge a cada parcel·la mínima. El projecte de reparcel·lació concretarà la parcel·lació, que
haurà de complir les mides de parcel·la mínima i de façana mínima a vial, admetent-se
l’agrupació parcel·laria sempre que les parcel·les unifamiliars superin la superfície i façana
mínimes establertes, o que l’agrupació pugui assolir en conjunt la suma de superfícies de
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parcel·la i façana mínima que corresponen als habitatges unifamiliars que contingui. En aquest
últim cas, s’haurà de formalitzar el caràcter mancomunat i indivisible de la parcel·la mitjançant la
inscripció al Registre de la Propietat.
2.-

Parcel·la mínima: Es fixa en 350 m².

3.-

Alçada reguladora màxima: Serà de 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.

4.-

Densitat: 1 habitatge per parcel·la i un nombre màxim total d’habitatges de 45.

5.-

Façana mínima: 11,00 metres.

6.-

Ocupació: Ocupació màxima del 50% que inclourà les possibles construccions auxiliars.

7.-

Edificabilitat: L’edificabilitat màxima serà de 7.673,28 m². El sostre per parcel·la es concretarà en
el projecte de reparcel·lació, sempre sense sobrepassar el sostre màxim atribuït a la zona. Les
construccions auxiliars comptaran a efectes d’edificabilitat. No computaran
a efectes
d’edificabilitat les piscines quan no sobresurtin de la rasant ni les pèrgoles.

8.-

Separacions: Les separacions a qualsevol límit seran de 3 metres llevat de la mitgera de les
construccions apariades. Les construccions auxiliars, les piscines i les pèrgoles es podran situar
dins les franges de separació amb un màxim de 35 m² de superfície construïda i 3,00 m d’alçada.

9.-

Usos: S’admeten els usos d’habitatge, residencial, hoteler, administratiu, sanitari, sociocultural,
esportiu.

10.- Places d’aparcament: Es preveuran les places d’aparcament previstes a l’article 259 de les
Normes del POUM i podran ser tancades, sota pèrgola o a l’aire lliure.
11.- Sòl lliure d’edificació: Les parts de la parcel·la que no s’ocupin amb edificació conservaran al
màxim l’arbrat existent, i en els casos en que s’eliminin arbres es replantaran. En els espais lliures
d’edificació mancomunats es podran construir piscines. La resta de la parcel·la serà enjardinada.
El 40% de la superfície de la parcel·la haurà de ser permeable.
12.- Per tot allò que no sigui expressament regulat en aquestes normes, s’estarà al què determinen les
normes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la subzona 4a i pel tipus d’ordenació
d’edificació aïllada.

Art. 25. Determinacions per a la zona HP SPU1*
1.-

Ordenació: El tipus d’ordenació aplicable és el d’edificació unifamiliar alineada en filera amb
reculada a vial de 5 metres, corresponent a un sol habitatge a cada parcel·la mínima.

2.-

Parcel·la mínima: Es fixa en 125 m².

3.-

Alçada reguladora màxima: Serà de 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.

4.-

Densitat: 1 habitatge per parcel·la i un nombre màxim total d’habitatges de 13.

5.-

Façana mínima: 5,00 metres.

6.-

Ocupació: Ocupació màxima del 60%.

7.-

Edificabilitat: L’edificabilitat màxima serà de 1.918,32 m²

8.-

Fondària edificable màxima: 15 metres.

9.-

Separacions: Les separacions mínimes a l’espai lliure públic seran de 1,50 metres.

10.- Usos: Habitatge protegit en règim general.
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11.- Places d’aparcament: Es preveuran les places d’aparcament previstes a l’article 259 de les
Normes del POUM i podran ser tancades, sota pèrgola o a l’aire lliure.
12.- Sòl lliure d’edificació: El 20% de la superfície de la parcel·la haurà de ser permeable.
13.- Per tot allò que no sigui expressament regulat en aquestes normes, s’estarà al què determinen les
normes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la zona 3 i pel tipus d’ordenació de
l’edificació alineada.

Art. 26. Protecció contra incendis
1.-

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

2.-

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

3.-

El sector haurà de tenir les condicions d’entorn i accessibilitat dels bombers previstes a la secció 5
del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

4.-

Es disposarà una franja de protecció respecte de la forest amb les característiques que estableix
l’article 2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals; l’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; la
secció 5 del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de
març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); i l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27
de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic.
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
4.1. Estudi i justificació de la viabilitat de la promoció
El present apartat té com a finalitat valorar de forma aproximada el cost de l’execució de les
determinacions del present instrument de planejament i el valor de l’aprofitament privatiu que es
defineix. L’anàlisi d’ambdós valors, posats en relació, donarà la mesura de la viabilitat econòmica de
l’actuació proposada.
DADES URBANÍSTIQUES DE LA PROPOSTA
Superfície total àmbit

43.260 m²

Superfície de cessions

Paràmetre

Superfície

Cessió per a sistemes

40,00 %

21.059,00 m²

Espais lliures

10% + 10 m²/hab. incrementat

7.338,00 m²

Equipaments

5%

2.686,00 m²

Vials
Aparcaments
Sistema hidrològic
Serveis tècnics /
Espais lliures
Edificabilitat
Densitat
Tipus

bruta

9.146,00 m²
628,00 m2
919,00 m2
342,00 m2

29 places

0,2217 m²st / m²
13,40 hab/Ha
%

Sostre

Habitatges

Sup. per habitatge

Hab. lliure

80 %

7.673,28 m²

45 hab.

170,52 m²/hab.

Hab. protegit

20 %

1.918,32 m²

13 hab.

147,56 m²/hab.

TOTAL

100 %

9.591,60 m²

58 hab.

165,37 m²/hab.
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BALANÇ DEL DESENVOLUPAMENT DEL SÒL
Ingressos per venda:
Pel què fa a la tipologia d’habitatges unifamiliars lliures, aparellats o aïllats, es realitza un estudi de
mercat.
Font
1

Fotocasa

2

Fotocasa

2

Habitaclia

3

Habitaclia

4

Habitaclia

5

Habitaclia

Tipus

Lloc

Sostre

Preu

Preu unitari

Pals

185 m²

375.000 €

2.027,03 €/m²st

Begur

210 m²

535.000 €

2.547,62 €/m²st

Casa aïllada

Pals

200 m²

445.000 €

2.225,00 €/m²st

Casa adossada amb
zona comunitària
Casa adossada amb
zona comunitària
Casa adossada amb
piscina

Platja de
Pals

142 m²

330.000 €

2.323,94 €/m²st

Platja d’Aro

209 m²

530.000 €

2.535,89 €/m²st

Mont-ras

210 m²

575.000 €

2.738,10 €/m²st

Casa adossada amb
zona comunitària
Casa adossada amb
zona comunitària

VALOR PROMIG

2.399,60 €/m²st

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

El preu de venda publicat es refereix a la superfície útil de l'habitatge.
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13 habitatges de 90 m² útils i 38 m² d’annexos. El sostre útil total és de 128 m² i el sostre màxim
construït de 147,56 m².
Si es considera la cessió del 10% de l’aprofitament, els ingressos per venda habitatges HPO:
13 habitatges x 90 m² útils x 1.394,72 €/m²st = 1.631.822,40 €
13 habitatges x 38 m² útils x 697,36 €/m²st =
Total

344.495,84 €
1.976.318,24 € x 0,9 = 1.778.686,41 €

Total INGRESSOS: 18.350.208,82 €

Inversió / Despeses:
Valor del sòl i indemnitzacions
1.400.000,00 €
Cost d'urbanització (pressupost orientatiu obres d’urbanització)
Les despeses d’urbanització que són necessàries per a l’execució del planejament comprenen la
totalitat del sector SMU 1* es resumeixen en els següents conceptes:
Urbanització de vials
Urbanització aparcaments
Urbanització espais lliures naturals
Urbanització àrea de jardins públics i d’esbarjo
Neteja SH
Adequació equipament com a aparcament
Taxa sanejament en alta
Total

9.146,00 m² x 150 €/m² =
628,00 m2 x 120 €/m2 =
6.270,00 m2 x 60 €/m2 =
1.118,00 m2 x 100 €/m2 =
919,00 m2 x 20 €/m2 =
2.686,00 m2 x 20 €/m2 =

1.371.900,00 €
75.360,00 €
376.200,00 €
111.800,00 €
18.380,00 €
53.720,00 €
142.344,00 €
2.149.704,00 €

Es preveu un increment del 5% d'aquest valor en concepte del manteniment de la urbanització per
part de l'Entitat de Conservació durant els primers 5 anys:
2.149.704,00 € + 5% x 2.149.704,00 € = 2.257.189,20 €
Cost de construcció
Podem assimilar el cost de construcció dels habitatges unifamiliars aparellats amb la mitja entre les
tipologies "chalet normal de 150 a 300 m² "i “chalet sencillo de 80 a 150 m² ”del núm. 3 del 2017 del
“Boletín Económico de la Construcción”, estimat en 1.375,76 €/m²st (inclou honoraris i llicències).
0,9 x 7.673,28 m² x 1.375,76 €/m²st = 9.500.932,52 €
Podem assimilar el cost de construcció dels habitatges d’HPO en filera amb la tipologia “habitatge de
renda social” del núm. 3 del 2017 del “Boletín Económico de la Construcción”, estimat en 944,78
€/m²st (inclou honoraris i llicències).
0,9 x 1.918,32 m² x 944,78 €/m²st = 1.631.151,33 €
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Altres i imprevistos
Assessoraments, Notari, assegurances, etc.: 60.000,00 €
Despeses financeres
Corresponen al 10% de les despeses enumerades fins ara: 14.849.273,05 € x 10% = 1.484.927,30 €
TOTAL DESPESES
INGRESSOS PER VENDA
Habitatge lliure
Habitatges HPO
DESPESES
Adquisició del sòl i indemnitzacions
Cost d’urbanització
Cost de construcció
Altres i imprevistos
Despeses financeres
Benefici del promotor
BALANÇ

16.334.200,35 €
18.350.208,82 €
16.571.522,41 €
1.778.686,41 €
16.334.200,35 €
1.400.000,00 €
2.257.189,20 €
11.132.083,85 €
60.000,00 €
1.479.286,70 €
2.016.008,47 €

Els ingressos per venda són una mica superiors a les despeses. A partir dels valors establerts podem
comprovar l'equilibri de l'operació, quedant per tant demostrada la seva viabilitat.
4.2. Informe de sostenibilitat econòmica
D’acord amb l’article 66.1.d) del TRLU, els plans parcials han d’incorporar un informe de sostenibilitat
econòmica que ponderi l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les
administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la
implantació i prestació dels serveis necessaris.
El POUM de Regencós defineix diferents sectors de creixement al voltant del nucli urbà, establint per a
cada un d'ells els objectius del seu desenvolupament i determinant-ne les condicions d'ordenació,
edificació, ús i gestió. El present document de planejament dóna compliment a les previsions del
POUM en dos d'aquests sectors de creixement situats a ponent del casc urbà, sense modificar l'ús
residencial previst.
El present document de planejament augmenta molt lleugerament la superfície mínima de cessions
per a sistemes. Preveu unes cessions de 21.059 m2.
Per altra part, i d'acord amb l'article 25.3 del Decret Legislatiu 1/2005, el POUM estableix en l'article
320 de la seva Normativa l'obligatorietat de constituir per al desenvolupament de cada sector de sòl
urbanitzable una Entitat de Conservació amb la finalitat de conservar les obres d'urbanització en tant
que el sector no estigui plenament urbanitzat. A partir del cinc anys de la recepció de les obres
d'urbanització aquesta Entitat de Conservació es podrà dissoldre, sempre i quan les obres s'hagin
ajustat al projecte i estiguin en condició de ser recepcionades.
Per tal de ponderar l’impacte de les actuacions previstes en les finances municipals es quantifiquen els
ingressos i les despeses del desplegament i posterior manteniment:
a) El desplegament urbanístic del sector suposarà per a l’Ajuntament de Regencós:
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a.

INGRESSOS:
i. Llicències urbanístiques:
1. ICIO: 4% del cost de construcció dels habitatges =
458.815,44 €
2. Taxa llicències urbanístiques: 150,00 € per habitatge x 58 hab.= 8.700,00 €
3. Taxes primera ocupació:
50,00 € per habitatge x 58 hab. = 2.900,00 €
ii. Drets connexió:
1. Aigua:
150,25 €/habitatge x 58 hab. =
8.714,50 €
2. Clavegueram:
300,51 €/habitatge x 58 hab. = 17.429,58 €
iii. Impost increment valor terrenys urbans :
1.500,00 €/habitatge x 58 hab. = 87.000,00 €
Total ingressos:

b.

583.559,52 €

DESPESES:
i. Arranjament d’equipaments:
ii. Costos administratius:
1. Serveis tècnics.
2. Secretaria
3. Administració

100.000,00 €
7.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €

Total despeses:

114.000,00 €

b) El balanç anual entre les despeses directes de manteniment de les infraestructures i serveis del
sector, una vegada aquest estigui completament executat, i els ingressos fixes que generarà,
suposarà per a l’Ajuntament de Regencós:
a.

INGRESSOS
i. IBI URBANA:(tarifa mitjana):
ii. Conservació clavegueram:

500,00 €/habitatge/any x 58 hab. = 29.000,00 €
16,50 €/habitatge/any x 58 hab. =
957,00 €

Total ingressos:
b.

DESPESES
i. Conservació clavegueram: 800 m de canonada x 2,10 €/m/any =
ii. Conservació enllumenat públic: 70 punts x 45,00 €/punt =
iii. Consum enllumenat públic:
3.900,00 €/compt/any =
iv. Conservació zones verdes:
5.789 m2 x 0,5 € /m2/any =
v. Consum aigua reg:
vi. Neteja viària:
9.299 m2 x 1,00 €/m2/any =
vii. Despeses administració:
Total despeses:

29.957,00 €

1.680,00 €
3.150,00 €
3.900,00 €
2.894,50 €
1.200,00 €
9.299,00 €
3.000,00 €
25.123,50 €

Podem concloure per tant que la recaptació dels impostos de béns immobles derivada de l'execució
del planejament podrà servir per sufragar les despeses pel manteniment de la urbanització del sector
una vegada dissolta l'Entitat de Conservació.
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4.3. Pressupost d’obres i serveis
Les despeses d’urbanització que són necessàries per a l’execució del planejament comprenen la
totalitat del sector SMU 1* es resumeixen en els següents conceptes:
Urbanització de vials
Urbanització aparcaments
Urbanització espais lliures naturals
Urbanització àrea de jardins públics i d’esbarjo
Neteja SH
Adequació aparcament com a aparcament
Taxa sanejament en alta
Total

9.146,00 m² x 150 €/m² =
628,00 m2 x 120 €/m2 =
6.270,00 m2 x 60 €/m2 =
1.118,00 m2 x 100 €/m2 =
919,00 m2 x 20 €/m2 =
2.686 m2 x 20 €/m2 =

1.371.900,00 €
75.360,00 €
376.200,00 €
111.800,00 €
18.380,00 €
53.720,00
142.344,00 €
2.149.704,00 €

5. PLA D’ETAPES
Un termini total de 5 anys, des de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial.
D’aquest termini, 2 anys per realitzar la gestió i 3 anys per a la construcció dels habitatges. La
construcció dels habitatges es podrà realitzar en una sola o en dues etapes, coherents amb les
previsions del projecte d’urbanització, que correspondran als àmbits per sota (primera etapa) i per
sobre (segona etapa) del camí del cementiri.
La previsió pels habitatges protegits és la mateixa que pels de renda lliure, dos anys per realitzar la
gestió del Pla i tres anys per a la construcció dels habitatges.

6. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DEL POUM SOBRE
MOBILITAT SOSTENIBLE
D’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, no és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les
figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte
que formin part d’un sistema urbà plurifamiliar, si no suposen la implantació de nous usos
residencials fins a un màxim de 250 habitatges.
L’ordenació s’ajusta al POUM de Regencós i aquest ja preveia aquest sector al qual s’accedeix des del
nou accés al municipi i malla millor amb els carrers del casc antic.

7. INFORME AMBIENTAL
7.1. Antecedents
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós, aprovat definitivament el 29 de juny de 2006,
es va tramitar donant compliment a l’article 59 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, TRLU i a
l’article 10.3 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, amb un Informe Mediambiental que va fer un anàlisi i diagnosi
dels aspectes més rellevants de la situació dels vectors ambientals del municipi i que, per tant, inclou
els dels dos sectors inclosos en aquesta modificació.
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7.2. Legislació vigent
- Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i consolidat amb
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
- Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes.
D’acord amb la Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, s’han de sotmetre a
avaluació ambiental, si així es resol en la decisió prèvia d’avaluació ambiental, els plans parcials que
desenvolupin planejament urbanístic general que no ha estat objecte d’avaluació ambiental.
Si per les característiques i la poca entitat es constata, sense necessitat d’estudis, que no poden produir
efectes significatius en el medi ambient no estan subjectes a avaluació ambiental. A aquests efectes, el
promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar.
El POUM de Regencós, aprovat definitivament el 29 de juny de 2006, es va tramitar donant
compliment a l’article 59 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, TRLU i a l’article 10.3 del Decret
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’Urbanisme, amb un Informe Mediambiental que va fer un anàlisi i diagnosi dels aspectes més
rellevants de la situació dels vectors ambientals del municipi.
El Pla parcial no comporta cap modificació substancial de les estratègies previstes al POUM i, en
aquests 12 anys, no han hagut modificacions dels aspectes i elements rellevants de l’àmbit de
planejament. La resolució emesa pels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat, amb data de 28 de febrer de 2019 va determinar que la Modificació del POUM no
requeria de tràmit ambiental. D’acord amb tot això, no és necessària l’avaluació ambiental del present
Pla Parcial.
7.3. Aspectes ambientals del Pla Parcial
7.3.1.

Descripció dels aspectes i elements rellevants de l’àmbit
En aquests darrers 12 anys, no s’han produït modificacions importants dels aspectes i
elements rellevants de l’àmbit de planejament pel que és del tot vigent l’estudi Mediambiental
del POUM.
L’àmbit és una zona amb dos feixes separades pel camí del cementiri ocupada per camps erms
i alguna zona d’arbrat. A l’est, limita amb el nucli antic i una petita part està ocupada per un
aparcament sense urbanitzar. A l’oest, al nord del camí destaca un petit torrent amb arbres
que l’acompanyen i al sud del camí un bosquet d’alzines i pins de notable interès. Destaquen
també dos ametllers situats sobre el mateix camí i un antic pou de pedra inclòs al precatàleg
històric i arquitectònic del municipi.
Existeixen diversos camins rurals que creuen o s’inicien en aquest sector i que cal respectar i
integrar en l’ordenació urbana.

7.3.2.

Objectius de la protecció ambiental

-

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

-

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

-

Considerar la xarxa de camins existent.

-

Preservar el torrent i considerar la línia d’inundabilitat Q=500.
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-

Reservar una franja de protecció de la zona forestal.

-

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

7.3.3.

Criteris ambientals de la proposta de modificació

-

La massa arbrada d’alzines i pins s’integra en una nova zona verda que fa de transició entre el
sòl urbà i el no urbanitzable.

-

Es mantenen els camins existents i se’n preserven els valors paisatgístics, especialment al camí
del Cementiri, del qual se’n manté el traçat, els elements vegetals principals (ametllers) i el
pou, així com al de Cremany.

-

Es manté i recupera el torrent existent a l’oest de l’àmbit, que es tractarà amb vegetació de
ribera i se cedirà com a sistema públic.

-

La tipologia edificatòria és coherent amb la mida de l’edificació existent al municipi i
respectuosa amb el paisatge urbà actual, així com amb el paisatge natural de l’entorn. Es
preserven les visuals principals cap al Cremany Gros.

-

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

El desenvolupament de l’àmbit suposa doncs un creixement que posa en relació de continuïtat tots els
creixements residencials existents projectats a l’oest del nucli urbà i preserva els valors ambientals més
significatius de l’àmbit.

8. JUSTIFICACIÓ DE L’ADEQUACIÓ AL POUM MUNICIPAL
El Pla Parcial es formula en els terminis que contempla la Modificació puntual número 8 del POUM de
Regencós.
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9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA: PLÀNOLS D’INFORMACIÓ, D’ORDENACIÓ, DE SERVEIS I
ESTUDIS PREVIS

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
i.1.

Situació

E : 1/25.000

i.2.

Emplaçament

E : 1/5.000

i.3.

Fotoplà

E : 1/2.000

i.4.

Estructura de la propietat

E : 1/2.000

i.5.

Planejament vigent

E : 1/2.000

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
o.1.

Zonificació proposada

E : 1/1.500

o.2.

Rasants d’urbanització

E : 1/2.000

PLÀNOLS DE SERVEIS PÚBLICS
s.1.

Xarxa elèctrica en BT

E : 1/1.500

s.2.

Xarxa d’enllumenat públic

E : 1/1.500

s.3.

Xarxa de telefonia

E : 1/1.500

s.4.

Xarxa d’abastament d’aigua

E : 1/1.500

s.5.

Xarxa de sanejament

E : 1/1.500

ESTUDIS PREVIS sense valor normatiu
ep.1

Imatge de l’ordenació

E : 1/1.500
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ANNEX I. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA I XARXA DE SANEJAMENT

S’adjunten els càlculs de les xarxes d’aigua i de sanejament del sector SPU 1* Camí del Cementiri /
carrer Cremany de Regencós enviats a la companyia SOREA, l’informe emès per aquesta sobre la
idoneïtat de les previsions realitzades i l’informe de suficiència emès per la Mancomunitat de
municipis.

1. FONTANERIA
Per calcular els cabals i diàmetres del conjunt de la Urbanització Regencós – Castellví
s’ha partit de la base de l’existència de dos tipus d’habitatges: les cases i els
habitatges de protecció. Els primers consten de 2 banys complets, un bany de 3 peces
i una cuina. Els de protecció únicament tenen un bany complet, un lavabo de 2 peces i
una cuina.
Descripció del Nucli

Nº aparells

Descripció de l'aparell

Bany 3 peces
1
1
1

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Descripció del Nucli

Dutxa
Lavabo
WC

20
23,00
0,68
3
0,71

Nº aparells

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Descripció de l'aparell

Descripció del Nucli

Banyera de 1,40 o més
Lavabo
WC
Bidet

20
23,00
0,83
4
0,58

Nº aparells

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Descripció de l'aparell

Descripció del Nucli

WC
Lavabo

16
18,00
0,79
2
1,00

Nº aparells

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Descripció de l'aparell

Rentadora
Rentaplats
Rentador
Punt d'aigua aïllat

20
23,00
1,11
4
0,58

0,20 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s

PP-25
PP-20
PP-20

0,20 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s

0,40 l/s
0,28 l/s
1,02 m3/h
PP-32
3/4"

Cabal unitari
instal·lat
(l/s)

Canonada min.
de l'aparell
(mm)

Cabal total
instal·lat
(l/s)

0,30 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s

PP-32
PP-20
PP-20
PP-20

0,30 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s
0,10 l/s

0,60 l/s
0,35 l/s
1,25 m3/h
PP-32
3/4"

Cabal unitari
instal·lat
(l/s)

Canonada min.
de l'aparell
(mm)

Cabal total
instal·lat
(l/s)

0,10 l/s
0,10 l/s

PP-20
PP-20

0,10 l/s
0,10 l/s

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Cabal de disseny:
Descripció canonada:
Valvuleria i accessoris:

Cuina completa
1
1
1
1

Cabal total
instal·lat
(l/s)

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Cabal de disseny:
Descripció canonada:
Valvuleria i accessoris:

Bany 2 peces
1
1

Canonada min.
de l'aparell
(mm)

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Cabal de disseny:
Descripció canonada:
Valvuleria i accessoris:

Bany 4 peces
1
1
1
1

Cabal unitari
instal·lat
(l/s)

0,20 l/s
0,20 l/s
0,72 m3/h
PP-25
1/2"

Cabal unitari
instal·lat
(l/s)

Canonada min.
de l'aparell
(mm)

Cabal total
instal·lat
(l/s)

0,20 l/s
0,20 l/s
0,20 l/s
0,20 l/s

PP-25
PP-25
PP-20
PP-20

0,20 l/s
0,20 l/s
0,20 l/s
0,20 l/s

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Cabal de disseny:
Descripció canonada:
Valvuleria i accessoris:

0,80 l/s
0,46 l/s
1,66 m3/h
PP-32
3/4"

Tenint en compte les diferents sales humides que tenen les dues tipologies
d’habitatges obtenim unes escomeses d’alimentació d’aigua potable.
Descripció del suministre

Nº

Relació de nuclis

Cabal simultani

Cases
1
1
2

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Descripció del suministre

Cuina completa
Bany 3 peces
Bany 4 peces

32
32,60
0,79
4
0,46

Nº

1
1
1

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Bany 4 peces
Bany 2 peces
Cuina completa

32
32,60
0,66
3
0,55

(l/s)

0,46 l/s
0,28 l/s
0,69 l/s

0,80 l/s
0,40 l/s
1,20 l/s

2,40 l/s
0,66 l/s
2,38 m3/h
PE-40
1-1/4"
E

Cabal simultani

Habitatges protecció

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Cabal de disseny:
Descripció canonada:
Valvuleria i accessoris:
Tipus de suministre:

instal·lat

(l/s)

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Cabal de disseny:
Descripció canonada:
Valvuleria i accessoris:
Tipus de suministre:

Relació de nuclis

Cabal

Cabal

instal·lat

(l/s)

(l/s)

0,35 l/s
0,20 l/s
0,46 l/s

0,60 l/s
0,20 l/s
0,80 l/s

1,60 l/s
0,55 l/s
2,00 m3/h
PE-40
1-1/4"
D

Finalment, tenim que els cabals i les mides de les canonades de la urbanització han de
ser de PE-63.

Descripció de l'escomesa

Nº

Relació de suministres

Tipus de
suministre

Cabal simultani

Carrer
10

Diàmetre Nominal
Diàmetre interior
Velocitat màxima
Nº suministres
K del nucli:

Descripció de l'escomesa

Cases

50
51,40
0,84
10
0,26

Nº

E

Tipus de
suministre

(l/s)

6,61 l/s

24,00 l/s

Diàmetre Nominal (mm):
Diàmetre interior (mm):
Velocitat màxima (m/s):
Nº suministres nucli:
K del nucli:

Habitatges protecció

50
51,40
0,82
14
0,22

D

24,00 l/s
1,74 l/s
PE-63
6,28 m3/h
2"
E
40

Cabal simultani

Cabal

instal·lat

(l/s)

(l/s)

7,76 l/s

22,40 l/s

Carrer hab. Protecció
14

instal·lat

(l/s)

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Descripció canonada:
Cabal de disseny:
Valvuleria i accessoris:
Tipus de suministre en mitjana:
DN comptador

Relació de suministres

Cabal

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Descripció canonada:
Cabal de disseny:
Valvuleria i accessoris:
Tipus de suministre en mitjana:
DN comptador

22,40 l/s
1,71 l/s
PE-63
6,15 m3/h
2"
D
40

I l’escomesa general per alimentar tota la urbanització, que consta de 63 habitatges,
ha de ser de PE-125.
Descripció de l'escomesa

Nº

Relació de suministres

Tipus de
suministre

Cabal simultani

Escomesa
49
14

Diàmetre Nominal (mm):
Diàmetre interior (mm):
Velocitat màxima (m/s):
Nº suministres nucli:
K del nucli:

Cases
Habitatges protecció

100
102,20
0,98
63
0,20

E
D

Cabal

instal·lat

(l/s)

(l/s)

32,40 l/s
7,76 l/s

117,60 l/s
22,40 l/s

Cabal instal·lat (l/s):
Cabal simultani (l/s):
Descripció canonada:
Cabal de disseny:
Valvuleria i accessoris:
Tipus de suministre en mitjana:
DN comptador

140,00 l/s
8,03 l/s
PE-125
28,92 m3/h
4"
E
80

2. SANEJAMENT
Respecte al sanejament, preveiem una evacuació separativa de fecals i pluvials.
2.1.

Fecals

S’ha d’evacuar tot el que s’ha previst en fontaneria.
Això dona una canonada de diàmetre 110 al col·lector principal de sortida de cada
habitatge.

Ref

TOTAL U. D.

Cases
Habitatges protecció
Carrer
Escomesa General

35
25
350
2065

2.2.

10
49

Cabal
segons
U.D.

0
0

Tipus de
canonada

16,45 l/s col·lector horitz
11,75 l/s col·lector horitz
164,50 l/s col·lector horitz
970,55 l/s col·lector horitz

0
0

0
0

0
0

1
1
10
63

0
0

0
0

0
0

Pendent J
(%)

Diàmetre
mínim
CTE

Material de la
canonada

1%
1%
1%
1%

90
90
125
250

PVC UNE 1329
PVC UNE 1329
PVC UNE 1329
PVC COARRUG.

0
0

0
0

0
0

Diàmetro Diàmetre
ext.
interior

110
110
200
400

103,6
103,6
192,2
364,1

Lavabo 3
(fluxòmetre)

Lavabo 3
(cisterna)

Bany 4
(fluxòmetre)

1
1
10
63

Bany 4
(cisterna)

1
1
10
63

Embornal

Font

Abocador

Safareig

Aigüera no
cuina

Aigüera de
cuina

Urinari bateria

Urinari suspès

Urinari
pedestral

Inodor amb
cisterna

Inodor amb
fluxòmetre

0
0

1
1
10
63

Rentadora

0
0

2
3
1
2
20 30
112 175

Rentavaixella

1

Banyera

3
2
30
175

Dutxa

Cases
Habitatges protecció
Carrer
Escomesa General

Bidet

Ref

Lavabo

Pels carrer de la urbanització s’hauria de considerar canonades de diàmetre 200 i per
la canonada d’evacuació de totes les aigües fecals de la urbanització s’ha de preveure
una canonada de 400 de diàmetre.

0
0

TOTAL
U. D.

35
25
350
2065

%Làmina
d'aigua

42,2%
35,0%
62,5%
65,5%

Pluvials

Respecte a les aigües pluvials, s’ha calculat el cabal d’aigua que haurien de desaiguar
les cobertes dels habitatges i tota l’aigua que pot caure en la superfície asfaltada de
tota la urbanització.

Ref

Superficie
de coberta

Superficie
de càlcul

Cabal
càlculat

Cases
75,00 m²
101,25 m²
3,80 l/s
Hab. Protecció 34,00 m²
45,90 m²
1,72 l/s
Carrers
5795,00 m² 7823,25 m² 293,37 l/s
Total
9946,00 m² 13427,10 m² 503,52 l/s

baixant /
col·lector

Diàmetre
mínim
CTE

Material

Col·lector 1%
90
PVC
Col·lector 1%
90
PVC
Col·lector 1% #¡VALOR! PVC COARRUG.
Col·lector 1% #¡VALOR! PVC COARRUG.

Diàmetre
exterior

Diàmetre
interior

%Làmina
d'aigua

110
110
500
630

103,6
103,6
489,9
584

45,64%
29,66%
51,31%
53,49%

INFORME SOBRE LA SUFICIÈNCIA DELS RECURSOS I INSTAL·LACIONS
DELS SISTEMES D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE
REGENCOS EN MOTIU DE LA “URBANITZACIÓ REGENCÓS –
CASTELLVÍ” AL MUNICIPI DE REGENCOS (BAIX EMPORDÀ).

Antecedents
Es redacta el present informe a petició de PGI engineering, en motiu de l’estudi de la
“Urbanització Regencós – Castellví”, al T.M. de Regencós.

Instal·lacions actuals del Servei
El municipi de Regencós, s’abasteix en la seva totalitat de l’aigua de la planta
potabilitzadora de la Mancomunitat Intermunicipal d’aigua de Palafrugell, Begur, Pals,
Regencós i Torrent.
L’aigua arriba al dipòsit regulador de Quermany, situat a la cota +150 msnm i titularitat
de la Mancomunitat. Des d’aquí, s’alimenta el municipi de Regencós amb una
canonada de fosa dúctil DN.150 mm.
A l’entrada del municipi, al carrer Quermany, arriba la canonada de baixada del dipòsit
i es va repartint l’aigua a les canonades secundàries, de diversos diàmetres i
materials, fins a repartir-se per tot el municipi en ramals més petits i fins les
escomeses dels abonats.
Es en aquest punt de l’entrada del municipi que hi ha instal·lada una reductora de
pressió, de forma que en funció de la cota del terreny, les canonades secundàries
s’alimentaran a sortida de la reductora o no.

Volums disponibles
Tal i com s’ha descrit, l’abastament de Regencós rep la totalitat de l’aigua del dipòsit
de Quermany. Aquest dipòsit és titularitat de la Mancomunitat i per tant, l’aigua que hi
arriba es reparteix amb la resta de municipis que formen la Mancomunitat.

1

Per tant pel que fa a la capacitat de recursos, correspon a la Mancomunitat determinar
si disposen de la capacitat d’extracció i elevació suficient per poder satisfer la
demanda de la nova urbanització.

Nous Requeriments
La urbanització d’aquest nou sector incorpora la creació de 49 noves cases i 14
habitatges de protecció oficial, així com també la creació de zona per equipaments i
zones verdes.
Vist els càlculs aportats per PGI engineering, es determinen els següents cabals de
disseny:


Cases: 2,38 m3/h



Habitatges protecció: 2,00 m3/h

Assumint un coeficient de simultaneïtat del 20% pel conjunt dels 63 habitatges, el
càlcul determina un cabal de disseny per la urbanització de 28,92 m3/h, sense tenir en
compte zones de reg ni equipaments comunitaris.

Capacitat actual de la xarxa de transport
S’entén com a xarxa de transport, el tram de canonada entre el dipòsit del municipi i
l’inici de la xarxa de distribució amb les ramificacions corresponents.
Tal com s’ha descrit, en el cas del municipi de Regencós aquesta canonada és de fosa
dúctil DN.150 mm.
Vist que els nous requeriments del sector suposen una demanda de 28,92 m3/h, sense
tenir en compte zones de reg ni equipaments comunitaris, i vist el diàmetre i material
de la canonada de transport existent, es considera suficient per cobrir la nova
demanda.

2

Recomanacions tècniques de la futura xarxa del sector
Vista la demanda del nou sector i que caldrà preveure la instal·lació d’hidrants contra
incendis a la urbanització, SOREA recomana en funció del diàmetre, la instal·lació de
canonades de fosa dúctil o de polietilè d’alta densitat PE-100 PN.16 bar.
En funció de les cotes dels habitatges de la futura urbanització, SOREA determinarà
quina part de la futura xarxa es connectarà o no a sortida de la reductora de pressió de
l’entrada del municipi.
Caldrà contemplar també la instal·lació d’un nou comptador de control sectorial per la
gestió de la xarxa municipal de Regencós.
Els hidrants contra incendis seran enterrats dins una arqueta de fosa dúctil i tapa pintada
de color vermell, amb boca UNE-23400 i DN.100 mm, amb vàlvula de comporta i la
corresponent senyalització vertical H-100 normalitzada.
En cas d’instal·lar boques i xarxes de reg per a les zones verdes, fonts municipals o
qualsevol altre element, aquests sempre s’hauran d’instal·lar amb comptador d’aigua,
dins armari o arqueta de registre.
Les connexions a xarxes existents, s’hauran de contemplar sempre amb una vàlvula
de comporta de forma que permeti seccionar la nova xarxa de l’existent.
Les noves escomeses s’hauran de contemplar amb clau de seccionament a la vorera a
part de la clau de comptador, tal com especifica el codi tècnic de l’edificació i segons
reglament de servei vigent al municipi.
En cas d’instal·lar armaris o noves portelles per ubicar-hi els comptadors, aquests
hauran de ser mínim de 35 x 45 cm, ja que els comptadors de telelectura són
voluminosos i necessiten com a mínim aquest espai.
La instal·lació de canonades i accessoris a fons de rasa caldrà que disposin d’un llit
d’assentament i recobriment superior de la canonada de 30 cm de sorra. Es recomana
un mínim de profunditat sobre el llom de la canonada de 60 cm de material i un
compactat del 95% PM.
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Conclusions
SOREA, com empresa gestora del subministrament d’aigua potable al municipi de
Regencós, vist que els nous requeriments del sector suposen un cabal de disseny per
la urbanització de 28,92 m3/h, sense tenir en compte zones de reg ni equipaments
comunitaris i vist que la canonada de distribució entre dipòsit i entrada al municipi és
de fosa dúctil DN.150 mm, es considera que aquest increment de cabal es podrà
garantir mitjançant les actuals instal·lacions disponibles a la xarxa d’abastament de
Regencós.
No obstant això, i pel que fa a la capacitat de recursos, correspon a la Mancomunitat
determinar si disposen de la capacitat d’extracció i elevació suficient per poder satisfer
la demanda de la nova urbanització.
Cal recordar que es disposa d’un “Plec de condicions Tècniques Particulars per a la
xarxa general del municipi de Regencós”, que determina els requeriments mínims de
qualitat dels materials emprats per a la construcció de xarxes d’aigua potable així com
també marca els procediments i instruccions per a la correcta utilització d’aquests
materials, així com l’assessorament tècnic de Sorea per a la definició de la xarxa
d’abastament de la urbanització Regencós – Castellví.

L’enginyer redactor de l’estudi:

Jordi Gratacós Bonilla
Cap de Distribució SOREA
Regencós, 4 de novembre de 2019
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INFORME SOBRE LA SUFICIÈNCIA DELS RECURSOS I INSTAL·LACIONS
DELS SISTEMES DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE REGENCOS EN
MOTIU DE LA “URBANITZACIÓ REGENCÓS – CASTELLVÍ” AL MUNICIPI
DE REGENCOS (BAIX EMPORDÀ).

Antecedents
Es redacta el present informe a petició de PGI engineering, en motiu de l’estudi de la
“Urbanització Regencós – Castellví”, al T.M. de Regencós.

Instal·lacions actuals del Servei
La xarxa de clavegueram existent al nucli de Regencós a l’entorn del sector de la
urbanització és de tipus unitària i està formada majoritàriament per canonades de formigó
i de diàmetres petits, compresos entre DN.200 – 300 mm.
Les aigües residuals d’aquest sector transcorren per diversos col·lectors fins arribar al
col·lector general de la carretera C-31, que es dirigeix cap a Pals i finalment a la EDAR.
Es recomana realitzar una inspecció amb càmera CCTV de la xarxa existent per tal de
poder determinar amb exactitud els materials i diàmetres dels col·lectors existents i
preveure si seran suficients per absorbir la nova demana de la urbanització o bé
s’hauran de recalcular i augmentar el seu diàmetre.

Recomanacions tècniques de la futura xarxa del sector
Es recomana que els col·lectors de les xarxes de clavegueram que inclogui el projecte
siguin de PVC o polietilè de doble paret, amb diàmetre mínim DN.300 mm i paret
exterior corrugada amb una resistència al aplanament SN-8.
En el cas de la xarxa de pluvials es recomana que sigui diàmetre mínim DN.400 mm i
SN-8.
Les escomeses es recomanen de diàmetre mínim 200 mm i SN-8.
Es recomana instal·lar pous de registre cada 50 m de xarxa i en canvis de sentit, per a
poder realitzar tasques de neteja i manteniment de la xarxa.
1

Els pous cal que siguin de fosa dúctil amb tapa DN.600 mm i D400, complint la
normativa UNE EN-124. Es recomana que disposin de ròtula d’articulació amb
bloqueig de seguretat a 90º i obertura màxima a 115º, de forma que es faciliti l’obertura
i la seguretat en cas d’exploració. També es recomana que disposi de junta
d’insonorització de forma que el pas de vehicles no provoqui molèsties als veïns.
Les reixes travesseres es recomana que siguin de fosa dúctil D400 i els embornals
petits mínim C250.
Es recomana realitzar una inspecció amb càmera CCTV un cop finalitzats els treballs
d’urbanització per garantir la correcta instal·lació dels nous col·lectors, localitzar
escomeses i evitar problemes en el futur.

Consideracions
No s’ha tingut en compte en aquest estudi la suficiència de les instal·lacions d’aigües
avall (possibles EBARs altres municipis, conduccions a EDAR...) les quals es poden
veure afectades per la nova demanda.

L’enginyer redactor de l’estudi:

Jordi Gratacós Bonilla
Cap de Distribució SOREA
Regencós, 4 de novembre de 2019
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1.

Introducció

Al T.M. de Regencós (Baix Empordà) es vol desenvolupar el sector SPU1* Camí del CementiriCremany, al nord-oest del nucli, per a ampliar el número d’habitatges disponibles al municipi i
que donin continuïtat a la tipologia d’edificacions existents al casc urbà.

Àmbit d’estudi.

El límit oest del sector està confrontat, al llarg d’uns 140 metres, amb un torrent innominat que
drena l’escorrentiu superficial procedent del Quermany Gros, un massís situat al nord de l’àmbit
pertanyent a les muntanyes de Begur.

Memòria
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2.

Antecedents

Per a la realització del present estudi es disposa de la següent informació antecedent, facilitada
pel client:


“Pla Parcial sector de planejament urbanístic SPU1* Camí del Cementiri / Carrer
Cremany de Regencós”. Document per a l’aprovació provisional, realitzat per l’empresa
Batlle i Roig Arquitectura SLP amb data de febrer de 2020.



“Modificació Puntual número 8 del POUM de Regencós”. Document per a l’aprovació
provisional, realitzat per l’empresa Batlle i Roig Arquitectura SLP amb data de febrer
2020.



“Informe sobre la Modificació Puntual núm. 8 del POUM i del Pla Parcial del sector SPU1*
Camí del Cementiri-Cremany” de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data del 18 de
febrer de 2020.

En aquest informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) s’informa dels següents
requeriments:
1. S’elaborarà un estudi hidrològic i hidràulic del torrent innominat que discorre
pel sector que es redactarà d’acord amb els criteris del document
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”
(ACA, març 2003), els resultats del qual han de servir per determinar la
capacitat actual de la llera, inclòs el tram d’aigua avall i les obres de drenatge,
tenint en compte l’increment del cabal punta derivat de la urbanització del
sector. També valorarà, si cal incloure entre les obres d’urbanització,
actuacions d’infraestructura hidràulica a l’entorn dels carrers més propers al
torrent, així com també les de laminació l’escorrentia superficial amb
l’objectiu d’adaptar els valors dels cabals de sortida de l’àmbit urbanitzable
als valors actual de la conca sense transformar.
2. Tots els nous ponts, passos o obres de fàbrica que es projectin sobre la llera
de qualsevol curs d’aigua es dimensionaran pel cabal Q500 (amb les
dimensions mínimes establertes al document de “Recomanacions tècniques
per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” de juny
de 2006 de l’Agència Catalana de l’Aigua).

3.

Objecte de l’estudi

L’objecte del present és determinar les condicions d’inundabilitat i la compatibilitat del
desenvolupament urbanístic del sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany, al T.M. de
Regencós. En el cas que els usos previstos no siguin compatibles amb la darrera modificació del
Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 638/2016), es procedirà a plantejar i estudiar
a nivell hidràulic aquelles actuacions, viables des d’un punt de vista normatiu, que permetin el
desenvolupament del sector.

2
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4.

Metodologia

La metodologia d’estudi que s’ha seguit en els treballs realitzats es basa principalment en els
criteris tècnics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua en els documents “Guia tècnica.
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, de març de 2003. Més
concretament, l’esquema dels treballs de l’estudi ha consistit en:


Recopilació de la informació antecedent sobre els usos previstos en el planejament en el
sector objecte d’estudi.



Aixecament topogràfic de detall de l’àmbit del sector i del tram del torrent innominat objecte
d’estudi realitzat per l’empresa Altiplà Serveis Topogràfics, SLP amb data 6 de maig de 2020
i facilitat pel client.



Recopilació i tractament de la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
topografies i ortofotografies de diferents escales, de l’àmbit d’estudi.



Caracterització hidrològica de la conca del torrent innominat a partir de les recomanacions
establertes en la “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local”, de març de 2003.



Obtenció dels cabals punta d’avinguda per a les avingudes de 10, 100 i 500 anys de període
de retorn, mitjançant el Mètode Racional.



Diagnosi d’inundabilitat d’uns 400 metres del torrent innominat amb la informació topogràfica
de detall disponible mitjançant una modelització hidràulica bidimensional (2D) amb el
programari HEC-RAS (v5.0.7) a l’àmbit del sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany.



Anàlisi de la compatibilitat dels usos previstos en el planejament i, si no són compatibles,
definir les cotes mínimes d’urbanització que permetin el desenvolupament del sector.
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5.

Caracterització hidrològica
Introducció

Per a la correcta caracterització hidràulica i anàlisi del perill d’inundació és fonamental el
coneixement de la resposta hidrològica del torrent innominat, el qual discorre de nord-est a sudoest pel límit oest del sector SPU1*.
La metodologia de l’estudi hidrològic s’ha basat en els criteris tècnics establerts per l’Agència
Catalana de l’Aigua en el document "Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local” editat per l’ACA el març del 2003.
-

Delimitació de la conca del torrent innominat, obtenint la superfície d’aportació en un únic
punt ubicat a l’obra de drenatge sota la carretera C-31. La delimitació de les conques es
realitza a partir de mapes topogràfics en format digital a escala 1:5.000 de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Delimitació de la conca a l’àmbit d’estudi

-

4

Obtenció del temps de concentració de la conca, utilitzant la fórmula de Témez que
depèn del tipus de conca i grau d’urbanització d’aquesta, i de la longitud màxima i
pendent mitjana del curs d'aigua més llarg respecte el punt d’estudi.
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Superfície Longitud del curs principal Pendent mig Grau urb. Tc Tem.
(km²)
(km)
(%)
(%)
(h)

Conca
Torrent innominat

0,16

1,02

10,8

2,5

0,46

Obtenció del llindar d’escorrentiu global. S’ha optat per utilitzar el document "Guia
Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas
Inundables", publicat pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí el 2011, per a
quantificar els valors del llindar d'escorrentiu. En aquest document es relacionen aquests
paràmetres amb les diferents categories d’usos del sòl recollides al “Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España” (SIOSE) i el mapa de cobertes
europeu Corine Land Cover (CLC).

-

Els usos del sòl considerats s’obtenen del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya en la
seva versió 4 (MCSCv4), de l’any 2009. Per tal d'associar els paràmetres del SIOSE i del
CLC a les categories definides al MCSC, ha estat necessari recórrer a taules
d'equivalències entre el MCSC (v4) i el SIOSE, recollides al document "Llegenda MCSC3v2 i MCSC-4 / SIOSE-2. Codificació de les cobertes" (2013) redactat pel CREAF.
D’aquesta manera ha estat possible vincular els valors propis de llindar d'escorrentiu a les
categories d’usos del sòl definides al MCSCv4.
Els valors del llindar d’escorrentiu estan en relació amb els valors de Número de Corba
(NC) definits pel Soil Conservation Service, en condicions d’humitat normals. Aquest llindar
d'escorrentiu inicial es corregeix considerant un factor regional de correcció de valor 1,30,
tal com s'estableix a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Conca

Po inicial
(mm)

Po’ càlcul
(mm)

Nombre Corba SCS
(NC)

Torrent innominat

43,1

56,0

47,2

Obtenció de la precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat.
S’extreu de la formulació present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España
peninsular” del Ministerio de Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx.

-

Precipitació 24 h (mm)

-

Memòria

T (anys)

10

100

500

Torrent innominat

116

195

260

Obtenció dels cabals punta d’avinguda per a 10, 100 i 500 anys de període de retorn
mitjançant el Mètode Racional. Elaboració dels hidrogrames triangulars a introduir al
model hidràulic.
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Cabal punta d’avinguda (mm)
T (anys)

10

100

500

Torrent innominat

0,59

2,00

3,50

Hidrogrames d’avinguda segons els cabals punta obtinguts de la caracterització hidrològica.
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6.

Modelització hidràulica

Per tal d’abordar amb la màxima precisió la inundació que es pot assolir en cas d’avingudes, i
alhora ser el màxim de realista, s’ha optat per realitzar una modelització bidimensional, atenent
a les característiques del terreny per on discorre el torrent, on s’identifica el propi curs fluvial (de
dimensions variables) i les planes d’inundació (on el flux pot quedar desacoblat de la llera).
En concret, doncs, pel cas objecte d’estudi, s’opta per realitzar una modelització hidrodinàmica
bidimensional amb el model matemàtic HEC-RAS (v5.0.7), desenvolupat per Hydrologic
Engineering Center de l'US Army Corps of Engineers, que permet caracteritzar de forma precisa
el comportament hidràulic del torrent innominat que discorre pel límit oest del nucli de Regencós.
Aquest paquet de modelització permet simular, el comportament hidràulic del flux d’aigua sobre
una orografia bidimensional (com són les planes alꞏluvials) podent reproduir les interaccions del
flux amb les infraestructures presents com les laminacions que se’n deriven.
De forma sintètica, les principals característiques i hipòtesis de càlcul del model són:
- Pot realitzar modelitzacions 1D, 2D o una combinació d’ambdues. En el cas concret
d’estudi, la modelització bidimensional es caracteritza per:


Caracterització del model de terreny de càlcul, considerant una distribució espacial
de la rugositat.



Modelització de l’efecte de terraplens i d’altres estructures lineals que afecten al
règim natural de flux sobre les planes d’inundació.



Modelització de passos inferiors i obres de drenatge sota els terraplens.

Permet utilitzar les equacions de Saint-Venant i d’Ona Difusiva en 2D (a criteri de

-

l’usuari).
L’esquema numèric utilitzat és l’algoritme de Volums Finits Implícit, que permet el

-

càlcul estable i robust en situacions de flux en règim subcrític, supercrític i mixt.
Malles computacionals estructurades i no estructurades. Les celꞏles computacionals

-

d’una determinada malla poden ser triangles, quadrats, rectangles o polígons de fins a 8
costats com a màxim. La malla computacional no necessita ser ortogonal.
Càlcul en condicions de flux permanent i no permanent (règim variable).

-

Model Digital del Terreny
Tractament de la informació geomètrica del model hidràulic.
i.

S’han incorporat les dades de l’aixecament topogràfic del sector SPU1*, facilitat
pel client.
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Aixecament topogràfic de detall del sector SPU1* Camí del Cementiri-Cremany i de la llera del torrent innominat en el
tram objecte d’estudi

ii.

MDT 2*2 m elaborat per l’ICC al 2010, del projecte LiDARCAT, amb una densitat
mínima de 0.5 punts/m2.

Tota aquesta informació topogràfica ha estat tractada i combinada de tal manera que s’ha
obtingut un únic Model Digital del Terreny actual i de detall en el conjunt de l’àmbit objecte
d’estudi.

Planta general del Model Digital del Terreny de detall actualitzat de l’àmbit objecte d’estudi
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Distribució dels coeficients de rugositat de Manning
Pel que fa a la rugositat assignada en les modelitzacions, el coeficient de rugositat de Manning
s’ha estimat utilitzant la informació base de la coberta dels usos del sòl del Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya (MCSC), informació disponible en format vectorial estructurat (polígons), 4a
edició (2009), que és una cartografia temàtica d’alta resolució dels principals tipus de cobertes
del sòl de Catalunya. Els valors del coeficient de rugositat de Manning associats a cada un dels
usos d’aquesta cobertura s’obtenen del “Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de
España” (SIOSE) recollits en el document "Guia Metodológica para el desarrollo del Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables", publicat pel Ministeri de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí el 2011. Finalment, s’ha obtingut la distribució espacial que es representa a la
següent imatge:

Distribució dels coeficients de rugositat de Manning adoptats en l’àmbit d’estudi

Model HEC-RAS 2D
A l’àmbit d’estudi, a partir de la informació de l’aixecament topogràfic de detall, s’identifiquen 4
estructures que poden interferir en el flux d’aigua:
Codi model

Descripció

Secció

Tub

Obra de drenatge del camí del cementiri
sobre el torrent innominat

Tub de 700 mm de diàmetre

Pont

Obra de drenatge de la carretera C-31 sobre
el torrent innominat

Calaix rectangular amb la secció limitant
al costat aigua amunt, d’1,93 m x 1,82 m

cuneta_1

Connexió de la cuneta nord del camí del
cementiri que desguassa al torrent innominat

Tub de 400 mm de diàmetre

cuneta_2

Connexió de la cuneta sud del camí del
cementiri que desguassa al torrent innominat

Tub de 400 mm de diàmetre

Com que els cabals d’avinguda són reduïts, es considera introduir les dues cunetes per a que
recullin l’aigua que pugui discorre pel marge dret (en cas que es produeixin desbordaments aigua
amunt del camí del cementiri.
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S’han considerat línies de trencament (Breaklines) en aquelles zones on es produeixin canvis
bruscs del pendent del terreny, especialment als caps de talús dels marges de la llera i al fons
de llera.

Esquema del model hidràulic realitzat amb HEC-RAS sobre el model digital del terreny

Condicions de contorn
6.4.1 Condicions de contorn d’entrada
Com ja s’ha comentat anteriorment, com a condició de contorn d’entrada es consideren els
hidrogrames triangulars obtinguts de la caracterització hidrològica. Els cabals punta d’aquests
hidrogrames són:
Cabal punta d’avinguda (mm)
T (anys)

10

100

500

Torrent innominat

0,59

2,00

3,50

6.4.2 Condicions de contorn de sortida
S’introdueix una única condició de contorn de sortida, en làmina lliure (tipus Normal al model) per
a un pendent del 3%, homogeni en tot el contorn de sortida.

10
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7.

Resultats de la Diagnosi

A continuació es mostren els principals resultats obtinguts de l’anàlisi del torrent innominat al seu
pas per l’oest del nucli de Regencós. Per a un major detall, consultar als plànols.
Delimitació de Zones Inundables
Per a l’avinguda de 10 anys de període de retorn, l’aigua discorre encaixada dins de la secció de
la llera, a excepció d’un desbordament puntual que es produeix al marge dret (a uns 30 m de
l’inici del model). L’aigua desbordada discorre per aquest marge, a prop de la llera, per a acabar
retornant a ella al cap de 30 m.
A partir de l’avinguda de 100 anys de retorn, els desbordaments es generalitzen a ambdós
marges, quedant contingut pel propi terreny al marge esquerre a un 30-40 m de la llera. Al marge
dret, els desbordaments discorren pels camps de conreu i, en el cas de l’avinguda de 500 anys
de període de retorn, fins a arribar al marge de la carretera C-31, la qual es veu lleugerament
inundada.

Zones inundables per a les avingudes de 10. 100 i 500 anys de període de retorn del torrent innominat que discorre pel
límit oest del nucli de Regencós, a la zona del sector SPU1*

A l’anterior imatge, en negre, es pot observar el límit oest (a la façana del torrent) d’urbanització
(vials i parcelꞏles residencials) previstes originalment en el pla parcial del sector SPU1* objecte
d’estudi. La zona inundable, de tots els períodes de retorn estudiats, entraria (en planta) dins la
zona que es pretén urbanitzar.
Memòria
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L’obra de drenatge de la carretera C-31 té prou capacitat per a tots els períodes de retorn
estudiats i no es produeixen desbordaments per damunt la carretera.
Calats d’inundació (T = 10 anys)
Per a l’avinguda de 10 anys de període de retorn els calats a la llera són de l’ordre dels 30 cm,
podent-se superar els 0,5 m puntualment. En canvi, a la zona on es produeix el desbordament
puntual al marge dret, els calats són inferiors als 10 cm, únicament en algun punt baix del terreny
els valors són lleugerament superiors.

Calats d’inundació per a l’avinguda de 10 anys de període de retorn en la Situació Actual a la zona del sector SPU1*

L’obra de drenatge del camí del cementiri té prou capacitat per desguassar l’aigua d’aquest
episodi, tot i que s’acumulin nivells una mica superiors que al tram d’aigua amunt. En cap cas es
supera la rasant del camí.
El calat màxim a l’entrada de l’obra de drenatge de la carretera C-31 és de gairebé 40
centímetres, lluny dels 1,82 m d’altura de l’estructura.

12
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Calats d’inundació (T = 100 anys)
A diferència de l’anterior cas, per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn es produeixen
més desbordaments. No obstant, els calats a les planes d’inundació es mantenen en valors
baixos: al marge dret no superen els 5 cm, mentre que al marge esquerre es situen al voltant
dels 20 cm en les zones on més aigua s’acumula. A la llera els calats són més variables, ja que
en els trams on la seva secció té unes dimensions reduïdes, els calats difícilment superen els
40 cm, mentre que on el torrent discorre més encaixat o hi ha punts baixos del perfil els calats
superen fàcilment els 60 cm.

Calats d’inundació per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn en la Situació Actual a la zona del sector SPU1*

L’obra de drenatge del camí del cementiri deixa de tenir capacitat a partir d’avingudes de 100
anys de període de retorn. La falta de capacitat de l’estructura, més els desbordaments que es
produeixen aigua amunt, provoquen que l’aigua circuli també per damunt del camí.
El calat màxim a l’entrada de l’obra de drenatge de la carretera C-31 és de gairebé 80
centímetres, amb 1 m de diferència respecte els 1,82 m d’altura de l’estructura.
Memòria
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Calats d’inundació (T = 500 anys)
Per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn, els calats són lleugerament superiors als
observats per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn. Al marge esquerre es generalitzen
els calats d’entre 10 cm i 20 cm, amb màxims als voltant dels 30 cm als punts més baixos.
Al marge dret, al llarg dels caps de conreu, els calats no superen els 10 cm. Únicament a l’arribar
a la carretera C-31, l’aigua supera lleugerament els 20 cm, a la cuneta del costat nord d’aquesta
carretera.

Calats d’inundació per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn en la Situació Actual a la zona del sector SPU1*

L’obra de drenatge del camí del cementiri té el mateix comportament que el vist per a l’avinguda
de 100 anys de període de retorn.
El calat màxim a l’entrada de l’obra de drenatge de la carretera C-31 és d’uns 1,1 m, amb més
de 0,7 m de resguard respecte la clau de l’obra.

14
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Zonificació de l’Espai Fluvial
La Zona Inundable (ZI) és la zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys.
La Zona de Flux Preferent (ZFP) és la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la
zona en la que es poden produir greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació
greu.
7.5.1 Zona d’Inundació Greu (ZIG)
És la zona inundable per a un període de retorn de 100 anys amb més d’1 m d’altura d’aigua,
més d’1 m/s de velocitat o en la que el producte de les dues sigui major de 0,5 m2 /s.
Per l’obtenció de la ZIG, la metodologia és la mateixa tant en els trams unidimensionals com
bidimensionals i consisteix en els següents passos:
1. Generació dels ràsters de calat (y), velocitat (v) i producte de velocitat per calat (vꞏy).
2. Combinació d’aquests ràsters obtenint un ràster envolvent de resultats que discretitza
entre les celꞏles considerades com a ZIG i les que no, imposant com a condició els valors
del Reglament de DPH anteriorment descrits.
A partir de la perillositat de l’avinguda de 100 anys de període de retorn, s’obté la Zona
d’Inundació Greu (ZIG) del tram d’estudi del torrent innominat. Com es pot comprovar a la
següent imatge, al tram contigu al sector SPU1*, la zona de perillositat greu queda encaixada
dins de la llera, a excepció de zones puntuals que, per no donar continuïtat a la zona de perillositat
greu, queden desconnectada de la ZIG.

Perillositat per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn (esquerra) i ZIG (dreta) del tram del torrent innominat
contigu al sector SPU1*
Memòria
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7.5.2 Via d’Intens Desguàs (VID)
S'entén per VID la zona per la qual passaria l'avinguda de 100 anys de període de retorn sense
produir una sobreelevació més gran de 0,3 m respecte a la cota de la làmina d'aigua que es
produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d'inundació existent. La
sobreelevació anterior pot, a criteri de l'organisme de conca, reduir-se fins a 0,1 m quan
l'increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5 m en zones
rurals o quan l'increment de la inundació produeixi danys reduïts.
Si s’analitzen les diferències entre els nivells de la VID, considerant la ZIG com a la zona on
únicament flueix tot el flux per a l’hidrograma de 100 anys de període de retorn, respecte els
resultats de l’avinguda de 100 anys de període de retorn de la diagnosi vists anteriorment, es
comprova que la ZIG compleix les condicions de la VID en tot el tram estudiat, a excepció d’uns
10 m al creuament amb el camí del Cementiri on es produeixen sobreelevacions superiors als
0,3 m i que, puntualment, arriben fins a uns 0,52 m:

Sobreelevacions produïdes entre l’avinguda de 100 anys acotada a la ZIG i l’avinguda de 100 anys de la diagnosi
16
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Per tant, en aquest tram s’amplia la VID per a eliminar aquestes sobreelevacions superiors a
0,3 m. A la següent imatge es mostra un zoom d’aquesta ampliació de la VID.

Zoom de la zona on s’amplia la VID per a reduir les sobreelevacions superiors a 0,3 m

Tornant a comprovar les diferències de nivells, en aquest cas, entre l’escenari que considera
l’ampliació de la VID com a la zona inundable per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn
i els resultats de la diagnosi per a aquest mateix període de retorn, s’observa que ja no es
produeixen sobreelevacions superiors a 0,3 m (el màxim és d’uns 0,26 m):

Sobreelevacions produïdes entre l’avinguda de 100 anys acotada a l’ampliació de la VID i l’avinguda de 100 anys de la
diagnosi

7.5.3 Zona de Flux Preferent (ZFP) i Zona Inundable (ZI)
Finalment, de la unió de la ZIG i la VID s’obté la Zona de Flux Preferent (ZFP). Conjuntament
amb la zona inundable per a l’avinguda de 500 anys es zonifica l’espai fluvial del tram del torrent
innominat objecte d’estudi a l’oest del nucli de Regencós.

Memòria
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Zonificació de l’Espai Fluvial del tram del torrent innominat contigu al sector SPU1*

18
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8.

Proposta d’implantació
Proposta original

A la següent imatge es mostra la zonificació del sector a la zona propera a la llera del torrent
innominat superposada amb la zona inundable d’aquest per a l’avinguda de 500 anys de període
de retorn.

Zonificació del planejament original superposada amb la zona inundable de la diagnosi per a l’avinguda de 500 anys de
període de retorn.

A la zona inundable per a 500 anys de període de retorn, se situen dues parcelꞏles residencials
i el vial que enllaça el camí del cementiri amb el nou vial plantejat al nord d’aquest. Les dues
parcelꞏles contigües a les esmentades també es veurien afectades lleugerament, així com el nou
vial plantejat al sud del camí del Cementiri.
Segons l’article 14 bis de la darrera modificació del 29 de desembre de 2016 del Reglament del
Domini Públic Hidràulic:
Les noves edificacions i usos associats en aquells sòls que es troben en situació bàsica
de sòl rural a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, es
realitzaran, en la mesura del possible, fora de les zones inundables.

Memòria
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Proposta final
Per tal de fer compatibles els usos previstos al Pla Parcial Urbanístic del sector SPU1* Camí del
Cementiri-Cremany amb la normativa vigent, s’ha dut a terme l’ajust de les ocupacions dels usos
de l’àmbit, proposant la retirada de la primera línia d’urbanització fora de la Zona Inundable. En
conseqüència, el vial que connectarà el camí del Cementiri amb el nou vial ubicat al nord quedarà
també fora de la Zona Inundable, evitant crear interferències al flux desbordat pel marge
esquerre.
Pel que fa al nou vial plantejat al sud del camí del Cementiri, es proposen dues alternatives:

20



Alternativa 1: enrasar el nou vial a les cotes actuals del terreny. Mantenint les condicions
d’inundabilitat actuals amb calats de mitjana de 6 centímetres (i màxim de 16
centímetres).



Alternativa 2: establir unes noves cotes d’urbanització del vial per sobre de la cota
d’inundació per a una avinguda de 500 anys de període de retorn.
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8.2.1 Alternativa 1
En aquest cas, a banda de la retirada de la primera línia d’urbanització al nord del camí del
cementiri, no es realitzaria cap actuació addicional per a millorar les condicions d’inundabilitat del
nou vial plantejat al sud del camí. A la següent imatge es mostren les cotes que tindria la rasant
d’aquest vial, que són les mateixes que les del terreny actual:

Proposta final de l’Alternativa 1.
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8.2.2 Alternativa 2
A diferència de l’Alternativa 1, es plantegen unes cotes d’urbanització del nou vial al sud del camí
del Cementiri per tal de que es mantingui fora de la Zona Inundable (T = 500 anys). Com ja s’ha
comentat anteriorment, en aquesta alternativa també s’ha retirat la primera línia d’urbanització al
nord del camí del Cementiri, fora de la Zona Inundable. A la següent imatge es mostren les cotes
que tindria la rasant d’aquest vial, per tal de que es trobi fora de la zona inundable de 500 anys
en l’escenari de prognosi:

Proposta final de l’Alternativa 2

22
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9.

Resultats de la Prognosi

Es pot comprovar com, en totes dues alternatives, la zona residencial del sector, al nord del camí
del Cementiri, queda fora de la Zona Inundable (T = 500 anys de període de retorn) del torrent
innominat, fent compatible el desenvolupament d’aquesta part del sector amb la darrera
modificació del 29 de desembre de 2016 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Aquest fet
es podrà comprovar a les imatges de prognosi de les diferents alternatives plantejades en el
present estudi.
Alternativa 1
Pel que fa al vial plantejat al sud del camí del Cementiri, es veu afectat lleugerament a partir de
l’avinguda de 100 anys de període de retorn, tal com es comprova a partir dels calats d’inundació
obtinguts a la fase de Diagnosi del present estudi No obstant, els calats que s’hi observen són
baixos amb condicions d’inundabilitat lleus (entre 5 i 6 centímetres de mitjana, per als escenaris
de 100 i 500 anys de període de retorn, respectivament):

Calats d’inundació de l’Alternativa 1 de la Prognosi per a l’avinguda de 100 anys (esquerre) i 500 anys (dreta) de
període de retorn

A la zona que es veuria afectada del nou vial sud el calat màxim per a l’avinguda de 100 anys de
període de retorn és d’uns 12 cm, mentre que el calat mitjà és de tan sols 5 cm. Per a l’avinguda
de 500 anys els valors augmenten lleugerament, passant a ser el calat màxim d’uns 16 cm i el
calat mitjà de 6 cm.
Memòria
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No es mostren diferències de nivells respecte de la Situació Actual perquè els calats i nivells
d’inundació corresponents a aquesta alternativa són els mateixos que els de la Diagnosi, al no
veure’s alternades dels condicions orogràfiques actuals.
Alternativa 2
En aquest apartat es presenten els resultats de la proposta d’actuació de l’Alternativa 2, la qual
considera el vial al sud del camí del Cementiri a una cota que no es vegi afectat per a l’avinguda
de 500 anys de període de retorn. S’analitzaran els canvis de nivells que pugui ocasionar aquesta
actuació respecte de la Situació Actual.
9.2.1 Delimitació de Zones Inundables
Les zones inundables són pràcticament iguals a les vistes en la Situació Actual, a excepció de la
zona del vial al sud del camí del Cementiri, on s’elimina la inundabilitat sobre el propi vial i a part
del marge esquerre. Aquesta part del marge esquerre correspon a la zona que en les condicions
actuals el terreny dona continuïtat al desbordament d’aquest marge aigua avall del camí del
Cementiri i que el nou vial facilitaria el retorn d’aquest desbordament cap a la llera.

Zones inundables per a les avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn en l’Alternativa 2 de la Prognosi a la zona
contigua a la llera del torrent innominat a l’oest del nucli de Regencós
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9.2.2 T = 100 anys de període de retorn
Per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn, únicament no es produeixen afectacions a
tercers, ja que les úniques diferències es donen al costat del nou vial al sud del camí del
Cementiri, dins del propi sector de desenvolupament. La sobreelevació màxima puntual és d’uns
5 cm.

Calats d’inundació de l’Alternativa 2 de la Prognosi (esquerre) i diferències de nivells entre l’Alternativa 2 de la Prognosi
i la Situació Actual (dreta) per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn

9.2.3 T = 500 anys de període de retorn
Les variacions en les condicions d’inundabilitat es produeixen a les mateixes zones que per a
l’avinguda de 100 anys de període de retorn, localment al costat del nou vial i, per tant, sense
provocar afectacions a tercers, ja que aquestes variacions es produeixen dins del mateix sector
de desenvolupament. En aquest cas, les sobreelevacions màximes són d’uns 8 cm aigua amunt
del nou vial, al costat de la cruïlla amb el camí del Cementiri. D’altra banda, aigua avall, al costat
del nou vial, es produeixen petites reduccions (màxim de 10 cm) dels nivells d’aigua al marge
esquerre.
A la resta de l’àmbit, els nivells d’inundació no varien respecte els presentats en la Situació
Actual. Tal com s’ha plantejat, es pot observar a les següents imatges com la zona residencial
del sector SPU1*, que està més propera a la llera del torrent innominat, queda fora de la zona
inundable per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn.
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Calats d’inundació de l’Alternativa 2 de la Prognosi (esquerre) i diferències de nivells entre l’Alternativa 2 de la Prognosi
i la Situació Actual (dreta) per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn

D’aquesta manera, la reordenació del sector plantejada en aquest estudi permet fer compatible
el seu desenvolupament amb la darrera modificació del 29 de desembre de 2016 del Reglament
del Domini Públic Hidràulic.
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10. Conclusions
Seguidament s’enumeren les principals consideracions que s’extreuen de l’anàlisi hidràulica del
tram del torrent innominat contigu al límit oest del sector objecte d’estudi, SPU1* Camí del
Cementiri-Cremany, situat a l’oest del nucli de Regencós:


Per tal d’analitzar el comportament hidràulic del tram del torrent innominat s’han utilitzat
els cabals d’avinguda obtinguts de l’estudi hidrològic de la conca del mateix torrent (Q10=
0,59 m3/s, Q100 = 2,00 m3/s i Q500 = 3,50 m3/s).



Dels resultats obtinguts de la diagnosi d’inundabilitat es conclou que el torrent no té prou
capacitat per a avingudes iguals o superiors a l’episodi de 10 anys de període de
retorn. En aquest cas es produeix un desbordament puntual al marge esquerre on
els calats són inferiors als 10 cm.
A partir de l’avinguda de 100 anys de període de retorn els desbordaments es
generalitzen, però els calats observats són baixos: al marge dret no superen els 5
cm, mentre que al marge esquerre es situen al voltant dels 20 cm en les zones on més
aigua s’acumula. Per a aquest episodi, l’obra de drenatge del camí del cementiri
deixa de tenir capacitat.
Per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn, la zona inundable al marge
esquerre és molt semblant a la de l’avinguda de 100 anys i els calats màxims es
situen als voltant dels 30 cm als punts més baixos. En canvi, al marge dret, la zona
inundable s’estén fins a la carretera C-31 i els calats es segueixen mantenint per sota
dels 10 cm, a excepció del marge d’aquesta carretera, on a la cuneta del costat nord es
poden superar lleugerament els 20 cm.
L’obra de drenatge de la carretera C-31 té capacitat suficient per a desguassar els
cabals d’avinguda de tots els períodes de retorn estudiats.



Analitzant les cotes d’urbanització plantejades originalment al sector objecte d’estudi es
pot comprovar com el terreny actual, el qual ja és inundable per a l’avinguda de 10
anys de període de retorn, està per sobre de les cotes plantejades originalment al
pla parcial.



Per tant, en coordinació amb l’empresa redactora del document urbanístic s’estudia
la retirada de la primera línia d’urbanització del sector contigua al torrent innominat
per a protegir el sector enfront de l’avinguda de 500 anys de període de retorn.
Pel que fa al nou vial al sud del camí del Cementiri, es plantegen dues alternatives a tenir
en compte:
1. Alternativa 1: vial enrasat amb el terreny actual.
2. Alternativa 2: elevar les cotes d’aquest vial, entre 8 i 25 cm en un tram d’uns
10 m, per a que quedin fora de la Zona Inundable (T = 500 anys).
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66.61

!
>
!
>
!
>
!
>
64.59
64.59

65.92
65.92

65.29
65.29

Ed. 1

!
>

66.46
66.46

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀ ULI
CD’
I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍ DELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓ S)

Zonfi
caci
ófi
nalpl
ant
ej
ada

DESCRIPCIÓ ALTERNATIVA 2.
RASANT VIAL SUD ELEVADA
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Residencial
Sistema Hídric
Sistema d'espais lliures
Sistema viari

!
>

Vial sud

Cota rasant (m.s.n.m.)
Cota terreny actual (m.s.n.m.)

Contorn urbanització final

Plànol núm.

2

1

7
Full

1 de 1

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍDELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓS)

DELIMITACIÓ DE LES ZONES INUNABLES

ZonesI
nundables

SITUACIÓ PROGNOSI - ALTERNATIVA 2

T= 100 anys

Sector SPU1*

T= 500 anys

Contorn urbanització final

Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Nou vial (sud)

2

1

7.1
Full

1 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍDELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓS)

DELIMITACIÓ DE LES ZONES INUNABLES

ZonesI
nundables

SITUACIÓ PROGNOSI - ALTERNATIVA 2

T= 100 anys

Sector SPU1*

T= 500 anys

Contorn urbanització final

Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Nou vial (sud)

2

1

7.1
Full

2 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍ DELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓ S)

CALATS D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
SITUACIÓ PROGNOSI - ALTERNATIVA 2
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Calat
sd'
i
nundaci
ó (
m)
0 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.5

0.5 - 0.8
0.8 - 1
>1

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.2
Full

1 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍ DELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓ S)

CALATS D'INUNDACIÓ (T = 100 ANYS)
SITUACIÓ PROGNOSI - ALTERNATIVA 2
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Calat
sd'
i
nundaci
ó (
m)
0 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.5

0.5 - 0.8
0.8 - 1
>1

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.2
Full

2 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍDELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓS)

DIFERÈNCIES DE NIVELLS (T = 100 ANYS)
PROGNOSI (ALTERNATIVA 2) vs. SITUACIÓ ACTUAL
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Di
f
er
è nci
esdeni
vells
< -2 m
-2.0 - -1.5
-1.5 - -1.0
-1.0 - -0.8
-0.8 - -0.4
-0.4 - -0.2

m
m
m
m
m

Plànol núm.

-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m
0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m

0.4 - 0.8 m
0.8 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2.0 m

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.3
Full

1 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍDELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓS)

DIFERÈNCIES DE NIVELLS (T = 100 ANYS)
PROGNOSI (ALTERNATIVA 2) vs. SITUACIÓ ACTUAL
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Di
f
er
è nci
esdeni
vells
< -2 m
-2.0 - -1.5
-1.5 - -1.0
-1.0 - -0.8
-0.8 - -0.4
-0.4 - -0.2

m
m
m
m
m

Plànol núm.

-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m
0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m

0.4 - 0.8 m
0.8 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2.0 m

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.3
Full

2 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍ DELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓ S)

CALATS D'INUNDACIÓ (T = 500 ANYS)
SITUACIÓ PROGNOSI - ALTERNATIVA 2
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Calat
sd'
i
nundaci
ó (
m)
0 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.5

0.5 - 0.8
0.8 - 1
>1

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.4
Full

1 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍ DELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓ S)

CALATS D'INUNDACIÓ (T = 500 ANYS)
SITUACIÓ PROGNOSI - ALTERNATIVA 2
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Plànol núm.

Calat
sd'
i
nundaci
ó (
m)
0 - 0.05
0.05 - 0.1
0.1 - 0.2
0.2 - 0.5

0.5 - 0.8
0.8 - 1
>1

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.4
Full

2 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍDELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓS)

DIFERÈNCIES DE NIVELLS (T = 500 ANYS)
PROGNOSI (ALTERNATIVA 2) vs. SITUACIÓ ACTUAL
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Di
f
er
è nci
esdeni
vells
< -2 m
-2.0 - -1.5
-1.5 - -1.0
-1.0 - -0.8
-0.8 - -0.4
-0.4 - -0.2

m
m
m
m
m

Plànol núm.

-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m
0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m

0.4 - 0.8 m
0.8 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2.0 m

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.5
Full

1 de 2

Ed. 1

Títol de l'estudi

Promotor

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVI SL

Empresa consultora

Llegenda

Nom del plànol

Maig de 2020

ESTUDIHI
DRÀULI
CD’I
NUNDABI
LI
TATALSECTORSPU1*
CAMÍDELCEMENTI
RI
CREMANY(
T.
M.DEREGENCÓS)

DIFERÈNCIES DE NIVELLS (T = 500 ANYS)
PROGNOSI (ALTERNATIVA 2) vs. SITUACIÓ ACTUAL
Escala DinA-3
0

1:800
10

20 m

Orientació plànol

±

Di
f
er
è nci
esdeni
vells
< -2 m
-2.0 - -1.5
-1.5 - -1.0
-1.0 - -0.8
-0.8 - -0.4
-0.4 - -0.2

m
m
m
m
m

Plànol núm.

-0.2 - -0.1 m
-0.1 - -0.05 m
-0.05 - 0.05 m
0.05 - 0.1 m
0.1 - 0.2 m
0.2 - 0.4 m

0.4 - 0.8 m
0.8 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2 m
> 2.0 m

Sector SPU1*
Contorn urbanització final
Nou vial (sud)

2

1

7.5
Full

2 de 2
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Juny 2020

1.

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

L’àmbit del present Pla Parcial està situat a l’est del nucli urbà de Regencós, en uns espais que estan
sense edificar i ocupats per camps de conreu i un bosquet d’alzines i pins que en el desenvolupament
del planejament es preservarà com a zona verda.
Un espai situat en front al nucli murat de Regencós està ocupat per un aparcament ocasional.
L’àmbit està travessat pel camí del Cementiri, un element identitari del sector i que haurà de tenir un
tractament adequat per tal de preservar-lo en la seva traça, així com un petit torrent a l’extrem de
ponent que limita amb el sòl no urbanitzable.

2.

PLANEJAMENT GENERAL QUE ES DESENVOLUPA

La Modificació Puntual número 8 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Regencós
delimita l’àmbit de sòl urbanitzable SPU1* Camí del Cementiri-Cremany.
Aquest àmbit respon a la unificació i redefinició de l’àmbit dels sectors SPU1 Camí del Cementiri i
SMU 6 Carrer Cremany que havia delimitat el POUM de Regencós aprovat definitivament el 29 de
juny de 2006 (DOGC de 21 de novembre de 2006),
En data 28 d’octubre de 2019, el Ple municipal va aprovar inicialment la Modificació Puntual número
8 del POUM de Regencós en relació amb els sectors SMU6 i SPU1. La proposta es va desenvolupar
posteriorment en un Pla Parcial formulat per la iniciativa privada que va ser aprovat inicialment en
data 17 de desembre de 2019.
Durant el període d’informació pública de la Modificació de POUM es van rebre al·legacions per part
de propietaris minoritaris inclosos en la mateixa que sol·licitaven la seva exclusió de l’àmbit de

2

desenvolupament urbanístic que es delimitava. Concretament, les al·legacions es van presentar pels
propietaris de les finques C, D I E relacionades en el punt següent.
Arrel d’aquestes al·legacions es va modificar el planejament aprovat inicialment en el sentit de
classificar com a sòl no urbanitzable les parcel·les situades al nord de l’àmbit (finques D i E), i com a
sòl urbà la parcel·la situada a tocar del nucli urbà (finca C).

En data 25 de febrer de 2020, el Ple municipal va aprovar provisionalment la Modificació Puntual
número 8 del POUM de Regencós en relació amb els sectors SMU6 i SPU1 que incorporaven els canvis
esmentats en el paràgraf anterior.
Posteriorment es van rebre informes sectorials que van comportar la redacció d’un nou document de
la Modificació Puntual número 8 del POUM de Regencós i la incorporació de nova documentació a
l’expedient.
Arrel dels canvis introduïts en el document de Modificació Puntual número 8 del POUM de Regencós,
que donen lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les zones i
dels sistemes, es redacta un nou document de Pla Parcial del sector que deixarà sense efecte el Pla
Parcial aprovat inicialment el 17 de desembre de 2019.

3

3.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL

L’estructura de la propietat de l’àmbit, del que el promotor del present Pla Parcial Urbanístic ostenta
la titularitat del 97,58%, segons es grafia en el següent plànol:

Referència cadastral

Propietat

Superfície

A

3948701EG1434N0001QK

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L.

19.085 m²

45,61%

B

3947901EG1434N0001RK

GRUPO INMOBILIARIO CASTELLVÍ, S.L.

21.744 m²

51,97%

F

3746523EG1434N0001TK

GAE 2001 S.L.

1.011 m²

2,42%

Total propietats

41.840 m²

Camins públics que mantenen el seu destí

1.420 m²

Total àmbit

43.260 m²

4

5.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL PLA PARCIAL

A partir del nou accés al nucli des de la rotonda de la carretera GI-653, l’ordenació enllaça els
diferents àmbits urbans consolidats del municipi, respectant tots els camins històrics, eixamplant el
front de ponent del nucli murat, amb respecte i integració en les visuals de les edificacions tradicionals
del nucli antic, preservant el bosquet d’alzines i pins existent i el torrent com a espais lliures públics i
proposant una amplia zona d’equipaments i d’aparcaments.

Imatge de l’ordenació. Imatge orientativa, no normativa

Es proposen unes reserves de sòl per a vialitat, zones verdes, equipaments, aparcament, sistemes
hidrològic i de serveis tècnics molt superiors al 40% de la superfície del sector previst a la Modificació
Puntual número 8 del POUM i un 20% del sostre per a edificació en filera amb reculada a vial
destinada a habitatge protegit.
Es proposa una ordenació per a l’ús privat dels espais no ocupats pels sistemes en edificació
unifamiliar aïllada, apariada o en filera de baixa densitat i que responen a dos tipus d’ordenació:

5

Zona 4d:
- Ordenació: El tipus d’ordenació aplicable és el d’edificació aïllada o apariada, corresponent a un sol
habitatge a cada parcel·la mínima.
- Parcel·la mínima: Es fixa en 350 m².
- Alçada reguladora màxima: Serà de 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.
- Densitat: 1 habitatge per parcel·la i un nombre màxim total d’habitatges de 45.
- Façana mínima: 11,00 metres.
- Ocupació: Ocupació màxima del 50% que inclourà les possibles construccions auxiliars.
- Edificabilitat: L’edificabilitat màxima de la zona 4d serà de 7.673,28 m².
- Separacions: Les separacions a qualsevol límit seran de 3 metres llevat de la mitgera de les
construccions apariades. Les construccions auxiliars, les piscines i les pèrgoles es podran situar dins
les franges de separació amb un màxim de 35 m² de superfície construïda i 3,00 m d’alçada.
- Usos: S’admeten els usos d’habitatge, residencial, hoteler, administratiu, sanitari, sociocultural,
esportiu.

Zona HP SPU1*:
- Ordenació: El tipus d’ordenació aplicable és el d’edificació unifamiliar alineada en filera amb
reculada a vial de 5 metres, corresponent a un sol habitatge a cada parcel·la mínima.
- Parcel·la mínima: Es fixa en 125 m².
- Alçada reguladora màxima: Serà de 6,50 metres corresponent a planta baixa més una planta pis.
- Densitat: 1 habitatge per parcel·la i un nombre màxim total d’habitatges de 13.
- Façana mínima: 5,00 metres.
- Ocupació: Ocupació màxima del 60%.
- Edificabilitat: L’edificabilitat màxima de la zona HP SPU1* serà de 1.918,32 m²
- Fondària edificable màxima: 15 metres.
- Separacions: Les separacions mínimes a l’espai lliure públic seran de 1,50 metres.
- Usos: Habitatge protegit en règim general.

6

6.

QUADRE DE DADES
Zonificació

Sòl
públic

Mínims

Sòl PP

Sostre

Habitatges

V- Vialitat

-

7.642,00 m²

-

-

Vv-Vialitat preferència
vianants

-

-

-

-

-

A-Aparcament

1.504,00 m²

29 places

628,00 m²
> 29 places

LL- Sistema d’espais lliures

4.416,00 m²

7.338,00 m²

-

-

E- Equipaments
comunitaris

2.163,00 m²

2.686,00 m²

-

-

-

919,00 m²

-

-

SH-Sistema hidrològic
ST / LL

342,00 m2

Sistema de serveis tècnics /
Sistema d’espais lliures

Sòl
privat

Subtotal

17.304,00 m²
40%

21.059,00 m²
48,68%

-

-

Zona 4 d

-

20.501,00 m²

7.673,28 m²

45 hab.

Zona HP SPU1*

-

1.700,00 m²

1.918,32 m²

13 hab.

Subtotal

-

22.201,00 m²

9.591,60 m²

58 hab.

43.260,00 m²

-

-

Total

7.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

- Plànols d’informació:
i.1. Situació

1/25.000

i.2. Emplaçament

1/5.000

i.3. Fotoplà

1/2.000

i.4. Planejament vigent

1/2.000

- Plànols d’ordenació:
o.1. Zonificació proposada

1/1.500

- Estudis previs d’ordenació. Plànol orientatiu, no normatiu:
ep.1. Imatge de l’ordenació

1/1.500
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