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DOC. NÚM. 1: MEMORIA i ANNEXOS
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1.

4

ANTECEDENTS

El sector de Aiguafreda compta fins al moment amb llarg període de desenvolupament el qual per diversos
motius no ha pogut completar.
A continuació es fa un repàs des dels seus inicis als efectes de poder comprendre la Modificació Puntual
que ara es proposa i fixar tots els antecedents que la condicionen.

1.1

PLANEJAMENT HISTÒRIC

El Pla General d’Ordenació Urbana de Begur vigent aprovat l’any 1989, va ser conseqüència de l'anul∙lació
del Pla General aprovat l’any 1982, en virtut d'una sentència del Tribunal Suprem de 17 de Març de 1987.
Aquest fet va precipitar la redacció d’una revisió, sense haver fet la revisió del Programa d’Actuació
d’aquell Pla General de 1982.
El Pla General de 1982, procedia de la revisió del Pla General de l’any 1961, formulat d’ofici per la
“Comisión Provincial de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda”, a l’empara de la Llei del Sòl de 1956, a fi
de complir les determinacions del text Refós de la Llei del Sòl de 1976, en quant a la obligatorietat de fer
les adaptacions dels Plans Generals a aquelles normatives.
Pel que fa al sector d’Aiguafreda s’ha constatat que aquest s’implanta amb la aprovació del Pla Especial
data 1975. Aquesta Pla Especial es tramita sobre un àmbit en el que ja existia l’hotel Cap Sa Sal el qual es
va implantar als anys 1950 i sobre el que ja hi havia els accessos al mateix hotel. En aquest sentit, doncs,
s’aprofiten els accessos ja existents per a la implantació d’aquest nou àmbit urbanístic.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Pla Especial 1975
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Pla Especial 1975 modificat el 1982

UA‐14 segons PGOU 1989
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Figura 4.
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Figura 5.

Imatge àmbit vol 1946

Figura 6.

Imatge àmbit vol 1956

UA‐14 segons PGOU 1989 ( Definició Unitats Actuació)

Posteriorment en data de 1982 es va procedir a la modificació del Pla Especial ampliant l’àmbit fins a
arribar al que actualment es l’àmbit del pla.
El PGOU de 1989 va recollir la urbanització ja realitzada amb la modificació del 1982 i va dividir l’àmbit en
10 sub àmbits als efectes de facilitar‐ne la gestió.
Aquesta evolució històrica es pot constatar també a partir dels diferents vols que s’adjunten en les Figures
següents. Concretament en el vol de 1946 es constata que encara no s’ha realitzat cap actuació, en vol de
1956 ja s’ha procedit a la implantació de l’hotel Cap Sa Sal i en la imatge del vol de 1986 ja s’ha implantat
la urbanització tal i com la coneixem avui en dia.
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Figura 7.

6

Imatge àmbit vol 1986

A continuació es relaciona la normativa incorporada en el PGOU de 1989 on es definia tant el sector
general com els diferents subunitats d’actuació.
Amb tot es constata que aquesta planificació i divisió en polígons o unitats d’actuació també preveia un
gran sector que en aquests moments seria de difícil gestió.

Figura 8.

Figura 9.
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Normativa UA‐14

Normativa SUA‐14.1
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Figura 10.

Figura 11.
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Figura 12.

Normativa SUA‐14.4

Figura 13.

Normativa SUA‐14.5

Normativa SUA‐14.2

Normativa SUA‐14.3
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Figura 14.

Figura 15.
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Figura 16.

Normativa SUA‐14.7

Figura 17.

Normativa SUA‐14.10

Normativa SUA‐14.6

Normativa SUA‐14.8
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1.2

POUM 2003

En data de 16 de Juliol de 2003 va ésser aprovat el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Begur el qual
va ésser publicat en data de 10 de Novembre de 2003.
Aquest pla va definir la necessitat de tornar a considerar el sector d’Aiguafreda de manera majoritària com
un sòl àmbit. Per aquest motiu va ordenar un gran àmbit anomenat PA14 objecte d’un Pla de Millora
Urbana i tres àmbits més anomenats PA14.2, PA 14.4. i PA 14.8 També va definir un àmbit d’actuació
aïllada anomenat AA4 – Coll dels Ocells.

Figura 18.

Normativa SUA‐14.9

Figura 19.

Imatge Planejament POUM 2003 segons Avanç de Pla.

El nou POUM va qualificar una important cessió de zona verda a l’entorn del PUIG RODÓ quan ja totes
les zones verdes havien estat cedides.
La present modificació comprèn els àmbits definits en el POUM del 2003 PA ‐14, PA 14.4 i AA‐4
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A banda dels plànols d’ordenació, aquests àmbits varen quedar definits en 3 fitxes que es presenten a
continuació:

Figura 20.

Fitxa Àmbit PA‐14.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

Figura 21.

Fitxa Àmbit PA‐14.4

Figura 22.

: Fitxa Àmbit AA‐4.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN ELS ÀMBITS P‐14, P14.4, AA‐PUIG RODÓ i AA‐4 ‐ BEGUR

1.3

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE COMERCIA CAP SA SAL
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1.4

CONVENI

Una vegada aprovat definitivament el Pla de Ordenació Urbanística Municipal l’any 2003 la propietat
majoritària dels terrenys ( Immobiliària Cap Sa Sal) va interposar recurs d’alçada contra la seva aprovació
per causa de no estar d’acord amb la normativa establerta sobre el PA‐14.

Als efectes de trobar una solució al recurs interposat en data de 28 de Novembre de 2006 es va signar un
conveni entre “Ajuntament de Begur” i “Immobiliària Cap Sa Sal” quina finalitat era trobar una solució per
a resoldre el contenciós sorgit per l’aprovació del POUM de l’any 2003.

El recurs contenciós després d’un anàlisis exhaustiu de la ordenació establerta en el POUM sol∙licita:

Aquest conveni establia un seguit de pactes quina finalitat era facilitar la gestió pel desenvolupament del
sector. A banda de diferents pactes de gestió, en el mateix conveni també es va establir l’expropiació de
tretze parcel∙les de zona verda qualificades pel POUM del 2003 quina compensació es realitza mitjançant
plusvàlues.
Es tracta d’un conveni vigent quines determinacions respecte les expropiacions de les parcel∙les es troben
gairebé acomplertes.

Figura 23.

Conclusions punt XI del recurs interposat per Comercial Cap Sa Sal.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN ELS ÀMBITS P‐14, P14.4, AA‐PUIG RODÓ i AA‐4 ‐ BEGUR

1.5
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RESOLUCIÓ CONSELLER

En data de 2 de Juliol de 2008 es emetre resolució del Conseller Expedient 2003 / 006236 / G / 00004
estimant parcialment el recurs interposat per Immobiliària Cap Sa Sal en els següents termes:

Figura 25.

1.6

Plànol àmbit parcel∙les Puig Rodó.

CANVI DE SISTEMA

En data de 29 de Juliol de 2008 la Entitat Comercial Cap Sa Sal va sol∙licitar un canvi de sistema d’actuació
en base al fet constatat que la propietat del conjunt del P14 a banda de Comercial Cap Sa Sal estava molt
atomitzada fet que dificultava molt la gestió urbanística.
Figura 24.

El canvi de sistema es va aprova inicialment en data de 9 de setembre de 2008 i es va aprovar
definitivament en data de 6 d’octubre de 2009.

Valoració parcel∙les segons conveni.

Així doncs, la resolució va establir la Actuació Aïllada del Puig Rodó, va suprimir la necessitat de redactar
un Pla de Millora Urbana i va establir el sistema de gestió per acabar el desenvolupament de l’àmbit.
En aquest mateix acord es confirma que l’àmbit es considera de sòl urbà consolidat.

Durant la tramitació del Canvi de sistema es varen produir un seguit d’al∙legacions (34) les quals es varen
desestimar pels següents motius:
 El conveni va ésser exposat al públic
 L’expedient del canvi de sistema es podia consultar a les dependències municipals.
 L’informe que avala el canvi de sistema es trobava en expedient.
 Existia un informe de despeses d’urbanització.
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 Estableix els criteris de repartiment de costos inclosos en Projecte de Reparcel∙lació.

 Vialitat existent configurada a partir d’una calçada en bon estat i amb vorades a cada banda.
Paviments que puntualment deteriorats presenten fissures longitudinals, pell de cocodril o
peladures

 El gran nombre de parcel∙les i propietats suposaven un esforç massa gran per seguir el sistema
d’actuació de compensació.

 Disparitat de criteris en quant a voreres: Pedra Natural, Formigó Acolorit, Graveta Compactada,
Panot.

 El projecte d’urbanització encara no estava redactat.

1.7

 Xarxa de Pluvials amb desguàs Natural i amb algun pas sota vials.

ESTUDI DE COSTOS PREVI A LA REPARCEL∙LACIÓ.

El projecte de Reparcel∙lació va iniciar la seva tramitació en base a un estudi de costos redactat en data de
Octubre de 2008 per part de Interlands Ciutat i Territori SLP.
Aquest estudi ja va establir quin era l’estat actual de la urbanització i l’estratègia d’urbanització que més
tard es seguiria en el Projecte d’Urbanització.
Per tant es en aquest document on es fixen els criteris a seguir en el futur projecte d’urbanització.

1.8
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PROJECTE REPARCEL∙LACIÓ

En data de Juliol de 2009 es va redactar el Projecte de Reparcel∙lació del Sector P14. Aquest projecte va
ésser redactat per INTERLANDS Ciutat i Territori SLP.

 Existència d’una xarxa de residuals que desguassa tres estacions de bombeig: 1) Estació de
bombeig propera a la platja d’Aiguafreda que impulsa les aigües a Sa Tuna on hi ha una altra
estació de bombeig que envia l’aigua a través d’un emissari al mar. 2) Situada al final de l’Avinguda
de la Nau Perduda 3) Situada al punt baix de Cap Sa Sal.
 Documenta que s’ha realitzat una inspecció televisiva del clavegueram realitzada per l’empresa
Girona S.A. Segons el projecte es conclou que la part pitjor es la situada al Nord i que hi ha pocs
trams que no presentin danys. A partir d’aquests resultats es va fer un plànol resum de l’estat
actual separant les zones sense danys, zones amb danys no significatius i zones amb danys
perjudicials.

Per la redacció del projecte es va comptar amb un aixecament topogràfic a escala 1/200 que va permetre
ajustar algunes de les parcel∙les.
Aquest projecte tot i que es va aprovar inicialment no compta amb una aprovació definitiva.

1.9

PROJECTE URBANITZACIÓ

El projecte d’Urbanització va finalitzar la seva redacció de manera inicial durant abril de 2009.
El tràmit bàsic que va seguir a partir d’aquest moment va ésser:
 Informe Tècnic sobre el Projecte d’Urbanització realitat per Arquitecte Tècnic Municipal en data de
Abril de 2010.
 Aprovació Inicial Projecte d’Urbanització en data 27 d’abril de 2010.
 Sol∙licitud Informe a les Companyies.
 Al∙legacions de dues comunitats de Propietaris i Sr. Argimiro Villafrané.
 Informes Tècnics sobre al∙legacions presentades ( Arquitecte tècnic, Arquitecte i Redactors).
 Aprovació definitiva del Projecte 31 d’agost de 2010.
El projecte d’urbanització estableix el següent estat actual:

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN ELS ÀMBITS P‐14, P14.4, AA‐PUIG RODÓ i AA‐4 ‐ BEGUR

14

Els principals criteris que es van tenir en compte al redactar el projecte d’urbanització varen ser la
renovació de totes les xarxes que comporta una repavimentació total de la urbanització. Així doncs es
proposa fer una reurbanització completa. Els criteris seguits foren:
 Viari general amb calçades de 6.00 metres i voreres de 1.00 metres. Es proposa paviment asfàltic i
un paviment de formigó colorejat per les voreres.
 Vials d’accés al mar com el Carrer de la Nau Perduda, Carrers de Ses Negres i Puig d’Aiguafreda
projectats amb una tipologia de plataforma única amb paviment de formigó central i paviment de
voreres de pedra natural.
 Vials de menor amplada amb plataforma única i paviment de formigó gris.
 Pavimentació de diferents espais singulars com: Mirador del Puig Rodó, Accés a la Cala
d’Aiguafreda, Aparcament a l’entorn de Cap Sa Sal i Passatges d’Escales.
 Es preveu la substitució completa de la xarxa de clavegueram i creació d’una xarxa separativa.
 Es preveu una xarxa de pluvials amb desguàs de totes les parcel∙les en la seva part baixa.
 Es preveu una nova xarxa d’enllumenat amb dos nous quadres elèctrics. La lluminària es va
preveure de vapor de sodi de altra pressió. Es va preveure una lluminària de fosa d’Alumini BADILA
DE ROS‐ALGUER. En els miradors i els aparcaments es va preveu una lluminària empotrada tipus
Promenade de Carandini.
 El projecte es va tancar sense disposar del corresponent assessorament de Endesa. El projecte va
dissenyar una xarxa no verificada per Endesa i també va preveure un partida de 425.000 per a una
connexió exterior com a previsió. El projecte preveu una dotació de 9.2 Kw per parcel∙la i la
instal∙lació de fins a 8 centres transformadors.
Figura 26.

Diagnosi clavegueram projecte Urbanització

 Pel que fa a l’enllumenat el projecte estableix que està totalment degradat i que es necessari la
seva rehabilitació total
 Pel que fa a la xarxa d’aigua el projecte estableix que la xarxa es troba en funcionament però en un
estat molt precari. També esmenta que es necessari portar a terme les obres del Pla Director
d’Abastament de Begur.
 Pel que fa a la xarxa elèctrica, el projecte estableix que es existent però que es troba molt degrada i
que s’ha de renovar.

 No es comptava amb cap assessorament de la xarxa de Telefónica. El projecte va incloure un
disseny del projectista.
 Es va preveure una xarxa de Gas assessorada per REPSOL GAS i per RARSA.
 Es van preveure partides de senyalització i Mobiliari Urbà.
La informació extreta del Projecte d’Urbanització serà utilitzada més endavant per justificar el grau de
consolidació del sector.

 Pel que fa a la xarxa telefònica el projecte reconeix que es troba en estat desigual i que alguns
trams més consolidats estant totalment soterrats i altres menys consolidats transcorren en aeri.
També reconeix que no es preveu una xarxa per segons operadors.
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1.10 AL∙LEGACIONS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Les al∙legacions presentades per la Comunitat de Propietaris de Puig Aiguafreda i la la Comunitat de
Propietaris Cala Aiguafreda durant el tràmit d’informació pública del projecte d’urbanització es poden
resumir en que els Costos d’Urbanització desorbitats: Contradicció entre els resultats de l’estudi previ de
l’estat del clavegueram dins l’àmbit i les partides finalment consignades en el Projecte d’Urbanització que
comporten la reposició del 100% del Servei Urbanístic. En la al∙legació es justifica una contradicció entre el
resultat de la inspecció amb càmera de la xarxa de clavegueram (segons al∙legació, només un 10 % de la
xarxa presenta danys constructius que perjudiquen l’estàtica, la hidràulica o l’estanquitat de la mateixa) i
el finalment projectat que suposa la renovació de tota la xarxa de clavegueram i l’execució d’una nova
xarxa de pluvials.
Per altra banda hi ha la al∙legació presentada per el Sr. Argimiro Villafañe Anton quines aportacions són:
 Càrrega Urbanística excessiva per la seva parcel∙la

15
aquell recurs, número 494/2010, com també en iguals termes en el recurs 493/2010 seguits davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona número 3 i 1 (avui per acumulació, d'aquells recursos i del
516/2010, es segueixen en el JCA n. 3, sota el número 494/2010), van posar de manifest que el Projecte
d'urbanització que havia de suportar el PA‐14, beneficiava també a altres Polígons de tal manera que
s'incomplia la justa distribució de beneficis i càrregues en la delimitació dels Polígons que havia efectuat el
POUM, sense perjudici de que també dirigien l'acció en quant entenien l'excés de partides que establia el
Projecte d'Urbanització, atès que en aquest es partia de refer tota la urbanització, i no es donaria un
equilibri entre els beneficis i càrregues a distribuir entre les parcel∙les del PA‐14.
Així els recurrents (recurs 494/2010 JCA 3 Girona), posen en entredit el principi d'igualtat entre diferents
àmbits ja que les despeses d'urbanització que han de suportar beneficien a altres àmbits, a la vegada que
es reparteixen entre propietaris que ja tenen els serveis, i a la vegada l'excés d'urbanització prevista en el
PU aprovat i impugnat
Totes les parts personades en l'esmentat recurs contenciós administratiu 494/2010 (acumulat) entre les
que figuren la comunitat de Propietaris de Cala Aiguafreda i Comunitat de Propietaris del Puig Aiguafreda
han mostrat la seva conformitat en la suspensió del procediment, a fi d'analitzar la possible modificació
del POUM. No obstant, han deixat constància que l'acord de suspensió i l'inici d'analitzar la modificació no
es motiu suficient per desistir del procediment.

 Reduir la xarxa de drenatge
 Minimitzar el nombre de punts de llum.
 Aprofitar pavimentació existent.

1.11 RECURS CONTENCIÓS CANVI DE SISTEMA I APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE
REPARCEL∙LACIÓ.
Per part de dos comunitats de propietaris, entre d'altres accions judicials penals que no van prosperar, van
interposar recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva del canvi de modalitat del sistema
d'actuació, i l'aprovació inicial del projecte de reparcel∙lació.
Aquell recurs va ser desestimat en primera instància (Sentència d'instància dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Girona, procediment 90/2010), si bé en grau d'apel∙lació, la Sala del TSJ de
Catalunya, el va estimar parcialment, pel que fa al canvi de la modalitat del sistema d'actuació, que com
diem el va declarar nul. (Recurs número 128/2013, Sentencia de data 1 de setembre de 2014). La
Sentència, va fer una seriosa crítica en relació al Conveni i la Resolució del Conseller, ‐i al canvi de sistema
(modalitat)‐, que havia posat fi al recurs contenciós administratiu interposat per la Mercantil Comercial
Cap Sa Sal S.A., pronunciaments però que no anul∙laven ni el conveni ni la resolució, que avui segueixen
vigents, atès que la part dispositiva es referia exclusivament a la nul∙litat del canvi de la modalitat del
sistema d'actuació.
Es va plantejar un incident de nul∙litat de Sentència contra la Sentència de data 1 de setembre de 2014
(autos apel∙lació128/2013). La suspensió es va acordar abans de que es dictés la resolució judicial.
L'incident va ser desestimat.

1.12 RECURS CONTENCIÓS APROVACIÓ PROJECTE D’URBANITZACIÓ
Una sèrie de propietaris del PA‐14, que van interposar recurs contenciós administratiu contra el projecte
d'urbanització d'aquest polígon, i indirectament contra el POUM de Begur, vigent des de l'any 2003. En

Amb tot en AUTO núm 34/2016 es declara finalització del procediment degut a que la sentència sobre el
recurs 128/2013 en que s’anul∙la el canvi de sistema comporta necessàriament que quedi sense objecte el
recurs interposat. Aquest fet també suposa l’arxivament de la impugnació indirecta del POUM ja que per
que aquesta sigui viable jurídicament es necessari la impugnació d’un acte en forma directa.

1.13 AVANÇ DE PLA
Als efectes de poder realitzar un estudi previ de la Modificació que es planteja i també arribar a
determinats consensos sobre la modificació que es va redactar es redacta un Avanç de Modificació
anomenada: Avanç de Modificació Puntual del POUM de Begur als polígons 14; 14.2; 14.4; AA PUIG
RODÓ i AA‐4.
Aquest document d’Avanç constitueix l’element de base sobre el que es redacta el present Projecte de
Modificació Puntual. Es tracta d’un treball que realitza una descripció molt precisa des del punt de vista
jurídic dels diferents condicionants que afecten a la resolució definitiva de l’àmbit.
Bona part de l’anàlisi realitzat en l’avanç ja queda recollit en els diferents antecedents exposats.
Els principals punts d’anàlisi incorporats a la memòria es poden resumir:
1. La problemàtica de considerar la Zona Verda dels voltants del Puig Rodó, integrada en una actuació
sistemàtica i per tant compensatòria entre els propietaris del PA‐14. En aquest apartat es realitza
un anàlisis de la crítica formulada en seu judicial pel que fa a considerar una actuació aïllada l’àmbit
de Puig Rodó. Per altra banda es realitza un anàlisis econòmic justificatiu que conclou que el preu
pactat en el conveni no excedia la compensació que hauria rebut Comercial Cap Sa Sal en cas que
s’hagués considerat una actuació compensatòria. En aquest apartat l’avanç proposa un seguit de
alternatives de les quals s’escull la que es proposa en la present modificació puntual.
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2. Es justifica que el sector P‐15 Cap sa Sal no té relació amb l’antic Pla Especial d’Aiguafreda i per tant
el sector P‐15 no s’aprofita de les infraestructures a renovar dins l’àmbit del P14. Aquest punt ja
quedava reflectit en el PGOU de 1989 ja que el sector P14 no incloïa l’àmbit del hotel Cap Sa Sal.
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14. El document incorpora una normativa la qual s’haurà de concretar en el desenvolupament del
sector.

3. S’analitza el PGOU de 1989 on es veu que la delimitació dels àmbits no arribava a la meitat del vial
no deixant clar quin sectors havien d’assumir les càrregues. S’estableix que es necessari corregir
aquest punt. En la delimitació que es proposarà en la modificació dels vials no es realitzaran
delimitacions per la meitat del vial.
4. Es fa un anàlisi del serveis a implantar i estableix que la Modificació haurà de analitzar els serveis a
implantar establint quins són els mínims necessaris per tal de donar compliment al objectiu general
que s’estableix en la fitxa dels sector que es “Conservar i Millorar al Urbanització”. Aquest anàlisis
es realitza en un apartat posterior.
5. Es realitza una anàlisis del article 122 del Decret 305/2006 resolent que per causa de sentència
judicial no es pot aplicar aquest article als efecte de repartir costos entre polígons o àmbits.
6. S’estableix que la Carretera de Cap Sa Sal i Carretera de S’Antiga constitueixen eixos vertebradors
de l’àmbit ja que tenen continuïtat en altres àmbits.
7. Respecte a les zones verdes es proposa passar a verd privat una zona enclavada entre el carrer de
Cap Sa Sal i el Camí de Mas Juventut. Aquesta proposta no es té en compte en la present
modificació per tal de no modificar les zones verdes.
8. També respecte a zones verdes es proposa incloure part de la zona verda de la Actuació Aïllada
núm 4 en un polígon d’actuació.
9. També es proposa que altres zones verdes imposades en el POUM del 2003 quedin incloses dins
polígons d’actuació als efectes de facilitar‐ne la cessió. En aquests moments la totalitat de les zones
verdes ja es troben cedides o bé prèviament o bé en convenis de cessió annexos a la Present
Modificació.
10. El document de Avanç realitza un anàlisi de la incidència que té la delimitació de la zona PEIN sobre
el sector. Aquesta incidència queda resolta com es veurà més endavant amb informe favorable de
Medi Natural.
11. Tot seguit el document incorpora un seguit de propostes de delimitació d’àmbits de sol urbà
consolidat i polígons d’actuació que no es reprodueixen en aquests antecedents degut a que ja es
l’objecte principal de la modificació que es tramita. En tot cas s’aporta imatge de plànols P‐09 on es
recullen totes les propostes. Aquesta proposta queda modificada amb la proposta de modificació
que es tramita.
12. El document també destina un apartat a justificar l’interès públic de la modificació.
13. El document incorpora una avaluació econòmica tot i que s’estableix que aquest punt s’haurà
d’aprofundir en la modificació.
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Ordenació Polígons en Avanç de POUM.
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Concretament es bo veure que els polígons delimitats són:



PA14.1. Situat al Nord del Puig Rodó d’Aiguafreda. Sup = 43.349,60 m2. Millora dels serveis.
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A continuació es passen a resumir aquestes a al∙legacions ja que són claus per a poder arribar a una bona
resolució de l’expedient.
AL.LEGACIÓ 1 ‐ COMERCIAL CAP SA SAL
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PA14.2. Coincident amb antic àmbit 14.2. Sup = 29.539,63 m2. ( abans 26.493 m )



PA 14.3. Antic àmbit 14.4 més un àmbit situat al Est del mateix. Sup= 60.684,17 m .



PA14.4. Àmbit situat a l’extrem Nord de l’àmbit. Zones verdes pendents de cessió.



PA14.5. Àmbit afronta amb carretera de S’Antiga. Sup = 41.622 m2. Existència de 2 edificis consolidats.



PA14.6. Petit àmbit situat a l’extrem Sud‐Est del àmbit. Sup = 14.304 m2. Incorpora actuació AA4



PA14.7. Àmbit central del desenvolupament pendent. Sup = 114.709,23 m2. Cessió de Serveis Tècnics
per implantació nou dipòsit. Cessió Complementària de ZN per millorar Drenatge Superficial.



PA14.9. Àmbit situat a l’extrem Sud‐Est de l’àmbit. Sup = 46.866 m2.



PA14.10. Petit àmbit situat en extrem del carrer de Llevant i camí vell de Sa Tuna. Sup= 5.289.08 m2.
Permet millora mobilitat del àmbit.



PA14.0. Es tracta d’un gran sector delimitat de manera discontinua. Sup = 90.142 + 44.823 = 134.965
m2.



Àmbit S.U.C. – A. Situat a l’est del àmbit i a l’entorn de la cala d’aigua freda. Sup = 39.373 m2.



Àmbit S.U.C. – B. Petit parcel∙la en cala d’Aiguafreda. Sup = 950 m2.



Àmbit S.U.C. – C. Parcel∙les situades a l’entorn del vial d’accés al hotel. Sup = 17.903 m2.
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1.14 AL∙LEGACIONS AL AVANÇ DE PLA
Respecte al Avanç de Pla s’han formulat un total de 4 al∙legacions. A saber:

1. PRIMERA. Respecte les diferents alternatives en relació a la zona verda de Puig Rodó sol∙licita el
manteniment de la Actuació Aïllada definida en resolució del conseller de l’any 2008 i mantenir
també les determinacions del conveni de l’any 2006 respecte la determinacions del Justipreu. En
tot cas incrementar l’import de la indemnització en funció de l’interès legal del diner.
2. SEGONA. Exposa la normativa d’aplicació a la zona 8b12 en relació a la possibilitat d’agrupar
parcel∙les. Suggereix que el nombre de parcel∙les a agrupar arribin fins a 10 unitats i que no sigui
d’aplicació la reducció de edificabilitat
3. TERCERA. Respecte al PA14.3 sol∙licita al a seva classificació com a sòl urbà consolidat en base té
consolidada bona part de l’edificació, existeix la possibilitat d’aplicar contribucions especials,
poques cessions pendents, que s’asseguri la suficiència de serveis en la concessió de llicències, que
s’assumeixen obligacions de execució simultània de requeriments i en base a la Viabilitat
econòmica. També ofereix la possibilitat de fer un conveni de gestió. Mostra acord amb la
ordenació.
4. QUARTA. Respecte al PA14.4 proposa separar‐lo en dos subpolígons. Proposa que Comercial Cap
Sa Sal pugui edificar una vegada demostri suficiència de serveis i que hagi desenvolupat el PA14.5.
5. QUINTA. Respecte el PA14.5 proposa que els propietaris de les parcel∙les només assumeixin els
costos de millora del serveis i que l’àmbit es pugui tramitar com a propietari únic sense necessitat
de constituir Junta de Compensació. Sol∙licita que es puguin agrupar fins a 10 parcel∙les per
construir complex immobiliari i que en aquest cas no hi hagi reducció de edificabilitat.
6. SEXTA. Respecte el PA 14.6 es sol∙licita la Classificació com a Sòl Urbà Consolidat prèvia cessió a
l’Ajuntament de les Parcel∙les 206 i 207, obtenció de llicència de parcel∙lació i garantir prèviament a
l’execució de la les llicències de edificació les obres de dotació de serveis urbanístics.
7. SEPTIMA. Respecte el PA14.7 es proposa que Comercial Cap Sa Sal cedeixi totes les zones verdes i
Serveis Tècnics a canvi de permetre que la Gestió Urbanística es pugui realitzar com a propietari
Únic.. També se sol∙licita per aquest àmbit la possibilitat d’agrupar fins a 10 parcel∙les.

1. Comercial Cap Sa Sal. Representats per Doña Rosario Marzo Carpio.
2. Comunitat de Propietaris Residencial Cala d’Aiguafreda i Comunitat de Propietaris Residencial Puig
d’Aiguafreda. Representants per Maurici Anglarill.
3. Enric Enrich Muls, Francisco Enrich Muls, Gabriela Schröder Quijano, Biensa S.L., Comercial Cap Sa
Sal SA, Sa Riera Park. Representats per Oscar Fernandez Clemente
4. Comunitats de propietat horitzontal, ( Sa Nau Mar 10, Sa Nau Marc 12, Sa Nau Mar 28) Manuel
Duch Vidri, Dürmer, Hemut Otto Dürmer, Gisela Erika ( de soltera Malonek), Juan Sardà Sellas y
Maria – Teresa Mon Coll, Harry Dufrêne i Claudine Dufrêne Imhof, AC FAST LAP S.L., Marie –
Madelaine‐Valentine Gautier( Vidua Cuaz), Horst Antonius Kirschner, Juan Riera Díez i Anna Maria
Serrat Carmona, Emilia Amori, Sra. Mercedes Benito (de casada Boussier), Ana Maria Freixes
Alavedra. Representants per Maria Dolors Huguet de Pérez Almansa Abogados.

8. VUITENA. Respecte el PA14.9 es sol∙licita atorgar llicències d’edificació condicionades a la cessió de
la zona verda, ja que es compten amb serveis urbanístics a la carretera de Sa Tuna. Permetre
agrupació de fins a 10 parcel∙les. Innecesserietat de crear Junta de compensació.
9. NOVENA. Respecte el PA14.0 s’està d’acord amb el sistema d’actuació per Cooperació. Buscar un
sistema per tal que els propietaris que tenen edificació també hagin de contribuir amb els serveis
urbanístics bàsics, de manera similar als propietaris del Sòl Urbà Consolidat. Possibilitat d’agrupar
fins a 10 parcel∙les sense reducció de edificabilitat.
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AL.LEGACIÓ 2 ‐ COMUNITAT DE PROPIETARIS CALA AIGUAFREDA I PUIG AIGUAFREDA.
1. PRIMERA. S’està d’acord en qualificar els dos àmbits (Àmbit A i C) com a sòl urbà consolidat.
2. SEGONA. S’esmena que la memòria de l’avanç no inclou la parcel∙la 193 com a part integrant del
Àmbit de SUC.
3. TERCERA. Es considera que la part final del carrer Puig dels Ocells i el tram de la meitat del vial que
confronta les edificacions no s’ha d’incloure en l’àmbit de SUC sinó que ha d’anar a càrrec del
PA14.6. Concreta que amb aquestes precisions no ha de quedar cap carrer dins els àmbits de Sòl
Urbà Consolidat.
4. QUARTA. Les dues comunitats s’oposen a qualsevol despesa que inclogui l’adaptació / ampliació de
les capacitat d’abastament de la xarxa d’aigua. En tot cas quan s’hagi d’executar un hidrant que es
faci coincidir amb el sector veí i que el seu cost es repercuteixi via conveni d’urbanització.
5. CINQUENA. Mostra acord en que es vulgui implantar l’accés peatonal a la Cala d’Aiguafreda des del
Carrer Mas Juventut. Amb tot demanen que l’accés al carrer Mas Juventut i l’accés a la platja es
faci de manera immediata si més no pels vianants.
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8. Manifesta que es creu que la zona verda de Mas Juventut s’ha de mantenir com a zona verda i no
com a verd Privat.
9. Es sol∙licita que l’àmbit PA 14.3 sigui considerat com a sòl urbà consolidat en base: a) Consolidació
edificatòria b) Pràctica inexistència de cessions pendents c) possibilitat d’aplicar contribucions
especials d) condició d’assegurar la suficiència de serveis associada atorgació de llicència, e) a que
s’incorporin petites obligacions d’execució simultània de determinats requeriments ( passos, nous
serveis, etc.).
10. Es fa una valoració en relació a la precisió de límits de la zona PEIN. Sol∙licita que no s’inclogui cap
referència a la Modificació en relació a aquest tema per no crear confusió en tot cas dir que es
tracta d’un error Material. Aquest punt queda solventat per l’informe favorable de Medi Natural
11. En relació a la avaluació econòmica es considera que no hi ha informació suficient però que en tot
cas la consideració de sòl urbà sense ser PA fa el desenvolupament més viable.
12. Es fa una proposta de delimitació del àmbit PA14.3 com a sòl urbà consolidat. S’ofereix la
possibilitat de redactar un conveni de gestió.


Es reconeix que manca cedir la vialitat en ”Y”. Es fa proposta de canvi d’ubicació del pas
des del carrer Mas Juventut a situar entre les parcel∙les 303 i 304. Es proposa també
poder situar uns culs de sac de 12.5 metres per canvis de sentit.



Que es regularitzi l’accés a una part de l’àmbit a través de zona verda on hi ha implantat
un vial.



Demana qualificar una part de l’actual PA 14.4 com 9c en base a que totes les finques
eren 9b abans del POUM del 2003.



Donar una doble qualificació 9c / 8b12 a les finques 303, 304 i 305 ja que amb la
classificació 9c no es poden fer tres habitatges unifamiliar.



Supeditar la concessió de noves llicències a realitzar les cessions (vialitat i zona verda) i a
acreditar la suficiència de capacitat de serveis. Inscripció de les condicions al registre de
la propietat.

5. Introducció de més mecanismes de flexibilització amb relació a la materialització d’aprofitament
facilitant l’adopació de paràmetres i usos sense incrementar ni densitats ni sostre potencial.



Que totes les millores a realitzar en la urbanització siguin assumides per les parcel∙les
que tenen pendent la realització de l’edificació

6. Es mostra d’acord en que el sector ha de buscar una suficiència de serveis i no un nova implantació
de tots els serveis. No es mostra d’acord amb el plànol indicatiu número 13 provinent del Dictamen
Piera en que s’estableix que les parcel∙les 191,303, 304 i 305 tenen els serveis amb un grau
d’inutilitat superior al 75 %.



Possibilitat de signar un conveni de gestió.

6. SISENA. Es demana que en la tramitació de la modificació s’introdueixin mesures de millora de la
seguretat de vianants a la Carretera de S’Antiga com voreres, elements de separació o inclús
eixamplaments puntuals del carrer.
AL.LEGACIÓ 3 ‐ VARIS PROPIETARIS REPRESENTATS PER OSCAR FERNANDEZ CLEMENTE I AMB
DOCUMENT DEL ARQUITECTE JESUS ALONSO I SAINZ EN RELACIÓ AL SECTOR 14.3
A partir de la lectura de la al∙legació es resumeixen les al∙legacions presentades:
1. La formulació d’un únic polígon pot complicar la gestió ja que hi ha mes propietaris.
2. Consideració de sòl urbà consolidat.
3. Millorar el traçat de la vialitat rodada i de vianants ja des de la modificació del POUM.
4. Aprofundir en els processos de gestió i execució del planejament.

13. S’aporta un plànol – esquema resum de les determinacions sol∙licitades.

7. Es comparteixen els raonaments de l’avanç en relació a la no delimitació dels polígons per la meitat
del vial. Es recorda que l’avanç conclou la modificació haurà de corregir aquest desequilibri.
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3. S’estableix que hi ha una gran indefinició de les càrregues d’urbanització i que les parcel∙les ja
edificadades han de suportar les càrregues de generals com el dipòsit d’aigua.
4. Estableix que l’avanç pretén pal∙liar la major càrrega d’aquest sector preveient una aportació de
l’Ajuntament i preveien la contribució de la resta de l’àmbit amb contribucions especials.
5. Es justifica que l’avanç proposa repercutir les infraestructures tranversals a la resta d’àmbits amb la
definició de les mateixes que es fa apartat de “Justificació de Interès Públic” i també en “Disposició
Addicional” de la normativa.
6. Conclou que el fet que el PA 14.0 hagi de assumir tots els costos de redactar el projecte
d’urbanització i també finançar les infraestructures transversals fa que es vulneri el principi de justi
equilibri de beneficis i càrregues.
7. Es demana un tractament diferenciat pels solars ja edificats del PA14.0. Concretament sol∙licita que
es només es facin càrrec del 90 % dels serveis bàsics a millorar.

1.15 INFORME AL∙LEGACIONS
Figura 28.

Obra en l’expedient un informe dels tècnics redactors del document de Avanç de Pla que valora les
diferents al∙legacions rebudes.

Proposta sector PA14.4

14. Es realitzen alguns suggeriments en quan a la normativa.

No es creu convenient duplicitar la resposta a les al∙legacions pel fet que el present document de
Modificació ja constitueix en si mateix, en la seva aprovació inicial, la resposta fonamentada a totes les
al∙legacions.

AL.LEGACIÓ 4 ‐ VARIS PROPIETARIS REPRESENTATS PER PEREZ ALMANSA
Relatives al PA 14.1

1.16 INFORME MEDI NATURAL

1. Estableix que segons Avanç de modificació puntual es considera que el polígon PA14.1 té el règim
de sòl urbà no consolidat. Quedarà acreditat en aquesta modificació que això no es així.
2. Argumenta que les finques dels representats es troben en sòl urbà consolidat. Per tant sol∙licita
eliminar la delimitació del PA14.1 i classificar els sòls com a Urbà Consolidat.
3. Argumenta que els terrenys ja tenen la condició de solar. Sol∙licita que en cas d’establir
contribucions especials es realitzi un projecte conjunt amb el dels polígons i que s’executi de
manera simultània i estableixi quins serveis són de nova implantació o ampliació dels existents i la
seva valoració.
4. Adverteix que la imposició de contribucions especials s’haurà de fer conforme a dret i sobretot
tenint en compte les pressupòsits legals establerts per la llei reguladora de hisendes locals.
Relatives al PA 14.0 i 14.5
1. Estableix que segons la modificació puntual es considera que el polígon PA14.0 té el règim de sòl
urbà no consolidat. Quedarà acreditat en aquesta modificació que això no es així.

En document d’avanç s’ha detectat una discrepància en la delimitació dels Espais PEIN propers a l’àmbit.
Per resoldre la discrepància s’ha demanat informe a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la
Generalitat de Catalunya.
Es disposa d’informe emès en data de 16 de Febrer de 2016 amb número de expedient OTAA GI20160029
Les conclusions de l’informe són:
La Modificació Puntual del POUM de Begur als polígons P14, P14.2, P14.4, AA – Puig Rodó i AA‐4 de la
Urbanització Aiguafreda i les diferents figures de Protecció ( PEIN i Xarxa Natura 2000) són congruent, tant
en delimitació com en regulació.
En el cas de la regulació proposada per la zona Clau 5 del Pla Especial, que si bé és concordant pel que fa a
delimitació, ja que no es tracta d’espais inclosos al PEIN i per tant no és d’obligada aplicació al règim del
sòl no urbanitzable, els usos previstos per la modificació del POUM ( Serveis Tècnics i un vial ampliable i
adaptables a les necessitat futures) hauran de respectar l’ordenació i la normativa proposada del
connector inclòs en el Pla Especial de protecció del Medi Natural i de paisatge de Muntanyes de Begur,
aprovat inicialment i en base als criteris exposats.

2. S’estableix que aquest polígon es contrari a dret en la mesura que infringeix el principi de beneficis
i càrregues i pel fet que es el polígon que suporta la implantació de les xarxes generals.
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Per tant es considera que no hi ha afectació de la zona PEIN ni Xarxa Natura 2000 ni el Pla Especial de les
Muntanyes de Begur. Tant sols es necessari que l’àmbit d’actuació aïllada AA – Puig Rodó adopti els usos
previstos en el Pla Especial de les Muntanyes de Begur. S’adjunta informe en Annex 3.1
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2. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
La present Modificació Puntual del POUM de Begur en els àmbits P‐14, P14.4, AA‐PUIG RODÓ i AA‐4 te per
objecte principal modificar la normativa d’aquest conjunt d’àmbits per facilitar la futura gestió urbanística
del sector i permetre que es pugui completar el procés urbanístic.
A partir d’aquest objecte principal apareixen els objectius complementaris que són:

Figura 29.

Ordenació segons Pla Especial Muntanyes de Begur



Concretar el Planejament vigent del POUM del 2003 sobre un topogràfic detallat a escala 1/1000
cedit per la Diputació de Girona que reflexa les últimes construccions ( any 2012) i un aixecament
topogràfic detallat a escala 1/500 realitzat l’any 2008. Les bases topogràfiques s’han georeferenciat
al nou sistema de referència ETRS89. El POUM del 2003 es va dibuixar sobre una base topogràfica
poc detallada fet que no permet concretar i detallar la ordenació del sector. Aquest fet condueix a
molts errors d’interpretació. A partir de la nova topografia obtinguda s’ha pogut redibuixar tota
l’estructura viària i ordenació a nivell executiu.



Reconèixer tots els espais de cessió .



Establir una nova divisió poligonal que permeti completar la Gestió Urbanística del Sector d’una
manera ferma en una fase inicial deixant a la iniciativa privada ( Sistema de Compensació Bàsica) la
compleció de la resta de polígons de l’àmbit. Tots aquests polígons es delimiten en sòl urbà
consolidat als efectes de completar i millorar els serveis segons recurs d’Alçada respecte al POUM
resolt pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques l’any 2008.



Poder acompassar la inversió necessària al conjunt del sector a les necessitats del Mercat
Immobiliari. La situació econòmica actual no permet la regularització de grans polígons o sectors
per la dificultat financera que provoca. Aquest punt s’aconsegueix amb la delimitació de diferents
polígons de mida més petita i ajustada.



Analitzar i proposar les principals obres dels diferents serveis urbanístics als efectes de determinar
quines són les obres realment necessàries. Es realitza l’anàlisis de les obres de Drenatge Pluvial,
Drenatge de les Aigües Residuals, Obres en alta del Pla Director d’abastament, Xarxa elèctrica,
Xarxa Telecomunicacions, Xarxa Enllumenat Públic.



Preveure el desenvolupament mitjançant conveni de les obres associades a la millora de la xarxa
d’aigua potable i construcció d’un dipòsit.



Reconèixer aquelles porcions del sector que pel seu estat de consolidació, execució de serveis i
estat de les infraestructures es pot considerar com a sòl urbà consolidat amb urbanització ja
executada.



Modificar la normativa aplicable al sector en el sentit de flexibilitzar‐la per permetre la agrupació
de finques amb la finalitat de millorar la integració paisatgística del conjunt edificat.



Contribuir en la Millora de la mobilitat facilitant la construcció dels passos peatonals transversals ja
previstos per accedir a la Cala d’Aiguafreda i també ampliant de les voreres de la Ctra. de S’Antiga
per reduir el risc d’accident.



Establir una normativa edificatòria aplicable a les noves edificacions en zona 8b12 i en zona 9b que
permeti una millor integració paisatgística de les construccions.
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3. MARC NORMATIU, PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL
El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen la legislació catalana a través del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’Agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (LU), i altres modificacions
posteriors, el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de Juliol), DECRET 64/2014, de 13
de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i la legislació estatal
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana.
La redacció d’aquesta modificació ve regulada pel que es determina als articles 96‐100 de la LU.
El promotor de la present Modificació del Pla de Ordenació Urbanística Municipal de Begur és
l’Ajuntament de Begur, d’acord amb el que disposa l’article 76.2 de la LU.
La present modificació es tramita segons els procediments establerts en els articles 82 i 85 de la LU.
Finalment i tal i com fixa l’article 80 de la LU correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme el tràmit
d’aprovació definitiva del projecte.
El present projecte ha estat redactat per Xavier Frigola Mercader, Enginyer de Camins, Canals i Ports núm
col∙legiat 19.014, tècnic competent per la redacció d’aquest document urbanístic.

4. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada
estableix en el seu article 3 que només s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada les
Modificacions de Planejament General que comportin una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.
En aquest cas ni es classifica sòl ni tampoc s’incrementen ni densitats ni intensitat d’usos ni sostre i per
tant no es necessari incorporar un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
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5. MEMÒRIA SOCIAL
La present modificació es tramita no genera nous aprofitaments, ni increments de sostre, ni densitat d’us
residencial o intensitat d’usos.
La finalitat principal de la Modificació es facilitar la Gestió Urbanística de l’Àmbit i per tant, com a tal,
s’entén que no es necessària la incorporació d’una memòria social.

6. TRAMITACIÓ AMBIENTAL
Pel que fa a la tramitació ambiental s’ha de tenir en compte el previst en la disposició Addicional Vuitena
de la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica on s’estableixen les regles
aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013
En aquesta disposició s’estableix en el seu punt 6. C. Segon que les modificacions de planejament
urbanístic no incloses en l’apartat quart de la lletra a que es refereixen només a sòl urbà no han d’ésser
objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el
medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general.
En aquest cas l’àmbit de la modificació no queda inclòs en el punt quart del apartat 6.a de la disposició ja
que no es tracta ni d’una modificació de pla urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en
espais de la Xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais del Pla
d’espais d’interès natural i per tant l’àmbit no està sotmès a Avaluació Ambiental Estratègica.
Això queda justificat també pel fet que la modificació tant sols té la finalitat de facilitar la gestió
urbanística de l’àmbit i millorar la integració paisatgística.

7. JUSTIFICACIÓ INTERÉS PÚBLIC

Article 3

L’interès públic de la present Modificació va donat pels següents punts:

Àmbit d'aplicació
3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en els
instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:
a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.
b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl
urbà o urbanitzable.
c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o
activitats.

 Execució de la planificació municipal. El sector d’Aiguafreda ja ve delimitat de de l’any 1975 amb el
Pla Especial de Aiguafreda. Aquest va ésser concretat en el PGOU de 1989 i en el POUM del 2003.
Com es reflexen en els antecedents després del POUM del 2003 s’ha seguit un periple tècnic i
judicial de més de 14 anys que ha comportat que en aquests moment encara no s’hagi pogut
acabar el desenvolupament. Per tant la modificació permet la finalització de les determinacions del
POUM del 2003 modificat per l’estimació parcial d’un recurs d’alçada.
 Necessitat d’adequar la urbanització existent. El conjunt de l’àmbit està edificat en un 20‐25 %
essent la majoria de les edificacions implantades en els anys 90. La Gestió Urbanística que es podrà
portar a terme una vegada aprovada la modificació que permetrà d’una banda reconèixer als
àmbits ja consolidats que no necessiten una millora de la urbanització i d’altra banda permetrà
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definir aquells àmbits que han de millorar la urbanització establint un sistema de gestió mitjançat
polígons d’Actuació.
 Formalitzar Cessions pendents de realitzar. El conjunt de l’àmbit ja compta amb bona part de les
zones verdes i vialitat cedides però la seva cessió no està formalitzada en el Registre de la
propietat. El desenvolupament de la Modificació permetrà d’una banda formalitzar totes les
cessions ja cedides anteriorment o cedides en convenis adjunts a la present modificació.
 Entrega de la urbanització. La manca de desenvolupament fa que no s’hagi pogut formalitzar fins
al moment l’entrega de la urbanització a l’Ajuntament de Begur. La Gestió Urbanística que es
portarà a terme una vegada aprovada la modificació permetrà finalitzar els diferents polígons i
entregar les obres d’urbanització a l’Ajuntament de Begur.
 Necessitat d’acompassar la inversió. La execució de tot un polígon amb un pressuposto molt
elevat comporta escometre una actuació de difícil gestió financera. El fet de dividir el polígon en
diferents subpolígons permet acompassar la inversió i facilitar la gestió amb la finalitat última de
tenir un polígon totalment desenvolupat i acabat.
 Millora de la Xarxa de Pluvials. El desenvolupament de l’actuació permetrà de realitzar petites
actuacions de drenatge superficial destinades a conduir les aigües superficials als diferents recs i
rieres.
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 Millora de la mobilitat. La previsió de execució d’alguns passos transversals i en especial el del
carrer Junventut ha de permetre millorar l’accés peatonal a la Cala d’Aiguafreda. També ha de
constituir una millora important de la mobilitat l’ampliació de la Carretera de S’Antiga.
 Integració Paisatgística. Per tal de millora la integració paisatgística de l’àmbit es proposen dues
mesures. D’una banda permetre l’agrupació de edificacions fet que permet reduir la dispersió del
volum construït. D’altra banda s’incorpora una normativa volumètrica que faciliti la integració
paisatgística. El seu compliment també permetrà una millora en integració paisatgística de les
noves edificacions.

8. EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
Amb la finalitat de impulsar el desenvolupament del planejament, almenys en la seva part inicial es creu
convenient que algunes actuacions siguin impulsades directament per l’Ajuntament de Begur ja sigui
mitjançant el sistema de cooperació ja sigui com a projecte de obra local ordinària.
El projecte obra local ordinària es justifica per ésser unes actuacions que abasten els àmbits de Aiguafreda
i també de Sa Tuna.
Les actuacions principals seran:

 Adequació Xarxa Residuals Existent. El desenvolupament dels diferents polígons i les obres de
millora de la xarxa troncal ha de permetre obtenir una xarxa en condicions de ésser posada en
servei.

1. Projecte Municipal Dipòsit i Xarxa en Alta del Pla Director d’Abastament. Aquest projecte serà
costejat pels principals promotors de l’actuació en base al conveni signat annexa a la modificació:
Ajuntament de Begur, Comercial Cap Sa Sal S.L. i Sa Riera Park S.L.

 Execució Obres Pla Director Abastament. El Pla Director preveu un seguit d’obres, entre elles
l’execució d’un dipòsit de 2000 m3, xarxa de interconnexió amb sistema municipal, xarxes de
subministrament troncals, xarxa de interconnexió amb dipòsit de Sa Tuna. El desenvolupament del
sector i el conveni del dipòsit permetrà donar compliment a les previsions del Pla Director
millorant l’abastament de tot l’àmbit d’Aiguafreda i Sa Tuna i així tenir també una xarxa de hidrants
adequada i en funcionament.

2. Desenvolupament del Polígon PA 14.1 per cooperació que permetrà entre d’altres regularitzar els
habitatges situats en el seu àmbit i execució de la xarxa troncal de subministrament en alta d’aigua
potable.

 Ampliació Xarxa de Mitja Tensió. La dotació elèctrica i nombre de transformadors es ajustada al ús
d’habitatge residencial que es preveu implantar en un futur. Els diferents Polígons d’Actuació
implantaran alguns transformadors nous per fer front a nous subministraments previstos en el
Planejament.

4. Desenvolupament de la resta de polígons per compensació bàsica a iniciativa dels promotors de
cada àmbit.

3. Desenvolupament del Polígon 14.4 per cooperació als efectes de poder avançar el
desenvolupament en un àmbit necessari per millorar les connexions entre la urbanització i la cala.

 Soterrament Xarxa Telefònica. En aquests moments les canalitzacions telefòniques es troben en
molt mal estat. A més en alguns trams aquestes xarxes van aèries. Els diferents Polígons d’Actuació
soterraran les línies en el seu àmbit i executaran canalitzacions noves per les futures parcel∙les.
 Renovació Xarxa Enllumenat Públic. En aquests moments el conjunt del àmbit no disposa d’una
xarxa d’enllumenat en condicions. La situació de les lluminàries molt exposades al ambient marí ha
provocat que s’hagin arruïnat totalment. Els diferents polígons d’actuació executaran els millores
d’enllumenat necessàries.
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9. PLANEJAMENT VIGENT

1. Parcel∙la mínima. La superfície mínima de parcel∙la correspon a l’especificada per a cada un dels tipus classificats,
admetent‐se parcel∙les de superfície i longitud de façana menors quan tinguin origen en alguns dels següents casos:

Les zones d’aprofitament privat que s’ordena dins l’àmbit són:

a. Que es tracti de parcel∙les existents entre altres ja construïdes



8b

Ciutat Jardí Extensiva



8c

Ciutat Jardí Dispersa



9b

Agrupació Hotelera Opcional



9c

Polígons Especials de Ordenació



9d

Volumetria Especifica ‐ Hoteler



10e

Verd Privat

b. Que procedeixin de segregació o divisió formulades n'escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la revisió
i adaptació al Text refós de la Llei del Sòl de 1976, del Pla Municipal de Begur aprovat en 1982, i que no hagin estat
objecte de segregacions posteriors. També seran admissibles les parcel∙lacions amb llicència municipal aprovada
abans de l’entrada en vigor del PGMO de 1989
2. Façana mínima. La longitud mínima del front de parcel∙la a la via pública serà de 14 metres en parcel∙les de
superfície inferior a 1.000m2 i de 20 metres en parcel∙les de superfície igual o superior a 1.000m2, sense perjudici de
l’excepció establerta en el supòsit de l’apartat 1 d’aquest article.

En aquestes zones s’ha de tenir en compte tant la normativa establerta en la Normativa del POUM aprovat
com la seva modificació en les modificacions núm 11 i 12 del Projecte “Modificacions Puntuals del POUM
de Begur per canvi d’Ordenació o de Normativa”. M1 a M15 aprovat en data de 30 de gener de 2008.
Aquestes modificacions s’introdueixen en negreta en la normativa que es relaciona a continuació.

3. Agrupació d’edificis i parcel∙les. Amb caràcter general, es permetrà adossar a la paret mitgera les edificacions de
dues parcel∙les veïnes, quan es tracti d’un projecte unitari o existeixi compromís formalitzat entre els propietaris, i
mitjançant projecte unitari, en la subzona de ciutat jardí semiintensiva i en aquelles àrees de gestió on el Pla ho
assenyali expressament, podran agrupar‐se parcel∙les per a abastar una composició unitària de l’edificació. S’haurà
de redactar i tramitar l’aprovació d’un Projecte de reparcel∙lació, que inclourà un estudi volumètric de l’ordenació,
amb les següents condicions:
a. El nombre de parcel∙les a agrupar estarà compresa entre un mínim de dos i un màxim de sis, i la ubicació de
l’edificació en la parcel∙la resultant estarà subjecta a les condicions topogràfiques, de preservació de l’arbrat i de
protecció paisatgística de l’entorn.

SECCIÓ NOVENA. CIUTAT JARDÍ
Art. 290.‐ Definició
Aquesta qualificació comprèn les àrees de sòl urbà procedents de Plans Parcials executats, on la implantació
edificatòria respon al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, envoltada de vegetació, en una aproximació al model de
ciutat jardí.
Art. 291.‐ Zones i subzones
Atenent a l’ús predominant, plurifamiliar o unifamiliar, a la intensitat de l’ús i percentatge d’ocupació de la superfície
de la parcel∙la, es distingeixen dues zones i vàries subzones, amb una subclassificació en tipus segons les condicions
de parcel∙lació existents.

b. El màxim de nombre d’habitatges resultant no podrà excedir del corresponent a la suma de les parcel∙les
originàries, segons l’ús definit per a cada subzona.
c. La parcel∙la serà inscrita com a finca indivisible, no admetent particions físiques de cap tipus, ni tan sols les
constituïdes per cleda vegetal.
d. L’edificabilitat corresponent a l’agrupació estarà subjecta a una disminució respecte del volum edificable de les
parcel∙les originàries, d’acord amb la següent escala:

e. Hauran de respectar‐se els paràmetres relatius a l’ocupació màxima de la parcel∙la, alçada màxima de l’edificació i
reculades per aquest Pla per a cada subzona.
f. Les condicions descrites en l’apartat d) d’aquest article seran també d’aplicació per a les parcel∙les qualificades
amb clau de Ciutat Jardí semi intensiva procedents de parcel∙lacions anteriors a la aprovació d’aquest Pla de
Ordenació Urbanística Municipal i amb superfície igual o més gran a l’equivalent de l’agrupació d’un nombre de
parcel∙les situades dintre de l’interval que s’assenyala en l’apartat 3a.
g. Agrupació d’edificacions a la Urbanització Font Martina. En les parcel∙les edificades d’acord amb el Pla Parcial i
el projecte d’Habitatges cooperatiu de 1975, regiran les condicions d’agrupació següent:
Art. 292.‐ Disposicions comunes
Per a totes les subzones incloses, d’ús plurifamiliar o unifamiliar, s’estableixen les condicions següents:

1. Es permet l’edificació adossada en tota l’extensió del límit veí a fons de parcel∙la amb una alçada màxima
de 3.00 metres en planta baixa i coberta plana – sense necessitat de projecte unitari ni acord entre veïns.
També es permet l’edificació adossada en les mateixes circumstàncies anteriors en la mitgera
perpendicular a carrer entre parcel∙les, com a perllongació de l’edificació principal, respectant els gàlibs
de separació a via pública.
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2. Es permet la construcció en planta primera dels volums actualment edificats en planta baixa de
l’agrupació principal, adossats al límit de parcel∙la veïna sense necessitat de projecte unitari ni acord
entre veïns, respectant el pati interior de l’agrupació.
3. Es permet l’enderrocament i/o rehabilitació dels volums actuals i la seva substitució, respectant les
agrupacions de les unitats d’habitatge existents.
4. Es prohibeix l’enderrocament i/o substitució de les unitats d’habitatge de manera individual. Per a
actuacions de nova edificació que substitueixi l’anterior, es requerirà la condició d’enderroc previ de com a
mínim dos habitatges agrupats cap al front de façana a carrer i la posterior d’agrupació dels habitatges
de nova edificació.
5. Serà obligat el tractament de les mitgeres resultants amb materials d’acabat de façana.
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e. Sanitari‐assistencial. S’admeten consultoris mèdics i guarderies infantils.
f. Religiós. S’admet.
g. Recreatiu. S’admet amb el límit màxim de 400 metres per establiment.
h. Esportiu. S’admeten piscines i pistes esportives sense superar l’ocupació permesa de la parcel∙la.
La resta d’usos queda prohibida i expressament discoteques, bars musicals, sales de ball, sales de ball amb
espectacles, cafè concert i /o semblants
Art. 298.‐ Condicions de volum
1. Edificabilitat. Per raó de les intensitats d’ús i l’ocupació de la superfície de la parcel∙la, el volum màxim admissible
per a cada tipus queda determinat pels següents índexs d’edificabilitat.

4. Garatges. Qualsevol que sigui l’ús d’habitatge, plurifamiliar o unifamiliar, haurà de preveure’s una plaça
d’aparcament per habitatge, no comptabilitzant‐se per a aquest ús ni la superfície de vial, ni de les voreres, ni els
aparcaments públics previstos en el Pla.
Els garatges podran situar‐se en l’alineació oficial, integrats en el mur de tancament, amb una longitud màxima
equivalent a un terç de la longitud de la façana. En qualsevol cas, es respectaran les condicions establertes amb
caràcter general per a les edificacions amb front de façana a vials de la xarxa bàsica.
5. Condicions estètiques. La composició arquitectònica serà lliure, amb les limitacions i recomanacions establertes
amb caràcter general en les Ordenances de l’Edificació i Usos del Sòl d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
En endavant, a excepció dels nuclis mariners tradicionals de Sa Riera, Sa Tuna i Fornells‐Aiguablava, no s’admetrà el
color blanc en el tractament general dels paraments de façanes tret en elements constructius singularitzats,
recomanant‐se la utilització dels tons terres (6/1, 6/2, 6/3, etc. del Munsell Soil Color Charts).
6. Alçada màxima. A més del que es disposa en les condicions generals sobre alçades i profunditats edificables
d’aquestes Normes, els edificis no superaran el màxim de dues plantes, ni l’alçada màxima de set metres sobre cada
punt natural del terreny.

2. Tipus d’ordenació. Correspon al tipus d’edificació aïllada.
3. Ocupació. L’ocupació màxima permesa sobre la superfície neta de la parcel∙la, segons els tipus classificats, és la
següent:

7. En els murs de tancament de parcel∙la a vial es disposaran armaris metàl∙lics per allotjar els mòduls de
comptadors d’aigua i electricitat, i es col∙locarà una bústia per al correu, indicant el nombre de la parcel∙la referida a
cada carrer d’acord amb el que estipuli l’Ajuntament.
SECCIÓ ONZENA. ZONA 8. ÀREES D’HABITATGE UNIFAMILIAR
Art. 296.‐ Definició
Aquesta zona comprèn la majoria dels assentaments d’habitatge temporal existents en el municipi, generats per
l’execució de Plans Parcials d’iniciativa privada, on s’ha produït una tipologia predominant d’habitatge unifamiliar en
edifici aïllat amb jardí privat.

4. Separacions a espais contigus. La situació relativa de l’edificació respecte de l’alineació oficial i dels contigus de la
parcel∙la, haurà de respectar les següents distàncies:

Art. 297.‐ Condicions d’ús
Pel seu propi caràcter, els usos admesos en aquesta subzona queden limitats a:

5. Condicions d’edificabilitat.

a. Habitatge. S’admet exclusivament l’habitatge unifamiliar.
b. Residencial. S’admet l’ús residencial però limitat a una superfície edificada que serà, com a mínim, equivalent a la
superfície de sis (6) parcel∙les mínimes.
c. Comercial. S’autoritzen petits comerços i locals de serveis destinats a cobrir les necessitats quotidianes, fins a una
superfície per local de 250m2. I serveis privats al públic. Pel que fa a l’ús comercial s’haurà de complir la Llei 17/2000
i normativa que la desenvolupi.
d. Oficines. S’admeten fins a un màxim del 50% de la superfície edificable de la parcel∙la. S’admeten els despatxos de
professionals lliberals sense limitació.

a. Les edificacions amb façana a carreteres o altres vials de la xarxa bàsica definida en els plànols d’estructura
general i model de territori d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, s’ajustaran a les determinacions dels
articles 24 a 31 de la Llei 7/1993 reguladora de carreteres de Catalunya, respecte de zones de domini públic,
servitud, afectació i línies d’edificació, en quan al sòl urbà que confronti amb trams de carreteres que encara no
hagin passat a la categoria de travessia urbana així com al sòl urbà pendent de desplegament urbanístic. S’entenen
com a polígons de sòl urbà pendents de desplegament urbanístic aquells que hagin de redactar un Pla de millora
urbana o un Pla especial urbanístic.
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El planejament derivat, doncs, delimitarà la línia d’edificació d’acord amb la Llei autonòmica 7/93. En qualsevol cas,
abans de la redacció d’aquests instruments, o un cop aprovats aquests, en les zones afectades, la concessió de
llicència municipal per a edificacions, instal∙lacions o usos que es pretenguin realitzar en les zones de protecció de les
carreteres, estarà subjecte a l’informe favorable de l’Òrgan administratiu competent, no autoritzant‐se com a regla
general l’atorgament de llicències en aquestes àrees.
En les zones de servitud que defineixin els futurs planejaments derivats, es tolerarà la construcció de garatges
integrats en el mur de tancament, situat a una distància no menor de 3 metres comptats des de l’aresta de la
calçada en el cas de carreteres. La franja de sòl no edificable que resulti per aplicació d’aquesta regla, tindrà
consideració d’espai lliure de domini i ús públic i no podrà ser ocupat per cap construcció, ni tan sols pel tancament
de la parcel∙la. En els vials de la xarxa bàsica que no tenen la consideració de carreteres, les tanques podran situar‐se
en l’alineació oficial, podent situar així mateix els garatges integrats en elles quan les parcel∙les estiguin pendent
amunt. Quan es tracti de vessants amb pendent cap a baix, per a cada cas s’estarà al què es disposa en les Normes
de Protecció contingudes en el Títol III d’aquestes Normes Urbanístiques.
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Art. 301.‐ Densitats
Les densitats màximes admissibles en les subzones són:

Art. 302.‐ Condicions d’ús
Els usos admesos en cada subzona són els següents
Subzona

Usos Admesos

9a. Poblat típic

Habitatge ( plurifamiliar)

b. En tots els altres casos, dintre les travessies urbanes, on no sigui necessari cap desplegament de planejament
derivat, seran d’aplicació els paràmetres d’alineacions i reculades de les diferents claus urbanístiques, segons
correspongui en cada cas.
6. Edificacions auxiliars. Es permetran les edificacions, construccions i instal∙lacions auxiliars definits a l’article 210,
apartats 35 i 36 d’aquestes normes urbanístiques, respectant l’ocupació màxima establerta, sense superar la
intensitat màxima d’edificabilitat i amb una alçada màxima de 3 metres. Les edificacions auxiliars se situaran dintre
dels gàlibs d’ocupació que s’indiquen a l’article 249 d’aquestes normes urbanístiques, amb excepció de les
destinades a garatge, que podran disposar‐se en l’alineació oficial, sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior.

Comercial no Col∙lectiu (*)
Cultural
Recreatiu
Sanitari Assistencial
9b. Hoteler Opcional

Hoteler (**)
Recreatiu / Restaurants

Les piscines, a partir dels 30 m2 de superfície, i les pistes esportives a l’aire lliure computaran als efectes de
l’ocupació permesa de la superfície de la parcel∙la. La seva ubicació en la parcel∙la estarà condicionada per la
preservació de l’arbrat existent.
SECCIÓ DOTZENA. ZONA 9. D’AGRUPACIÓ RESIDENCIAL

Comercial establiment Individual (*)
Sanitari Assistencial
9c. Polígons Especials

Art. 299.‐ Definició

Habitatge ( Uni i Plurifamiliar)
Comercial establiment Individual(*)

Aquesta zona comprèn les àrees d’edificació agrupada de caràcter turísticresidencial i, en algunes subzones,
d’habitatge temporal o apartaments, que pel seu caràcter específic suposen un augment de la intensitat de l’ús i un
complement dels equipaments de l’àrea.
Art. 300.‐ Subzones

Habitatge Unifamiliar

Recreatiu
Esportiu
9d. Hoteler

Hoteler (**)

Atenent a una classificació dels usos residencials i de la seva intensitat, es distingeixen les següents subzones:

Recreatiu

9a. Agrupació en poblat típic

Comercial al servei d’usuaris

9b. Agrupació hotelera opcional

Esportiu

9c. Polígons especials d’ordenació

9e. Campaments de Turisme

Acampada

9d. Hotelera

Comercial servei d’usuaris (*)

9e. Campaments de turisme

Recreatiu

9f. Condominis

Esportiu
9f. Condominis

Habitatge ( Uni i Plurifamiliar)
Residencial
Comercial establiment individual (*)
Oficines
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5. Edificabilitat. L’índex d’edificabilitat neta aplicable a cada subzona és el següent:

Sanitari Assistencial
Recreatiu
Esportiu

(*) Segons la legislació per a l’ús comercial d’aplicació
(**) Segons la legislació turística d’aplicació, no admetent‐se la modalitat d’hotels apartaments.

Art. 303.‐ Condicions de volum
1. Tipus d’ordenació. Els tipus d’ordenació, segons edificació aïllada i edificació, segons volumetria específica seran
aplicables a les subzones 9a, 9b, 9d i 9f. Les subzones 9c i 9e se subjectaran al tipus d’edificació aïllada
exclusivament.
2. Parcel∙la mínima. Les parcel∙les mínimes corresponents a cada subzona són les següents:

6. Alçada i nombre màxim de plantes. L’alçada i nombre màxim de plantes permesa serà de 7 metres, corresponent a
dues (2) plantes, sobre cada punt del perfil natural del terreny, per a les subzones 9a, 9b, 9c i 9e, i de 10 metres,
corresponents a tres (3) plantes per a la subzona 9d.
7. Regulació de la subzona 9f. Condominis. En aquesta subzona la regulació volumètrica s’ajustarà a les
determinacions pròpies de les normes que per a cada condomini hagin estat aprovades mitjançant la formulació del
document de planejament corresponent. En l’Annex 3 d’aquestes Normes urbanístiques s’adjunta un quadre amb els
paràmetres urbanístics corresponents als diferents àmbits qualificats sota la clau 9f.
Art. 304.‐ Condicions higiènico‐sanitàries
Seran d’aplicació les normes generals establertes en aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i les normes
específiques de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que regulen els diferents usos residencials
de les subzones considerades.
Art. 305.‐ Condicions estètiques

(*) La parcel∙la mínima admissible per a la clau 9c podrà ser inferior a l’assenyalada en els casos que procedeixin de
segregació o divisió formulades n'escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la revisió i adaptació al Text
refós de la Llei del Sòl de 1976, del Pla Municipal de Begur aprovat en 1982, i que no hagin estat objecte de
segregacions posteriors. També seran admissibles les parcel∙lacions amb llicència municipal aprovada abans de
l’entrada en vigor del PGMO de 1989.
3. Ocupació. L’ocupació màxima de l’edificació respecte de la superfície de la parcel∙la serà la corresponent als
percentatges següents

1. La composició dels edificis s’ajustarà a les condicions físiques de l’entorn, no admetent‐se en les zones d’arbrat la
utilització del color blanc com a tractament general de les façanes, ni que l’alçada dels edificis superi la de l’arbrat
existent.
2. En la composició arquitectònica es tendirà a la incorporació de les invariants pròpies de la rica tradició
arquitectònica de la comarca geogràfica, evitant la incorporació de formes i elements propis d’altres regions. Es
prohibeix el mimetisme o la caricatura dels estils històrics i de l’arquitectura popular.
SECCIÓ TRETZENA. ZONA 10. D’EQUIPAMENTS PRIVATS
Art. 306 Definició
Aquesta zona comprèn les àrees qualificades com a equipaments d’ús públic o restringit i titularitat privada en els
Plans Parcials aprovats. En molts casos la classificació donada als usos és confusa en les ordenances, i aquestes
Normes pretenen aplicar uns límits a l’edificabilitat en funció dels usos previstos, homogeneïtzant‐los amb els
equipaments comunitaris que integren els sistemes generals i locals d’aquest Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

En totes les subzones s’admet una ocupació addicional del 5% per a edificacions auxiliars i serveis generals i del 7%
per a instal∙lacions esportives descobertes.
4. Separacions. La situació relativa de l’edificació respecte de l’alineació oficial i dels contigus de la parcel∙la, haurà
de respectar les següents distàncies

En tots els casos, l’alçada de l’edificació no superarà els 7 m i les 2 plantes.
Art. 307 Subzones. Paràmetres
....
5. Subzona 10e. Verd privat, àrees de vianants i àrees de joc
a. Condicions d’ús. En aquesta subzona s’admeten els usos relacionats amb l’esbarjo a l’aire lliure, segons el tipus i el
destí de les àrees relacionades.

Aquestes separacions podran ajustar‐se mitjançant la redacció d’estudi volumètric de l’ordenació dintre la tramitació
del projecte d’obres.

b. Condicions de volum. Només s’admet l’edificació de quioscos i altres edificacions destinades al manteniment i
servei d’aquests espais, així com garatges, amb una ocupació màxima del 5% i un índex d’edificabilitat neta de
0,05m2 st/ m2s.
També es important veure com es regulen els diferents usos que poden afectar més a l’àmbit i que també es varen
veure modificats (art 53) en la Modificació de l’any 2008 abans esmentada:
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Art. 52.‐ Usos de l’habitatge
1. L’habitatge és l’edifici o part d’un edifici destinat a allotjament o residència familiar. S’estableixen les següents
categories:
a) Habitatge unifamiliar. És la situada en parcel∙la independent, en edifici aïllat o agrupat horitzontalment i amb
accés exclusiu.
b) Habitatge bifamiliar. És aquell situat en parcel∙la comú a un altre habitatge, en edifici aïllat o agrupat horitzontal
o verticalment i amb accés independent.
c) Habitatge plurifamiliar. És el conjunt constituït per habitatges amb accés i elements comuns.
2. Atenent a les seves característiques d’ocupació temporal, es distingeixen els següents tipus:
a) Habitatge permanent.
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establiments dedicats exclusivament a la venda a l’engròs. Els establiments poden ser de caràcter individual o
col∙lectiu.
Els establiments de caràcter col∙lectiu són integrats per un conjunt d’establiments individuals situats en un o diversos
edificis, en els quals, amb independència que les activitats respectives puguin exercir‐se d’una manera
empresarialment independent, concorren tots o alguns dels elements següents: Accés comú des de la via pública,
d’ús exclusiu i preferent dels establiments o de llurs clients, aparcaments privats compartits o serveis comuns per als
clients.
En virtut del que determina el vigent Pla territorial sectorial d’equipaments comercials pel municipi de Begur, s’ha de
tenir en compte que:
‐ S’entén per grans establiments comercials, individuals i col∙lectius aquells que tenen una superfície de venda igual o
superior als 800 m2.
‐ Els establiments comercials, dedicats essencialment a la venda d’automòbils i d’altres vehicles, de maquinària, de
material per a la construcció i articles de sanejament, de mobiliari, d’articles de ferreteria i els centres de jardineria,
són grans establiments comercials quan tenen una superfície de venda superior als 2.500 m2. Si es dona el supòsit
que constitueixen un col∙lectiu sense superar individualment els 2.500 m2 de superfície de venda, el conjunt és un
gran establiment comercial si ultrapassa els 5.000 m2 de superfície de venda.

b) Habitatge eventual o de segona residència.
Art. 53.‐ Ús Residencial
Es considera en aquesta Classificació els següents usos
1. Residències

‐ Establiments comercials mitjans, individuals o col∙lectius són aquells que tenen una superfície de venda igual o
superior als 400 m2.

2. Asils
3. Llars de Gent Gran, de joves, etc,
4. Hoteler (*)
(*) els usos inclosos compresos en l’apartat 4 d’ús hoteler, es refereixen de manera específica als tipus
d’establiments determinats a l’article 41 de la Llei 13/2002 de 21 de juny , de turisme de Catalunya.

Pel cas de què la normativa sectorial admetés la implantació al Municipi de Begur d’altres especificitats dins del
Comercial, tant en sector alimentari, com Grans Establiments comercials, la implantació, en el seu cas, es faria
mitjançant un Pla Especial Urbanístic, sense modificació del Pla General, donat que aquests usos no es recullen en
virtut del vigent Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
En tot cas el creixement de l'oferta comercial al detall, en format de mitjà i gran establiment comercial estarà
subjecte a allò que determina la normativa del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 2001‐2004, incloses
les excepcions previstes, en especial les dels criteris d’ubicació de noves implantacions de l’apartat 8.1 de l’esmentat
Pla.

1. Els establiments hotelers es classifiquen en els grups següents:
a) Grup d'hotels.
b) Grup d'hostals o pensions.

Les previsions d’aparcament en les noves sol∙licituds d’establiments, s’adaptaran a l’Ordre de 26 de setembre de
1.997, establint‐se com a regle general la previsió de dues places per cada 100 m2 construïts, llevat al centre històric.

2. Els establiments del grup d'hotels es classifiquen en les modalitats següents:
a) Hotels.
b) Hotels apartament.
c) Balnearis
3. L'adscripció d'un establiment hoteler al grup i la modalitat que escaiguin és de caràcter obligatori.
4. Els hotels i els hotels apartament són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en règim de lloguer
i que, tant si disposen de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint‐i‐quatre hores del dia.

Per a aquest ús en els seus diversos apartats, li serà d’aplicació en cada cas, la Llei 7/2000 de 29 de desembre
d’equipaments comercials i el Decret 211/2001 de 24 de juliol pel que s’aprova el Pla Territorial Sectorial
d’equipaments Comercials (PTSEC), i la normativa que aquest respecte sigui vigent en cada moment, segons les
variacions del Pla Territorial esmentat.
En la zona d’equipaments privats en sòl urbà, els establiments comercials mitjans no alimentaris no podran tenir una
superfície de venda superior a 799 m2. En sòl no urbanitzable no s’autoritzen implantacions comercials subjectes al
Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 2001‐2004, és a dir mitjans i grans establiments comercials.

5. Els hostals i les pensions són establiments hotelers que presten el servei d'allotjament en habitacions en règim de
lloguer que, per la dimensió, l'estructura o les característiques de l'establiment o per la tipologia dels serveis, no
assoleixen els nivells exigits als hotels, als hotels apartament i balnearis
6. La classificació dels establiments hotelers regulada per aquest article es pot concretar per reglament, que pot
adaptar‐ne els grups i les modalitats a l'evolució del sector turístic i, si cal, incrementar‐los.
Art. 59.‐ Ús comercial i ús de Restauració i similars:
a) Ús comercial:
Són establiments comercials tots els locals i les instal∙lacions, cobertes o sense cobrir, oberts al públic que són a
l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos els
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b) Ús de restauració i similars:

11.1 CLAVEGUERAM

Compren:

La xarxa de clavegueram constitueix un dels punts bàsics quina necessitat de renovació comporta un
increment del cost molt important. Això es perquè la seva millora comporta haver de renovar tant la
mateixa xarxa com repavimentar bona part dels vials.

‐ Restaurants
‐ Bars i Cafès sense música mecànica ni en viu.
‐ Bars I Cafès amb música mecànica
‐ Bars o establiments similars amb música en viu.
‐ Sales de Ball i discoteques
‐ Altres similars

El fet que les directrius urbanístiques respecte a la urbanització siguin la millora de serveis i compleció fa
necessari analitzar quin es l’estat actual.
A aquests efectes i seguint les directrius establertes en la primera valoració de les obres d’urbanització als
efectes reparcel∙latoris l’Ajuntament de Begur va encarregar un anàlisi de tota la xarxa de clavegueram a la
empresa Girona S.A amb una inspecció de TV.

10. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Durant la tramitació del Avanç de Pla s’ha detectat algunes confusions durant el tràmit d’al∙legacions pel
que fa al règim urbanístic del sòl.
En primer lloc tal i com es pot comprovar en antecedent de la Resolució del Conseller a la Recurs d’Alçada
Exp 2003/006236/G/00004 formulat contra el POUM de 2003 queda plenament justificat la consideració
com a sòl urbà consolidat.
Aquest consideració es manté en la normativa Urbanística Actual (DL 1/2010) ja que del grau
d’urbanització existent es considera que només manca completar o acabar la urbanització tal i com es
defineix en l’article 30.b del DL 1/2010.
Pel que fa a l’aplicació de la disposició transitòria segona del DL 1/2010 tot l’àmbit també te la
consideració de sòl urbà consolidat degut al fet a que la totalitat de les cessions ja es troben realitzades en
les actes de cessió de zones verdes i vialitat que s’adjunten a continuació. La incorporació de noves
cessions addicionals necessàries per necessitats de Serveis Tècnics i pas d’aigües en el POUM del 2003 no
poden suposa una Desconsolidació del Sòl tal i com s’argumenta en la resolució abans esmentada (exp
2003/006236/G/00004)
En tot cas adjunta a la present modificació s’aporten un seguit de convenis que realitzen les cessions
pendents de realitzar.

Es va realitzar un anàlisi complet durant el mes Gener de l’any 2009 el qual es va completar amb informes
posteriors el mes de Abril i de Juny de l’any 2009. Aquestes segones inspeccions es varen realitzar per
veure el resultat de Neteges i nova execució de Pous de registre que s’havia dut a terme.
El resultat de la inspecció queda detallat en un informe – anàlisis tram a tram amb imatges que té un
extensió de 581 pàgines, amb un plànol de situació dels pous de registre i també amb un estudi de
pendents entre pou i pou extret de l’inclinòmetre de l’aparell de mesura.
En principi aquest informe va ésser analitzat per la redacció del Projecte d’Urbanització de l’àmbit. Ja en la
memòria del projecte d’urbanització es presenta un anàlisi poc aprofundit posant només dos exemples
puntuals de tota la urbanització i fent referència al clavegueram del Puig Rodó el qual degut a la
classificació com zona verda no es preveu que sigui necessari utilitzar. El resultat d’aquest anàlisis va ésser
un plànol incorporat a la memòria general del Projecte d’Urbanització que s’adjunta en FIGURA 30.
Com es pot veure es classifiquen els trams de col∙lectors amb tres tipologies:
 Clavegueram sense danys.
 Clavegueram amb danys no significatius
 Clavegueram amb danys perjudicials.

Per la justificació que bona part de les cessions ja estan fetes es relacionen els documents de ocupació
forçosa de zones verdes, vialitat i equipaments realitzada l’any 1993. S’adjunta en annex 3.2

11. ANÀLISI ESTAT ACTUAL DELS SERVEIS URBANS
L’element clau per determinar la intervenció que s’ha de dur a terme en tot l’àmbit es veure quin es l’estat
actual dels serveis i veure quines són les millores mínimes i necessàries per a donar la urbanització com a
finalitzada.
Per fer aquest anàlisi es parteix bàsicament dels plànols de estat actual del Projecte d’Urbanització i de la
inspecció del clavegueram.
Els criteris definits en aquest anàlisi es traslladen a la normativa i ordenació de l’àmbit.
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 Es marca com a canonades amb danys perjudicials la canonada del Carrer de Sa Nau Perduda la
qual en informes posteriors ( Juny de 2009) i després de fer nous POUS es va poder estudiar i es va
veure que el seu estat es correcte a banda d’algun obstacle tipus arrel puntual.
 Es marca com a canonada amb danys no significatius un tram de canonada del carrer s’Antiga i
Carrer Cap Sa Sal fins carrer d’Aiguafreda que l’estudi no va analitzar bé. Es l’únic tram en que
l’informe es dubtós.
 Es marquen zones amb danys no significatius sobretot en trams del Carrer Aiguafreda, trams del
carrer Illes Medes, trams del carrer Garbí, Trams del Carrer de Cap Sa Sal ( entre carrer Aiguafreda i
Carretera de Sa Tuna), trams del carrer s’Antiga on després d’analitzar l’informe amb deteniment
s’ha comprovat que no tenen danys o bé tenen danys molt puntuals.
En conclusió sembla que l’anàlisis que es va fer per decidir que era necessari refer tot el clavegueram
només es fes a partir de les fotografies dels punts en mal estat quan hom sap que en aquest tipus
d’estudis no es fan fotos de manera continua. Per això hi ha tots els videos on es pot comprovar que hi ha
molts trams en perfecte estat.
Es per aquest motiu que s’aporta un nou esquema en base a l’anàlisi de la informació de l’any 2009. S’ha
de tenir en compte que en aquest moments ja han passat 8 anys des d’aquella inspecció i per tant
segurament la canonada pot haver empitjorat una mica sobretot en els punts on hi ha arrels.
Les principals incidències que s’han observat són:
 Formigonat excessiu d’alguna junta provocant ressalts que dificulten la circulació de l’aigua.
 Manca de formigonat de juntes que provoca entrada d’arrels.
 Algunes esquerdes a la canonada. Molt puntuals
 Acumulació de sediments i pedres.
A banda de zones puntuals que caldrà estudiar amb més deteniment quin es l’estat actual es considera
que els danys que té la canalització són reparables o be suposen un petit increment en el manteniment
pero en cap cas queda justificada la necessitat de renovar tota la xarxa.

Figura 30.

Diagnosi clavegueram projecte Urbanització

Doncs bé després de realitzar un anàlisi detallat del informe es pot constatar que el esquema realitzat en
el Projecte d’Urbanització conté errors importants que a la pràctica ens porten a concloure que l’anàlisi no
es va realitzar correctament. Alguns dels errors són:
 Es parteix d’un plànol incomplet on hi falten diversos trams de canonada que després queda
incorporat en els plànols de serveis existents del mateix projecte d’urbanització. Un exemple es la
canonada que passa pel carrer de Mas Juventut.
 Es marquen com a canonades sense danys algunes canonades situades a l’entorn de la cala
d’aiguafreda les quals l’informe no va poder analitzar.

Llegenda de l’anàlisi realitzat
Canonades sense danys o amb petits defectes molt puntuals
Canonades amb pocs danys però que necessiten una bona neteja i millores
puntuals
Canonades amb pocs danys però afectades per entrada d’arrels
Canonades no inspeccionades.

 Es marquen com a canonades amb danys no significatius en el tram paral∙lel al carrer d’aiguafreda
que l’informe no va analitzar per manca de pous de registre.
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Figura 31.
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11.2 PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT EN ALTA
Recentment s’ha presentat per part del Consorci de la Costa brava a l’Ajuntament de Begur el Pla Director
de Sanejament del municipi.
Aquest pla director analitza totes les actuacions que s’han de dur a terme per tal que el sistema de
sanejament de tot el municipi funcioni correctament.
El sistema funciona en aquests moments amb dos bombaments.
El bombament de la Nau Perduda impulsa l’aigua d’aquest carrer i del carrer de Ses Negres fins a la xarxa
en Baixa. L’aigua residual s’ajunta amb la resta d’aigua de la urbanització d’Aiguafreda i desguassa
directament al bombeig al bombeig de la Platja d’Aiguafreda. Les dades d’aquests bombament segons el
Pla Director són:

Cabals previstos pel mateix estudi en els diferents subsistemes són:

Figura 32.

Per tant es comprova que el bombament existent es totalment suficient ja que 61.29 +12.82 = 74.11 < 180
m3/hora. No es necessari de fer millores en aquest sistema segons el Pla Director
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11.3 AIGUA POTABLE
Pel que fa a la xarxa d’aigua potable el primer que s’ha de tenir en compte és l’aplicació del Pla Director
d’Abastament aprovat per l’Ajuntament.
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En el punt núm 1.6 del DOCUMENT Núm. 2: ESTUDI DE MILLORES PER L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ,
PRIORITATS DE REALITZACIÓ, VALORACIONS s’expliquen totes les mesures a implantar en aquest àmbit
que queden resumides en el següent esquema.

Hom pot veure en el Pla Director que la urbanització d’Aiguafreda queda inclosa dins al subsistema
municipal format per Mas Prats, La Borna i Aiguafreda. En el DOCUMENT NÚM 1: ANTECEDENTS,
DESCRIPCIÓ DE L’ABASTAMENT, ESTUDI DE CABALS, ANÀLISIS DE LES INSTAL∙LACIONS l’apartat de
Diagnosis del Pla concreta:
2.2.5 ‐ Abastament a Mas Prats, La Borna, Sa Tuna i Aiguafreda
Dipòsit de Puig Ric, de 2.250 m3 a la cota 283 ‐‐ canonada general 935 m Ø150 mm ‐‐ dipòsit de Mas Prats,
200 m3 a la cota 211 ‐‐ canonada general 270 m Ø 200 mm i 330 m Ø 150 mm amb derivacions a xarxa ‐‐
amb derivacions a:
a) canonada general 210 m Ø 200 mm, 1.005 m Ø 125 mm, 77 m Ø 75 mm amb derivacions a la xarxa de la
part baixa de La Borna ‐‐ Estació d’elevació de La Borna ‐‐ canonada d’impulsió‐distribució part alta de La
Borna, 795 m Ø 90 mm ‐‐ dipòsit de La Borna, 200 m3 a la cota 229, en cua de la xarxa.
b) estació reductora de pressió ‐‐ canonada general, 650 m Ø 125 mm amb derivacions a xarxa ‐‐ estació
reductora de pressió ‐‐ dipòsit de Sa Tuna, 250 m3 a la cota 76 ‐‐ xarxa de distribució de Sa Tuna.
c) estació reductora de pressió ‐‐ xarxa de distribució d’Aiguafreda (camí més curt 2.700 m de canonada Ø
125 mm) ‐‐ Dipòsit d’Aiguafreda, 250 m3 a la cota 173, connectat en cua de la xarxa ‐‐ estació reductora de
pressió derivada de la xarxa ‐‐ derivacions a xarxes de zona baixa d’Aiguafreda, Cap Sa Sal, Sa Nau Perduda,
S’Antiga.

Figura 34.

Esquema Modificació Sistema Subministrament Aigua Potable.

No hi ha dubte que totes les actuacions previstes sobrepassen l’àmbit del sector d’Aiguafreda. Les millores
previstes conjuntament amb la resta de millores en els àmbits de la Borna i Mas Prats suposaran una
millora global de tot l’àmbit o subsistema.
També s’ha de tenir en compte que totes aquests millores són addicionals a les previstes inicialment en
l’antic àmbit d’Aiguafreda i tenen com a finalitat última la millora del subministrament actual i també la
instal∙lació d’una xarxa de hidrants suficient que doni subministrament a tot l’àmbit.
Bàsicament l’assessorament preveu la creació de tres franges o nivells de subministrament:
 La superior alimentada amb el dipòsit d’Aiguafreda: Carrer Puig Rodó, Carrer Garbí, Part de Carrer
Medes.
 La intermitja subministrada a través del nou dipòsit a la cota 125 mm: Carrer Medes, Carrer
S’Antiga, Carrer de Sa Nau Perduda, Carrer Ses Negres, part de Carrer Cap Sa Sal, Carrer de Llevant,
part del Carrer d’Aiguafreda,
 La inferior alimentada des del dipòsit de Sa Tuna.
Figura 33.

Esquema funcionament sistema subministrament aigua potable.

Es pot veure que tot el sistema actual està format per petits dipòsits de 200 a 250 m3 alimentants des del
dipòsit de Puig Ric.
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 Trams de carrer on s’han canviat els diàmetres respecte l’assessorament (Carrer Pic dels Ocells)

Les actuacions previstes en el Pla Director són:
1. Connexió entre la reductora de pressió situada a la cruïlla de la Carretera de Sa Tuna (GiV 6535)
(Cota 125) i el dipòsit d’aigua freda a la cota 173 per funcionar en Cua.

Amb tot tal i com s’ha vist es poden adoptar molts criteris que contribueixin a racionalitzar la xarxa i per
tant a abaratir‐ne el cost d’implantació.

2. Dipòsit a la cota 125 metres de 2000 metres cúbics ( Marge de +‐ 2.00 metres.

Si es procedeix a la seva racionalització i ajustament, el cost que pot suposar es limitat comparat amb els
beneficis obtinguts que són:

3. Connexió Alimentació al nou dipòsit entre Cruïlla Carretera de Sa Tuna i fins al nou dipòsit.
4. Connexió de subministrament als carrers de Sa Nau Perduda i S’Antiga amb una nova canonada al
carrer Illes Medes.
5. Connexió entre tuberia d’Alimentació i nou dipòsit de Sa Tuna.
6. Canonada d’Alimentació Urbanització Aiguafreda, Carrer de Mas Juventut i S’Antiga.
Pel que fa a l’aigua potable s’ha de tenir en compte, també, que la majoria de les canalitzacions del sector
són de Fibrociment el qual conté amiant i es requereix la necessitat de anar‐les substituint.
També s’ha de tenir en compte que moltes canonades tenen un diàmetre inferior als 100 mm interior fet
que no permet, segons normativa de bombers, la instal∙lació d’hidrants. Es important tenir en compte que
el conjunt de l’àmbit no disposa de xarxa de hidrants en aquest sentit es important entendre que la
instal∙lació d’una xarxa de hidrants no inclou únicament l’element físic de l’hidrant sinó que cal la
substitució de la tuberia de subministrament per un diàmetre adequat per tal que pugui arribar a l’hidrant
el cabal sol∙licitat pels Bombers. ( 60.000 litres / hora)
Per altra banda l’assessorament en Baixa preveu la creació d’una xarxa mallada que connecti amb els
diferents canalitzacions. No queda clar a nivell d’assessorament la sectorització de la xarxa.

 Disposar d’una xarxa de hidrants en cas de incendi.
 Substitució de les tuberies actuals de Fibrociment les quals porten Amiant i s’ha de procedir a la
seva substitució a en tots els municipis.
Així doncs les actuacions a dur a terme en el sector es poden dividir en dos apartats:
 Actuacions en xarxa troncal i dipòsit
 Actuacions en Xarxa de Distribució.
Pel que fa a les actuacions en xarxa troncal i dipòsit s’ha signat un conveni entre Ajuntament de Begur i els
dos promotors principals del sector: COMERCIAL CAP SA SAL S.L. i SA RIERA PARK S.L., per tal de
desenvolupar aquestes obres. Aquests obres s’expliquen mes endavant.
Pel que fa a les actuacions en xarxa de distribució es preveu que les millores siguin realitzades per cada
polígon. Es contempla l’execució de xarxes a un costat del carrer fent creuaments de les diferents
escomeses.

Respecte a l’assessorament es considera que hi ha criteris aplicats que encareixen innecessàriament la
construcció. Alguns d’aquests criteris són:
 Duplicar xarxa en trams de carrers en que només hi ha habitatges a una banda com per exemple
en la Carretera de Cap Sa Sal, Tram inicial carrer Llevant, Tram inicial Carrer Garbí,...
 Duplicar xarxa en trams de carrers amb habitatges a dues banda però amb poca densitat. Es podria
executar una sola canonada i fer creuaments puntuals.
 Necessitat de utilitzar canonades de Fosa per la xarxa troncal de distribució.
Respecte el projecte d’Urbanització redactat l’any 2008 de l’àmbit s’han trobat diverses errades
importants a tenir en compte que afecten a la valoració de les obres.
 No Contempla Xarxa pel Carrer Mas Juventut, un tram del carrer Pic dels Ocells, un tram del carrer
Puig Aiguafreda.
 El pressupost de la companyia no contempla la xarxa del tots els carrers.
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Figura 35.

Assessorament xarxa en alta i baixa Projecte Urbanització
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11.4 XARXA ELÈCTRICA
La xarxa elèctrica constitueix un dels elements més importants. S’ha obtingut la informació de la xarxa
existent del Projecte d’Urbanització del sector ara sense efecte. A tenir en compte que el Projecte
d’Urbanització no compta amb cap assessorament de la companyia elèctrica.
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Degut a la dificultat de disposar d’un estudi global per tot el sector es preveu que es vagin fent sol∙licituds
a la companyia elèctrica (ENDESA) a mesura que es vagin desenvolupant els sectors fet que pot suposar
que alguns sectors vagin millorant les seves instal∙lacions a mida que es vagin desenvolupant.

En primer lloc s’ha de tenir en compte que el conjunt de l’àmbit ja disposa d’una xarxa elèctrica.
L’existència d’aquesta xarxa és el que defineix la consolidació del sector.
Amb tot des de la seva implantació inicial s’han aprovat noves normatives que regulen la potència
elèctrica necessària per habitatge. Concretament es tracta del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió
aprovat l’any 2002 que estableix una dotació de 9.2 kW per habitatges de electrificació elevada com
poden esser aquests.
Xarxa de Mitja Tensió
En aquests moments la xarxa discorre aèria per una part del sector. Concretament arriba per la zona del
carrer del Coll dels Ocells i continua fins a la cala d’aigua freda passant per la part posterior d’unes
parcel∙les ja consolidades i creuant la carretera de Cap Sa Sal.
La Xarxa aèria també arriba al sector en la cruïlla del carrer d’Aiguafreda, amb el carrer Llevant i el carrer
Garbí.
Des d’aquests dos punts hi ha una xarxa mallada situant fins a 4 transformadors dins l’àmbit i 3
transformadors en àmbits propers. Aquests transformadors són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Exterior ‐ Carrer Coll dels Ocells per subministrament al P14.8
Interior – Cala Aiguafreda
Interior – Zona Verda Davant Equipament.
Interior – Cruïlla C/ Illes Medes – C/ Puig Aiguafreda.
Interior – Cruïlla C/ S’Antiga – C/ Sa Nau Perduda
Exterior – Hotel Cap Sa Sal
Exterior – Continuació C/ S’Antiga direcció Nord.

Xarxa de Baixa Tensió
Des dels quatre transformadors es distribueix energia elèctrica a tot el sector.
Donat que el nombre de parcel∙les pel conjunt del àmbit es situa per sobre de les 300 unitats i per tant
amb una potència de 300 x 9.2 = 2.760 Kw. Poden esser necessaris fins a 6/7 transformadors segons la
distribució de la càrrega dels que ja n’hi ha 3 d’implantats en caseta i un amb pal aeri.
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Figura 36.

Esquema xarxa elèctrica en Alta Tensió actual ( 2009)
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Figura 37.

Esquema xarxa elèctrica en Baixa Tenisó actual ( 2009)
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11.5 PLUVIALS

Eixos Secundaris

Respecte a aquesta xarxa es fan un seguit de consideracions:

Eix Drenatge 1 – Desguàs de l’aprofitament situat amb façana a la Carretera de Sa Tuna.

1. En aquests moments la xarxa de pluvials discorre majoritàriament de manera superficial.

Eix Drenatge 2 – Desguàs d’un tram de la Carretera d’Aiguafreda i Carrer de Llevant.

2. El Projecte d’Urbanització ara deixat sense efecte va preveure la construcció d’una nova xarxa de
pluvials totalment soterrada. Aquesta xarxa conjuntament amb la renovació total de la xarxa de
residuals del sector provocava la necessitat de repavimentar tot l’àmbit, fet que resulta inviable.

Eix Drenatge 3 – Desguàs d’un tram Carrer de Llevant.

3. No hi ha cap punt de la normativa urbanística aplicable (POUM) que estableixi la necessitat de fer
una xarxa de pluvials completament soterrada.

Eix Drenatge 5 – Desguàs d’un tram del carrer de Cap Sa Sal i d’un tram del carrer Puig dels Ocells. Existeix
un pas peatonal.

4. La xarxa que discorre pels carrers no pot desguassar les parcel∙les amb orografia situada per sota el
nivell del carrer. En aquest sentit seria necessari preveure col∙lectors i servituds per dins les
parcel∙les si es vol un drenatge per gravetat fet que incrementa molt el cost d’execució.

Eix Drenatge 6 – Desguàs del Carrer Garbí, Carrer Illes Medes, Carretera de S’Antiga i Carrer de Cap Sa Sal.
Existeix un pas peatonal entre els carrers Garbí, Illes Medes i S’Antiga.

En aquest cas es poden aplicar mesures encaminades tant a la reducció de costos d’urbanització com la
optimització del drenatge. En aquest sentit tal i com ja es fa en altres municipis de costa es proposa que
cada una de les noves edificacions instal∙li un dipòsit de recollida d’aigües pluvials de pluja i que aquestes
siguin aprofitades pel reg. És a dir es proposa que cada parcel∙la gestioni, les seves aigües pluvials. Aquest
punt queda introduït en la normativa edificatòria de les zones 8b12 i 9c.
Pel que fa al drenatge dels vials es considera que serà conduit per les rigoles i que es realitzaran
desguassos en els punts de intercepció amb eixos de drenatge transversal.

Eix Drenatge 4 – Desguàs d’un tram Carrer de Cap Sa Sal.

Eix Drenatge 7 – Desguàs del carrer Mas Juventut. Hi ha previsió de fer un pas peatonal de connexió del
carrer amb la cala d’Aiguafreda.
Eix Drenatge 8 – Desguàs d’un tram de la Crta. de S’Antiga.
L’execució d’aquests eixos de drenatge aporta una millora substancial en l’àmbit sense encarir les obres ja
que es tracta de petites intervencions per a fer creuaments i connexions.
En els trams en que els eixos passin per zones verdes, equipament o zones de protecció de lleres es preveu
que discorrin a Celobert.

En qualsevol cas, els futurs projectes d’urbanització que es redactin si que haurien d’estudiar i
dimensionar:
 Els col∙lectors dels principals eixos de drenatge transversal
 Els embornals o pous de caiguda per connectar el drenatge dels carrers
A efectes informatius es realitza un petit anàlisi dels diferents eixos de drenatge a estudiar / incloure en
futurs projectes d’urbanització.
Eixos principals
EIX DRENATGE A – Riera d’Aiguafreda. Es la riera principal de l’àmbit i es troba totalment consolidada i
ordenada. Aquesta riera té un traçat paral∙lel a la riera d’Aiguafreda.
EIX DRENATGE B – Afluent Riera d’Aiguafreda. Es un eix important que en aquests moments no queda
definit en la ordenació del sector. Es necessari ordenar un espai de pas per tal de protegir el curs.
EIX DRENATGE C – Rec de Murtra. Es un eix de drenatge consolidat situat al límit nord de l’àmbit.

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN ELS ÀMBITS P‐14, P14.4, AA‐PUIG RODÓ i AA‐4 ‐ BEGUR

39

EIX 1
EIX A

EIX B

EIX 2

EIX 3
EIX C

EIX 6

EIX 4
EIX 8
EIX 5
EIX 7

Figura 38.

Esquema eixos de drenatge principals i secundaris.
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11.6 TELECOMUNICACIONS

12. DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS

Pel que fa la xarxa de Telecomunicacions no es disposa de l’estat actual de la mateix però en tot cas i
segons inspecció visual sembla que pot estar en un estat bastant deteriorat.

Una vegada analitzat l’estat actual de tots els serveis correspon l’anàlisi de quines són les principals
actuacions a dur terme per tal que es pugui completar el desenvolupament del sector.

Amb tot l’extensió d’aquesta xarxa es realitza tant sols a nivell de tubs i arquetes i correspon a la
companyia Telefónica la instal∙lació de línies.

A continuació es passa a definir les principals actuacions a dur a terme:

12.1 SANEJAMENT.

Així doncs en fase executiva tant sols serà necessari de reparar aquells trams deteriorats i en tot cas
assegurar que poden passar els futurs cables mitjançant el mandrilat de les canalitzacions i / o la
instal∙lació de fils guia.

Després de comprovar la inspecció de TV fet l’any 2009 s’ha observat que la diagnosi realitzada es molt
diferent de la inicialment prevista.

11.7 ENLLUMENAT PÚBLIC

S’observa que en la majoria de carrers hi pot haver trams de col∙lector a millorar. Amb tot sempre seran
millores de tipus puntual.

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat segons consulta realitzada durant la redacció del projecte no sembla
que l’empresa concessionària de l’enllumenat municipal ( Enllumenats Costa Brava) disposi de informació
en l’àmbit. Això es degut a que l’enllumenat està totalment fora de servei.
Es tracta d’una xarxa que serà necessari de refer.

Es considera que la implantació de serveis realitzada es pot mantenir encara que alguns col∙lectors es
situïn sota la vorera. Els projectes de reurbanització que es redactin hauran de tenir en compte aquest
punt i fer els ajustos puntuals que sigui necessaris.

11.8 PAVIMENTACIÓ

A partir de la diagnosis realitzada i de la delimitació de sectors que es realitza més endavant resulta que hi
ha un tram troncal del sanejament que no es troba en bon estat i que es utilitzat pel conjunt dels sectors.

La pavimentació de l’àmbit es troba en relatiu bon estat a banda de situacions puntuals. En tot cas manca
la pavimentació de les voreres en tots aquells llocs que no han estat consolidats per l’edificació.

Aquest tram troncal es el que discorre per la Carretera de Cap Sa Sal i continua per la zona esportiva
d’Aiguafreda fins al bombament.

La necessitat de millorar d’algunes xarxes com aigua potable o enllumenat pot suposar haver de
pavimentar de nou algunes voreres.

La actuació consisteix bàsicament en millorar els col∙lectors que connecten a la EBAR de Aiguafreda.
Aquestes actuacions són bàsicament:
 Col∙lector Carretera de Cap Sa Sal ‐ 500 ml
 Col∙lector Zona esportiva fins bombeig – 450 ml
 Col∙lector c/ Puig dels Ocells fins al Bombeig. – 150 ml
 Connexió Aigües provinents Hotel Cap Sa Sal – 250 ml
Aquests col∙lectors ja són existents i funcionen i per tant s’estima que només seran necessàries unes
millores puntuals.
La millora d’aquesta infraestructura troncal s’ha introduït al conveni de Gestió a signar amb COMERCIAL
CAP SA SAL S.L., SA RIERA PARK S.L. i AJUNTAMENT DE BEGUR i per tal que la millora sigui portada a terme
per l’Ajuntament de Begur en base a aquest conveni.
La valoració d’aquestes actuacions queda reflectida en el conveni en 180.000 Euros.
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12.2 AIGUA POTABLE.

12.3 XARXA ELÈCTRICA

Pel que fa a l’aigua potable és d’aplicació el Pla Director d’Aigua Potable del municipi que preveu un seguit
d’actuacions pel sector d’Aiguafreda.

En aquests moments el conjunt del àmbit ja disposa de xarxa de mitja tensió i de xarxa de baixa tensió.

S’ha de dir que un cop analitzades les previsions del Pla Director es tracta d’una reforma integral del
sistema d’abastament que sobrepassa l’àmbit objecte d’aquesta modificació ja que com s’ha explicat en
l’apartat anterior les obres previstes afecten a tot un subsistema de sanejament essent necessari un
important dipòsit i també algunes connexions exteriors.
Així doncs es preveu que l’ajuntament participi en els costos d’implantació de la xarxa en la mesura que
aquesta:
 Té un abast superior al del sector Aiguafreda.
 Suposa una millora del sistema existent ja en funcionament.
 Dona subministrament a propietaris de sòl urbà consolidat que ja han finalitat el procés de
urbanització.
Les actuacions previstes pel desenvolupament de la xarxa són de manera resumida:
 Construcció d’un dipòsit de 2000 m3 a la cota 125.

Així doncs hi ha alguns àmbits que ja es troben gairebé consolidats per l’edificació com el carrer de Sa Nau
Perduda o el carrer de Ses Negres. En aquests àmbits la xarxa ja està implantada i tot cas es realitzaran les
petites connexions necessàries en el moment de implantar les diferents edificacions.
Per altra banda hi ha àmbits que la seva consolidació es parcial i que per tant serà necessari contrastar
amb la companyia elèctrica l’assessorament necessari per comprovar que la xarxa instal∙lada ja es
suficient.
Finalment hi ha alguns sectors o àmbits que tot i que tenen xarxa elèctrica ja es preveu que serà necessari
reforçar el subministrament amb un transformador addicional. Aquests punts es situen bàsicament en la
carretera de S’Antiga per donar subministrament als futurs polígons PA14.2, PA14.3, PA14.7 i PA 14.5.
També es preveu la ubicació d’un transformador en l’àmbit del PA14.1 ( Carrer Llevant) i PA14.6
En tots els dos àmbits ja hi ha xarxa de mitja tensió soterrada propera. Així doncs a mesura que es vagin
desenvolupant els sectors s’aniran realitzant les millores que determini ENDESA per donar els
subministraments previstos.
Pel que fa la xarxa aèria de mitja tensió es preveu el soterrament d’una línia aèria entre la Carretera de Sa
Tuna i la Platja d’Aiguafreda. Aquest soterrament es necessari per consolidar les parcel∙les i a més
suposarà una important millora paisatgística de l’àmbit. Aquests mesura serà realitzada per sector 14.1,
que es desenvolupa per cooperació.

 Connexió exterior pel Camí vell de Sa Tuna.
 Canonada de connexió al dipòsit Puig d’Aiguafreda.

12.4 XARXA DE PLUVIALS

 Connexió dipòsit de Sa Tuna pel Camí vell de Sa Tuna.

Com s’ha vist en l’apartat anterior en l’àmbit d’Aiguafreda es preveurà una xarxa de desguàs del tipus
superficial no essent necessària la instal∙lació de tubs i embornals.

 Connexió dipòsit de Sa Tuna amb Platja d’Aiguafreda.
 Connexió Carrer Illes Medes.

En tot cas es preveuran un seguit de millores a introduir en els projectes dels polígons que es vagin
redactant per millorar el drenatge dels eixos secundaris. Concretament els polígons que hauran d’estudiar
aquestes millores i creuaments són: els 14.1, 14.4, 14.6 i 14.8.

 Connexió Carrer Garbí.
En base al conveni signat adjunt a la present modificació, l’Ajuntament de Begur assumeix part dels costos
de la implantació d’aquest sistema a més de ésser l’encarregat de redactar el projecte i licitar les obres.

12.5 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Es durant a terme les millores dins els diferents polígons on s’ha de redactar un Projecte d’Urbanització.
En la resta es mantindrà la xarxa aèria existent.

12.6 ENLLUMENAT PÚBLIC
L’enllumenat s’haurà de refer en tota la urbanització fet que pot requerir la instal∙lació de almenys dos
quadres de llum.
La millora de l’enllumenat serà imputada a cada polígon d’actuació.
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El resum de costos estimats per l’execució de la infraestructura són segons valoració estimativa de
870.750 euros (IVA no inclòs), i quina previsió es desglossa de la següent manera:

12.7 PAVIMENTACIÓ
L’estat dels paviments es bo en la majoria dels àmbits. En tot cas es preveurà la execució d’una capa de
rodadura per millorar l’asfalt existent un vegada afectat per la realització de rases per pas de instal∙lacions.

13. IMPLANTACIÓ DE INFRAESTRUCTURES TRONCALS

Reparació Xarxa de Clavegueram Inferior

180.000 Euros

Nou Dipòsit d’Aigua

294.000 Euros

Una vegada realitzat la anàlisis dels serveis urbans es poden distingir entre aquelles infraestructures de
caràcter troncal que constitueixen millores necessàries per tot l’àmbit d’aquelles infraestructures que
només afecten a un àmbit concret pendent de finalització de les obres d’urbanització.

Connexió Exterior Polígon

Les dues infraestructures troncals que donen servei a tot l’àmbit són:

Connexió Dipòsit Sa Tuna

31.500 Euros

Connexió Sa Tuna – Aiguafreda

47.250 Euros

Connexió Illes Medes

63.000 Euros
36.000 Euros

 Xarxa troncal de subministrament d’aigua Potable que queda definida per les noves connexions,
nou dipòsit i nova xarxa de distribució troncal. Aquestes obres queden definides per:

Canonada Connexió Dipòsit Puig Aiguafreda

-

Nou dipòsit de 2000 m3

-

Connexió exterior fora d’àmbit.

Connexió Carrer Garbí

-

Canonada de Connexió al dipòsit d’Aiguafreda.

TOTAL ESTIMACIÓ

-

Connexió al dipòsit de Sa Tuna.

-

Connexió dipòsit de Sa Tuna fins Cala d’Aiguafreda.

-

Connexió Illes‐Medes.

-

Connexió Carrer Garbí.

72.500 Euros
146.500 Euros

870.750 Euros

El repartiment del cost es realitza entre l’ajuntament i la resta de promotors per partides:
AJUNTAMENT

 Col∙lectors de sanejament situats en la carretera de Cap Sa Sal i Carrer d’Aiguafreda d’accés a la
cala.
Als efectes de facilitar la gestió de tot el polígon i donat que la major part dels terrenys sense urbanitzar
pertanyen a les mercantils Comercial Cap Sa Sal S.L. i Sa Riera Park S.L. ,s’ha procedit a signar un conveni
de gestió que suposa que aquesta mercantil executi de manera conjunta amb l’Ajuntament de Begur les
obres de la xarxa troncal. Es justifica la signatura d’aquest conveni pels dos enunciats següents:
1. L’execució d’aquestes obres suposa una millora important no només pel sector d’Aiguafreda sinó
també per altres àmbits de sòl urbà situats fora del sector PA14 tal i com queda justificat en el Pla
Director Municipal d’Aigua Potable. Per aquest motiu que es necessària la participació de
l’Ajuntament de Begur en la seva execució.
2. Es tracta d’un sector de sòl urbà consolidat, segons el planejament vigent, i no constitueix un deure
dels propietaris el costejar les infraestructures de connexió i les d’ampliació i reforçament de les
existents per al correcte funcionament del sector. Amb tot voluntàriament la mercantil Comercial
Cap Sa Sal S.L. i Sa Riera Park S.L., assumeix aquest amb la única finalitat de facilitar el
desenvolupament del sector.

Nou Dipòsit d’Aigua ( 70 %)

205.800 Euros

Connexió Exterior Polígon

72.500 Euros

Connexió Dipòsit Sa Tuna

31.500 Euros

TOTAL ESTIMACIÓ

309.800 Euros

COMERCIAL CAP SA SAL S.L. i SA RIERA PARK S.L.
Reparació Xarxa de Clavegueram Inferior
Nou Dipòsit d’Aigua ( 30 %)
Canonada Connexió Dipòsit Puig Aiguafreda
Connexió Sa Tuna – Aiguafreda
TOTAL ESTIMACIÓ

Aquest conveni permet no imputar aquests costos a propietaris que ja disposen de parcel∙les amb condició
de solar i amb edificacions consolidades.
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14. ELEMENTS ANÀLISIS D’ORDENACIÓ

Connexió Illes Medes

63.000 Euros

14.1 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I ORDENACIÓ DE POLÍGONS

Connexió Carrer Garbí

36.000 Euros

TOTAL ESTIMACIÓ

99.000 Euros

Pel que fa a la Classificació del sòl es mantenen les consideracions realitzades en la resolució del conseller
de política territorial i obres públiques de data 8 de juny de 2008.
Aquesta resolució, precisament, és la que estableix el planejament vigent actual.

En aquests polígons es preveu repartir els costos de la xarxa troncal en el Projecte de Reparcel∙lació entre
els propietaris de parcel∙les sense edificar.
Les partides a repartir entre Comercial Cap Sa Sal S.L. i Sa Riera Park S.L. ho fan amb la proporció
determinada a partir del percentatge de propietat:
PROPIETAT COMERCIAL CAP SA SAL

Per tant en aplicació de la resolució la present modificació puntual manté la classificació com a sòl urbà
consolidat amb obres d’urbanització pendent d’execució.
Una vegada concretada la classificació del sòl i també l’estat actual del conjunt d’obres a realitzar es
distingeix entre aquells àmbits que ja es consideren consolidats per l’edificació i aquells àmbits als que
encara els hi manca dur a terme unes millores d’urbanització.
Els àmbits en els que encara si ha de desenvolupar obres d’urbanització es delimita un polígon en sòl urbà
consolidat amb la finalitat de imputar les càrregues a les diferents finques i facilitar la gestió de finalització
de les obres. Aquests polígons es defineixen en apartat següent.



PA14.1

117.056 m2 – 46.400 m2 ( altres propietaris) = 70.656 m2



SÒL URBÀ 9B

9.136 m2



PA14.4

15.090 m2



PA14.5

30.404 m2 ( Tot àmbit)

Pel que fa als àmbits que es consideren com a sòl urbà consolidat sense delimitació de polígon per millora
de serveis amb el conjunt de serveis acabats, es concentren bàsicament en les zones on hi ha gairebé la
totalitat de parcel∙les consolidades.



PA 14.6

81.709 – 10.373 = 71.336 m2

Sobretot es troben a les antigues zones 9c i per tant als carrers: Sa Nau Perduda i Ses Negres.




PA 14.9
PA 14.10
TOTAL

2

17.499 m (Tot àmbit)

També es consideren com a sòl urbà consolidat sense delimitació de polígon per millora de serveis, un
àmbit de zona 9c, entre el carrer Puig d’Aiguafreda i el carrer Cap Sa Sal, i un segon àmbit situat sobre la
Cala d’Aiguafreda.

2

17.886 + 11.267 = 29.153 m ( Tot àmbit)
243.274 m2

14.2 ZONA VERDA PUIG RODÓ

PROPIETAT SA RIERA PARK


Superfície de 24.692 m2

Tal i com ja s’ha explicat en els antecedents aquesta zona verda que el POUM de 2003 va qualificar com a
zona verda pública i es preveia la seva obtenció per compensació amb la resta de polígon P14.

Per tant els percentatges a assumir per cada part són:
 COMERCIAL CAP SA SAL



243.274 m2 / (243.274 m2 + 24.692 m2) = 90.79 %

 SA RIERA PARK



24.692 m2 / (243.274 m2 + 24.692 m2) = 9.21 %

Durant l’any 2006, es va signar un conveni entre Comercial Cap Sa Sal, S.L. i l’Ajuntament de Begur, que
estableix el sistema d’expropiació mitjançant compensació d’Impostos de Plusvàlues.
Aquest fet ja va quedar reconegut en la resolució del conseller de data de 8 de Juny de 2008 on es va
establir el sistema de expropiació per la obtenció de la zona verda.
Amb la tramitació de la present modificació, s’ha incorporat l’actualització del conveni en un nou conveni
signat entre Comercial Cap Sa Sal, S.L. i l’Ajuntament de Begur, en el sentit de mantenir tant els termes
econòmics de l’expropiació com el sistema de compensació o pagament.
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14.3 ZONA VERDA PICS DELS OCELLS
En el POUM vigent ja hi ha previst una actuació aïllada d’expropiació per la obtenció de un conjunt de
parcel∙les en un petit Puig anomenat: PIC DELS OCELLS.
En aquest cas, a nivell de plans d’ordenació es regularitza la zona verda a la geometria de les parcel∙les.
Una vegada vista la propietat de les parcel∙les de l’àmbit, s’ha vist que hi havia algunes parcel∙les ja
cedides i dues pendents de cessió, propietat de Comercial Cap Sa Sal, S.L., la qual en fase d’al∙legacions ja
va oferir la possibilitat de fer aquesta cessió, en benefici del municipi.
Aquesta cessió ja s’ha fet en conveni adjunt a la present modificació. La zona verda serà inscrita al Registre
de la Propietat, una vegada aprovada la modificació.
Als efectes d’urbanització i millora s’ha introduït la zona verda en un Polígon de Sòl Urbà Consolidat
anomenat PA 14.9 – Pic dels Ocells.
Figura 39.

Ordenació zona verda Puig Rodó segons POUM 2003

Així doncs pel que fa a la cessió dels terrenys inclosos en el polígon d’actuació aïllada d’expropiació AA4
del POUM actual queda justificada la seva cessió gratuïta en benefici del municipi als efectes de facilitar
la gestió urbanística dels polígons de la zona i per la voluntat municipal d’incloure aquests terrenys en un
futur polígon d’actuació per compleció de les obres d’urbanització PA 14.10– PIC DELS OCELLS.
En el plànol de proposta de modificació es pot veure la proposta definitiva de delimitació.

Figura 40.

Ordenació zona verda Puig Rodó segons resolució conseller.

Figura 41.
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S’estableix que es permetrà el manteniment i conservació del vial existent, com a accés a la zona de
serveis tècnics existents.

14.5 CRITERIS PER DELIMITACIÓ DE POLÍGONS
En la redacció de la present modificació s’ha canviat substancialment la manera de delimitar polígons.
En primer lloc es manté el criteri definit en l’avanç de crear diversos polígons per poder compassar la
inversió de la millora dels diferents àmbits.
En segon lloc, el POUM del 2003 sovint feia delimitacions per la meitat del vial i ara , s’han delimitat els
polígons per vials enters per facilitar la execució de les obres. En aquells casos en que només es necessari
actuar en una vorera la delimitació s’ha fet en la vorera.
Figura 42.

Un bon anàlisis dels serveis a implantar en l’àmbit, ha permès racionalitzar la delimitació en funció
precisament de les obres a realitzar i concretar per a cada sector d’una manera més detallada les obres a
realitzar.

Estructura de la Propietat.

14.4 USOS ÀMBIT AA PUIG RODÓ
Tal i com s’ha relacionat en els antecedents, s’ha obtingut informe de la Direcció General de Polítiques
Ambientals, respecta la discrepància en la delimitació de la zona PEIN.
Tal i com es relaciona a l’informe que s’adjunta a l’ANNEX 3.1, es determina la congruència entre les
diferents figures de planejament.
Per altra banda, però, es determina que els usos previstos a les zones verdes de serveis tècnics, zona
verda, vialitat incloses dins l’àmbit AA Puig Rodó que a la vegada es troba inclòs en la clau 5 del Pla
Especial.

14.6 CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES.
En la present modificació es té en compte les estratègies i accions del Pla Territorial de les Comarques
gironines.
Les principals estratègies a considerar són:


Desenvolupar paisatgísticament els passeigs i camins de ronda existents, i generar noves
propostes que ajudin a afavorir una bona relació estructural i visual entre el front litoral, els
espais no construïts i les zones urbanes, amb l’objectiu de minimitzar la influència de la
urbanització dispersa.



Controlar l’ocupació i l’edificabilitat de zones d’habitatge difús i de baixa densitat a les zones
més exposades visualment i aplicar criteris estètics de conjunt.



Una façana marítima que mantingui la identitat paisatgística de cada lloc, els valors i les
elements propis de caràcter natural, històric, cultural i etnogràfic de la primera línia de costa (
espais naturals, camins de ronda, fars, edificis d’estil modernista i colonial, passeigs marítims i
instal∙lacions portuàries)



Conservació de l’abundant i divers patrimoni format per les construccions rurals tradicionals:
castells, torres defensives i de guaita, construccions religioses ( ermites i esglésies),
construccions productives ( formades per masos, masies, murs de pedra seca, sistemes de
canals i infraestructures hidràuliques) diversos patrons de poblament que vinculen història,
territori i població que tenen un enorme valor històric i arquitectònic i que il∙lustren diverses
etapes de la història de Catalunya.

Els usos previstos a la clau 5 pel Pla Especial en tràmit son:
 Habitatge unifamiliar existent.
 Activitats forestals.
 Activitats agrícoles, per raons de prevenció de ris d’incendi, amb informe favorable. Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
 Activitats de lleure, docents i d’educació ambiental i de turisme rural.
 S’admeten les obres de manteniment i millora de les edificacions existents.
Per tant es comprova que els usos com a zona verda pública, ja són més restrictius que els permesos a la
Clau 5. En tot cas, s’estableix que es podrà urbanitzar la zona verda com a mirador, sempre que es realitzi
amb materials tous i de baix impacte.
Pel que fa al dipòsit es preveu que aquest pugui ésser ampliat i fins hi tot es pugui col∙locar algun dipòsit
de bombers en cas que sigui necessari.
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Article 167 – Protecció del Paisatge Urbà



Article 177 – Paisatges Naturals



Article 178 – Singularitats Paisatgístiques

1. Procurar evitar, en la mesura del que sigui possible, continus edificats.



Article 179 – Zones de Protecció de Vistes Panoràmiques

2. Afavorir la integració en l’entorn dels nous trams del litoral urbanitzats a través de la
renaturalització i l’afavoriment de les espècies autòctones.



Article 180 – Edificis d’interés per al Paisatge



Article 182 – Protecció de paisatges pintorescos.

Els moviments de terres motivats per l’agricultua, les infraestructures i l’edificació no han d’anar
més enllà del que sigui estrictament necessari i s’han de minimitzar els desmunts i terraplens i
evitar l’afectació del sistema de drenatge natural.

En quant a criteris i accions definides en el mateix Catàleg aplicables en aquest cas són:

3. Promoure el recorregut continu al llarg de tota la façana marítima relligant els trams de camins de
ronda existents i utilitzant la senyalització adequada.

14.8 CESSIÓ TERRENYS DIPÒSIT

4. Promoure la identificació i restauració paisatgística dels trams de camins de ronda que ho
requereixin, fomentant la revegetació amb espècies representatives dels ecosistemes naturals.

Com s’ha explicat en l`apartat anterior referent a les obres a portar a terme del Pla Director d’Abastament
es necessari implantar un nou dipòsit a la cota 125.

En la present modificació es dona compliment en el punt 1) afavorint la integració de l’àmbit. Es dona
compliment al punt 2) mitjançant la incorporació d’una normativa de tipus edificatori i paisatgístic. Es
dona compliment al punt 3 i 4 mantenint la previsió de camí de ronda.

El pla director es molt explícit respecte la cota d’implantació i estableix un marge de 2 metres. Es preveu la
implantació d’un dipòsit quadrat de 450 m2 amb una alçada de uns 5 metres.
L’espai de Servei Tècnic ha de preveure també el poder construir el camí d’accés el qual tindrà una
pendent elevada i per tant serà necessari implantar un traçat amb corbes que rebaixar el pendent.

14.7 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA MODIFICACIÓ
La present modificació ha de servir també per millorar de manera substancial la integració paisatgística de
les futures edificacions.
No hi ha dubte que en aquests moments no es pot actuar en allò construït, però degut a que encara queda
per consolidar més del 75 % del sector, l’aplicació de mesures d’integració paisatgística pot ser una millora
important.
Els principals elements que han de contribuir a una millor integració paisatgística són:
 Concentració de les edificacions per tal d’alliberar espai
promocionarà la realització de conjunt edificatoris.

ocupat. Amb aquesta finalitat es

 Potenciar edificis d’arquitectura oberta i pocs massius.
 Necessitat de aportar un estudi de impacte i integració paisatgística en tots els projectes
edificatoris.
 Reducció de l’impacte de les tanques de les diferents parcel∙les i murs d’anivellament.
El conjunt d’aquestes mesures es realitza mitjançant una concreció de les normes urbanístiques, tant en
les zones de habitatges agrupats com en les agrupacions possibles de parcel∙les unifamiliars i inclòs en les
mateixes parcel∙les unifamiliars pendents de consolidar.
Aquestes normatives concreten de manera més específica i detallada els articles del POUM que fan
referència a la integració paisatgística. Aquests articles són:

La cessió d’aquest espai serà realitzat per Comercial Cap Sa Sal en virtut del conveni de gestió paral∙lel a la
present modificació. Es tracta de la cessió d’una superfície de 6.925 m2 que ara es qualifica de servei
tècnic i que passa a règim de sòl urbà consolidat.
També es qualifica com a sòl urbà consolidat, els àmbits de traçat de canonades troncals de connexió.

14.9 ORDENACIÓ ÀMBIT ENTORN DIPÒSIT ZONA CLAU 9c1 – PA14.6
La necessària ordenació d’una important peça de serveis tècnics per la implantació del nou dipòsit de
2.000 m3 ha provocat una afectació molt important a un àmbit que en el POUM del 2003 estava qualificat
de zona 8b12. Aquesta afectació es quantifica en 6.925 m2.
D’altra banda en l’entorn del dipòsit hi ha un configuració de parcel∙les en forma de ventall amb una
geometria molt complicada per implantar habitatges unifamiliars aïllats. La profunditat de les parcel∙les
provoca, també que la geometria sigui de forma trapezoïdal que dificulta molt la implantació de la
edificació.
Per altra banda la ordenació actual provoca la construcció de moltes tanques i murs ja sigui entre
parcel∙les o amb el mateix vial fet que desvirtua molt el paisatge una vegada consolidada tota la edificació.
En aquest àmbit, s’ha ajustat la delimitació del sector per ajustar als límits reals de les parcel∙les actuals.
Així doncs, per facilitar la futura implantació de edificacions i la integració paisatgística de les parcel∙les en
aquest àmbit, es proposa un canvi de zonificació passant de zona 8b12 a zona 9c‐PA14.6 però amb la idea
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de no incrementar ni el sostre ni la densitat de l’àmbit. Així doncs la única finalitat del canvi serà poder
realitzar una millor integració del volum edificat.
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14.10 ORDENACIÓ PA 14.5 ZONA CLAU 9c2 – PA14.5
La ordenació d’aquest àmbit mereix també especial atenció.

A continuació es passen a determinar els paràmetres de sostre i densitat d’aquest àmbit a partir del
planejament vigent.

La problemàtica detectada es molt similar a la zona del dipòsit ja que el conjunt de la illa té una forma
irregular que genera una parcel∙lació de geometria complicada.

La densitat actual és la mínima definida a través dels paràmetres de parcel∙la mínima i de façana.
A banda una vegada implantada tota la edificació es perd totalment l’entorn natural, vegetació, talussos
rocosos, etc...

A. Pel que fa a la parcel∙la mínima la densitat màxima seria de :
Densitat (segons parcel∙la mínima) = 27.953 / 1.200 m2 parcel∙la = 23 unitats edificatòries.
B. Pel càlcul del nombre de parcel∙les a partir de la façana mínima es parteix d’una façana total de
tota la peça de 340 ml i d’un paràmetre de façana mínima de 20 metres segons article 292.2 del
POUM.
Per tant la densitat màxima segons façana mínima s’estableix en 340 / 20 = 17 unitats edificatòries. Es
pren aquest resultat per ésser el més limitant.
Pel que fa al sostre en aquests moments l’àmbit esta qualificat de 8b12 amb un coeficient de Edificabilitat
de 0.30 m2 de sostre / m2 de sòl.
El sostre actual del conjunt del àmbit que es qualifica de Servei Tècnic i de Zona 9c és de 6.925 m2 + 18.297
m2 = 25.852 m2 X 0.30 m2 sostre / m2 sòl = 7.755,60 m2 de sostre.
Aquest sostre de 7.755,60 m2 aplicat a 17 unitats edificatòries en resulta un sostre per unitat edificatòria
de 456 m2. Degut a què el sostre per unitat edificatòria és molt elevat, s’ajusta a 420 m2 sostre/habitatge i
amb una edificabilitat total de 7.140 m2 de sostre. Resulta doncs, que 7.140 m2 de sostre/ 18.297 m2 de
sòl = 0,39 m2 sostre / m2 de sòl.
El paràmetre de densitat resultant serà: 17 Habitatges / 18.297 Ha = 9.29 Hab / Ha.
ZONA
8b12
9c1‐PA14.6
ST
TOTAL

PLANEJAMENT VIGENT
PLANEJAMENT PROPOSAT
Superficie
Sostre
Densitat Superficie Sostre
Densitat
25852
7755,6
17
18297
17
7140

VARIACIÓ
Sostre
Densitat
‐7755,6
‐17
7140
17
‐615,6

0

Així per millorar notablement la integració paisatgística del àmbit es proposa també canviar la zonificació a
Zona 9c‐PA14.5., aplicant les condicions d’edificació i millora d’integració paisatgística definides a les
normes.
Pel que fa al coeficient de edificabilitat i per tant al sostre es manté el 0.30 € m2 de sostre / m2 de sòl que
és el mateix tant en la zona 8b12 com en la zona 9c.
Pel que fa a la densitat es realitza el doble càlcul per parcel∙la mínima i façana mínima sobre una superfície
de 30.403 m2.
En aquest cas la façana mínima no es un factor limitant ja que la peça disposa de façana a dos carrers i per
tant hi ha façana de sobre.
Així que la densitat del conjunt resulta de calcular 30.403 m2 de sostre / 1200 m2 de parcel∙la mínima = 25
habitatges.
El paràmetre de densitat resultant serà 25 Habitatges / 3.0403 Ha = 8.23 Hab / Ha.
ZONA
8b12
9c2‐PA14.5
TOTAL

PLANEJAMENT VIGENT
PLANEJAMENT PROPOSAT
Superficie
Sostre
Densitat Superficie Sostre
Densitat
30403
9120,9
25
30403
9120,9
25

VARIACIÓ
Sostre
Densitat
‐9120,9
‐25
9120,9
25
0
0

En aquest àmbit també s’ha previst la cessió de 2 metres de vialitat complementària a la carretera de
S’Antiga per facilitar la circulació de persones i bicicletes. .
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14.11 CANVI DE ZONIFICACIÓ EN EL PA14.4 ZONA CLAU 9c3‐PA14.4
En el sector PA14.4 una vegada s’ha procedit al seu anàlisis s’ha vist que el planejament vigent no es
adequat a la recerca d’una màxima integració paisatgística de la proposta. Concretament es tracta de
poder desplaçar el volum edificat i la intensitat edificatòria d’un àmbit situat sobre la Cala, a un àmbit
situat en un espai més integrat i allunyat de la Cala.
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Es considera imprescindible establir una ordenació i uns condicionants d’implantació que garanteixin una
adequada integració paisatgística de la proposta. És per aquest motiu i després de poder signar el
corresponent conveni entre propietaris s’ha optat per traslladar la densitat permesa en aquest àmbit a
una zona més resguardada dins el mateix polígon. En aquest àmbit doncs es proposa passar el conjunt
format per tres parcel∙les de zona 9c a zona 8b12 ‐ PA14.4B
La zona 9c que passaria a zona 8b12‐ PA14.4B té una superfície de 6.413 m2.
Comptant que la zona 9c té una densitat de 17 habitatges per hectàrea, el nombre de habitatges possible
en aquesta zona seria de 0.6413 Ha x 17 Hab/Ha = 10.90 Habitatges.
Comptant que en aquesta zona es mantindrien les tres parcel∙les mínimes existents la densitat a traslladar
seria de 7 habitatges. En la zona 8b12/P14.4B restant s’estableix una parcel∙la mínima de 1800 m2 per tal
de limitar la implantació de una habitatge per parcel∙la.
Com a segon element hi ha el fet que en la zona 8b12 situada en l’antic polígon PA14.4 hi ha un total de 5
cases unifamiliar i una gran finca que disposa d’un important jardí d’estil modernista en el que hi ha una
pista de ball, fonts, pèrgoles, sortidors i jocs d’aigua. Aquest jardí d’estil modernista te un valor suficient
com per que es vegi adequada la seva conservació. En la normativa urbanística es preveu doncs la seva
conservació.

Figura 43.

Esquema trasllat densitat

A la situació actual, el principal element és la ordenació d’una franja de zona 9c – plurifamiliar en façana a
la Cala d’Aiguafreda fet que podria provocar un important impacte paisatgístic.

Figura 45.

Jardins Històrics.

El conjunt de la parcel∙la té una superfície de 24 741 m2 i es troba qualificada de zona 8b12. El fet de
disposar de vials perimetrals en bona part de l’àmbit fa que es disposi de prou façana per poder implantar
totes les parcel∙les unifamiliars possibles per parcel∙la mínima.

Figura 44.

Àmbit on es preveu reduir la densitat.

Pel càlcul del nombre de parcel∙les s’ha de tenir en compte en aquest cas la densitat establerta en el
Planejament Vigent pel sector PA14.4 i que es de 22 unitats.
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Donat que hi ha un total de 5 cases existents en l’àmbit més de la gran finca que s’està analitzant resulta
que en aquest moment es poden implantar un total de 17 habitatges, donat que cap de les parcel∙les
existents té una superfície mínima per assolir una densitat superior.
Amb tot la orografia existent fa que des d’un punt de vista de integració paisatgística no sigui adequat la
implantació de parcel∙les unifamiliars tipus 8b12 en parcel∙la de 1200 m2. Així doncs igual que en casos
anteriors es proposa un canvi de zonificació a zona 9C3‐PA14.4
S’estableix un sostre de 320 m2 per parcel.la, que per 24 parcel∙les suposa un sostre de 7.680 m2 que es
tradueix en un coeficient de edificabilitat de 0,31 m2 de sostre / m2 de sòl.
S’ha optat per un lleuger augment de la edificabilitat respecte la inicial per la necessitat de compensar les
càrregues de compensació de zones verdes.
Pel que fa la densitat es proposa sumar a la densitat actual (17 Habitatges), la densitat sobrant provinent
de la zona 9c situada davant de la cala de Aiguafreda (7 Habitatges) i per tant resulta una densitat total de
24 Habitatges.
El coeficient de densitat es calcula:
El paràmetre de densitat resultant serà 24 Habitatges / 2.4692 Ha = 9.75 Hab / Ha.
ZONA
8b12
8b12*
9c‐PA14.4
TOTAL

PLANEJAMENT VIGENT
PLANEJAMENT PROPOSAT
Superficie
Sostre
Densitat Superficie Sostre
Densitat
24692
7407,6
17
6413
1923,9
3
6413
1923,9
10
24692
7407,6
24
27
27

VARIACIÓ
Sostre
Densitat
‐7407,6
‐17
1923,9
3
5749
14
265,3
0

En aquest àmbit es manté la qualificació de la parcel∙la cadastral 8861501EG1486S0001OA de 15.000 m2
amb qualificació 9c.
Així doncs el resultat es la ordenació d’una zona de clau 9C3 amb les següents característiques:
ZONA 9c3‐PA14.4


Superfície:

24.692 m2 de sòl



Edificabilitat:

0.31 m2 sostre / m2 de sòl.



Sostre

7.651 m2 de sostre.



Densitat

24 habitatges



Coef. Densitat

9.75 hab/ha.



Parcel∙la Mínima 15.000 m2



Ocupació
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ZONA 8B12 / P14.4B


Superfície

6.413 m2 de sòl.



Edificabilitat

0.30 m2 de sostre / m2 de sòl.



Densitat

3 habitatges.  1 Hab / 1.800 m2 de sòl.

14.12 ÀMBIT HOTEL PLATJA AIGUAFREDA 9B1
D'acord amb el POUM vigent, aquest àmbit és zona 9c polígons especials. Atès que aquesta parcel∙la ja
existia abans del PGOU de 1989 i també del POUM 2003, no es considera d'interès mantenir una situació
de volum disconforme, en tant que la parcel∙la, per la seva situació, mai podrà obtenir la parcel∙la mínima
de 5.000m2 de la clau 9.c. Així mateix i atès l'ús a que es destina la finca, i els anys de construcció, resulta
necessari una adaptació, pel que aquesta modificació proposa 9b1, amb els següents paràmetres:
-

Parcel∙la mínima 900 m2.

-

índex net d'edificabilitat: 0,50 m2st/m2s, amb un sostre màxim edificable de 450 m2st.

D'acord amb el plànol de zonificació del POUM 2003 vigent, no consta cap altre cas clau 9c, com el
present, amb ús hoteler i amb una parcel∙la anterior al PGOU de 1989 i del POUM 2003, per la qual cosa,
no s'estableix una dispensa singular, sinó que es recullen les concretes circumstàncies reals que es donen
en el cas analitzat.

14.13 AGRUPACIÓ DE PARCEL∙LES 8B12
Als efectes de millorar la integració paisatgística no només en els tres àmbits anteriorment concretats
zona 9c1‐PA14.6, 9c2‐PA14.5 i 9c3‐PA14.4 sinó en el conjunt de la urbanització es preveu també que
l’agrupació de parcel∙les ja admesa en altres zonificacions per a usos residencials es pugui portar a terme,
també, per a usos de habitatge en les parcel∙les extensives dels polígons PA14.1, PA14.6, i PA 14.10.
En aquest sentit es practica una modificació de l’article 292 per a definir fins a tres polígons o àmbits en
que es podrà realitzar aquesta agrupació.
Per altra banda es practica també una modificació en les previsions de reducció de sostre en cas
d’agrupacions de parcel∙les extensives donat que aquestes tenen un coeficient de edificabilitat molt
menor al de les parcel∙les semi‐intensives regulades pel POUM on actualment es permet la agrupació.
Concretament el coeficient d’edificabilitat en àrees semi‐intensives regulades pel POUM és de 0.5 m2 de
sostre / m2 de sòl i el les zones extensives el coeficient d’edificabilitat 0.30 m2 de sostre / m2 de sòl.

30 %
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Així en cas de parcel∙les extensives del PA14.1, PA14.6, PA 14.10 la reducció de edificabilitat s’estableix
en:
Parcel∙les
Agrupades

Percentatge de reducció ( %)

2 parcel∙les

10

3 parcel∙les

15

4 parcel∙les

18

5 parcel∙les

22

6 parcel∙les

25

50


Article 179 – Zones de Protecció de Vistes Panoràmiques



Article 180 – Edificis d’interés per al Paisatge



Article 182 – Protecció de paisatges pintorescos.

També s’ha previst l’establiment d’un gàlib de implantació de la edificació en les parcel∙les més altes per
evitar que es construeixi a la part més alta.

15. QUADRE DE SUPERFICIES DE LA MODIFICACIÓ
En annex núm 1 s’adjunten els quadres de superfícies de la present modificació.

Tal i com ja s’ha explicar en els apartats precedents, s’estableix una normativa per millorar la integració
paisatgística de les diferents edificacions, tant en les zones 8b12‐PA14.1, 8b12‐PA14.6, 8b12‐PA14.10,
com en les zones 9c1‐PA14.6, 9c2‐PA14.5 i 9c3‐PA14.4

En primer lloc s’ha de fer notar que s’aprecien diferències en la superfície total de l’àmbit. Probablement
aquestes diferències estan provocades per l’ajust topogràfic realitzat. Com s’ha explicat aquesta
modificació s’ha grafiat sobre topografia mes detallada a escala 1/1000 i en canvi el POUM del 2003 es va
grafiar sobre topografia 1/5000. Segons quadre comparatiu es passa d’una superfície de 711.185 m2 a una
superfície de 700.076 m2.

Les mesures que es prenen i que queden reflectides a la normativa són:

VARIACIONS EN SÒL PÚBLIC

14.14 NORMATIVA D’INTEGRACIÓ PAISATGISTICA

1. Aportació d’un Estudi d’Integració Paisatgística, en cas d’agrupació o en les parcel∙les qualificades
de 9c1, 9c2 i 9c3.

Amb tot cas es comprova que la diferència es deu bàsicament a la part de zonificació privada. Per tant tal i
com es pot veure en el quadre comparatiu de la modificació el percentatge de sòl públic inclús augmenta
del 34,785 % al 35,329 %.

2. Establiment de condicionants, respecte la volumetria de l’edifici. Aquestes es concentren
bàsicament en criteris respecte el cas de l’edificació, criteris respecte l’ordenació del volum
edificat

Pel que fa als diferents sistemes:
 S’incrementa la superfície de zones verdes passant de 144.376 a 144.385 m2.

3. Condicionants respecte els murs de pedra seca.

 Es manté la superfície de Equipament Social i Comercial.

4. Condicionants respecte els talusos rocosos.

 S’incrementa la superfície de Equipament Esportiu passant de 11.373 m2 a 11.456 m2.

5. Previsió d’un dipòsit de 15 m3 per cada parcel.la número o unitat edificatòria, als efectes de reduir
la escometria i facilitar el reg.
Val a dir que en aquests moments l’Ajuntament de Begur també està preparant una ordenança de
edificació que es preveu que també serà aplicable en el moment de execució de les edificacions.
Aquestes normatives concreten de manera més específica i detallada els articles del POUM que fan
referència a la integració paisatgística. Aquests articles són:


Article 167 – Protecció del Paisatge Urbà



Article 177 – Paisatges Naturals



Article 178 – Singularitats Paisatgístiques

 Pel que fa a la superfície d’Equipaments s’ha de tenir en compte que en el planejament vigent
l’àmbit on es situa el dipòsit de Sa Tuna al C/ de Sa Tuna està qualificat de Equipaments i en la
proposta de modificació es passa a Serveis Tècnics com correspon per la instal∙lació que hi ha
implantada. Tenint en compte això es pot comprovar que es manté la superfície de equipaments ja
que 7053 + 574 ( Equipament que passa a Servei Tècnic ) = 7.627 > 7.621.
 Pel que fa als serveis tècnics hi ha un increment molt important degut en primer lloc a la
consideració de la superfície de 574 m2 del dipòsit de SA TUNA abans considerat Equipament com
a Servei Tècnic i degut també a la qualificació d’una porció de 6.925 m2 com a Servei Tècnic per
ubicació del nou dipòsit.
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Es tracta d’un polígon discontinu format per dos àmbits.

VARIACIONS EN SÒL PRIVAT.
 En aquest cas es detecta una variació important en sòl privat la qual segurament es deu al fet de
l’ajust del sector a la nova topografia a escala 1/1000.
 Pel que fa a les zones 8b hi ha una reducció important per causa que part d’aquestes zones passen
a 9c.
 Les superfícies d’Agrupació Hotelera es manté gairebé igual.

El primer àmbit es el comprès per una part del carrer Garbí, Carrer Illes Medes i vorera del carrer de cap sa
sal. Aquest àmbit destaca per incloure totes les edificacions existents en aquesta zona.
El segon subàmbit queda definit pels terrenys situats a cada banda del Carrer llevant que incorporen
també terrenys amb façana al carrer de cap sa sal.
El sector té una superfície de 167.209 m2

VARIACIONS EN SOSTRE I DENSITAT
Com es pot veure en quadres comparatius no hi ha ni un increment de sostre ni un increment de densitat
en tot cas hi ha una reducció. Concretament en sostre hi ha una reducció de la 145.855m2 de sostre a
145.564 m2 de sostre. En densitat hi ha una reducció de 425 Unitats edificatòries a 404 Unitats
Edificatòries

En aquest sector es preveu un tractament diferenciat per les edificacions ja consolidades de manera que
aquestes només haurà de de sufragar aquells serveis que no disposen. Concretament es tracta de
l’enllumenat públic que comporta la consegüent pavimentació de la vorera frontal i també la xarxa de
hidrants a mes de les escomeses de connexió als diferents serveis en cas necessari.
En aquest sector es manté la zonificació actual: 8b12‐PA14.1.

16. DELIMITACIÓ DE POLÍGONS DE GESTIÓ

En aquest àmbit es permetrà l’agrupació de fins 6 parcel∙les als efectes de millorar la integració
paisatgística de l’àmbit.

La principal proposta que es realitza en la present modificació és precisament una divisió en polígons als
efectes de facilitar el desenvolupament de l’àmbit.

Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:

Aquesta divisió en polígons es realitza una vegada ja fetes totes les cessions.

 Pluvials. Creuaments dels diferents eixos de drenatge secundaris.

Tampoc es necessari, realitzar un equilibri de costos d’urbanització entre polígons degut a que aquests es
divideixen a partir d’un ampli acord entre propietaris i en un instrument de planejament general. Amb tot
es pot comprovar en avaluació econòmica i financera que els diferents tenen beneficis similars.

 Residuals. Millores puntuals dels col∙lectors segons inspecció actualitzada.

Queden fora d’aquests polígons de gestió aquelles espais ja urbanitzats i amb un alt percentatge ja
edificat.

 Aigua potable. Xarxa secundaria connectada a la xarxa troncal. Les parcel∙les amb casa contribuiran
en la xarxa d’hidrants i escomeses. Les parcel∙les sense casa, participaran en la xarxa troncal que
discorri per l’àmbit.

A continuació es passen a descriure tots els polígons delimitats:

 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau. Soterrament de línia elèctrica entre
carrer Sa Tuna i Carrer de Cap sa Sal.

16.1 AA – PUIG RODÓ.

 Xarxa Telefònica. Millora i adequació de la xarxa existent.

Es manté l’àmbit d’actuació aïllada del Puig Rodó tal i com figura en el planejament vigent.

 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat. Participació de tots els propietaris.

La finalitat es la obtenció definitiva de la zona verda ja cedida, però pendent de compensació.

 Pavimentació calçada. Reposicions puntuals i capa de rodadura.

Per la obtenció de la zona verda s’ha actualitzat el conveni urbanístic ja signat l’any 2006.

 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres. Les parcel∙les existents contribuiran en
reposició de paviments de vorera confrontant.

Es tracta d’un àmbit situat a la part més alta del Puig Rodó, el qual conté una zona d’equipaments, una
zona verda, i la corresponent connexió viaria ( C/ Puig Rodó ).

 Zones verdes. Neteja de les zones verdes.

16.2 PA14.1 – AIGUAFREDA 1
Aquest polígon ha de liderar el desenvolupament del sector es per aquest motiu que es preveu de
desenvolupar per cooperació. D’aquesta manera serà l’Ajuntament de Begur qui, una vegada aprovada la
present modificació podrà procedir a la seva reparcel∙lació i urbanització.
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Aquest polígon es troba qualificat de zona 9b – Hoteler opcional.

Es proposa una modificació de zonificació els efectes de poder treure de la zona confrontant amb la Cala
d’Aiguafreda de la zona 9c que tindria un impacte important. La densitat procedent d’aquesta zona es
trasllada a una part més resguardada.

El polígon limita la nord amb el límit de la zona marítimo‐terrestre, al sud amb la carretera de S’Antiga, a
l’est amb el polígon PA14.2 – La cova i al oest amb sòl no urbanitzable.

En aquest àmbit i en zona 9c3‐PA14.4 també es preveu la conservació dels jardins històrics existents, els
quals es troben grafiats sobre plànol de zonificació.

En el moment de tramitar‐se el present sector ja s’ha produït la cessió de la zona verda.

El dibuix detallat de la ordenació ha permès també de situar, de manera mes acurada, dos culs de sac que
permetin el gir dels cotxes que circulen pel carrer de mas joventut.

16.3 PA14.3 – REC DE SA MURTRA 1

Per la materialització de l’aprofitament només quedarà la dotació de escomeses necessàries pel seu
desenvolupament i pavimentació de la vorera perimetral.
El sector té una superfície de 13.990 m2

Concretament un dels culs de sac s’ha situat a 20 metres de l’accés a la última parcel∙la que es la distància
màxima permesa per la instrucció Tècnica SP113 de Bombers.
A banda dels costos d’urbanització del àmbit el sector haurà de sufragar la connexió a través del vial
peatonal de l’aigua potable i clavegueram que el projecte de Xarxa Troncal executarà fins a la Cala
d’Aiguafreda.

Els criteris de urbanització en aquest polígon són:
 Pluvials. Desguàs per gravetat

El sector té una superfície de 60.108 m2

 Residuals. Connexió a Xarxa Confrontant.

Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:

 Aigua potable. Connexió a Xarxa confrontant.

 Pluvials. Creuaments dels diferents eixos de drenatge secundaris.

 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.

 Residuals. Renovació de tota la xarxa de col∙lectors i interconnexió entre la Cala d’Aiguafreda i la
carretera de Cap sa Sal.

 Xarxa Telefònica. Millora i adequació de la xarxa existent.
 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.

 Aigua potable. Connexió a la xarxa troncal que ha d’arribar a la Cala d’Aiguafreda i xarxa de
distribució

 Pavimentació calçada. Reposicions puntuals i capa de rodadura.

 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.

 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres.
 Zones verdes. Neteja de les zones verdes i ordenació i pavimentació d’un tram del camí de ronda.

 Xarxa Telefònica. Establiment de nova xarxa.
 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.

16.4 PA4.4 – PLATJA D’AIGUAFREDA
Es tracta del antic polígon ampliat 14.4. Aquest sector degut a la necessitat que es desenvolupi ràpidament
per estar en una peça central de l’àmbit i que es troba afectat per varis propietaris es preveu que es
desenvolupi pel sistema de cooperació.
Amb la nova delimitació el polígon limita la nord amb la Carretera de Cap Sa Sal, al Sud amb el Carrer
d’Aiguafreda i amb la cala d’Aiguafreda, al est amb la zona marítimo – terrestre i al oest amb una zona
verda i la carretera de Cap Sa Sal.
Aquest polígon compren diverses parcel∙les qualificades inicialment de 8b12 i 9c
Es delimita el polígon per acabar els serveis urbans del carrer Mas Juventut que en aquests moments es
troben en mal estat.

 Pavimentació calçada. Pavimentació de tot el vial. .
 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres.

16.5 PA14.5 – CTRA DE S’ANTIGA
Es tracta d’un polígon que es situa a continuació entre el carrer Puig d’Aiguafreda – Carrer de Puig Rodó i
Carretera de S’Antiga.
La seva geometria es molt irregular el que provoca que la parcel∙lació amb parcel∙les de 1200 m2 8b12
siguin de difícil implantació.
Per altra banda presenta zones de pendents abruptes que fan difícil la implantació edificatòria.
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Es per aquest motiu i per la voluntat d’aconseguir una millor integració paisatgística de les edificacions que
tal i com s’ha explicat en una apartat anterior es proposa passar la parcel∙la a zona 9C2‐PA14.5 als efectes
de poder concentrar la edificació i produir un menor impacte.
Es preveu una ampliació de la vorera en la zona de la Carretera de S’Antiga per facilitar la connectivitat
peatonal i millorar la seguretat. Aquesta superfície ja es troba cedida en conveni adjunt a la modificació.
El polígon té una superfície de 37.963 m2.
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Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:
 Pluvials. Creuaments dels diferents eixos de drenatge secundaris.
 Residuals. Millores puntuals dels col∙lectors segons inspecció actualitzada.
 Aigua potable. Xarxa secundaria connectada a la xarxa troncal i xarxa troncal que passa per l’àmbit.
 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.

Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:

 Xarxa Telefònica. Millora i adequació de la xarxa existent.

 Pluvials. Desguàs per gravetat
 Residuals. Connexió a Xarxa Confrontant i millores puntuals segons inspecció realitzada. Renovació
en Carrer Illes Medes i Carrer Puig Rodó.

 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat. Participació de tots els propietaris.
 Pavimentació calçada. Reposicions puntuals i capa de rodadura.
 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres. Les parcel∙les existents contribuiran en
reposició de paviments de vorera confrontant.

 Aigua potable. Xarxa de Distribució.
 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.

 Zones verdes. Neteja de les zones verdes.

 Xarxa Telefònica. Millora i adequació de la xarxa existent.
 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.

16.7 PA14.7 ‐ REC DE SA MURTRA 2

 Pavimentació calçada. Reposicions puntuals i capa de rodadura.
 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres i pavimentació ampliació vorera carretera
S’Antiga.
 Zones verdes. Neteja de les zones verdes i ordenació d’un tram del camí de ronda.

Aquest polígon es troba qualificat de zona 9b – Hoteler opcional.
El polígon limita la nord amb la carretera de S’Antiga als sud amb el carrer de Puig Rodó, a l’est amb el
polígon PA14.5 –Ctra de S’Antiga a l’oest amb sòl no urbanitzable.

16.6 PA14.6 – AIGUAFREDA ‐ 2

Aquest polígon no realitzarà cap cessió però assumeix el compromís de realitzar les obres d’urbanització
de la Carretera de S’Antiga confrontant, el carrer del Puig Rodó confrontant i el camí de Ronda ubicat en la
zona verda cedida anticipadament pel PA14.3 – Rec de Sa Murtra 1.

Aquest àmbit es situa a continuació del carrer Aiguafreda 1 en els carrers de Garbí, Illes medes i les
voreres de carrer d’Aiguafreda i carrer de cap sa sal.

El polígon té una superfície de 17.772 m2.

En aquest sector es manté la zonificació actual: 8b12‐PA14.6.

Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:

En aquest àmbit es permetrà l’agrupació de fins a 6 parcel∙les als efectes de millorar la integració
paisatgística del àmbit.
Dins aquest sector es situa també una altra zona on per causa de la cessió del dipòsit i per causa de la seva
geometria circular fa aconsellable el poder agrupar i millorar la integració paisatgística. És per aquest
motiu que tal i com ja s’ha explicat en un apartat anterior es passa a zona 9c1‐PA14.6.

 Pluvials. Desguàs per gravetat. Creuament rec drenatge secundari.
 Residuals. Connexió a Xarxa Confrontant i renovació de xarxa en carrer de Puig Rodó.
 Aigua potable. Xarxa de Distribució.
 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.

El polígon es travessat per l’àmbit de sòl urbà consolidat del dipòsit que es per on discorreran les tuberies
de la xarxa troncal i s’instal∙larà el nou dipòsit de 2000 m3.

 Xarxa Telefònica. Millora i adequació de la xarxa existent.

El polígon té una superfície de 120.612 m2.

 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.
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 Pavimentació calçada. Reposicions puntuals i capa de rodadura.
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Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:
 Pluvials. Creuaments dels diferents eixos de drenatge secundaris.

 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres.

16.8 PA14.9 – PIC DELS OCELLS

 Residuals. Millores puntuals a la xarxa de col∙lectors.

Es tracta d’una àmbit situat per sota de la carretera de Cap Sa Sal que incorpora algunes parcel∙les
qualificades de zona 8c20.

 Aigua potable. Connexió a la xarxa troncal i xarxa de distribució.

Es tracta d’un àmbit comprès entre els carrers de Puig dels Ocells i Pic dels Ocells.

 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.
 Xarxa Telefònica. Establiment de nova xarxa.

S’ha incorporat al polígon la actuació aïllada AA‐4, ja cedida en conveni adjunt i que s’incorporen a l’àmbit,
per la necessitat d’ordenar aquest espai.
Es delimita el polígon per la necessitat d’acabar algunes obres de serveis urbans i acabament
d’urbanització d’algunes voreres.

 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.
 Pavimentació calçada. Pavimentació de tot el vial.
 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres.

2

El polígon té una superfície de 24.340 m .
Als efectes d’urbanització són d’aplicació els següents criteris:
 Pluvials. Creuaments dels diferents eixos de drenatge secundaris.
 Residuals. Millores puntuals a la xarxa de col∙lectors.
 Aigua potable. Connexió a la xarxa troncal i xarxa de distribució.
 Xarxa Elèctrica. Actualització de la Xarxa elèctrica si s’escau.
 Xarxa Telefònica. Establiment de nova xarxa.
 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.
 Pavimentació calçada. Pavimentació de tot el vial.
 Pavimentació vorera. Pavimentació de totes les voreres.

16.9 PA14.10 – CTRA DE SA TUNA.
Aquest polígon es delimita just a l’entrada de la urbanització i comprèn alguns terrenys qualificats de zona
9b i també altres qualificats de zona 8b12
En aquest àmbit es permetrà l’agrupació de fins a 6 parcel∙les en zona 8b12‐PA14.10 als efectes de
millorar la integració paisatgística del àmbit.
Les diferents zones 9b i 8b12‐PA14.10 es podrà comunicar peatonalment a través de la zona verda en cas
d’un projecte unitari.
El polígon té una superfície de 52.425 m2.
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17. PLA D’ETAPES
Un dels motius principals pel qual es redacta la Modificació Puntual es poder desenvolupar el sector amb
diversos polígons que no suposin una inversió molt gran de un sol cop.

Pel que fa al desenvolupament de la resta de sectors es proposa el següent pla d’etapes:

Aquesta estratègia incrementa la gestió urbanística però facilita la inversió i per tant la consolidació del sòl
ordenat que es un dels objectius bàsics de tot planejament.

Projecte Urbanització

Pel desenvolupament de l’àmbit es necessari un impuls inicial en aquells àmbits o polígons que estan
conformats per diversos propietaris i quina gestió entre ells pot resultar més dificultosa. Els
polígons/projectes a desenvolupar són:
 Projecte de xarxa troncal d’abastament i sanejament. Aquest projecte en base al conveni de
desenvolupament annex a la present modificació serà dut a terme per l’Ajuntament de Begur amb
el suport econòmic del propietari majoritari: Comercial Cap Sa Sal i Sa Riera Park s.l.
 Polígon d’Actuació 14.1 – Aiguafreda‐1. Es tracta d’un polígon quines parcel∙les lliures són de
diversos propietaris i també de comercial Cap Sa Sal. Hi ha un total unes 23 cases unifamiliars que
ja disposen de tots els serveis i els quals només haurà de contribuir amb la pavimentació
confrontant de la vorera i xarxa d’enllumenat públic.
 Polígon d’Actuació 14.4 – Platja d’Aiguafreda. Es tracta també d’un polígon amb diverses
edificacions ja consolidades i diversos propietaris. La necessitat d’acabar la urbanització, connectar
serveis i facilitar l’accés peatonal a la cala d’Aiguafreda justifica que aquest sector es desenvolupi
amb els sistema de cooperació.

Polígon d’Actuació 14.3 – Rec de Sa Murtra1

1er – 2on Sexenni

Polígon d’Actuació 14.5 – Ctra. S’Antiga

1er ‐ 2on Sexenni

Polígon d’Actuació 14.6 – Aiguafreda 2

1er – 2on Sexenni

Polígon d’Actuació 14.7 – Rec de Sa Murtra2

1er – 2on Sexenni

Polígon d’Actuació 14.9 – Pic dels Ocells

1er Sexenni

Polígon d’Actuació 14.10 – Ctra. de Sa Tuna

1er – 2on Sexenni

Així doncs amb el present Pla d’etapes es vol definir aquelles zones que ja es preveu que es
desenvoluparan primer per trobar‐se més a prop del mar d’aquelles zones que es preveu en que es preveu
un desenvolupament posterior.
Amb tot es fixa en tots els àmbits la possibilitat de desenvolupament immediat en el cas que els propers
anys s’incrementi la dinàmica immobiliària o pel cas que els propietaris dels terrenys vulguin consolidar la
propietat.

Així doncs el Pla d’etapes que es fixa per aquests tres polígons és:
Projecte

Projecte
Reparcel∙lació

Execució
Obres

Projecte de xarxa troncal d’Abastament i
Sanejament

1er Any

‐

Polígon d’Actuació 14.1 – Aiguafreda‐1

1er Any

1er Any

2on – 3er Any

Polígon d’Actuació 14.4 – Platja d’Aiguafreda

1er Any

1er Any

2on – 3er Any

18. COMPLIMENT DIRECTIVA DE SERVEIS
19.
Pel que fa a l’article 9.8 del DL 1/2010 respecte la adequació de la ordenació al fet que aquesta no
estableixi condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o en l’exercici de les
activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits de la Directiva de Serveis, s’ha de tenir en
compte que la present modificació no varia els usos previstos els quals ja permeten diferents graus
d’activitat econòmica.
Advocada Col∙laboradora.

Laura Corsunsky Zeitune
Advocada Urbanista.
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Núm. Col∙legiat. 19.014
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ANNEX 1 – QUADRES DE SUPERFICIES
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QUADRE DE SUPERFICIES PLANEJAMENT VIGENT
P14

8b
8b(14,4)
8c
9b
9c
10e

PUIG RODO

P14.4

Vials i Aparcaments
Parcs i Jardins Públics
Serveis Tècnics
Equipaments
Equipament social / Comercial
Equipament Esportiu
TOTAL SÒL PÚBLIC

76943
116516
1947
7621
5123
11373
219523

Ciutat Jardí Extensiva
Ciutat Jardí Extensiva
Ciutat Jardí Dispersa
Agrupació Hotelera Opcional
Polígons Especials de Ordenació
Verd Privat
TOTAL SÒL PRIVAT

278413
27119
36402
85659
1536
429129

0

34673

TOTAL ÀMBIT

648652

24060

SOSTRE

137187

0

DENSITAT

%
10,819%
20,301%
0,274%
1,072%
0,720%
1,599%
34,785%

0

278413
34673
27119
36402
85659
1536
463802

39,148%
4,875%
3,813%
5,118%
12,045%
0,216%
65,215%

34673

3800

711185

100,000%

8668

0

145855

3800

0

3800

34673

403

TOTAL
76943
144376
1947
7621
5123
11373
247383

24060

24060

AA4

22

425

NOTA: Es detecta un error material en Fitxa en la suma del sostre. On diu 134538 hauria de dir 137187
NOTA: En sector 14,4 es fixa un edificabilitat bruta de 0,25 m2 st/m2 sol equivalent a una neta de 0,30 m2 st/m2 sol
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QUADRE DE SUPERFICIES PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
SU
Sistema General Vialitat
Vials i Aparcaments
Parcs i Jardins Públics
Serveis Tècnics
Equipament
Equipament social / Comercial
Equipament Esportiu
TOTAL SÒL PÚBLIC
8b Ciutat Jardí Extensiva
8b12* Ciutat Jardí Extensiva
8c Ciutat Jardí Dispersa
9b Agrupació Hotelera Opcional
9c Polígons Especials de Ordenació
9c.1 Polígons Especials de Ordenació
9c.2 Polígons Especials de Ordenació
9c.3 Polígons Especials de Ordenació
9c.4 Polígons Especials de Ordenació
10e Verd Privat
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL ÀMBIT

9000
17420
35635
7499

AA ‐ P. ROD

28684

PA14.1

13057
25669

PA14.3

PA14.4

143
4711

3113
848

4854

3961

PA14.5
3000
4560

PA14.6

PA14.7

PA14.9

PA14.10

10910
26071
1922

1345

2701
4140

4645
18627

38903

1345

6841

23272

7053
5123
11456
86133

28684

11778

45779
121430

7560

10042
6413

63412

17886

TOTAL

12000
1,714%
57894
8,270%
144385
20,624%
9421
1,346%
7053
1,007%
5123
0,732%
11456
1,636%
247332
35,329%

1050
1653
90840

0

121430

9136

56147

30403

81709

16427

17499

29153

224548
6413
28411
36830
80447
18297
30403
24692
1050
1653
452744

176973

28684

167209

13990

60108

37963

120612

17772

24340

52425

700076

10912

17499
9136

65447

16427

11267

15000
18297
30403
24692
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%

32,075%
0,916%
4,058%
5,261%
11,491%
2,614%
4,343%
3,527%
0,150%
0,236%
64,671%
100,000%
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QUADRE SOSTRE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
SU
8b12
Ciutat Jardí Extensiva
8B12*
Ciutat Jardí Extensiva
8c20
Ciutat Jardí Dispersa
9b
Agrupació Hotelera Opcional
9c
Polígons Especials de Ordenació
9c.1 ‐ PA14.6 Polígons Especials de Ordenació
9c.2 ‐ PA14.5 Polígons Especials de Ordenació
9c.3 ‐ PA14.4 Polígons Especials de Ordenació
9b1
Polígons Especials de Ordenació
10e
Verd Privat
SOSTRE

AA ‐ P. ROD

3533

PA14.1

PA14.3

36429

PA14.4

PA14.5

3013
1924

PA14.6

PA14.7

19024

2182

PA14.9

PA14.10

0

5366

3500
5482

19634

9856

6760

4500
7135,83
9120,9
7655

450
25800

0

36429

5482

17091

9121

26159

9856

3500

12126

PA14.1

PA14.3

PA14.4

PA14.5

PA14.6

PA14.7

PA14.9

PA14.10

TOTAL
67364
1924
5682
22098
24134
7136
9121
7655
450
145564

QUADRE DENSITAT PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
SU
SOSTRE
8b12
Ciutat Jardí Extensiva
8B12*
Ciutat Jardí Extensiva
8c20
Ciutat Jardí Dispersa
9b
Agrupació Hotelera Opcional
9c
Polígons Especials de Ordenació
9c.1 ‐ PA14.6 Polígons Especials de Ordenació
9c.2 ‐ PA14.5 Polígons Especials de Ordenació
9c.3 ‐ PA14.4 Polígons Especials de Ordenació
9b1
Polígons Especials de Ordenació
10e
Verd Privat
SOSTRE

AA ‐ P. ROD

8

99

5
3

51

TOTAL

15

5

8
1

111

3

2

26
17
25
24

1
125

0

99

1

58

25

68

3

8

17
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3
13
6
137
17
25
24
1
404
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QUADRE COMPARATIU DE SUPERFICIES DE LA MODIFICACIÓ
PLANEJAMENT VIGENT
SUPERFICIES
%
Sistema General Vialitat
Vials i Aparcaments
Parcs i Jardins Públics
Serveis Tècnics
Equipament
Equipament social / Comercial
Equipament Esportiu
TOTAL SÒL PÚBLIC
8b
8b(14,4)
8b12*
8c
9b
9c
9c.1 ‐ PA14.6
9c.2 ‐ PA14.5
9c.3 ‐ PA14.4
9b1
10e

Ciutat Jardí Extensiva
Ciutat Jardí Extensiva ‐ P14,4
Ciutat Jardí Extensiva
Ciutat Jardí Dispersa
Agrupació Hotelera Opcional
Polígons Especials de Ordenació
Polígons Especials de Ordenació
Polígons Especials de Ordenació
Polígons Especials de Ordenació
Polígons Especials de Ordenació
Verd Privat
TOTAL SÒL PRIVAT
TOTAL ÀMBIT

76943
144376
1947
7621
5123
11373
247383

10,819%
20,301%
0,274%
1,072%
0,720%
1,599%
34,785%

278413
34673

39,148%
4,875%

27119
36402
85659

3,813%
5,118%
12,045%

1536
463802
711185

0,216%
65,215%
100,000%

PROPOSTA MODIFICACIÓ
SUPERFICIES
%
12000
1,714%
57894
8,270%
144385
20,624%
9421
1,346%
7053
1,007%
5123
0,732%
11456
1,636%
247332
35,329%
224548
0
6413
28411
36830
80447
18297
30403
24692
1050
1653
452744
700076

32,075%
0,916%
4,058%
5,261%
11,491%
2,614%
4,343%
3,527%
0,150%
0,236%
64,671%
100,000%
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ANNEX 2 – AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
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1.

Així doncs en primer lloc es realitza una estimació dels costos d’urbanització per polígon .

OBJECTE

L’objecte del present apartat es la avaluació econòmica i financera de la modificació.

2.

62

NORMATIVA APLICABLE

Es redacta el present annex en compliment de la normativa urbanística. Concretament el Decret Legislatiu
1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Concretament en el seu article 59.e estableix amb caràcter general que els Plans d’Ordenació Urbanística
Municipal han de contenir l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.

Pel que fa als sistemes generals que afecten al conjunt de la urbanització, també s’ha de tenir en compte
l’aplicació del conveni de desenvolupament de l’àmbit amb Comercial Cap Sa Sal, la qual assumeix una
part de la càrrega de desenvolupament del Projecte de Xarxa Troncal d’Abastament d’Aigua i
Sanejament. La resta es assumida per l’Ajuntament de Begur.
A partir de les dades anteriors es realitza un fitxa per cada sector en que es calcula:
Beneficis esperats a partir del producte entre el sostre i el valor esperat de venta del sostre. Pel que fa als
valors adoptats s’han pres uns valors ajustats per estar del costat de la seguretat. Aquests valors per m2
de sostre són:

Per altra banda tal i com s’ha especificat en la memòria i es justifica en els quadres de dades la present
modificació no suposa un increment del sostre edificable, ni de la densitat de l’ús residencial ni de la
intensitat dels usos. En general s’ha mantingut la mateixa zonificació que en el POUM i en aquells casos en
que s’ha modificat tant sols ha estat per un tema de integració paisatgística, mantenint o inclús rebaixant
els mateixos usos previstos, sostre i densitat.
Així doncs en la present modificació no es necessari analitzar la rendibilitat de la operació tal i com es
preveu en l’article 99.1.c.
Amb tot si que es creu necessari de realitzar una avaluació econòmica de les actuacions als efectes de
poder estimar‐ne la inversió i comprovar que els costos previstos no siguin desmesurats respecte
l’aprofitament previst.

3.

-

Zona 8b12

 250,00 €/m2

-

Zones 9c

 250,00 €/m2

-

Zones 9c2 – 9c3 i 9c amb vistes al mar  300,00 €/m2

-

Zona 8c20

-

Zona Hotelera  200,00 €/m2.

 350,00 €/m2 ( Primera línia de mar)

Despeses en les que s’inclou el valor inicial de la parcel∙la. El valor inicial de la parcel∙la s’estima en 40 € /
m2 de sòl amb correspondència amb el valor cadastral.
També es comptabilitzen les despeses d’urbanització de vialitat i de zones verdes i finalment unes
despeses financeres respecte els costos d’urbanització prenent un interès del 5% a i per un període de 3
anys.

METODOLOGIA.

Per fer aquest anàlisi s’ha de tenir en compte que es tracta d’un sector ja desenvolupat en el passat i al
que només li falten algunes obres d’urbanització. En aquests moments ja es troba qualificat de sòl urbà
consolidat.
Així doncs no es tracta d’un sol de partida amb un cost similar al rústic. L’estat de la urbanització, el fet
que ja estigui ocupat en més de un 25 % i el fet que l’instrument que es tramita serveixi només per facilitar
la gestió que permeti la consolidació final del sector fa que el valor inicial del sector no es correspongui
amb el de rústic. Per aquest motiu es pren un valor inicial de 40 Euros que es correspon, aproximadament,
amb el valor cadastral de les parcel∙les. En aquest càlcul no es tenen en compte les parcel∙les ja edificades
es a dir no es considera la seva aportació els costos que suporten.
Tot i que no seria necessari analitzar la rendibilitat de la operació tal i com s’ha justificat en aparta
anterior, s’ha optat per realitzar un anàlisis de viabilitat econòmica per tal de garantir que el sector es
econòmicament viable.
Es proposa la realització d’una avaluació econòmica i financera a partir de la formulació clàssica de (Costos
– Despeses) però tenint en compte unes despeses financeres necessàries per desenvolupar els polígons i
les obres d’urbanització.

Una vegada analitzats els costos i els beneficis es procedeix per cada sector a determinar el cost de
repercussió per :




4.

Metre quadrat de sòl
Metre quadrat de sostre
Unitat edificatòria.

AVALUACIÓ DEL COSTOS D’URBANITZACIÓ PER SECTORS.

Per determinar els costos d’urbanització per sectors es necessari de realitzar una previsió de les principals
actuacions a realitzar.
Les principals actuacions previstes en el conjunt dels polígons és:
 Pluvials. Creuaments dels diferents eixos de drenatge secundaris.
 Residuals. Millores puntuals dels col∙lectors segons inspecció actualitzada o substitució d’alguns
trams
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 Aigua potable. Xarxa secundaria connectada a la xarxa troncal.
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PA 14.1 ‐ AIGUAFREDA

 Xarxa Elèctrica. Adequació de les infraestructures existents.
 Xarxa Telefònica. Millora i adequació de la xarxa existent.
 Xarxa enllumenat. Reposició total de la xarxa d’enllumenat.
 Pavimentació calçada. Reposicions puntuals i capa de rodadura.
 Pavimentació vorera. Pavimentació de les voreres.

Vor. Carrer Garbí
Vor. Carrer Garbí
Millores Clav. Garbí
Excavació Pedra

Long
400
400
200
400

Ample
1
1

Superficie
400
400

Preu
200,00 €
200,00 €
50,00 €
70,00 €

Total
80.000,00 €
80.000,00 €
10.000,00 €
28.000,00 €

1

400

Vor. Carrer Illes Medes
Vor. Carrer Illes Medes
Millores Clav. Garbí
Excavació Pedra

350
350
200
350

1
1

350
350

200,00 €
200,00 €
50,00 €
70,00 €

70.000,00 €
70.000,00 €
10.000,00 €
24.500,00 €

1

350

Vor. Carrer S'antiga
Pav. Rod. S'antiga
Vor. Carrer Cap Sa Sal
Millores Clav. S'antiga

200
200
200
200

1
5
1

200
1000
200

200,00 €
20,00 €
200,00 €
50,00 €

40.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €

Vor. Carrer Puig Rodó
Vor. Carrer Illes Medes
Vor. Carrer Puig d'Aiguafreda

200
200
150

1
1
1

200
200
150

200,00 €
200,00 €
200,00 €

40.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €

Vor. Carrer Llevant
Vor. Carrer Llevant
CT i connexions
Pav. Rod. Carrer Llevant
Vor. Carrer Aiguafreda
Vor. Carrer Cap Sa Sal
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1

600
600
1
600
250
400

1
1

600
600

4
1
1

2400
250
400

200,00 €
200,00 €
80.000,00 €
20,00 €
120,00 €
180,00 €

120.000,00 €
120.000,00 €
80.000,00 €
48.000,00 €
30.000,00 €
72.000,00 €
1.062.500,00 €
106.250,00 €
1.168.750,00 €

Long

Ample

Superficie

150

1

150

 Zones verdes. Neteja de les zones verdes.
S’han definit aquestes actuacions per a cada àmbit i s’ha procedit a la seva valoració.
El valor final estimat es tracta tant sols d’una valoració aproximada la qual haurà de ser concretada en el
corresponent projecte d’execució. Serà doncs aquest document el que valorarà les actuacions a dur a
terme i la seva valoració definitiva.

PA 14.3 ‐ REC DE SA MURTRA‐1
Escomeses de Serveis
Cami de Ronda
Vor. Ctra S'antiga
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1
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Preu
25.000,00
300,00 €

Total
25.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
100.000,00 €
10.000,00 €
110.000,00 €
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PA 14.4 ‐ PLATJA D'AIGUAFREDA
Vor. c/ Cap Sa Sal
C/Mas Juventut
C/Mas Juventut
C/Mas Juventut
Millora Clavegueram
Connexió Aigua Aiguafreda
Connexió Clav. Aiguafreda
Cul de sac
Escales
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1

PA 14.6 ‐ Aiguafreda ‐ 2

Long
400
160
60
120
200

Ample
1
6
6
6

1

1

60

2

Superficie
400
960
360
720

1
500
120

Preu
120,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
80,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
120,00 €
150,00 €

Total
48.000,00 €
96.000,00 €
36.000,00 €
72.000,00 €
16.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
18.000,00 €
426.000,00 €
42.600,00 €
468.600,00 €

PA 14.5 ‐ Ctra S'ANTIGA
Vorera ctra s'Antiga
Excavació Pedra
Pav. Rod. Ctra s'Antiga
Vor. C/ Puig Rodó
Vor. C/ Illes Medes
Vor. C/ Puig d'Aiguafreda
Millora Clavegueram
CT i connexions
Pav. Rod. Varis
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1

Long
450
450
450
100
200
150
300
1
450

64

Ample
3
3
5
1
1
1

5

Superficie
1350
1350
2250
100
200
150

2250

Preu
150,00 €
50,00 €
20,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €
80.000,00 €
20,00 €

Total
202.500,00 €
67.500,00 €
45.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
24.000,00 €
80.000,00 €
45.000,00 €
554.000,00 €
55.400,00 €
609.400,00 €

Pav. C/ Garbí
Vor. C/ Garbí
Vor. C/ Garbí
Millora Clavegueram
Excavació Pedra
Pav. C/ Illes Medes
Vor. C/ Illes Medes
Vor. C/ Illes Medes
Millora Clavegueram
Excavació Pedra
Pav. C/ Aiguafreda
Vor. C/ Aiguafreda
Millora Clavegueram
Vor. Cap Sa Sal
CT i connexions
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1

Long
600
600
600
200
600
550
550
550
200
550
250
250
200
400
1

Ample
4
1
1

Superficie
2400
600
600

1
1
1
1

600
550
550
550

1
1
1

550
250
250

1

400

Ample
3
1
5
2

Superficie
150
180
900
200

Preu
20,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €
70,00 €
20,00 €
200,00 €
200,00 €
80,00 €
70,00 €
20,00 €
150,00 €
80,00 €
250,00 €
80.000,00 €

Total
48.000,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
16.000,00 €
42.000,00 €
11.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
16.000,00 €
38.500,00 €
5.000,00 €
37.500,00 €
16.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
870.000,00 €
87.000,00 €
957.000,00 €

Preu
200,00 €
150,00 €
20,00 €
150,00 €
80.000,00 €

Total
30.000,00 €
27.000,00 €
18.000,00 €
30.000,00 €
80.000,00 €
185.000,00 €
18.500,00 €
203.500,00 €

PA 14.7 ‐ REC DE SA MURTRA‐2
Vor. Ctra S'antiga
Vorera Puig Rodó
Pav. Rod. Carrer Puig Rodó
Cami de Ronda
CT i connexions
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1
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Long
50
180
180
100
1
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5.

PA 14.9 ‐ Pic dels Ocells
Serveis c/ Puig dels Ocells
Pav c/ Puig dels Ocells
Vor C/ Pic dels Ocells
Vor C/ Pic dels Ocells
Pav. C/ Pic dels Ocells
Millora Clavegueram
Cami Vell de Sa Tuna
Vor C/ Cap Sa Sal
C/ Sa Foradada
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1

65

Long
300
300
120
120
120
300
40
200
40

Ample
1
5
1
1
1

Superficie
300
1500
120
120
120

5
1
4

200
200
160

Long
250
200
450
450
180
400
180
1
200
40

Ample
1
1
1
4
2

Superficie
250
200
450
1800
360

1
4

200
160

Preu
200,00 €
20,00 €
150,00 €
100,00 €
20,00 €
80,00 €
100,00 €
200,00 €
120,00 €

Total
60.000,00 €
30.000,00 €
18.000,00 €
12.000,00 €
2.400,00 €
24.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
4.800,00 €
211.200,00 €
21.120,00 €
232.320,00 €

Preu
200,00 €
150,00 €
100,00 €
20,00 €
200,00 €
80,00 €
500,00 €
20.000,00 €
200,00 €
120,00 €

Total
50.000,00 €
30.000,00 €
45.000,00 €
36.000,00 €
72.000,00 €
32.000,00 €
90.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
4.800,00 €
419.800,00 €
41.980,00 €
461.780,00 €

CÀLCUL DELS VALORS DE REPERCUSSIÓ PER SECTORS

Tal i com s’ha explicat en el apartat de metodologia l’avaluació econòmica i financera que es preveu de
realitzar es concreta amb la estimació dels costos de les diferents actuacions per una banda i la obtenció
dels costos de repercussió per:
 Metre quadrat de sòl
 Metre quadrat de sostre
 Unitat edificatòria.
Es important destacar que en el polígon 14.1 no es pot estimar els costos per habitatge ja que en fase de
reparcel∙lació s’haurà de diferenciar entre els habitatges existents que només costejaran la pavimentació
exterior, l’enllumenat i les connexions d’escomesa de la resta de parcel∙les que costejaran tots els serveis
restants com aigua, electricitat o clavegueram.

PA 14.10 ‐ Ctra de Sa Tuna
Vor C/ Aiguafreda
Vor c/ Aiguafreda
Vor c/ Aiguafreda
Pav c/Aiguafreda
Vor C/ Sa Tuna
Millora Clavegueram
Mur
Escomeses Hotel per ZV
Vor C/ Cap Sa Sal
C/ Sa Foradada
SUBTOTAL
Varis Imprevistos ( 10%)
POLÍGON P14.1
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FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.1 ‐ AIGUAFREDA

FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.3 ‐ REC DE SA MURTRA ‐ 1

QUADRE DE SUPERFICIES

QUADRE DE SUPERFICIES

CASES JA CONSOLIDADES
PARCEL∙LES PENDENTS

CLAU
ZONES

66

DESCRIPCIÓ

22 Unitats
77

SUP SÒL

%

CLAU
ZONES

Edif.

SOSTRE

DENSITAT

PARC.
REALS

DESCRIPCIÓ

SUP SÒL

%

9b
TOTAL SOL PRIVAT

9136
9136

65,30%
65,30%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

143
4711
0
4854
13990

1,02%
33,67%
0,00%
34,70%
100,00%

Edif.

SOSTRE

0,6

5482
5482

SISTEMES
8b12 ‐ PA14.1
8b12 ‐ PA14.1
8b12 ‐ PA14.1
8b12 ‐ PA14.1
8b12 ‐ PA14.1
8b12 ‐ PA14.1
8b12 ‐ PA14.1
TOTAL SOL PRIVAT

18946
7476
28442
23994
2583
20428
19561
121430

11,33%
4,47%
17,01%
14,35%
1,54%
12,22%
11,70%
72,62%

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

5684
2243
8533
7198
775
6128
5868
36429

1 / 1200
1 / 1200
1 / 1200
1 / 1200
1 / 1200
1 / 1200
1 / 1200

15
6
23
20
2
17
16
99

TOTALS

INGRESOS

SISTEMES
Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

13451
25669
6659
45779
167209

TOTALS

8,04%
15,35%
3,98%
27,38%
100,00%

Valor de venta
9b
TOTAL INGRESOS

99

INGRESOS
Valor de venta
8b12 (cons.)
Valor de venta
8b12
TOTAL INGRESOS

Sòl
27500
93930
121430

Edif.
0,3
0,3

Sostre
8250
28179
36429

Valor

Total

250,00 €

7.044.750,00 €
7.044.750,00 €

DESPESES
Valor inicial del sòl PENDENT DE DESENVOLUPAR
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

Superficie
93930
25669
3
5%

Valor
40,00 €
3,00 €

Total
3.757.200,00 €
1.168.750,00 €
77.007,00 €
196.362,45 €

anys
5.199.319,45 €

Superficie

Valor

Total
7.044.750,00 €
5.199.319,45 €

Benefici ( €)
Parcel∙les Desenvolupades
Parcel∙les pendents de Desenvolupar
Benefici per Parcel∙la PENDENT DE DESENVOLUPAR
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl) ‐ PENDENT DESENVOLUPAR
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre) ‐ PENDENT DESENVOLUPAR

1.845.430,55 €
22,00
77,00
23.966,63 €
19,65 €
65,49 €

Edif.
0,6

Valor
(sol/st)

Sostre
5482
5482

200,00 €

Superficie
9136

Valor
40,00 €

4711

3,00 €

Total
1.096.320,00 €
1.096.320,00 €

DESPESES
Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

3
5%

Total
365.440,00 €
110.000,00 €
14.133,00 €
19.566,46 €

anys
509.139,46 €

BENEFICI
Superficie
INGRESOS
DESPESES
Benefici ( €)
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)

BENEFICI
INGRESOS
DESPESES

Sòl
9136
9136

El benefici pot esser superior depenent de participació en costos dels propietaris amb parcel∙la.
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Valor

Total
1.096.320,00 €
509.139,46 €
587.180,54 €
64,27 €
107,12 €

DENSITAT PARC.
1

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN ELS ÀMBITS P‐14, P14.4, AA‐PUIG RODÓ i AA‐4 ‐ BEGUR

67

FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.4 ‐ PLATJA D'AIGUAFREDA

FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.5 ‐ CTRA S'ANTIGA

QUADRE DE SUPERFICIES

QUADRE DE SUPERFICIES

CLAU
ZONES

DESCRIPCIÓ

SUP SÒL

%

8b12 ‐ PA14.4A
8b12 ‐ PA14.4B
9C
9C.3 ‐ PA 14.4
TOTAL SOL PRIVAT

10042
6413
15000
24692
56147

16,71%
10,67%
24,96%
41,08%
93,41%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

3113
848
0
3961
60108

5,18%
1,41%
0,00%
6,59%
100,00%

Edif.

SOSTRE

DENSITAT PARC.

0,3
0,3
0,3
0,31

3013
1924
4500
7655
17091

1 c 1200
1 c 1800
9,29 H/Ha
17 H/Ha

5
3
25
24

CLAU
ZONES

INGRESOS

Valor de venta
8b12 (cons.)
Valor de venta
8b12*
Valor de venta
9c
Valor de venta
9c,3
TOTAL INGRESOS

30403

80,09%

TOTAL SOL PRIVAT

30403

80,09%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

7560
0
0
7560
37963

19,91%
0,00%
0,00%
19,91%
100,00%

TOTALS

57

Edif.
0,3
0,3
0,3
0,31

Sostre
3013
1924
4500
7655
17091

Valor
(sol/st)
250,00 €
300,00 €
300,00 €

Total
‐ €
480.975,00 €
1.350.000,00 €
2.296.356,00 €
4.127.331,00 €

DESPESES
Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

Superficie
46105

Valor
40,00 €

848

3,00 €

3
5%

Total
1.844.200,00 €
468.600,00 €
2.544,00 €
74.264,07 €

Valor de venta
9c,2
TOTAL INGRESOS

Sòl
30403
30403

Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

0,3

9121
9121

Edif.
0,3

Sostre
9121
9121

Valor
(sol/st)
300,00 €

Total
2.736.270,00 €
2.736.270,00 €

Superficie
30403

Valor
40,00 €

0

3,00 €

3
5%

Total
1.216.120,00 €
609.400,00 €
‐ €
96.056,68 €

anys
1.921.576,68 €

COSTOS REPERCUSSIÓ DESPESES
Superficie

2.389.608,07 €

INGRESOS
DESPESES

Total
4.127.331,00 €
2.389.608,07 €

Benefici ( €)
Benefici per Parcel∙la
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)

Benefici ( €)
Benefici per Parcel∙la
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)

1.737.722,93 €
30.486,37 €
30,95 €
101,67 €

Valor

SOSTRE

DESPESES

anys

COSTOS REPERCUSSIÓ DESPESES

Edif.

INGRESOS

INGRESOS
DESPESES

Superficie

%

9c2

60108
Sòl
10042
6413
15000
24692
56147

SUP SÒL

SISTEMES

SISTEMES

TOTALS

DESCRIPCIÓ
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Valor

Total
2.736.270,00 €
1.921.576,68 €
814.693,33 €
32.587,73 €
26,80 €
89,32 €

DENSITAT PARC.
1 c 1200

25
25
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FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.6 ‐ AIGUAFREDA 2

FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.7 ‐ REC DE SA MURTRA ‐ 2

QUADRE DE SUPERFICIES

QUADRE DE SUPERFICIES

CLAU
ZONES

DESCRIPCIÓ

SUP SÒL

%

8b12 ‐ PA14.6
8b12 ‐ PA14.6
8b12 ‐ PA14.6
8b12 ‐ PA14.6
9c1 ‐ PA14.6
TOTAL SOL PRIVAT

22129
21364
9546
10373
18297
81709

18,35%
17,71%
7,91%
8,60%
15,17%
67,75%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
Serveis Tècnics
TOTAL SOL PUBLIC

10910
26071
0
1922
38903
120612

9,05%
21,62%
0,00%
1,59%
32,25%
100,00%

Edif.

SOSTRE

0,3
0,3
0,3
0,3
0,39

6639
6409
2864
3112
7136
26159

SISTEMES

TOTALS

Valor de venta
8b12
Valor de venta
9c.1
TOTAL INGRESOS

Edif.
0,3
0,4

Sostre
19024
7740
26763

Valor
(sol/st)
250,00 €
250,00 €

Valor
40,00 €

26071

3,00 €

%

16427
16427

92,43%
92,43%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

1345
0
0
1345
17772

7,57%
0,00%
0,00%
7,57%
100,00%

Edif.

SOSTRE

0,6

9856
9856

SISTEMES

Total
4.755.900,00 €
1.934.907,75 €
6.690.807,75 €

Total
3.268.360,00 €
957.000,00 €
78.213,00 €
163.175,45 €

anys

COSTOS REPERCUSSIÓ DESPESES
Valor

Sòl
16427
16427

Edif.
0,6

Sostre
9856
9856

Valor
(sol/st)
200,00 €

Total
1.971.240,00 €
1.971.240,00 €

DESPESES

4.466.748,45 €

Superficie

SUP SÒL

9b
TOTAL SOL PRIVAT

Valor de venta
9b
TOTAL INGRESOS

Superficie
81709

3
5%

18
17
8
8
17
68

DESCRIPCIÓ

INGRESOS

DESPESES
Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

1 c 1200
1 c 1200
1 c 1200
1 c 1200
2 c 1200

CLAU
ZONES

TOTALS

INGRESOS
Sòl
63412
18297
81709

DENSITAT PARC.

INGRESOS
DESPESES

Total
6.690.807,75 €
4.466.748,45 €

Benefici ( €)
Benefici per Parcel∙la PENDENT DE DESENVOLUPAR
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)

2.224.059,30 €
32.706,75 €
27,22 €
83,10 €

Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

Superficie
16427

Valor
40,00 €

4711

3,00 €

3
5%

Total
657.080,00 €
203.500,00 €
14.133,00 €
34.304,40 €

anys
909.017,40 €

COSTOS REPERCUSSIÓ DESPESES
INGRESOS
DESPESES

Superficie

Total
1.971.240,00 €
909.017,40 €

Benefici ( €)
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)

1.062.222,60 €
64,66 €
107,77 €
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Valor

DENSITAT PARC.
3
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FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.9 ‐ Pic dels Ocells

FITXA AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
PA14.10 ‐ Ctra Sa Tuna

QUADRE DE SUPERFICIES

QUADRE DE SUPERFICIES

CLAU
ZONES

DESCRIPCIÓ

SUP SÒL

%

8c20 ‐ PA14.9
TOTAL SOL PRIVAT

17499
17499

71,89%
71,89%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

2701
4140
0
6841
24340

11,10%
17,01%
0,00%
28,11%
100,00%

Edif.

SOSTRE

0,3

5250
5250

DENSITAT PARC.
1 c 2000

8
8

CLAU
ZONES

SISTEMES

TOTALS

SUP SÒL

8b12‐ PA14.10
9b
TOTAL SOL PRIVAT

17886
11267
29153

34,12%
21,49%
55,61%

Vialitat
Espais Lliures
Equipaments
TOTAL SOL PUBLIC

4645
18627
0
23272
52425

8,86%
35,53%
0,00%
44,39%
100,00%

TOTALS
Sòl
17499
17499

Edif.
0,2

Sostre
3500
3500

Valor
(sol/st)
350,00 €

Total
1.224.930,00 €
1.224.930,00 €

DESPESES
Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

Superficie
17499

Valor
40,00 €

4140

3,00 €

3
5%

Total
699.960,00 €
232.320,00 €
12.420,00 €
38.577,14 €

anys
983.277,14 €

COSTOS REPERCUSSIÓ DESPESES
Superficie
INGRESOS
DESPESES
Benefici ( €)
Benefici per Parcel∙la PENDENT DE DESENVOLUPAR
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)

%

Edif.

SOSTRE

0,3
0,3

5366
3380
8746

SISTEMES

INGRESOS

Valor de venta
8c20
TOTAL INGRESOS

DESCRIPCIÓ

Valor

Total
1.224.930,00 €
983.277,14 €
241.652,86 €
30.206,61 €
13,81 €
69,05 €

INGRESOS

Valor de venta
8b12
Valor de venta
9b
TOTAL INGRESOS

Sòl
17886
11267
29153

Edif.
0,3
0,6

Valor
(sol/st)

Sostre
5366
6760
12126

250,00 €
200,00 €

Superficie
29153

Valor
40,00 €

18627

3,00 €

Total
1.341.450,00 €
1.352.040,00 €
2.693.490,00 €

DESPESES
Valor inicial del sòl (sòl ja urbanitzat)
Costos d'Urbanització Vials
Costos Zones Verdes
Despeses financeres Urbanització i Construcció
Anys d'amortització
Tipus d'Interés mig en el periode
TOTAL

3
5%

Total
1.166.120,00 €
461.780,00 €
55.881,00 €
81.596,32 €

anys
1.765.377,32 €

COSTOS REPERCUSSIÓ DESPESES
Superficie
INGRESOS
DESPESES
Benefici ( €)
Benefici ZONA HABITATGES( €)
Benefici per Parcel∙la DESCOMPTANT ZONA HOTELERA
Benefici sobre sòl Net ( €/m2 sòl)
Benefici sobre sostre ( €/m2 sostre)
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Valor

Total
2.693.490,00 €
1.765.377,32 €
928.112,68 €
464.056,34 €
30.937,09 €
31,84 €
76,54 €

DENSITAT PARC.
1 c 1200

15
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6.

CONCLUSIONS

A partir d’aquests valors es realitza la taula comparativa següent en que es pot veure d’una part que els
costos de repercussió del benefici es ajustat però suficient.

RESUM COMPARATIU DELS COSTOS DE REPERCUSSIÓ
POLÍGON
PA14.1 ‐ AIGUAFREDA
PA14.3 ‐ REC DE SA MURTRA ‐ 1
PA14.4 ‐ PLATJA D'AIGUAFREDA
PA14.5 ‐ CTRA S'ANTIGA
PA14.6 ‐ AIGUAFREDA 2
PA14.7 ‐ REC DE SA MURTRA ‐ 2
PA14.9 ‐ Puig dels Ocells
PA14.10 ‐ Ctra Sa Tuna
PROMITJOS

Repercussió del Cost
Per Parcel∙la Per m2 sòl Net Per m2 Sostre
23.966,63 €
‐
30.486,37
32.587,73
32.706,75
‐
30.206,61
30.937,09

19,65 €
64,27 €
30,95 €
26,80 €
27,22 €
64,66 €
13,81 €
31,84 €
34,90 €

OBSERVACIONS

65,49 €
107,12 € "(1)
101,67 €
89,32 €
83,10 €
107,77 € "(1)
69,05 €
76,54 €
87,51 €

"(1) No es calcula per parcel∙la perquè es tracta de zones bàsicament Hoteleres
"(2) El benefici pot ésser superior ja que alguns costos seran sufragats per propietaris amb casa.

Per tant, es pot concloure que el sector es plenament viable sempre que hi hagi la demanda suficient. Per
aquest motiu s’ha dividit el sector en polígons que permet desenvolupar el sector amb els anys.
A més es pot veure en la taula que els valors de repercussió del benefici obtingut es similar en tots els
casos.

L’autor de la Modificació

Xavier Frigola i Mercader
Enginyer de Camins, Canals i Ports ‐ Núm. Col∙legiat. 19.014

Begur, març de 2018
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ANNEX 3 – INFORMES TRAMITACIÓ I DOCUMENTS
RELLEVANTS
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DOC. ANNEXA Nº1:
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DOC. ANNEXA Nº2:
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DOC NÚM 2 – NORMATIVA
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Article 7. Criteris d’interpretació
En aplicació de l’article 10 de la LU i article 7 del POUM, els dubtes en la interpretació d’aquest document
produïts per imprecisió o contradicció entre determinacions del propi document, es resolen atenent els
criteris de menor edificabilitat, de major dotació per a espais públics i de major protecció ambiental i
aplicant el principi general d’interpretació integrada de les normes.

TÍTOL I ‐ NORMES DE CARACTER GENERAL
CAPÍTOL 1. GENERALITATS
Article 1. Naturalesa
Aquesta modificació es redacta d’acord amb les disposicions del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme en endavant LU, i d’acord amb el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Decret 64/2014 sobre protecció de la legalitat
urbanística, Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i
Rehabilitació Urbana i d’acord amb les determinacions del document de Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Begur vigent, determinacions que s'hauran d'acomplir al llarg del seu desplegament.

En el cas de conflicte irreductible, preval el que estableixi la documentació escrita llevat que el conflicte es
refereixi a quantificació de superfícies de sòl, supòsit en el que cal atenir‐se a la superfície real.
Tots els conceptes utilitzats en les presents ordenances són els definits a la normativa del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal i, per tant, no s’admetrà cap altra interpretació que les que hi siguin contingudes.

Article 2. Àmbit territorial
Constitueix l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta modificació el definit en els plànols.
Article 3. Vigència
D’acord amb el que disposen els articles 92 i 106 de la LU, aquesta modificació puntual entrarà en vigor el
dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà
indefinida en tant no es procedeixi a la seva modificació.
Article 4. Modificació d’aquest document
Quan les circumstàncies concurrents ho justifiquin, podran realitzar‐se les corresponents modificacions
d'aquest document, degudament descrites i justificades per tal de donar cabuda als nous requeriments
observats.
La tramitació es realitzarà d’acord amb l’article 96‐99 de la LU.
Article 5. Obligatorietat de l’aplicació de les Normes
D’acord amb el que disposa l'article 106.2 de la LU aquesta Modificació Puntual vincula per igual a
l’administració i als particulars, i obliguen a la seva observança.
Article 6. Infraccions Urbanístiques
La vulneració de les prescripcions contingudes en aquest document, tindrà la consideració d’infracció
urbanística tipificada segons el que preveu l’article 211 de la LU, i se sancionarà d’acord amb el que
estableixen els articles 219 i 220 en relació als articles 213‐216 de la LU, sense perjudici l'aplicació dels
supòsits previstos en l’article 217 de la LU, de restauració de la realitat física o jurídica alterada.
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Article 8. Polígons d’actuació
Es delimiten un seguit de polígons d’actuació amb la finalitat de garantir un desenvolupament progressiu
de tot l’àmbit.
Aquests polígons són:


PA 14.1 – Aiguafreda



PA 14.3 – Rec de Sa Murtra ‐1



PA 14.4 – Platja d’Aiguafreda



PA 14.5 – Carretera de S’Antiga



PA 14.6 – Aiguafreda 2



PA 14.7 – Rec de Sa Murtra 2



PA 14.9 – Pic dels Ocells



PA 14.10 – Carretera de Sa Tuna.

La definició de cada un d’aquests polígons es realitza en els annexes normatius de la present normativa.
El desenvolupament dels diferents polígons es preveu de realitzar mitjançant un Projecte de Urbanització i
un Projecte de Reparcel∙lació.
Pel que fa als sistemes d’Actuació els PA 14.1 i PA 14.4 es preveuen de desenvolupar per cooperació. La
resta de polígons es desenvoluparan per Compensació.
Article 9. Millora Sistema General Aigua Potable
Tal i com queda reflectit en els diferents convenis es necessari desenvolupar un projecte de millora de la
xarxa de subministrament d’aigua potable que afecta al sector d’Aiguafreda així com altres àmbits de Sa
Tuna.
Article 10. Etapes i Terminis de Desenvolupament.
Els dos polígons que es desenvolupen per cooperació PA14.1 i PA 14.4 s’han tramitar abans de dos anys
una vegada aprovada la modificació de planejament.
El projecte de millora de la xarxa d’aigua potable s’ha de desenvolupar durant els dos primers anys una
vegada aprovada la modificació de planejament.
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TÍTOL II ‐ NORMES URBANÍSTIQUES.
Article 11. Modificació de l’article 291 respecte Zones i Subzones.

Article 12. Modificació de l’article 292 respecte Agrupacions de parcel∙les en Ciutat Jardí Extensiva.

Atenent a l’ús predominant, plurifamiliar o unifamiliar, a la intensitat de l’ús i percentatge
d’ocupació de la superfície de la parcel∙la es distingeixen dues zones i vàries subzones amb una
subclassificació en tipus segons les condicions de parcel∙lació existents.
Zona habitatge Plurifamiliar (7)
Ciutat de Jardí intensiva

En parcel∙la de 400 m2

7a

Ciutat Jardí Extensiva

En parcel∙la de 800 m 2

7b

S’incorpora un nou apartat en l’article 292.
“h. Es delimita el conjunt de parcel∙les dels polígons PA14.1, PA14.6, PA 14.10 del sector
d’aiguafreda amb qualificació de ciutat Jardí Extensiva com uns àmbits on es permet expressament
l’agrupació de parcel∙les d’acord amb les previsions de l’article 292.3.
En aquests casos la reducció de edificabilitat s’estableix en:
Parcel∙les
Agrupades

Percentatge de Reducció ( %)

Zona Habitatge Unifamiliar (8)
Ciutat Jardí semi – intensiva

2 parcel∙les

10

3 parcel∙les

15

4 parcel∙les

18

5 parcel∙les

22

6 parcel∙les

25

En parcel∙la de 400 m2

8a4

En parcel∙la de 600 m2

8a6

Ciutat Jardí Extensiva
En parcel∙la de 800 m2

8b8

En parcel∙la de 1000 m2

8b10

En parcel∙la de 1200 m2

8b12
8b12 / PA 14.1

Per a l’agrupació de parcel∙les serà necessari seguir el tràmit de concreció de volums previst en
l’article 45 del Decret 64/2014 el qual es podrà fer, doncs, en el tràmit de llicència.“

8b12 / PA 14.6
8b12 / PA 14.10
8b12 / PA 14.4A
En parcel∙la de 1800 m2

8b12 / PA 14.4B

Ciutat Jardí Dispersa
En parcel∙la de 1500 m2

8c15

En parcel∙la de 2000 m2

8c20

Article 13. Modificació article 297 per agrupació de parcel∙les.
Es modifica l’apartat a) de l’article 297 als efectes de tenir en compte els usos previstos en cas d’agrupació
de parcel∙les.
“a. Habitatge. Habitatge unifamiliar. En cas de les agrupacions de parcel∙la en els polígons PA14.1,
PA14.6, PA 14.10 segons article 292 es permetrà l’habitatge plurifamiliar limitat al nombre màxim
d’unitats segons al nombre de parcel∙les inicials abans de l’agrupació o el nombre de parcel∙les
mínimes possibles en el conjunt“

8c20 / PA14.9

La resta de paràmetres de la Zona 8b12/PA14.4B es correspon amb la zona 8b12.
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Article 14. Modificació article 298 regulació de la agrupació en algunes subzones.

Article 15. Modificació article 298.4 regulació gàlib implantació edificació PA 14.1 i PA14.6

S’afegeix el punt 7 a l’article 298

Es modifica el punt 4

7.‐ Agrupació de parcel∙les en les zones 8b12 – PA 14.1 , 8b12 – PA14.6 i 8b12 – PA14.10.
En l’àmbit de parcel∙les incloses dins els polígons PA14.1, PA14.6, PA 14.10 es tindran en compte els
següents requeriments estètics en cas d’agrupació de 2 o més parcel∙les:

4. Separacions a espais contigus. La situació relativa de l’edificació respecte l’alineació oficial i dels
contigus de la parcel∙la, haurà de respectar les següents distàncies:
Subzona

Façana

Ciutat Jardí Semiintensiva

3m

3m

 La edificació s’implantarà de manera agrupada.

Ciutat Jardí extensiva

5m

3m

 La separació a veïns s’incrementarà fins a

Ciutat Jardí dispersa

5m

5m

IMPLANTACIÓ EDIFICACIÓ

Lateral / Fons

o 10 metres en agrupacions de 4 a 5 habitatges

En la zona 8b12 / PA 14.1 i en la zona 8b12/ PA14.6 s’estableix un gàlib de implantació de la edificació en
les parcel∙les situades a límit de l’àmbit i del sòl urbà. Aquest gàlib es fixa gràficament sobre el plànol de
zonificació. En el PA14.1 és de 30 metres i en el PA 14.6 és de 40 metres.

o 15 metres en agrupacions de 6 habitatges

Article 16. Modificació article 292.6 respecte les alçades de les edificacions.

o 7 metres en agrupacions de 2 a 3 habitatges

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Es modificació del punt 6 de l’article 292

Qualsevol llicència de agrupació / edificació haurà d’aportar un estudi d’Integració Paisatgística per
justificar la integració i inserció de l’edificació en l’entorn. Aquest estudi ha de incorporar la
definició de les rasants d’implantació de la edificació.

6. Alçada màxima . A més del que es diposa en les condicions generals sobre alçades i profunditats
edificables d’aquestes normes, els edificis no superaran el màxima de dues plantes, ni l’alçada
màxima de set metres sobre cada punt natural del terreny.

L’estudi d’integració paisatgística vetllarà pel manteniment dels talussos rocosos en façana amb els
diferents vials realitzant la mínima intervenció necessària per l’accés peatonal i rodat. En tot cas es
podrà plantar espècies vegetals que millorin la integració paisatgística del mateix.

En les zones 8b12 – PA 14.1 , 8b12 – PA14.6 i 8b12 – PA14.10 es limitarà l’alçat aparent exterior de
la edificació amb la finalitat de millorar la integració paisatgística de la edificació. Aquesta limitació
serà de 6 metres equivalent a dues plantes pis.

Els volums dels diferents cossos de edificació no podran ésser continus i serà necessari que
prevalgui el buit sobre el ple amb la finalitat de dotar l’àmbit d’edificacions menys massives. Es
generaran buits tant en planta com en alçat entre els diferents cossos d’edificació tot creant un joc
de volums buits i plens de tal manera que l’espai verd entri dins el volum edificat.
En cas de l’existència de murs de pedra seca l’estudi d’integració paisatgística n’haurà d’estudiar la
seva conservació i en cas de afectació el seu trasllat i reposició.
Es tindrà en compte en la seva part aplicable els articles 167, 177.2, 178.1, 179.1, 180.3 i 182
La Validació de l’estudi d‘Integració Paisatgística és un element indispensable per obtenció de la
llicència.

Article 17. Modificació article 292 respecte a requisits respecte les aigües pluvials
S’afegeix el punt 8 a l’article 292
8.‐ En les zones 8b12 / PA 14.1, 8b12 / PA 14.6, 8b12 / PA 14.10, 8b12 / PA 14.4A, 8b12 / PA 14.4B,
8c20 / PA 14.9 per tal de reduir la escorrentia superficial també es preveu que en el moment de la
realització del projecte arquitectònic es faci una previsió d’un dipòsit de 15 m3 per parcel∙la mínima
que reculli les aigües de totes les cobertes i també de les terrasses pavimentades. Aquesta aigua
s’haurà de reutilitzar pel reg de la zona enjardinada.
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En el sector Aiguafreda la parcel∙la mínima de les diferents subzones resulta:

Article 18. Modificació article 301 respecte les densitats en la zona 9
Es modifica l’article 301



9c1/PA14.6

Parcel∙la mínima 15.000 m2

Les densitats màximes admissibles en les subzones són:



9c2/PA14.5

Parcel∙la mínima 15.000 m2



9c3/PA14.4

Parcel∙la mínima 15.000 m2



9b1

Subzona
9a

Densitat Hab/Ha
30 Hab/Ha

M2 Solar / Hab
2

330 m sòl net / Habitatge
50 m2 s.t./Habitació

9b
9c

17 Hab/Ha

580 m2 sòl net / Habitatge

9f

Segons Annex 3

Segons Annex 3.

9c1/PA14.6

9.29 Hab/ Ha amb un màxim de 17 Habitatges



9c2/PA14.5

8.23 Hab/Ha amb un màxim de 25 Habitatges



9c3/PA14.4

9.75 Hab/Ha amb un màxim de 24 Habitatges.

Article 20. Modificació article 303.3 respecte la ocupació
Es modifica l’article 303.3

En el sector Aiguafreda la densitat de les diferents subzones 9c resulta:


Parcel∙la mínima 950 m2

303.3. Ocupació. L’ocupació màxima de la edificació respecte la superfície de la parcel∙la serà la
corresponent als percentatges següents:

En la zona 9c3 es computa tant la superfície edificable com la de jardins protegits.
Article 19. Modificació article 303.2 respecte la parcel∙la mínima
Es modifica l’article 303.2
303.2. Parcel∙la mínima. Les parcel∙les mínimes corresponents a cada subzona són les següents
Subzona

M2 Solar / Hab

9a Poblat Típic

1.000 m2

9b. Hoteler Opcional

5.000 m2

9c. Polígons Especials

5.000 m2(*)

9d. Hoteler

5.000 m2

9e. Campaments de Turisme

10.000 m2

Subzona

Ocupació

9a Poblat Típic

50 %

9b. Hoteler Opcional

25 %

9c. Polígons Especials

20 %

9d. Hoteler

35 %

9e. Campaments de Turisme

20 %

En totes les subzones inclòs ( 9c1/PA14.6, 9c2/PA14.5, 9c3/PA14.4 ) s’admet un ocupació addicional del 5
% per a edificacions auxiliars i serveis generals i del 7 % per a instal∙lacions esportives descobertes.
En el sector Aiguafreda la ocupació permesa en planta soterrani de les diferents subzones 9c1/PA14.6,
9c2/PA14.5, 9c3/PA14.4 podrà assolir el 30 % inclòs a fora de la projecció de l’edificació principal i dins dels
espais de retranqueig obligatoris a llindar i a vial per tal de poder connectar les plantes soterranis de les
diferents unitats edificatòries i amb la finalitat última que es persegueix és la millor integració de l’edifici.
Pel que fa a la ocupació de l’edifici en les subzones 9c1/PA14.6, 9c2/PA14.5, 9c3/PA14.4 es podrà estendre
també fins al 30% sempre que es millori la integració paisatgística del volum i per tal de causar un menor
impacte.

(*) La parcel∙la mínima admissible per a la clau 9c podrà ser inferior a l’assenyalada en els casos que procedeixin de
segregació o divisió formulades n'escriptura pública amb anterioritat a la vigència de la revisió i adaptació al Text
refós de la Llei del Sòl de 1976, del Pla Municipal de Begur aprovat en 1982, i que no hagin estat objecte de
segregacions posteriors. També seran admissibles les parcel∙lacions amb llicència municipal aprovada abans de
l’entrada en vigor del PGMO de 1989.

En la zona 9c3/PA14.4 es grafia una superfície que no podrà ésser ocupada per les futures edificacions amb
la finalitat de protegir els jardins històrics existents. La superfície d’aquests jardins computa als efectes de
ocupació total de la parcel∙la.
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S’estableix el següent índex de edificabilitat per les diferents subzones del sector Aiguafreda.

Article 21. Modificació article 303.4 respecte les separacions
Es modifica l’article 303.4
303.4. Separacions. La situació relativa de l’edificació respecte de l’alineació oficial i dels contigus de la
parcel∙la, haurà de respectar les següents distàncies
Subzona

Façana

Lateral / Fons

Entre Edificis

9a Poblat Típic

5m

3m

Igual a l’alçada

9b. Hoteler Opcional

5m

5m

Igual a l’alçada

9c. Polígons Especials

5m

5m

Igual a l’alçada

9d. Hoteler

5m

5m

Igual a l’alçada

9e. Campaments de Turisme

5m

5m

Igual a l’alçada

9c1/PA14.6

Separacions a Façana, Lateral i fons : 10 metres



9c2/PA14.5

Separacions a Façana, Lateral i fons : 10 metres



9c3/PA14.4

Separacions a Façana, Lateral i fons : 5 metres



9b1

Edificabilitat

9c1/PA14.6

0.39 m2 st / m2 sòl

9c2/PA14.5

0.30 m2 st / m2 sòl

9c3/PA14.4

0.31 m2 st / m2 sòl

9b1

0.50 m2 st/m2 sòl

Article 23. Modificació article 303.6 respecte la alçada reguladora i el nombre màxim de plantes
Es modifica l’article 303.6:
L’alçada i nombre màxim de plantes permesa serà de 7 metres, corresponent a dues(2) plantes, sobre cada
punt del perfil natural del terreny, per les subzones 9a, 9b, 9c, 9e i de 10 metres corresponents a tres (3)
plantes per la subzona 9d.

En el sector Aiguafreda s’estableixen aquestes separacions.


Subzona

En la zona 9c3/PA14.4 donat la situació de protecció dels jardins històrics es considerarà com a perfil
natural del terreny el perfil actual ja transformat. Aquest perfil garanteix un millor encaix i una millor
integració paisatgística.

Separacions a Façana, Lateral i fons : 0 metres

Aquestes separacions podran ajustar‐se mitjançant la redacció d’estudi volumètric de l’ordenació dintre la
tramitació del projecte d’obres.
Article 22. Modificació article 303.5 respecte la edificabilitat.
Es modifica el punt 5
L’index de edificabilitat neta aplicable a cada subzona és el següent:
Subzona

Edificabilitat

9a Poblat Típic

1.00 m2 st / m2 sòl

9b. Hoteler Opcional

0.60 m2 st / m2 sòl

9c. Polígons Especials

0.30 m2 st / m2 sòl

9d. Hoteler

1.00 m2 st / m2 sòl

9e. Campaments de Turisme

0.20 m2 st / m2 sòl

Article 24. Modificació article 303 respecte a requisits respecte les aigües pluvials
S’afegeix el punt 8
8.‐En les zones 9c1/PA14.6, 9c2/PA14.5, 9c3/PA14.4 i 9c/PA14.4 per tal de reduir la escorrentia superficial
també es preveu que en el moment de la realització del projecte arquitectònic es faci una previsió d’un
dipòsit de 15 m3 per unitat edificatòria que reculli les aigües de totes les cobertes i també de les terrasses
pavimentades. Aquesta aigua s’haurà de reutilitzar pel reg de la zona enjardinada.
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Article 25. Modificació article 305 respecte les condicions estètiques

Article 26. Àmbit AA‐Puig Rodó.

Es modifica l’article 305

En aquest àmbit només es podran desenvolupar els usos de zona verda previstos en el POUM. En tot cas
podrà ubicar un mirador amb el seu corresponent aparcament.

1. La composició dels edificis s’ajustarà a les condicions físiques de l’entorn, no admetent‐se en les zones
d’arbrat la utilització del color blanc com a tractament general de les façanes, ni que l’alçada dels edificis
superi la de l’arbrat existent.
2. En la composició arquitectònica es tendirà a la incorporació de les invariants pròpies de la rica tradició
arquitectònica de la comarca geogràfica, evitant la incorporació de formes i elements propis d’altres
regions. Es prohibeix el mimetisme o la caricatura dels estils històrics i de l’arquitectura popular.

Pel que fa al sistema de serveis tècnics només es permetrà l’ampliació del dipòsit existent de manera semi‐
soterrada o bé situar dipòsits de prevenció d’incendis.
Es permetrà el manteniment i conservació del vial existent, com a accés a la zona de serveis tècnics
existents i al mirador.
Article 27. Execució obres en Edificis i Parcel∙les ubicats dins polígons d’Actuació.

En les subzones 9c1/PA14.6, 9c2/PA14.5, 9c3/PA14.4 i es tindran en compte els següents requeriments
estètics:
IMPLANTACIÓ EDIFICACIÓ
La edificació s’implantarà de manera agrupada

En les parcel∙les i edificis situades dins polígons d’actuació fins que no estigui desenvolupat el
corresponent Projecte d’Urbanització i Projecte de Reparcel∙lació, només si podran dur a terme obres de
reparació i consolidació
Una vegada es disposi els instruments de gestió ( Projecte de Urbanització i Projecte de Reparcel∙lació) es
podrà procedir a la construcció simultània de la edificació i urbanització condicionada a l’aportació del
corresponent aval per la totalitat de les obres de urbanització.

INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
Qualsevol llicència de agrupació / edificació haurà d’aportar un estudi d’Integració Paisatgística per
justificar la integració i inserció de l’edificació en l’entorn. Aquest estudi ha de incorporar la
definició de les rasants d’implantació de la edificació.

No es procedirà a concedir la primera ocupació fins que no estiguin finalitzades i rebudes per l’Ajuntament
de Begur les obres d’Urbanització.

L’estudi d’integració paisatgística vetllarà pel manteniment dels talussos rocosos en façana amb els
diferents vials realitzant la mínima intervenció necessària per l’accés peatonal i rodat. En tot cas es
podrà plantar espècies vegetals que millorin la integració paisatgística del mateix.

Article 28. Acabats de Urbanització
Els diferents projectes d’urbanització que es redactin han de tenir en compte els següents paràmetres:

Els volums dels diferents cossos de edificació no podran ésser continus i serà necessari que
prevalgui el buit sobre el ple amb la finalitat de dotar l’àmbit d’edificacions menys massives. Es
generaran buits tant en planta com en alçat entre els diferents cossos d’edificació tot creant un joc
de volums buits i plens de tal manera que l’espai verd entri dins el volum edificat.
En cas de l’existència de murs de pedra seca l’estudi d’integració paisatgística n’haurà d’estudiar la
seva conservació i en cas de afectació el seu trasllat i reposició.

La urbanització de les voreres es realitzarà amb paviment colorejat amb llambordes tipus municipal.
Qualsevol reparació de paviment que es faci serà enderrocant tot el paviment entre juntes.
En camins peatonals es podrà acabar el paviment amb formigó colorejat color ocre – terrós.

Es tindrà en compte en la seva part aplicable els articles 167, 177.2, 178.1, 179.1, 180.3 i 182
La Validació de l’estudi d‘Integració Paisatgística és un element indispensable per obtenció de la
llicència.
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Disposició Transitòria
1.‐ En relació a les parcel∙les que no acompleixin la parcel∙la mínima, serà d'aplicació les
disposicions que aquest respecte consten en el POUM, en especial la primera, ‐ si bé referida al article 108
del TRLUC‐, segona i tercera, així com l'article 243 de la normativa del POUM, que estableix:
Art. 243.‐ Superfície l dimensions de la Parcel∙la
1. Les superfícies i dimensions mínimes de les parcel∙les es descriuen detalladament en les ordenances particulars de les
diferents zones .
2. Com excepció a les condicions que s'estableix en les ordenances particulars de cada zona, s'admeten parcel∙les de
superfícies i longituds de façanes més petites quan obeeixin a un dels casos següents:
a. Quan s'ajustin als Plans Parcials aprovats amb anterioritat a l'entrada en vigor del PGMO del 1989 í procedeixin de
parcel∙lació o segregació amb llicència
b. Parcel∙les existents entre altres ja construïdes, o amb impossibilitat d'obtenir els mínims exigits.
c. Parcel∙les resultants d'actuacions puntuals ‐actuacions arnades en sòl urbà convenis urbanístics, ... ‐ en
desenvolupament de les determinacions d'aquest Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
En aquests casos, els índexs d'edificabilitat neta expressats en les ordenances particulars de cada zona es reduiran en la
mateixa proporció en què la parcel∙la tingui reduïda la seva superfície respecte de la mínima exigida. Els paràmetres
d'ocupació, separacions i alçades seran els que corresponen a cadascuna de les zones.

i en conseqüència per definir la parcel∙la mínima que, en el seu cas establís el POUM per cada Polígon que
ara es objecte d'aquesta modificació, es tindran en compte les disposicions anteriors així com a la
comparativa de les parcel∙lacions dels plans inicials, i la seva coincidència o no amb el cadastre.
2.‐ Els Polígons i zones admetran en el moment de la gestió ajustos dels seus límits en la proporció
màxima d'un 3%, quan concorrin circumstàncies que així ho justifiquin, en especial, quan el límit del
polígon, es sobreposés en petites porcions de parcel∙les que estan fora del Polígon concret.
Advocada Col∙laboradora.

Laura Corsunsky Zeitune
Advocada Urbanista.

L’Autor de la Modificació Puntual.

Xavier Frigola i Mercader
Enginyer de Camins i Urbanista.
Núm. Col∙legiat. 19.014
Begur, Maig de 2018
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lls

els

c/ Llevant
c/

e
Oc

d
lls
Co

a

c/ Llevant

mí

a
c/ C

Observacions:
Les

ja edificades

participaran en els costos

de la xarxa d'enllumenat, costos associats a la

uafr

'Aig

c/ d

eda
c/

d'A

igu
afr
e

da
a

Resta de parcel·les participen en tots els costos.

Escala 1/4000
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c/ Puig dels Oce

c/

lls

ed
sM

Qualificació Urbanística: 8b12-PA14.1

Sa Sal

Tipus Ordenació:

a
c/ C

de
Vell
mí

Sa

Tun

Vell

de

Sa

Tun
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PA 14.3 - REC DE SA MURTRA
Situació i Delimitació:
Superfície total: 13.900 m2
Quadre de superfícies

T
M
T
DP
PM
-D
ST

SP
P
-D

T

M

PA14.3 - Rec de Sa Murtra - 1
Objectius:
·
·
ntiga
c/ S'A

·

Tipus Ordenació:
Qualificació Urbanística: 9b
Usos: Segons normativa 9b
Domini públic hidràulic: El desenvolupament

del

afectat per les condicions imposades a l'article 161

PA14.2 - Pla d

Tipus de sòl:
Cessió aprofitament mig: No

PA14.5 - Ctra S'Antiga

Edificabilitat.

c/ S'Antiga

Densitat

PA14.7 - Rec de Sa Murtra -2

Sistema d'Actuació

c/ Puig R

odó

Pla Etapes: 1er i 2on Sexeni

odó

Escala 1/2000
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c/ I

AA - Puig Rodó

lles

Me

des

c/

Ille

s

M

ed

es

ig R
c/ Pu

c/ S
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aN
au

PA14.7 - Rec de Sa Murtra -2

da
rdu
Pe

da

PA 14.4 - PLATJA D'AIGUAFREDA

c/ Puig R

odó

u
rd

ig R

c/ Pu

es
egr

sN

e
c/ S

T

c/ I

SP-DPM

PA14.1 - Aiguafreda
PA14.5 - Ctra S'Antiga
arb
í

es
/S

g
Ne

s
re

c/ G

c

es
ed

ig

Ille

d'A

ed
a

re
da

c/ S'A

c/

Pu
ig

igu
afr

d'

Ai
gu
af

sM

30.00

c/

Pu

ntiga

c/

PA14.1 - Aiguafreda

Objectius:

PA14.1 - Aiguafreda

·

c/

p
Ca

Sa

Sa

l

·

c/

·

M

as

c/

Ju
ve
n

Ca

p

tu

·

Sa

t

Sa
l

PA14.1 - Aiguafreda

·
· Connexions Xarxa aigua i Clavegueram a xarxa troncal cala aiguafreda.

l

Tipus Ordenació:

C
c/

Qualificació Urbanística: 9c / 9c3 / 8b12-PA14.4A / 8b12-PA14.4B

ap

Sa

Sa

PA14.4 - Platja d'Aiguafreda

PA14.4 - Platja d'Aiguafreda

c/ M
as

Usos: Segons normativa 9c / 8b12

Juv

ent

Domini públic hidràulic: El desenvolupament

del

ut

afectat per les condicions imposades a l'article 161
SP-DPMT

Tipus de sòl:

ST-DPMT

ed
igu
d'A
c/

Sal
p Sa

Edificabilitat.

c/ Ca

Densitat
Es

constituir una

administrativa de

als

da

per

d'

Ai

gu

af

re

Sistema d'Actuació:

DPMT

afr

Cessió aprofitament mig: No

a

PA14.6 - Aiguafreda 2

c/

Pla Etapes

e

c/

afr
igu
d'A

Ca
c/

ells

al
aS
pS

c/ Puig dels Oc

da

Sa
c/ Cap

Sal

Observacions:

PA14.9 - Pic dels Ocells

Escala 1/3000
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DP

MT

ST

-DP

MT

SP
-D

PM

T

DPMT
T
ST-DPM

lles
M

ede
s

Quadre de superfícies

c/ S'Antiga

c/

Ille

s

Superfície total: 60.108 m2

odó

Sa

Pe

M
ed
es

Situació i Delimitació.:

c/

u
Na
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PA14.3 - Rec de Sa Murtra - 1

PA 14.5 - Ctra S'Antiga
Situació i Delimitació.:
Superfície total: 37.963 m2
Quadre de superfícies

ntiga

c/ S'A

PA14.2 - Pla de la Cova

PA14.5 - Ctra S'Antiga

c/ S'Antiga

PA14.7 - Rec de Sa Murtra -2

Objectius:
·

odó

·
c/ Puig R

·
·

Tipus Ordenació: Agrupada
Qualificació Urbanística: 9c3

M

afectat per les condicions imposades a l'article 161

Me
des

Tipus de sòl:
Edificabilitat.

c/ I
lles

Cessió aprofitament mig: No

AA - Puig Rodó

Densitat

c/ S'Antiga

Ille
s

del

ed

c/ Pu

c/

Domini públic hidràulic: El desenvolupament

es

odó
ig R

Usos: Segons normativa 9c

PA14.1 - Aiguafreda

gr

e
sN

PA14.5 - Ctra S'Antiga

Sistema d'Actuació
í

c/

c/ G
arb

c/

ed
es

PA14.1 - Aiguafreda

ig

uig

d'

Ai

afr
ed
a

PA14.1 - Aiguafreda
Escala 1/2000
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d'A

igu

gu
af
re
da

c/ S'A

c/

Ille

sM

30.00

Se

c/
P

Pu

ntiga

Pla Etapes: 1er Sexeni i 2on Sexeni

es

p

c/

Ca

Sa

l
Sa

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN ELS ÀMBITS P-14, P14.4, AA-PUIG RODÓ i AA-4
PA14.1 - Aiguafreda

PA 14.6 - Aiguafreda 2

Ga

c/

30.00

rbí

PA14.1 - Aiguafreda

Situació i Delimitació.:
Superfície total: 120.612 m2

es

ed

Quadre de superfícies

Il

rbí
Ga

c/

M
les

PA14.6 - Aiguafreda 2

c/ Ca
p

Sa S
a

l

c/

PA14.6 - Aiguafreda 2

c/ Ga

rbí

Objectius:
·

PA14.6 - Aiguafreda 2

es

ed

·

c/

·

M

s
Ille

40.00

a
ed

fr
ua

Tipus Ordenació:
Qualificació Urbanística: 8b12 - PA14.6 i 9c1

c/

Usos: Segons normativa 8b12 i 9c

Sa

Sa

l

c/

40.00

afectat per les condicions imposades a l'article 161

Ille
sM
ed
es

PA14.1 - Aiguafreda

Tipus de sòl:

ap
/C

Cessió aprofitament mig: No

Sa

l
Sa

c

Edificabilitat.

PA14.6 - Aiguafreda 2

Densitat
Sistema d'Actuació

'A
c/ d

igua

a

fred

Pla Etapes: 1er i 2on Sexeni
PA14.1 - Aiguafreda

t

n
va

le

L
c/

c/ Llevant

c/ Llevant

a
red

uaf

'Aig

c/ d

c/

d'A
i

gu
afr

ed

a
ll de

Sa

Tun

a

Ve
mí

a

c/ C

PA14.8 - Camí Vell de Sa Tuna

Escala 1/2000
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a Tuna

PA14.10 - Ctra Sa Tuna
Ctra S

del

c/

Domini públic hidràulic: El desenvolupament

p
Ca

ig
d'A
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PA 14.7 - REC DE SA MURTRA - 2
T
M
T
DP
PM
-D

ST
SP
T
PM

-D

Situació i Delimitació:
uns terrenys amb al carrer de S'Antiga al costat del Rec de la Murtra. Els terrenys es
conformen amb dues porcions independents.
Superfície total:

PA14.3 - Rec de Sa Murtra - 1

ntiga
c/ S'A

Objectius:
·
·
·

Tipus Ordenació:
Qualificació Urbanística: 9b

PA14.5 - Ctra S'Antiga

c/ S'Antiga

Usos: Segons normativa 9b
Domini públic hidràulic: El desenvolupament

del

afectat per les condicions imposades a l'article 161

PA14.7 - Rec de Sa Murtra -2
Tipus de sòl:
Cessió aprofitament mig: No
odó

Edificabilitat.
Sistema d'Actuació

c/ Puig R

Densitat
.

Pla Etapes: 1er i 2on Sexeni
dó

c/ I
lles

Me

des

c/

Ille

s

M

ed

es

o
ig R

c/ Pu

AA - Puig Rodó
PA14.1 - Aiguafreda

c/ G

arb

í

PA14.5 - Ctra S'An

c/

c/

Tecplan Enginyeria i Urbanisme - Tel 972 41 53 11 - www.tecplan.cat

ed
e
Ille

sM

30.00

c/

Pu

ig

Escala 1/2000

Ro

dó

s

PA14.1 - Aiguafreda

Pu

ig

d'

Ai

gu
af

re

da
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SP-DPMT

PA 14.9 - Pic dels Ocells

ed

a

ST-DPMT

c/
d

'A i
gu

afr

DPMT

Situació i Delimitació.:
Superfície total: 24.340 m2

Objectius:
·
·

cells

DP

ST

c/ Puig dels O

c/ Cap

l
Sa Sa

Quadre de superfícies

MT

-DP

MT

SP

-DP

MT

PA14.9 - Pic dels Ocells

Tipus Ordenació:
Qualificació Urbanística: 8c20
Usos: Segons normativa 8c20
Domini públic hidràulic: El desenvolupament

del

afectat per les condicions imposades a l'article 161

c/
P

ui
g

Tipus de sòl:

lls

Cessió aprofitament mig: No

el

cd

Edificabilitat.

ce
sO

i
/P

c

Densitat

PA14.9 - Pic dels Ocells

Sistema d'Actuació
Pla Etapes: 1er Sexeni.

dada
c/ Sa Fora

s
ell

c/

s
oll

l
de

c
sO

C

a

í
am
c/ C

ld
Vel

a
eS

Tun

Escala 1/2000
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c/
Ca
mí
V

ell

de

Sa

Tu
na

de
ls

O

ce
lls
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a

ed

afr

PA 14.10 - Ctra de Sa Tuna

c/

p
Ca

Sa

l
Sa

c/

igu
d'A

ed
e

s

40.00

Ille

sM

Situació i Delimitació.:
c/

Superfície total: 52.425 m2

al

S
Sa
ap

Quadre de superfícies
c/

C

PA14.6 - Aiguafreda 2
a

fred

igua

t

an

ev

'A
c/ d

l
/L

c
c/ Llevant

PA14.1 - Aiguafreda
c/ Llevant

'A
c/ d

Objectius:

igua

a
fred

c/

d'A

igu

afr

· Acabament dels Serveis

ed

a

·

Tipus Ordenació:

Sa

a
Tun

am

c/ C

Qualificació Urbanística: 8b12 / PA14.10 i 9b

PA14.8 - Camí Vell de S

Usos: Segons normativa 8b12 i 9b
Domini públic hidràulic: El desenvolupament

ll de
í Ve

del

afectat per les condicions imposades a l'article 161
Tuna

PA14.10 - Ctra Sa Tuna
Ctra S
a

Tipus de sòl:
Cessió aprofitament mig: No
Edificabilitat.
Densitat
Ctra Sa

Sistema d'Actuació

Tuna

Pla Etapes: 1er i 2on Sexeni

Ctr

aS

aT

una

Observacions:

Escala 1/2500
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