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Memòria de la informació 
 

1. Marc Territorial 

Descripció general 
 
El terme municipal de Cadaqués, de 26,44 km2, s’estén al sector de llevant de la península del Cap de 
Creus, extrem més oriental de la península Ibèrica, en terrenys accidentats pels vessants finals de la 
serra de Rodes, que en contacte amb la mar formen una costa extremament articulada. A llevant limita 
amb la Mediterrània, mentre que per ponent ho fa amb els municipis de Roses i del Port de la Selva. 
 
Comprèn la vila de Cadaqués, cap de municipi, al fons de la badia del mateix nom, l’antic nucli pescador 
de Portlligat i diverses urbanitzacions de tipus residencial i turístic. La població censada del municipi és 
de 2.860 habitants segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2009). 
 
Cadaqués, donada la seva ubicació geogràfica, disposa d’una única carretera que uneix el seu municipi 
amb el municipi veí de Roses, la GI-614, la qual presenta un traçat de poc més de 5 km per l’interior del 
seu terme municipal. Així mateix, a l’alçada del Coll de Perafita, però ja a fora dels límits municipals, 
aquesta carretera presenta un giratori des del que també es pot prendre la GI-613, que uneix aquest punt 
amb l’altre municipi veí del Port de la Selva. 
 

Font: Elaboració pròpia 
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El medi físic 

Morfologia, el relleu i el paisatge 
 
L’estructura orogràfica dels sistemes naturals que conformen el territori ha estat en el passat, i ho és 
encara, un factor d’aïllament físic que ha comportat unes característiques diferencials en relació al 
conjunt del territori veí i que avui podem anomenar com la plana de l’alt Empordà. 
 
La carena de la muntanya del Pení (613 m. d’altitud), que domina la vila de Cadaqués pel sud-oest, amb 
la seva característica silueta, i separa el terme del de Roses, i la carena del puig dels Bufadors (443 m. 
d’altitud) vers el nord-oest, al límit amb el terme del Port de la Selva, encerclen el territori i li donen el 
caràcter de península difícilment assequible des de l’interior del país. 
 
Cadaqués ha estat doncs, una població amb la mar com a única porta de sortida amb la costa àrida 
plena de penya-segats que s’alternen amb puntes i entrants poc enlairats sobre el mar. 
 
Aquesta costa tan accidentada del territori del terme municipal s’inicia al Sud, a cala Jóncols i contínua, 
amb paisatges solitaris i aspres, per la punta de Sa Figuera i el petit entrant on desemboca el torrent Bo 
fins al promontori que tanca per llevant cala Nans - damunt el qual hi ha el far de Cala Nans, construït al 
1864 -, extrem de migdia de la badia de Cadaqués, la badia més resguardada i profunda de la Costa 
Brava. Les aigües de les torrenteres que davallen de les muntanyes que l’encerclen han configurat la 
badia amb diverses calanques: després de Cala Nans i dels illots des Cucurucú de sa Cebolla, sa Conca 
rep la riera de Sant Pius V, la platja del Llaner Petit, la Jorneta, la del Llaner Gros, la riera de Palau i sa 
Riera, la més important, desemboca ara a la platja Gran, a l’esquerra del nucli antic i marca el fons de la 
badia; aquesta continua després amb les cales des Poal i des Pianc i acaba a cala Ros i la punta 
Oliguera, a migdia de la qual s’alça l’illot rocós des Cucurucú, a l’entrada de la badia, i l’illa de S'Arenella. 
La costa continua per la zona rocosa des Caials i amb la badia de Portlligat, tancada per l’illa del mateix 
nom (Portlligat), la més extensa del terme. 
 
La platja de S’Alqueria i cala Guillola amb el Jonquet a migdia precedeixen el gran promontori del Cap de 
Creus, d’accidentada morfologia, amb alts penya-segats de roques grises, damunt el qual s’alça un far 
del 1853. A migdia del promontori s’obren cala Bona, la Jugadora, i la Fredosa, davant el seu extrem hi 
ha l’illot de la Massa d'Ors. 
 
Pel que fa al paisatge del terme municipal cal distingir les seves varietats fonamentals, entre la costa, el 
Cap de Creus i la resta de territori muntanyenc que conforma el terme. 
 
Tots els paisatges cadaquesencs tenen unes característiques comunes com són la sequedat, l’aspró dels 
terrenys rocosos i en general les muntanyes que configuren una costa accidentada amb forces penya-
segats, cales i illes o illots. 
 
Una de les característiques més destacables és el paisatge del Cap de Creus, on les roques han estat 
transformades per efectes de l’erosió amb veritables escultures naturals esquitxades de crestes i forats o 
buits configurant un conjunt únic que cal protegir de les reiterades malmeses que ha sofert degut 
precisament a l’atracció que exerceixen aquestes roques tan singulars. 
 
Una altra característica paisatgística és produïda per l’obra de l’home i apareix gairebé per tota la resta 
del terme, sobretot a les muntanyes que envolten la vila de Cadaqués; es tracta dels marges o murets de 
contenció de terres construïts amb la pedra seca pels pagesos amb la intenció d’aprofitar i fer possible el 
conreu de les antigues vinyes escrutant el màxim terreny possible atesos els pendents que ofereix la 
topografia del territori. El color de la pedra característica de Cadaqués es fosc per tractar-se de pedres 
pissarroses i el matoll baix que ha crescut (brucs, etc.) recolzat en aquests murets també presenten color 
fosc perquè sovint és cremat. Aquests marges o murets han coronat de bancals la major part de les cotes 
topogràfiques de les muntanyes properes al nucli de Cadaqués, constituint, encara avui, una 
característica per llur forma i color paisatgística de primera magnitud. 
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Font: Elaboració pròpia 

Climatologia 
 
Les dades utilitzades per descriure la climatologia del municipi s’han obtingut del Servei de Meteorologia 
de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
 
El clima de Cadaqués és Mediterrani Litoral Nord, sec subhumit, segons l’índex d’humitat de Thornthwait, 
amb una temperatura mitjana anual d’uns 15-17º i una amplitud tèrmica anual de 14 a 16º. La 
temperatura mitjana a l’estiu és al voltant dels 25º i a l’hivern entorn als 8º, sent l’oscil·lació de la 
temperatura mitjana mensual d’uns +/- 5º. 
 
La distribució de la precipitació és irregular amb un total anual escàs. A grans trets el període estival és el 
menys plujós i que al llarg de la resta de l’any, no hi ha un període de pluges intenses Es defineix una 
precipitació mitjana anual al voltant de 550mm . 
 
Pel que fa a la velocitat del vent, cal destacar que els mesos d’hivern i de tardor són els que mostren una 
velocitat del vent mitjana superior. El sentit del vent dominant és el de tramuntana 
 
Referent al règim tèrmic, els hiverns són moderats i els estius són calorosos. El període lliure de 
glaçades comprèn els mesos de maig a setembre. 
 

Geologia 
 
El terme de Cadaqués és enquadrat en la unitat geològica del Cap de Creus que a la vegada s’ha de 
situar a l’extrem oriental de la Zona Axial de la serralada Pirinenca, Conformada per materials Paleozoics 
i Hercinians. A grans trets, la Zona Axial està constituïda per un conjunt de materials rocosos que amb 
anterioritat a la configuració dels Pirineus, ja havien format part d’una altre serralada més antiga 
anomenada Herciniana o Varisca, d’amplada més gran, ja que transversalment s’estenia des de el Sud 
de la Gran Bretanya fins al Nord d’Àfrica. 
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Els materials que actualment conformen la pràctica totalitat de la zona de Cap de Creus deriven de 
sediments de més de 450 milions d’anys. Aquests materials després de ser soterrats a gran profunditat a 
l’interior de l’escorça, per la progressiva deposició d’altres materials, van sofrir fa uns 300 milions d’anys 
processos de plegament i metamorfisme. Aquestes transformacions anaren acompanyades de la intrusió 
i posterior consolidació de materials fosos (magmes que originen roques ígnies). Tot aquest conjunt de 
modificacions foren conseqüència dels moviments orogènic hercinians, anàlegs als que actualment tenen 
lloc als arrels de les grans serralades de plegament. 
 
La constitució geològica en quan als materials i a les estructures internes que avui afloren a la zona de 
Cap de Creus van finir al voltant de fa uns 300 milions d’anys i d’ençà fins a l’actualitat poques 
modificacions han afectat el substrat geològic, exceptuant l’aparició recent dels basalts de Puig Ferral a 
la Vila de Cadaqués, la deposició de les sorres de les valls de les rieres de Roca Negra i de Rubies i la 
formació de dipòsits no consolidats de pendent, de riera i de platja. 
 
La morfologia actual és també un procés recent condicionat per la interacció entre el substrat geològic i 
l’atmosfera, la hidrosfera i la biosfera, incloent aquesta última l’activitat de l’home. En l’aspecte 
geomorfològic cal destacar les singulars formes d’erosió alveolar i les anomenades "taffoni" que l’acció 
meteòrica desenvolupa majoritàriament sobre els esquistos del litoral nord de la península de Cap de 
Creus. 
 
La zona més planera del terme municipal, coincideix amb la zona on està situat el nucli urbà de 
Cadaqués i Port lligat. Igualment en tota la meitat nord del terme municipal, hi ha més espais de 
pendents més suaus que no el sector sud on els pendents són més importants exceptuant el pas dels 
diferents cursos hídrics. Així la majoria d’assentaments urbans se situen al voltant del nucli de Cadaqués 
en forma de taca contínua tendint cap al nord, a la línia litoral. En direcció sud també s’hi ha construït, 
però en una franja més petita, sempre a la línia de costa. La zona de pendents més importants coincideix 
amb el límit oest del municipi, on les pendents són superiors al 20%. En aquest sector hi ha les carenes 
que encerclen Cadaqués cap a l’interior, com La muntanya Negra, el Puig Alt, El Puig Paulí, es Simonets. 
El Pení, Puig de Sa Cruïlla, Puig d’en Manyana, Puig d’en Talla-Rama. 
 

Hidrologia 
 
La xarxa hídrica de Cadaqués no destaca per la importància dels seus cursos d’aigua, malgrat aquest fet, 
hi ha nombroses rieres i torrents que transcorren pel municipi de Cadaqués, la gran majoria 
desemboquen a la riera de Sant Vicenç (principal curs d’aigua) del terme municipal o directament al mar. 
 
La riera de Sant Vicenç neix a l’altura de la Perafita, com a continuació del rec de la Perafita i desemboca 
al mig del nucli de Cadaqués, amb el conseqüent risc d’inundació tal i com es veurà més endavant. 
Uns altres cursos hídrics que poden portar conseqüències són la riera de Port Lligat i el rec d’es Jonquet 
amb possibles afectacions a la cala de Port Lligat i a la cala Jonquet. La riera de Port Lligat neix de la 
unió del rec dels Bucs, que alhora neix al clot des dimoni, i del Rec d’en Barral que neix a l’Oliverar d’en 
Nadal; La riera de Portlligat desemboca a la Cala de Portlligat. Per altra banda el rec d’es Jonquet neix 
en un indret entre els Puig Alt i Puig Alt Petit, a una altura aproximada de 175 metres sobre el nivell del 
mar. Altres cursos fluvials de certa importància del municipi són Sa Rierasa que desemboca a la riera de 
Sant Vicenç just abans que aquesta desemboqui al mar i el Rec des Voltor, per tant pot complicar, en 
períodes puntuals de pluja, el desguàs d’aquestes rieres al mar. 
 
Pel que fa a les aigües subterrànies, en el terme de Cadaqués i del conjunt del Cap d Creus es 
diferencien dues tipologies diferents d’aqüífers: els aqüífers al·luvials i  els aqüífers dels materials pre-
quaternaris.  
 
Els primers els constitueixen sediments quaternaris porosos fonamentalment nivells de graves i sorres 
amb intercalacions de lutites.  
Els materials pre-quaternaris constitueixen aqüífers fissurats. En aquest cas, la permeabilitat dels 
materials que emmagatzemen l’aigua subterrània es deu a discontinuïtats, generalment zones de falla, a 
on la roca original impermeable ha estat fragmentada i triturada esdevenint porosa. 
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La vegetació i la fauna 
 
Els hàbitats naturals del municipi de Cadaqués estan caracteritzats per la gran extensió que recobreixen 
els ambients oberts de vegetació arbustiva. Especialment a causa del fort domini territorial de 
determinats factors climàtics o ecològics, la vegetació forestal climàcica d’alzina o sureda no assoleix al 
municipi una representativitat territorial i superficial massa elevada. 
 
Pel que fa a la vegetació natural, la sureda és el bosc propi de la zona, tot i que les tales i rompudes 
d’altres èpoques i els incendis de la nostra, l’han fet desaparèixer gairebé completament. En queden 
només petits fragments, alguns dels quals tenen el seu origen en replantacions fetes a les vinyes 
abandonades després de la fil·loxera. Es localitzen principalment a l’obaga del Pení.  
D’altre banda, les brolles més o menys denses de brucs representen una etapa avançada de 
reconstrucció de la vegetació natural, en evolució cap al bosc. Només es poden fer en els llocs que 
disposen de prou sòl i humitat. Aquest tipus de brolles no són gaire abundants, i es localitza a les parts 
més altes del terme municipal, i l’àrea de més qualitat es situa als pendissos obacs dels Simonets. 
 
La major part de les terres no conreades sostenen una vegetació de brolla i prats. Es tracta d’estepars, 
argelaguers, timonedes i altres brolles clares, que viuen sobre els sòls més pobres, secs i pedregosos, 
sovint amb afloraments de roca importants. És una vegetació de reconstrucció de la vegetació, que 
s’instal·la en abandonar els conreus, però que pot arribar a ésser permanents si persisteixen els incendis 
i d’altres condicions desfavorables. 
 
Per últim també han estat plantats petits nuclis de pins, de tipus pi blanc o pi pinyer.  
 
Respecte la vegetació litoral, aquesta unitat agrupa aquella vegetació que constitueix un dels elements 
més interessants i originals de la coberta vegetal del terme de Cadaqués, i del litoral català en general. 
Esta constituït per diferents subunitats com són les roques i platges, la vegetació rupícola litoral, amb 
plantes endèmiques de la zona, els pradells litorals, les poblacions d’arbust en forma de coixinets 
espinosos, adaptats a l’acció del vent carregat, les poblacions de càdecs i les restes de màgnea 
provençal, constituïdes per poblacions de lleterassa arbòria. 
 
La vegetació de ribera està formada per fragments de bosquets vora els cursos d’aigua. És un tipus de 
vegetació escassa a la zona considerada. Queden només retalls d’omeda (El Jonquet), de salzeda (riera 
de Cadaqués,...) i d'aloncar (Joncols, Portlligat). 
 
Els aiguamolls, zones sorrenques que retenen aigua lleugerament salada, quedant inundades a l’hivern, 
presenten una interessant vegetació de canyissos, boques, joncs, o prats tendres i alts. Es localitzen a la 
zona de Cap de Creus, a les depressions originades per les bandes mitonítiques. També a la 
desembocadura de la riera de Port-Lligat. 
 
Els conreus principals són les oliveres, les oliveres amb pins, els camps de cereals i els espais de 
regadiu on es cultiva horta o fruiters. Els conreus abandonat, s’empren avui com a pastures. 
  
La biodiversitat faunística de Cadaqués està formada per un conjunt d’hàbitats propis d’ecosistemes 
mediterranis, però fortament influïts per un relleu muntanyós, rocallós i abrupte i per una meteorologia 
dominada per la tramuntana. 
En línies generals hi ha hàbitats faunístics poc humanitzats, encara que molts d’ells havien estat conreus 
de vinyes i oliveres. La fauna ocupa la pràctica totalitat dels ecosistemes, com són els penya-segats 
litorals i interiors, zones arbrades, o també els racons amb aigües permanents. Les taques boscoses en 
indrets com les suredes de Sa Perafita o del sector oriental del Pení o valls interiors asseguren la 
presència d’espècies faunístiques forestals, encara que poc abundants i cada cop més escasses. 
 
Els incendis han condicionat molt la presència d’espècies de fauna sensibles, però alhora han beneficiat 
aquelles d’espais oberts, ja que el desenvolupament de les masses forestals ha estat escàs. Així mateix, 
un altre condicionant per a moltes espècies d’animals és la tipologia del sòl. La poca profunditat dels 
horitzons edàfics, silícics en la major part del municipi de Cadaqués, ha fet que, juntament al foc, la 
climatologia i el vent, el resultat de la vegetació sigui, actualment, d’un clar domini de la brolla. Per tant, 
aquelles espècies de fauna que tenen com a hàbitat predilecte les estepes, els romanís, els brucs, les 
lleterasses, les gatoses i altres espècies i circum-mediterrànies i d’ambients càlids, són molt abundants al 
municipi de Cadaqués.  
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Finalment, algunes espècies lligades al medi marí, poden aparèixer a les zones més properes a l’aigua, 
en indrets molt batuts pel vent i de clara influència de la sal de mar, al sector nord del municipi i la punta 
de Cap de Creus, així com espècies pelàgiques observables des del litoral, com cetacis, peixos o ocells 
marins. 
 

Hàbitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

Usos del sòl 
 
La península del Cap de Creus ha patit nombrosos canvis des de mitjans del s.XX fins ara. Les gelades 
del 1956 van portar a l’abandonament de gran part dels conreus d’olivera mentre que els conreus de 
vinya van anar abandonant-se paulatinament a causa de la crisis de la fil·loxera. 
 
Un altre element configurador dels usos del sòl ha estat el foc, ja que tota la península ha patit 
nombrosos incendis que han transformat el paisatge. 
 
Aquests factors són determinants a l’hora d’entendre el moment actual de l’ús del sòl. 
 
Actualment dominen els matollars i les brolles ocupant tres quartes parts del territori. La resta d’usos és 
gairebé testimonial front aquest, tot i que cal destacar els percentatges ocupats per roquissars, per l’urbà 
residencial i pels conreus llenyosos diferents de la vinya. 
 
Destacar que el conreu de l’olivera s’ha anat recuperant els darrers anys a partir de les parcel·les 
relictuals de l’entorn de l’accés de Cadaqués. La vinya, en canvi, ocupa superfícies molt minses. 
 
També assenyalar les superfícies ocupades per zones urbanitzables que representen gairebé el 4% de la 
superfície municipal. 
 

Aj.Cadaqués
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             Usos del Sòl 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia 
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Espais naturals protegits 

 

Xarxa Natura 2000 i espais d’interès natural (PEIN) 
 
Gran part del municipi de Cadaqués està inclòs en el Parc Natural del Cap de Creus. Aquest a banda de 
ser un espai PEIN, també està inclòs en la Xarxa Natura2000. 
 
El massís, constituït com a Parc Natural l’any 1998 engloba la península de Cap de Creus, que s’estén 
uns 10 kilòmetres mar endins, i més a ponent, la Serra Verdera o de Rodes. La carretera de Figueres a 
Llançà i la riera de la Valleta fan de límit occidental, amb el Montperdut (324 m.) com a darrer cim, abans 
de l’inici del muntanyam de Serra Balmeta i l’Albera. Inclou 13.886 hectàrees dels municipis de Llançà, el 
Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga, de les quals 
10.813 són terrestres i 3.073 són marines. Així, en el seu moment va ser el primer parc marítimo-terrestre 
del país. 
 
A la zona terrestre s'estableixen 3 paratges naturals d'interès nacional (PNIN), al nord el de Cap Gros-
Cap de Creus; al sud el de Punta Falconera-Cap Norfeu i a l'oest el de la Serra de Rodes; també tenen la 
mateixa condició totes les illes i illots situats dins l'entorn marí del Parc Natural. Els dos primers inclouen 
a més, dues reserves naturals integrals (RNI), la de Cap de Creus amb les illes de s'Encalladora i la 
Maça d'Or i la de Cap Norfeu. Pel que fa a la zona marina, és Parc Natural l'entorn de la península del 
Cap de Creus des de la punta del Bol Nou, a cala Tamariua (el Port de la Selva), fins la punta Falconera 
(Roses) amb l’exclusió de la badia de Cadaqués. L’amplitud de la zona marina protegida oscil·la entre les 
1,3 i les 0,2 milles. Al interior d’aquesta zona s’estableixen 3 reserves naturals parcials (RNP); els 
Farallons (entre el Brescó i la punta dels Tres Frares); el Cap de Creus (entre la illa de Culleró i cala 
Jugadora) i el Cap Norfeu. Finalment, es crea una reserva natural integral marina s'Encalladora (al nord 
de l’illa). 
 
Pel que fa a les dades bàsiques de l’EIN de Cap de Creus (PEIN, Decret 328/1992), i la seva relació amb 
el municipi són:  
 
 

 
 
Al municipi de Cadaqués, hi ha bona part dels seus ecosistemes inclosos dins la Xarxa Natura 2000. El 
Parc Natural de Cap de Creus, per exemple, forma part del conjunt de zones ZEPA incloses dins del 
país, per la seva vàlua pel que fa a la presència d’espècie singulars, amenaces o escasses a nivell del 
conjunt europeu.  
 
També cal destacar, els Plans Especials de Protecció de l’Illa de Portlligat, aprovat l’any 1989, per tal de 
garantir l’ús públic d’aquesta illa, i el Pla Especial del front marítim del conjunt històric de Cadaqués, 
aprovat l’any 2002, amb la finalitat de concretar els nivells de protecció que permetin conservar els 
edificis i elements que el conformen. 
 

 
 

Superfície de l’EIN del Cap de Creus a Cadaqués (ha) 
 Superfície terrestre Superfície marina Total superfície 

EIN Cap de Creus a 
Cadaqués 1.986,24 - 1986,24 

Total EIN Cap de Creus 10768,63 3063.86 13832,49 

Aj.Cadaqués
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PROTECCIONS. Planejament vigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

 

Espais d’interès geològic 
 
Pel que fa l’inventari d’espais d’interès geològic, a Cadaqués, hi ha l’espai anomenat 162, situat a 
l’extrem oriental de la península del Cap de Creus. 
 
L'interès fonamental d’aquest espai geòtop rau en que engloba alguns dels millors exemples de 
Catalunya d’estructures de deformació dúctil, de roques metamòrfiques i també granítiques,així com un 
paisatge rocallós d’extraordinària bellesa i valor geomorfològic. Representa un registre de primer ordre a 
nivell internacional dels processos que tingueren lloc en dominis relativament profunds a l’escorça 
terrestre durant l’orogènia herciniana (plegament, metamorfisme i magmatisme). L’abundància, 
continuïtat i qualitat dels afloraments ofereixen al geòleg una oportunitat única per interpretar els diferents 
processos de transformació endògena. Per altra banda, també es considera excepcional el seu valor com 
a paisatge eminentment geològic, pels aspectes geomorfològics que s'hi poden observar i per la pròpia 
bellesa i personalitat dels seus paratges.  
 
La singularitat d’aquestes afloraments fa que es pugui qualificar com de màxim interès a nivell 
d’ensenyament superior i científic, tractant-se sense cap mena de dubte d’un valor patrimonial d’interès 
científic internacional. Per altra banda, aquesta geozona també constitueix un exemple únic a nivell 
internacional de paisatge geològic d’extremada bellesa i valor geomorfològic, com mostra l’abundància 
de formes d’erosió, conseqüència de l’acció erosiva del mar i del vent. 
 

Zones humides 
 
Malgrat l’absència de rius, un nombre de rieres ofereixen refugi a espècies de zones humides, mantenen 
aigua al llarg de gran part de l’any i permeten l’existència de petits nuclis de boscos de ribera, on hi 

Aj.Cadaqués
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prosperen saules, pollancres, verns, alocs, ranuncles, balques, canyís i altres plantes d’interès. La 
vegetació aquàtica abunda sobretot al principal curs d’aigua del sector oriental del massís, Es Rec de 
Sant Vicenç, on s’hi forma un petit aiguamoll amb balques, canyís, canyars...Altres exemples es formen a 
la riera de Romanyac, les rieres del Golfet, Montjoi, Vilajuïga o la Valleta. Les basses, també 
constitueixen hàbitats per algues, briòfits i molses i són utilitzats per ocells aquàtics migradors, per la 
tortuga de rierol i com a punt de cria del amfibis. Es el cas de l’embassament del Club Mediterranée, al 
nord del mas de Rabassers de Dalt. 
 

Boscos d’utilitat pública 
 
Les zones boscoses són escasses al municipi de Cadaqués. Sobre un domini aclaparador de les brolles, 
són pocs els nuclis forestals que aconsegueixen desenvolupar-s’hi, com pinedes de pi blanc o pi pinyoner 
(arran de mar o en valls temperades), alzinars (més escassos), suredes (freqüents a la meitat sud del 
parc, on prosperen malgrat els incendis), taques de castanyers i rouredes en les zones més frescals, 
càdecs als indrets assolellats i d’escàs sòl, tamarius a les zones humides. 
 
 

Aj.Cadaqués
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Àrees de risc 

 

Inundabilitat 
 
L’estudi d’inundabilitat emès per l’Institut Geològic de Catalunya en data abril del 2010, analitza la zona 
inundable dels principals cursos fluvials al seu pas pel municipi de Cadaqués, compresa també dins el 
pla de prevenció contra inundacions INUNCAT. Les àrees estudiades es localitzen a l’entorn dels cursos 
fluvials que circulen pel terme municipal de Cadaqués, que són la riera de Portlligat, sa Rierassa, la Riera 
de Sant Vicenç i la riera de Cadaqués. 
 
L’informe defineix unes zones inundables i un grau de perillositat segons sigui inapreciable, lleu, 
moderada i greu i per cada un en defineix les limitacions dels usos. 
 
El pas de la riera de Sant Vicenç a través de la trama urbana de Cadaqués és un cas d’espai assignat a 
una doble funcionalitat de carrer i riera en zona urbana.  Aquesta doble funcionalitat es manifesta sobre 
el terreny en els detalls de les construccions dels carrers i de les edificacions: les voreres 
excepcionalment altes, les parets amb tipologia de mur i sense obertures (finestres o portes), etc. 
En el que respecta al pas de sa Rierassa a Cadaqués, cal destacar que tot i la menor importància que té 
la riera de Sant Viçenc dins l’estudi d’inundabilitat, no es pot  assegurar que el seu flux es mantingui dins 
els marges del carrer de sa Rierassa, i en conseqüència afecti part del darrere d’algunes edificacions 
amb façana del carrer Caritat Serinyana. 
 
En el que respecta a la riera de Portlligat, cal destacar l’afectació al tram final, als terrenys situats a la 
marge esquerra de la riera, a la zona de la platja. La dispersió es déu a la manca de canalització. 
 
De l’informe se’n desprèn la necessitat de redactar un pla d’actuació municipal que detalli si totes les 
façanes exposades estan efectivament preparades per a protegir-se de les crescudes extraordinàries, 
sobre tot les crescudes més probables. 
 
Àrees inundables 
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Incendis forestals 
 
El municipi de Cadaqués està catalogat per un risc alt d’incendi forestal pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals. A causa de les condicions climàtiques de la zona, fort vent i aridesa, i la 
vegetació forestal i de matoll, els incendis es consideren un risc ambiental molt perillós al municipi i a tota 
la zona del Cap de Creus. 

Riscos geològics 
 
A instàncies de la Direcció General d ‘Urbanisme s’ha realitzat un dictamen preliminar de riscos geològics 
en un àrea delimitada, pel que fa el sòl urbà i urbanitzable del terme municipal de Cadaqués, amb 
l’objectiu d’efectuar una avaluació preliminar de la perillositat geològica natural per tal de determinar si 
existeixen indicis de processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar. 
 
Malgrat la manca d’antecedents en el municipi de perillositat geològic, cal tenir en compte l’existència de 
zones amb fortes pendents, com és el cas dels vessants del Pení, de la Muntanya Negra i altre serres i 
turons on és possible el desenvolupament d’inestabilitats. En aquest sentit, l’estudi geològic ha estimat 
una perillositat natural baixa en aquestes subàrees recomanant l’elaboració d’estudis geotècnics previs a 
possibles actuacions que considerin la possibilitat de despreniments i que indiquin les mesures 
preventives, sobretot en aquells indrets amb afluència de banyistes. 
 
Àrees de risc geològic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia 
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2. Població, economia i habitatge 

 

Origen històric i assentaments actuals  
 
El terme municipal de Cadaqués per la seva situació a l’extrem més oriental de Cap de Creus, fa que la 
seva població sigui la més llevantina de Catalunya. Ateses les característiques físiques del territori, rocós, 
sec i de baix aprofitament de les terres per la manca d’aigua, el terme municipal ha esdevingut 
històricament un àmbit aïllat que ha causat la seva marginació en els processos productius o 
socioeconòmics que s’han anat desenvolupant a les terres planes. 
 
Les condicions dures de l’entorn físic, tant pel que fa a la seva topografia com pel seu medi ambient 
advers i de gairebé nul·la rendibilitat agrícola i ramadera, ha abocat a la població a una vocació marinera. 
 
Històricament, aquesta marginació del territori no desapareix degut a les dificultats físiques que ofereix, 
de manera que fins al segle IX no pot parlar-se de colonització humana del territori que avui configura la 
península de Cap de Creus. Amb aquesta colonització es va generar la primera tala de boscos per 
plantar-hi vinya. Amb la plantació de la vinya s’inicia un procés de comercialització del vi, que cada cop 
pren més importància, fins a arribar a constituir una font bàsica de riquesa del poble. 
 
A partir dels començaments dels segle XX, la vinya deixa de ser rendible degut als alts costos de 
producció i és substituïda paulatinament per l’olivera, que a la vegada, esdevindrà també poc rendible, 
fins que cap als anys cinquanta, es pot considerar gairebé extingida. 
 
Tot seguit, s’inicia un procés d’empobriment espectacular que durarà fins als anys 60, i s’experimenta 
l’emigració de població cap a les viles més importants, Figueres i Roses principalment, i fins i tot a 
França. 
 
Cap als anys 60, s’inicia una nova perspectiva econòmica per a la vila, com és una incipient indústria 
turística que va prenen forma a partir del moment en que Cadaqués participa com totes les poblacions 
costaneres en general, del fenomen turístic. Aquest fet  produeix un procés de reconversió de l’activitat  i 
de les noves necessitats i requeriments de serveis, així com de la demanda d’habitatges,  que impulsa un 
progressiu creixement de Cadaqués.  
 
Així doncs, s’urbanitza i s’edifica en una bona part del territori, i amb el temps, el fenomen turístic creix i 
es consolida de tal manera que pràcticament la totalitat dels esforços econòmics del terme municipal es 
destinen a l’edificació o als serveis turístics alhora que es produeix un abandó paral·lel de l’agricultura, 
provocant la desertització progressiva del territori. 
 
Aquest canvi d’activitat ha generat també un canvi en la imatge paisatgística tradicional, amb l’aparició 
d’algunes accions urbanitzadores en el territori del terme, que entre d’altres efectes, han donat lloc a 
l’aparició de nuclis de població en paratges que, pel seu interès, calia protegir. 
 
L’assentament de l’edificació i la seva distribució en el territori que abasta el terme municipal de 
Cadaqués, es caracteritza, malgrat els casos esmentats, per una localització que tendeix a l’agrupament 
entorn a la vila, com així ha estat tradicionalment. La zona més antiga està en realitat constituïda per dos 
nuclis: el més vell correspon a la zona del centre i és l’enclau de l’antic poble pesquer emmurallat, i un 
altre nucli desenvolupat a partir de l’enderrocament de les muralles a l’entorn del turó de les Creus, a 
l’altra banda de la riera.  
 
Posteriorment, el procés de creixement de Cadaqués s’ha concentrat al voltant d’aquest dos nuclis 
principals i al llarg de les ribes, emplenant-se els espais intersticials fins a configurar l’estructura urbana 
de començaments de segle. A partir d’aquest moment, com a fase posterior a l’eixample, s’origina una 
paulatina expansió edificatòria que a partir, sobretot dels anys 50-60 i a remolc de la dinàmica turística, 
situa l’emplaçament de les noves construccions majoritàriament en forma dispersa, endinsant-se, a partir 
de les primeres línies de mar, muntanya amunt com ara des de la riba dreta fins a la platja del Llaner 
Gros i cap al puig Colomer, o bé cap a la península dels Caials principalment. Tanmateix però, aquest 
creixement recent no ha vingut acompanyat dels equipaments i d’espais d’ús que serien necessaris. 
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La població corresponent a aquesta segona residència és estacional i assoleix els límits màxims durant 
l’estiu en que la població resident quatriplica la empadronada. Aquesta estacionalitat de la població 
estiuenca fa que prengui gran importància el sector terciari, comerç, hostaleria i esbarjo, principalment, i 
en conseqüència aquestes activitats resten esmorteïdes durant la resta de l’any, llevat del subsector de la 
construcció, dins el sector secundari. 
 
En resum doncs, cal assenyalar que els assentaments actuals de Cadaqués es concentren en indrets 
molt concrets: Nucli i eixamples de Cadaqués, península d'Oliguera-Caials, zona d’influència de la Ctra. 
de Cadaqués al Portlligat, paratge Colomer i zona del Patronat del Portlligat, per ordre d’importància, es 
considera un cas especial la parcel·lació rústica de Perafita i el Club Mediterranée. Fora d’aquests indrets 
molt concrets, pot dir-se que la resta del terme municipal s’ha mantingut sense edificar.  
 

Activitat econòmica 
 
Actualment, pel que fa als aspectes socioeconòmics i productius, Cadaqués presenta unes 
característiques específiques que es van consolidar en la dècada dels anys 80 i que es poden resumir de 
la següent manera: 
 
− L’activitat productiva del terme municipal s’ha especialitzat en les activitats turístiques, s’anul·len 

gairebé altres activitats més estables. 
− El sector secundari o industrial és pràcticament inexistent llevat del ram de la construcció que s’ha 

mantingut mercès a les necessitats i demandes generades pel sector turístic. 
− El sector primari no existeix. Els conreus tradicionals de vinya i olivera estan pràcticament extingits. 
− El sector terciari o de serveis actualment és l’únic, junt amb el de construcció que genera activitat, 

però cal assenyalar que aquesta ve marcada per una forta estacionalitat amb tot el que això 
comporta d’irregularitat. 

 
Es constata doncs, una manca de diversificació de l’activitat econòmica, i s’afegeix a més, l’inconvenient 
d’una fragilitat manifesta d’aquesta activitat excessivament supeditada a uns processos circumstancials 
externs i no controlables des del poble que en un moment històric determinat podrien arribar a provocar 
un aturament de l’activitat degut, precisament, a la seva forta especialització. 
 
La major part de la indústria de Cadaqués és constituïda per empreses de construcció, activitat que 
aplegava el 25,4% de la població ocupada el 2001; segueixen les d’alimentació, fusta i metall en menor 
nombre.  
 
El sector del serveis, a què es dedicava el 65,4% de la població ocupada el 2001, és el més important 
gràcies al turisme. Aquest, és de caràcter residencial; moltes cases antigues del poble han estat 
arranjades com a lloc de segona residència, i s’han edificat un gran nombre d’apartaments, generalment 
adequats al caràcter de la població, i xalets, alguns ja del principi del segle XX, en què Cadaqués 
esdevingué un lloc prestigiós que atragué la burgesia barcelonina i gironina. Les edificacions residencials 
que ressegueixen la costa han eixamplat la vila cap a l’interior i s’estenen vers Portlligat i el seu petit 
nucli.  
 
En resum, l’activitat econòmica s’ha especialitzat cap al sector turístic i ha esdevingut el gran i gairebé 
únic motor de l’activitat socioeconòmica, amb tot el que aquesta especialització comporta d’inestabilitat o 
fragilitat, per quant està excessivament supeditada a uns processos circumstancials externs amb un grau 
alt d’imprevisibilitat. L’única activitat que s’ha mantingut amb força ha estat el sector de la construcció per 
la seva relació directa amb el sector de turisme.  
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Evolució de la població 
 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2009) el municipi de Cadaqués té una 
població de 2.860 habitants amb una densitat de població de 108,2 hab/Km². La població del terme no ha 
parat de créixer des de l’any 1998, en el qual la població era de 1.878 habitants, amb dues interrupcions 
en aquesta tendència en els anys 2005 i 2007.  
 
 
Creixement natural de la població 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa a l’evolució de la població per grups d’edat, s’observa que el 1996 es va produir una inflexió 
en l’estructura de població del municipi, pels grups de 0 a 14 i 15 a 64 anys. A partir d’aquest any 
l’increment ha estat major que l’interval anterior. En canvi, pel que fa al grup de majors de 65 anys, 
aquest ha augmentat de manera constant al llarg dels 20 anys estudiats. Aquesta situació indica un 
envelliment de la població, que juntament amb el descens de la població infantil evidencia una manca de 
renovació de la població en un futur pròxim. Actualment un 15,2% de la població de Cadaqués supera els 
65 anys. 
 
Estructura de la població segons edats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que fa la immigració es pot considerar que va començar el 1998, tot i l’esporàdica arribada de 
nouvinguts a finals dels anys vuitanta. Durant el periode del 1988 al 1992 la majoria de persones que van 
arribar a Cadaqués provenien de la resta d’Espanya, mentre que a partir dels anys següents fins a 
l’actualitat majoritàriament venen de la resta de Catalunya. 
En relació a la diferència de les immigracions i emigracions internes, el saldo migratori de Cadaqués des 
del 1988 al 2007, és principalment positiu. Tot i que, a partir del 2005 la tendència es converteix en 
negativa. 
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Dades població habitants %
Població permanent 2.860 25%
Població flotant 8.796 75%
TOTAL 11.656 100%

Dades habitatges habitatges %
Primera residència 826 32%
Segona residència/vacants 1.722 68%
TOTAL 2.548 100%

Dades 2009

Saldo migratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relació a la població flotant, cal dir que a l’estiu la població es pot veure potencialment incrementada 
en 8.796 habitants, degut al gran nombre de segones residències, 1.722 a l’any 2001 (IDESCAT), i a les 
1.400 places d’equipaments turístics (establiments hotelers i càmping).  
 
L’increment demogràfic que representa aquesta població flotant suposa que es multipliqui la població per 
3,6 vegades, superant el factor d’increment de l’Alt Empordà. 
 
Pel que fa les llars d’habitatges, segons les dades de l’IDESCAT de l’any 2001, Cadaqués compta amb 
2.622 habitatges, dels quals 826 es consideren com a  principals, mentre que la resta són secundaris, 
amb un total de 1.722 habitatges que es corresponen a la segona residència, sent aquesta clarament la 
tipologia edificatòria dominant. Dels habitatges principals, un 64,8% són de propietat i el 22,2% de 
lloguer. La gran majoria d’habitatges (38,9%) tenen entre 60 i 89m2, seguits (27,8%) de 90 a 119m2. 

 
 
Respecte el moviment constructiu a Cadaqués, el 2004 es produeix el màxim de construccions 
iniciades, amb 107 habitatges, mentre que el punt més baix es dóna l’any anterior, amb només 12 
habitatges iniciats. 
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Tipologies edificatòries 
 
L’única peça urbana de tipus compacte la configura el propi nucli històric de Cadaqués, mentre la resta 
de zones urbanes es caracteritzen per una urbanització laxa. Aquesta tipologia d’urbanització no només 
trenca amb la idiosincràsia del nucli antic, sinó que també comporta una major consum del territori i dels 
recursos en general, i un augment en les necessitats de la mobilitat obligada. Tot i això, aquesta sol 
concentrar-se al voltant del nucli i no formant nous nuclis de població. 
 
La morfologia edificatòria tradicional de Cadaqués es caracteritza, principalment, per les edificacions 
entre mitgeres en parcel·lació de petites dimensions consistents en habitatges unifamiliars o plurifamiliars 
de no més de tres plantes d’alçada. Aquest tipus edificatòri presenta un teixit irregular de carrers 
empinats i estrets amb illes d’edificació compactes.  
Fora del nucli antic s’observa una successió d’illes compactes entre carrers que configuren la tipologia de 
bona part del poble, especialment les que ocupen el turó situat a l’altra banda de la riera, que en recolzar-
se en una parcel·lació amb dimensió més reduïda de parcel·la, ha generat una tipologia d’habitatges 
entre mitgeres amb façana a dos carrers paral·lels, amb ocupació del 100% de la parcel·la i habitatges de 
dues i tres plantes destinats als usos unifamiliars i plurifamiliars. 
 
Una altra tipologia de l’estructura urbana i edificatòria ve donada per les illes amb pati interior, que són 
conseqüència dels eixamples del nord de la població emplaçats entre la Riera i la carretera d’accés al 
poble. Són illes de superfície desigual i irregular no consolidades totalment per l’edificació i on resten 
solars per a edificar.  
 
Tanmateix, cal constatar que la tipologia edificatòria predominant és la corresponent al tipus d’edificació 
aïllada de ciutat jardí, corresponent a la majoria dels habitatges de segona residència definits en l’apartat 
anterior i constituïda per edificis de grandària considerable, llevat de sectors molt concrets, com ara "els 
Caials", on el tipus d’habitatge aïllat és gairebé sempre unifamiliar i de dimensions limitades com a 
conseqüència de l’estructura parcel·lària. 
        
Tipologies edificatories 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
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3. Sistemes generals 

 

Sistemes per a la mobilitat 
 
Cadaqués, donada la seva ubicació geogràfica, disposa d’una única carretera que uneix el seu municipi 
amb el veí de Roses, la GI-614, que presenta un traçat de poc més de 5 km per l’interior del seu terme 
municipal. Aquesta carretera actua talment com un cordó umbilical, sent l’única entrada i sortida del 
municipi, amb una calçada excessivament estreta per la funció que desenvolupa, fet que dificulta l’accés 
al municipi i al nucli. El seu paviment actualment es troba en bones condicions de conservació.  
 
La segona carretera en importància dins el terme municipal, és la que des del nucli de Cadaqués 
condueix cap al Portlligat i més enllà, cap al Cap de Creus. Aquesta carretera s’ha anat pavimentant per 
fases i ha millorat en molts llocs la seva amplada necessària pel seu caràcter de carretera local. 
 
La infraestructura viària es completa amb una tercera via que s’inicia a l’altra banda del poble com a 
continuació de la riba dreta i enfilant-se cap a la muntanya. Aquesta via però, no reuneix les mínimes 
condicions que requereix una carretera, doncs es tracta d’un camí o posta que condueix cap a Roses 
però presenta un estat lamentable a causa de l’abandó i l’erosió natural de les aigües, de forma que 
resulta intransitable i no pot, avui per avui, ser utilitzat llevat per vehicles especials. 
 
Pel que fa a la resta de la infraestructura viària existent actualment podem diferenciar la xarxa de carrers 
interiors del nucli històric i les diferents vies de penetració, circumval·lació o de distribució que proven de 
comunicar tres espais fonamentals del poble:  
 
La badia de Cadaqués, organitzada a l’entorn del vial de mar com a única via d’accés a les edificacions 
situades a tot el seu voltant, formada bàsicament per la continuació de la carretera d’accés fins al pont 
que travessa la riera i el Passeig, i les Ribes dreta i esquerra.  
 
La península dels Caials, penjant de l’eix interior format per l’avinguda de Sant Baldiri que des de la 
carretera de circumval·lació cap a Portlligat, davant el cementiri, en parteix cap als Caials, únic accés a 
tota aquesta banda de noves urbanitzacions aparegudes a partir dels anys 80, entre la vila de Cadaqués i 
el nucli de Portlligat. 
 
I per últim tota la urbanització a l’entorn de Portlligat que depèn de l’accés des de la carretera de Cap de 
Creus o de l’avinguda Salvador Dalí, vial interior que s’estreny al seu pas pel cementiri. 

Previsions del PGOU  
 
Xarxa viària 
 
El Pla general d’ordenació urbanística del 1986 preveia donar una solució al circuit tancat que representa 
l’estructura viària en cordó umbilical mitjançant la incorporació d’un vial de circumval·lació, aprofitant part 
de l’antic camí de les aigües que connectava el camí de Cadaqués a Roses per la costa, incorporant-lo 
com a carretera de Roses-Jòncols-Cadaqués. 
 
També preveia la resolució del tram conflictiu existent a la carretera de Cadaqués al Cap de Creus, a la 
zona del camp de futbol, establint un enllaç que connectava la zona de Quatre Camins amb la zona de 
“Sa Guarda” per darrera del “Carpediem-Club”. 
 
Per últim, es potenciava l’eix de penetració a Caials des de davant del cementiri, perllongant-lo per 
darrera el Càmping a fi d’enllaçar-lo amb la carretera de Cadaqués a Cap de Creus. 
 
El Pla preveia també la pavimentació de gran part dels carrers del nucli.  
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Aparcaments 
 
El Pla qualificava els aparcaments com a equipaments, dèficit dels quals configuren encara ara un dels 
principals problemes de mobilitat a resoldre.  
 
El PGOU, en aquest sentit, preveia bosses d’aparcament en els indrets més congestionats de la 
població, sobretot als mesos d’estiu, com ara el centre i les zones properes als accessos a les platges. 
El present document entén com a part del mateix sistema la xarxa viària i els aparcaments, de manera 
que s’analitzen i es proposen donant una solució conjunta. 
 

Situació actual 
 
Xarxa viària 
 
En referència al PGOU, cal dir que les previsions de noves vialitats no han estat executades en la seva 
totalitat. Tot i així, l’anàlisi i les estratègies emprades segueixen coincidint amb les necessitats de 
mobilitat general.  
 
La xarxa urbana interna de Cadaqués es presenta com una malla inconnexa i caòtica, però amb un gran 
nombre de camins històrics i recorreguts a recuperar. No existeix tampoc una jerarquia clara de vials que 
dirigeixin els fluxos del trànsit rodat, alliberant d’altres de circulació. D’altra banda manca una xarxa 
general que comuniqui de manera integral tot el nucli. Així doncs, la xarxa viària de Cadaqués resulta per 
una banda deficitària i per l’altra mal estructurada, amb problemes d’accessibilitat en alguns punts.  
 
La  via de circumval·lació projectada pel PGOU, no s’ha desenvolupat, per una banda l’anomenada 
carretera de Roses-Jòncols-Cadaqués  es mostra inviable tècnica i econòmicament i de fet el PDUSC 
classifica els terrenys de seu recorregut de sòls no urbanitzables protegits. La resta de circumval·lació en 
direcció al Cap de Creus segueix pendent d’execució lligada al desenvolupament dels sectors previstos 
pel planejament vigent. Cal dir que actualment la seva necessitat segueix sent vital per tal de diversificar 
el trànsit i connectar amb les altres parts del nucli, evitant concentrar tot el trànsit d’arribada en un mateix 
punt.  
 
Actualment l’accés a Cadaqués, des de la GI-614, conflueix en una rotonda que esdevé de vital 
importància, ja que és el punt des d’on es desvia el trànsit, bé cap a l’aparcament situat a l’entrada del 
nucli, bé a través de l’Avinguda Caritat Serinyana fins al centre, arribant fins a la plaça Frederic Rahola i 
la Riba Nemesi Llorens, o cap a la carretera de Port-Lligat.  
 
A mesura que ens endinsem en el nucli urbà i més encara en el centre històric, els carrers s’estrenyen i 
la mobilitat és més dificultosa.  
 
La comunicació viària cap a les zones de “Caials” i “s’Oliguera” segueix sent deficitària. L’única via de 
comunicació és l’avinguda de Sant Baldiri que travessa longitudinalment la península de Caials i esdevé 
el vial principal d’accés. La resta de xarxa existent és discontinua i fragmentada, formada per petits 
carrers acabats molts d’ells en cul de sac, ja que s’ha anat generant parcialment a mesura  que era 
necessari donar accés als habitatges existents o previstos. Molts d’aquests carrers resten encara per 
urbanitzar. 
 
Un dels punts que representa una major incomoditat transitòria pel nucli de Cadaqués és al carrer de la 
Riba de Nemensi Llorens, just a el punta des Baluard, on per una via de menys de 5 metres circulen 
vianants i cotxes en els dos sentits. També ho són el carrer Felipa - Miquel Rosset, l’Avinguda Caritat 
Serinyana, l’entrada al pàrquing i d’altres carrers estrets però de doble sentit, entre d’altres. 
 
Finalment, cal dir que, en l’actualitat, en general, el municipi de Cadaqués presenta unes condicions força 
correctes de pavimentació i senyalització. 
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Aparcaments 
 
La necessitat de nous espais d’aparcament segueix sent primordial al nucli de Cadaqués. El continu 
increment de turisme, sobretot a l’estiu, han fet que les previsions del PGOU no resultin suficients per 
absorbir el volum de vehicles concentrats. 
 
La principal bossa d’aparcament del nucli es troba just a l’entrada. Aquesta, tot i la seva dimensió resulta 
en determinats períodes insuficient per tal d’absorbir la gran quantitat de vehicles presents. Aquest fet, ha 
suposat la invasió de l’espai de la Riera i la seva transformació en ‘aparcament’, provocant un greuge per 
a la circulació dels vianants i la imatge d’arribada a Cadaqués. Les altres bosses d’aparcament existents 
són de petita dimensió, estan allunyades entre si i no estableixen entre elles i entre els espais que  han 
de recolzar relacions estructural clares i ben definides, el que comporta que l’espai d’entrada suporti  
gairebé la majoria de vehicles que arriben a Cadaqués, fet que bloqueja moltes vegades l’accés i crea 
continus problemes de trànsit. 
 
 
Transport públic 
 
A l’actualitat existeix un deficitari transport públic interurbà i un inexistent transport urbà. 
 
Cal dir que el projecte de la nova estació d’autobusos situada just a l’entrada del nucli està en 
construcció, proper a l’aparcament, de manera que aquesta nova instal·lació més amplia i millor ubicada 
pugui absorbir un nombre major de serveis de transport interurbà, dinamitzant així el transport sostenible 
alhora que reduint el transport de turismes. 
 
 
Esquema xarxa viària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
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Sistema d’espais lliures 

Previsions del PGOU 
 
En quant al sistema general d’espais lliures, el Pla proposava l’assoliment dels estàndards fixats per la 
normativa vigent en el moment de la seva elaboració, la Llei del Sòl.  
 
El Pla no feia un estudi global i complert de l’estructura d’espais verds sinó que en determinava la seva 
superfície i segons els casos, la seva posició dins de cada sector o polígon previst. En els sectors 
urbanitzables s’aplicaven els paràmetres establerts per la Llei del Sòl que es corresponien als 5m2 per 
habitant. 
 
Per altra banda, el Pla preveia la protecció de diversos àmbits especials com són una franja costanera al 
llarg del terme municipal d’una amplada de 20m amb caràcter no edificable a tots els seus efectes (línea 
ZMT), llevat de les zones ja consolidades i altres elements determinants del territori com ara els turons, 
rieres, torrents.., establint una àrea no edificable del seu entorn. 

Situació actual 
 
El desenvolupament urbanístic dels darrers anys mitjançant la gestió de nous sectors de planejament 
derivat i de gestió en sòl urbà, ha generat nous espais lliures. Molts d’aquests espais, la majoria definits a 
través de plans parcials, són actualment espais sense urbanitzar que esdevenen abandonats o  
mantenen la vegetació existent, o en els millors dels casos formen part de la vegetació que envolta 
Cadaqués. 
 
Els espais que definia el PGOU, a través de polígons o sectors en sòl urbà, com espais públics d’interior 
d’illa, no s’han esdevingut com a tals i en l’actualitat o bé són aparcaments o resten encara per 
urbanitzar. A més el PGOU establia la protecció de no edificables de la major part dels turons, encara 
que es tracti d’àmbits residencials. Cal destacar, no obstant, que en l’actualitat existeixen força terrenys 
amb fortes pendents topogràfiques que el planejament vigent preveia urbanitzar. 
 
Cal afegir que amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU) aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost, es modifiquen els estàndards mínims d’espais lliures que han d’assolir els plans urbanístics, 
establint un mínim de 20m2/100m2 de sostre residencial edificable, de manera que aquest índex obliga 
en l’actualitat a una reserva més important d’aquests sòls. En aquest sentit, el planejament vigent 
presenta un dèficit en aquest aspecte. 
 
Per altra banda, actualment, el municipi presenta unes gran peces de més valor ambiental i paisatgístic, 
corresponents a les proteccions del PEIN, Xarxa Natura 2000 i Pla director urbanístic del sistema 
costaner, que envolten i emmarquen el límit del sòl urbà i urbanitzable actuals; uns espais públics 
importants que deurien configurar el mosaic estructurant dels espais lliures urbans i uns espais públics 
locals formats per petites peces acotades lligades a l’estructura urbana dels carrers i i dels recorreguts i 
camins històrics que connecten les diferents parts del nucli.  
 
En referència als parcs urbans, cal afegir que hi ha pocs espais que funcionin com a tal i que els espais 
lliures actuals tenen un nivell d’urbanització molt baix. La seva situació dispersa dins el nucli urbà no 
permet que funcionin en xarxa. 
 
De la mateixa manera els espais de recorreguts i camins històrics existents es troben en l’actualitat mal 
condicionats, dificultant el pas, tot i així contenen un conjunt de característiques paisatgístiques, com són 
els murs de pedra seca, arbrat autòcton, espais de mirador... que s’han mantingut fins avui i que cal 
conservar per tal de preservar la identitat de Cadaqués. Alhora també són connectors dels punts més 
singulars del nucli, com per exemple el camí des del centre històric fins a Portlligat i la casa del Dalí i 
d’aquí fins a Caials, a través del camí del Molí passant pel Turó des Calders... Un altre itinerari important 
és el vial de ronda que recorre tota la costa. Aquest, no obstant, queda interromput en alguns punts o bé 
per l’espai de jardí d’algunes parcel·les privades o perquè no està adaptat ni condicionat per al seu pas. 
 
En definitiva, cal dir per una banda, que  les zones verdes, així com els equipaments públics existents 
són dispersos i estan desarticulats, sent difícil la seva lectura i l’establiment d’itineraris per a vianants o 
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eixos que els relliguin. I per l’altra, que no només hi ha un dèficit quantitatiu d’aquests espais sinó també 
qualitatiu. 
 
Esquema espais lliures i equipaments 
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Sistema d’equipaments i dotacions 
 
Els equipaments esdevenen elements molt importants en la configuració de la forma i el funcionament de 
les ciutats. La seva presència és imprescindible per a la formació de teixits urbans complets que 
satisfacin les necessitats dels ciutadans. A part de la prestació de determinats serveis necessaris per la 
vida quotidiana, els equipaments es caracteritzen també per millorar i revaloritzar els espais i recorreguts 
urbans que es troben en el seu entorn.       

Previsions del PGOU 
 
El Pla General d’Ordenació Urbanística de 1986 tenia com a objectiu resoldre les deficiències del  
sistema d’equipaments i dotacions d’aquell moment. El Pla preveia unes actuacions molt concretes 
depenent de la tipologia de dotacions públiques:  
 
1- Docent 
2- Sanitari 
3- Turístic 
4- Cultural - Recreatiu 
5- Religiós 
6- Esportiu 
7- Administratiu 
8- Funerari 
 
Cal indicar que el Pla classificava dins els equipaments el referent a l’ús turístic. En aquest sentit, el 
present document no contemplarà l’ús hoteler com a sistema d’equipament, sinó com a residencial 
temporal.  
 
Referent a l’equipament escolar, es preveia el trasllat de la guarderia infantil  per tal de situar-la prop de 
l’escola de pàrvuls annexa a l’escola d’EGB “Caritat Serinyena” (on també es preveia la seva ampliació 
habilitant nous espais per a la biblioteca i un major nombre d’aules). 
 
Pel que fa als equipaments esportius, el Pla preveia resoldre la deficiència existent aleshores en aquest 
aspecte, mitjançant la previsió d’uns terrenys ubicats a la vora de l’actual camp de futbol municipal.    
 
D’altra banda el Pla disposava un edifici, emplaçat a la zona dels quatre camins, destinat expressament a 
Parc de Bombers i preveia l’eliminació de l’abocador d’escombraries del paratge “punta prima” atès al 
seu interès geològic i paisatgístic.  

Les condicions actuals 
 
Referent a la previsió del PGOU cal dir que les expectatives marcades per aquest no s’han complert 
totalment.  
 
El desenvolupament urbanístic dels darrers anys mitjançant la gestió de nous sectors de planejament 
derivat ha generat la reserva d’aquests sòls, no obstant Cadaqués segueix tenint un dèficit en la dotació 
d’equipaments i serveis.  
 
En l’actualitat els equipaments existents es troben situats de manera molt dispersa i fragmentada i 
sobretot no s’entenen com a part d’una estratègia de treball global per a tot el nucli de població i no es 
relacionen amb una xarxa d’espais lliures i recorreguts reservats per a vianants de manera que puguin 
complementar-se i generar activitats socials que no siguin les pròpies dels equipaments.  
 
La majoria es troben situats a la zona nord de l’eixample del casc històric de la població quedant tota 
l’àrea de Caials i s’Oliguera desproveïda tant d’equipaments com de serveis públics.   
 
Per altra banda, cal afegir que l’augment desmesurat de la oferta hotelera, tant en el teixit urbà més 
consolidat com en les zones perifèriques de la població, ha generat una constant privatització del sistema 
d’equipaments, fet que no contribueix en aquest sentit al desenvolupament del nucli de Cadaqués.  
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Referent als equipaments cultural-recreatiu, cal assenyalar que, segons el Pla d’Equipaments culturals de 
Catalunya (PECCat 2010-2020), Cadaqués es troba dons el programa comarcal de l’Alt Empordà on es 
detallen els equipaments que li corresponen a cada municipi. Aquest programa estableix que a l’Alt 
Empordà li correspon una estructura bàsica formada per 7 biblioteques públiques, de les quals una 
hauria d’estar al municipi de Cadaqués. 
 
Pel que fa els equipaments escolars, que en el seu moment ocupaven posicions perifèriques respecte al 
teixit urbà, ara es troben inserits al mig d’aquest, fet que dificulta tant la seva ampliació com la seva 
funció estructuradora dels nous creixements de la població. 
 
Respecte les previsions dels equipaments esportius, cal dir que aquest és el dèficit principal de la 
població. L’actual camp de futbol de la Unió Esportiva Cadaqués, situat en el seu moment al límit del 
primer creixement de l’eixample nord del nucli, es troba actualment immers dins un teixit residencial 
clarament consolidat, impedint la seva possible ampliació i sobretot obstruint la continuïtat del teixit urbà 
existent.  
 
No obstant, cal esmentar la voluntat de rehabilitar o transformar, per part de l’ajuntament, edificacions 
patrimonials o històriques per a usos de caràcter públic, com és el cas de l’antic teatre Art i joia, recuperat 
com a nou espai social. 
 
En definitiva, el fort creixement que ha experimentat Cadaqués en les últimes dècades no ha anat lligat a 
un augment proporcional ni de serveis, ni d’equipaments ni d’espais lliures.    
 
Els equipaments actuals són: 
 
EQUIPAMENTS DOCENTS: 
 

1- Llar d’infants pública Es Papanell 
2- CEIP Caritat Serinyana 
3- SES Cap de Creus 

 
EQUIPAMENTS SANITARIS: 
 

4- Centre d’Assistència Primària 
5- Hospital Residència Geriàtrica 
6- Farmàcia Colomer 
7- Farmàcia Moradell 

 
EQUIPAMENTS TURÍSTICS: 
 

8- Hotel Llané Petit 
9- Hotel Octavia 
10- Hotel Playa Sol 
11- Hotel Rocamar 
12- Hotel S’aguarda 
13- Hotel Sol Ixent 
14- Hotel Blaumar  
15- Hotel Calina 
16- Hotel Can Penin 
17- Hotel in Apartaments Carpe Diem 
18- Hotel La residència 
19- Hotel La Tarongeta 
20- Hotel Misty 
21- Hotel Nou Estrelles 
22- Hotel Portlligat 
23- Hotel Ubaldo 
24- Hostal Cristina 
25- Hostal El Ranxo 
26- Hostal La Fonda  
27- Hostal Marina 
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28- Hostal Vehí 
29- Hostalet de Cadaqués 
30- Càmping Cadaqués 

 
EQUIPAMENT SOCIO-CULTURAL I RECREATIU: 
 

31- Museu d’Art de Cadaqués 
32- Casa-Museu Salvador Dalí 
33- Espai Cap de Creus 
34- Galeria d’Art Cadaqués dos 
35- Galeria d’Art Es Fester 
36- Galeria d’Art Gallardo 
37- Iturria-Herrera espai d’art 
38- Galeria d’Art Marges U 
39- Galeria d’Art Nord-Est 
40- Galeria d’Art Patrick J. Domken 
41- Galeria d’Art Siart 
42- Societat Recreativa l’Amistat 
43- Taller d’Escultura Natàlia Tomàs 
44- Taller Galeria Fort 
45- Taller Yves Duffour 
46- Taller 11 
47- El Casino de Cadaqués 
48- Saló d’Actes Societat Recreativa l’Amistat 
49- Sala Art i Joia 
50- Radio Cap de Creus 

 
EQUIPAMENT RELIGIÓS: 
 

51- Església parroquial de Santa Maria 
52- Ermita de Sant Baldiri 

 
EQUIPAMENT ESPORTIU: 
 

53- Pavelló Municipal es Quatre Camins 
54- Camp de Futbol Unió Esportiva Cadaqués 

 
EQUIPAMENT ADMINISTRATIU: 
 

55- Policia Local 
56- Parc de Bombers 

 
EQUIPAMENT FUNERARI: 
 

57- Cementiri de Cadaqués 
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4.Serveis 
 

Xarxa d’abastament d’aigua 
 

L’empresa encarregada de la gestió del subministrament d’aigua potable en el municipi de Cadaqués és 
Aqualia. Cadaqués disposa de connexió amb la xarxa d’abastament d’aigua potable del Consorci de la 
Costa Brava, i de dues captacions, una municipal (el pou de la Font Vella) i una de privada (pou de Sa 
Guarda). 

Les aigües per a l’abastament són aigües superficials de la Muga captades en dos punts diferents: 
inicialment, des de Castelló d’Empúries i, en segona fase des del ‘Canal Principal dels Regants’ (Vilanova 
de la Muga) on hi ha un dipòsit acumulador de 20.000 m3 de capacitat que per gravetat connecta amb la 
canonada del Rec del Molí. Ambdues captacions disposen de sistema d’eliminació de sòlids gruixuts. 

Les obres de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Empuriabrava van començar el maig de 
1986 i van ser finançades conjuntament pel Consorci de la Costa Brava i la Generalitat de Catalunya. 
L’abastament des de l’estació de tractament d’aigua potable d’Empuriabrava es va posar en 
funcionament l’abril de 1987. 

L’ETAP es va construir amb la finalitat de poder solucionar els problemes derivats de l’abastament amb 
aigua subterrània dels municipis de Cadaqués, Roses i Castelló d’Empúries. D’una banda, la 
impossibilitat de poder subministrar les necessitats d’aigua als esmentats municipis, sense afectar a 
altres usuaris, com el sector agrícola i, per altra banda, solucionar el deteriorament progressiu de la 
qualitat de l’aigua a causa de la salinització i la presència de ferro i manganès. 

La potabilitzadora està ubicada al municipi de Castelló d’Empúries (Empuriabrava) i subministra aigua en 
alta a les poblacions de Castelló d’Empúries (Empuriabrava), Cadaqués, Llançà i Roses i puntualment a 
la Mancomunitat (Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga i Garriguella). El seu cabal de disseny és de 2.520 
m3/h i la seva capacitat total de reserva d’aigua tractada és de 10.000 m3. 

Per efectuar el control analític del procés de tractament i de l’aigua distribuïda, a la planta potabilitzadora 
es disposa d’un laboratori de control que treballa segons els requeriments de la norma UNE-EN ISO 
9001:2000.i on es realitzen les determinacions analítiques. 

El subministrament a Cadaqués, Llançà i la Mancomunitat es realitza amb un grup de bombeig format per 
2 bombes de 75CV. 

La xarxa principal d’abastament d’aigua potable de Cadaqués comença amb la canonada de fibrociment 
de diàmetre 200mm que ve del dipòsit Margarits, situat a uns 5km del nucli a una cota de 283m i amb 
una capacitat de 1.004m3; un cop arriba a l’alçada de l’estació depuradora de Cadaqués, es divideix en 
dues canonades, una d’acer de diàmetre 175mm que va cap al dipòsit Vell, que es troba situat al final del 
carrer Verge de Montserrat, i una altra de fosa de diàmetre 200mm que quan arriba a la Carretera de 
Portlligat s’uneix amb una canonada de fibrociment de diàmetre 200mm que ve del dipòsit Vell, i segueix 
la carretera de Portlligat fins al dipòsit Nou, situat per sobre del sector Els Arrels, a una cota de 70m i 
amb una capacitat de 3.000m3. Aquesta canonada que ve del dipòsit Vell abans de juntar-se amb la que 
va al dipòsit Nou, connecta un dipòsit que es troba situat al carrer de la Font Vella. 

Del dipòsit Nou surt una altra canonada de fibrociment de diàmetre 200mm, que continua per la carretera 
de Portlligat fins al carrer Lluís Aznárez, i després continua pel carrer del President Companys, carrer de 
Carles Rahola, carrer de Barcelona, carrer de Castelló d’Empúries i agafa l’avinguda Salvador Dalí fins a 
l’avinguda de Sant Baldiri, on passa a una canonada de fibrociment de diàmetre 150mm per abastir la 
zona sud-est del municipi. D’altra part, a la cruïlla del carrer del President Companys amb el carrer de 
Carles Rahola, de la canonada de fibrociment de diàmetre 200mm surt una canonada de fosa de 
diàmetre 150mm que segueix la carretera de Cadaqués al Cap de Creus per abastir el sector de 
Portlligat. 

Del dipòsit Vell també surt una canonada de fibrociment de diàmetre 150mm que va fins al dipòsit 
Corberó, situat en el Puig de Colomer a una cota de 75m, i una altra de polietilè de diàmetre 200mm que 
després es converteix en fibrociment de diàmetre 150mm i va seguint el carrer Doctor Bartomeus, carrer 
de la Jorneta, carrer de Sant Pius V fins el dipòsit situat al carrer dels Quers, que serveix per abastir el 
sector de Sa Conca i la part sud del nucli. 
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Cabal subministrat en alta a Cadaqués (en milers de m3) 
  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Total 

1988 10,9  11,3  23,2  16,4  19,3  41,4  69,2  77,2  48,5  31,4  18,6  25,5  392,9 

1989 24,1  24,7  34,7  29,6  38,9  45,6  74,8  78,1  45,3  33,2  19,8  13,4  462,1 

1990 13,8  20,8  16,0  27,4  32,2  39,6  61,7  74,2  45,9  25,0  13,3  23,5  393,3 

1991 27,4  21,4  21,6  29,0  29,8  43,1  68,6  74,6  45,8  26,6  19,3  19,0  426,1 

1992 17,7  11,4  11,3  31,2  39,3  26,4  53,6  78,7  43,4  23,3  20,5  20,3  377,2 

1993 19,0  9,6  14,1  21,0  21,0  41,6  43,4  53,7  27,0  7,9  3,8  3,5  265,6 

1994 10,0  8,9  17,2  20,2  23,8  31,5  49,9  59,0  26,9  9,0  5,3  16,1  277,8 

1995 16,8  14,8  21,8  30,3  26,4  30,7  48,8  58,4  31,3  25,3  16,5  7,7  328,7 

1996 5,1  1,6  6,1  17,4  19,7  37,4  56,3  61,0  31,8  18,9  12,7  9,3  277,3 

1997 3,3  4,1  28,0  31,1  29,0  33,8  45,7  68,0  41,0  28,0  5,6  8,3  325,8 

1998 15,0  6,3  18,4  29,9  29,6  33,9  58,5  77,0  36,8  17,8  17,8  23,4  364,3 

1999 10,8  21,2  25,8  30,4  25,1  38,9  59,4  69,6  30,5  19,6  13,1  19,2  363,5 

2000 19,3  13,5  21,3  29,7  26,6  34,6  53,6  68,3  37,4  22,8  16,1  19,0  362,2 

2001 9,5  6,0  15,6  33,9  31,8  44,2  56,6  72,1  41,1  24,5  16,8  20,0  372,1 

2002 22,1  20,9  32,5  21,0  22,6  37,4  58,9  72,4  40,8  23,5  24,4  19,7  396,3 

2003 15,0  15,4  13,0  23,4  36,7  47,9  63,6  83,4  43,6  28,5  11,9  14,1  396,5 

2004 19,8  12,9  24,2  24,7  24,3  44,6  67,1  80,7  47,7  38,5  33,8  28,8  447,0 

2005 36,3  18,0  35,1  34,6  37,3  46,8  69,0  77,7  45,3  23,8  12,0  19,1  455,1 

2006 20,5  12,1  17,2  41,8  42,9  53,5  76,0  80,6  40,9  21,2  23,8  24,5  454,9 

2007 23,8  22,8  30,6  34,3  37,3  51,5  69,4  79,9  55,1  30,9  30,4  26,3  492,3 

2008 16,8  24,4  32,4  26,7  33,4  42,2  61,1  74,1  43,0  28,7  27,3  26,8  436,8 

2009 17,6  14,1  19,5  31,0  38,7  47,9  65,6  81,3  51,0  38,2  24,5  27,9  457,6 

2010 19,9  16,6  14,2  25,2  25,4  42,8  68,1  80,8  36,9  22,4  17,8  24,6  394,8 

2011 24,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  24,8 
FONT: Consorci Costa Brava 
 
 

Xarxa de sanejament 
 

El servei de sanejament de la vila de Cadaqués és un dels més complets mercès a que el poble fou 
inclòs dins el Pla d’Infraestructura Sanitària de la Costa Brava, aprovat el 26 de febrer de 1971, que 
abastava tots els municipis costaners compresos dins la franja que va des del riu Tordera fins la frontera. 
Aquest Pla fou executat en la 1ª i 2ª fases incloent-hi l’estació de depuradora de Cadaqués, mitjançant 
els projectes redactats per la Confederació Hidrogràfica dels Pirineus Oriental, i fou subvencionat pel 
MOPU i per la contribució dels municipis a parts iguals. 

La condició de municipi costaner de Cadaqués ha marcat lògicament el procés de distribució de les 
edificacions fins la configuració actual del teixit urbà. 

El nucli inicial s’ha estès al llarg del terreny adjacent al litoral en un procés de progressió lineal i 
densificació. Simplificant hom pot afirmar que la consolidació edificatòria s’ha concentrat en una franja 
costanera que no va gairebé més enllà dels 200m d’amplada com a promig. D’altra banda, la configuració 
topogràfica del terreny és tant marcada, que una corba de nivell traçada a aquesta distància de 200m en 
els seus punts propers a la costa, estaria ja per damunt dels 20m sobre el nivell del mar. 

Degut a l’orografia del municipi de Cadaqués i a que l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) es 
troba al final de la Riera de Sant Vicenç, no és possible transportar les aigües residuals per gravetat fins 
aquesta. Per això el municipi disposa d’un conjunt d’estacions de bombament d’aigües residuals (EBAR). 
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Les EBAR recullen les aigües residuals dels punts més baixos del municipi i les transporten fins a punts 
elevats mitjançant canonades d’impulsió. En aquests punts les aigües residuals trenquen la càrrega i son 
conduïdes per gravetat fins a una nova EBAR.  

Els trams on les aigües residuals circulen impulsades no admeten noves incorporacions d’afluents 
residuals. Per altra banda, les canonades de sortida de les EBAR un cop han trencat càrrega es 
transformen en col·lectors de residuals incorporant els afluents dels sectors per on discorren i conformant 
d’aquesta manera els eixos principals de recollida d’aigües residuals del municipi. Actualment al municipi 
de Cadaqués hi ha 13 estacions de bombament d’aigües residuals. 

 

La xarxa de sanejament de Cadaqués es pot dividir en 5 línies principals que arriben a l’estació de 
bombament Central que es troba situada a la platja principal: 

 
- Línia que segueix la costa des de l’oest 
- Línia que segueix la costa des de l’est  
- Línia que ve des del nord-oest 
- Línia que ve des del nord-est 
- Línia que ve des de l’oest 

 

- Línia que segueix la costa des de l’oest: 

És la línia que comença al sud de la UA Sa Conca amb un col·lector de diàmetre 400mm fins a l’estació 
de bombament Sa Conca, situada aproximadament a la cruïlla del carrer de Sant Pius V amb l’avinguda 
de la Verge del Carme, d’on surt una canonada d’impulsió que segueix la mateixa avinguda fins al carrer 
de sa Jorneta on passa a ser un col·lector de diàmetre 300mm fins al carrer del Doctor Bartomeu on 
canvia a un diàmetre de 400mm fins a l’estació de bombament Llané que es troba situada a la platja Es 
Llaner Gros. Des d’aquesta estació de bombament surt una canonada d’impulsió que continua pel mateix 
carrer Doctor Bartomeu, fins a la cruïlla amb el carrer Eugeni d’Ors, on canvia a un col·lector de diàmetre 
500mm seguint el carrer Sa Riba Pitxot, Riba Nemesi Llorens, fins a l’estació de bombament Central. 

 

- Línia que segueix la costa des de l’est: 

Aquesta línia comença a l’estació de bombament de Caials II situada a la cruïlla del carrer de Punta de 
s’Oliguera amb el carrer Passatge de l’Illa. D’aquesta EBAR surt una canonada d’impulsió que recorre els 
carrers Punta de s’Oliguera, Llançà i Llevant fins a l’avinguda de Sant Baldiri, on es connecta a un 
col·lector de diàmetre 400mm, que segueix pels carrers del Sol Ixent, de s’Estrop, vorejant la Platja 
Confitera, fins a Platja de s’Aranella on hi ha l’estació de bombament del mateix nom. D’aquesta EBAR 
surt una canonada d’impulsió que segueix el camí de s’Aranella fins a l’Avinguda Dr. Pérez del Pulgar, on 
es connecta a una canonada de diàmetre 500mm, que segueix la costa passant per l’avinguda de Víctor 
Rahola, per la Riba des Pianc, vorejant la platja es Poal i seguint per la Riba del mateix nom, fins a la 
Riba Nemesi Llorens per arribar a l’EBAR Central. 

Aquesta línia principal té dos ramals que se li afegeixen en diferents punts: 

El primer ramal comença a l’estació de bombament de Caials I, d’on surt una canonada d’impulsió que 
recorre el carrer Llevant paral·lelament a la canonada d’impulsió que ve de l’EBAR Caials II, fins a 
l’avinguda de Sant Baldiri on s’uneix a la canonada de diàmetre 400mm en el mateix punt. 

El segon ramal comença a l’estació de bombament Ros, situada a la Platja de ses Oliveres, d’on surt una 
canonada d’impulsió que discorre paral·lela durant uns 170m a la canonada de diàmetre 500mm 
provinent de l’EBAR s’Aranella, fins que s’ajunta amb aquesta. 

 

- Línia que ve des del nord-oest: 

Aquesta línia comença a l’estació de bombament del Pla d’en Llorenç d’on surt una canonada d’impulsió 
que discorre pel camí que uneix transversalment la carretera de Cadaqués amb la carretera de Portlligat, 
a la meitat d’aquest camí es transforma en canonada de diàmetre 400mm i segueix fins a agafar 
l’avinguda de la Caritat Serinyana i arriba a l’EBAR Central. 
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- Línia que ve des del nord-est 

Aquesta línia té dos ramals, el primer comença a l’EBAR situada a la Platja Petita de s’Algueria, d’aquí 
surt una canonada d’impulsió que va a buscar l’avinguda d’Emília Trèmols, on canvia a canonada de 
diàmetre 300mm fins a la carretera de Cadaqués al Cap de creus on després d’uns 130m arriba a 
l’estació de bombament que es troba a la carretera de Cadaqués al Cap de Creus. D’aquí surt una 
canonada d’impulsió que continua per la carretera de Cadaqués a Cap de Creus fins a l’EBAR situada al 
costat del camp de futbol, d’on surt una canonada que segueix pel carrer del President Companys, carrer 
de Miquel Rossal, i creua la plaça de Frederic Rahola per arribar a la EBAR Central amb una canonada 
de diàmetre 500mm.  

Aquesta línbia té un ramal que comença a l’estació de bombament de Port Lligat, que es troba prop de la 
platja del mateix nom, d’on surt una canonada d’impulsió que segueix l’avinguda Salvador Dalí, a l’alçada 
de l’avinguda de Sant Baldiri canvia a canonada de diàmetre 300mm, que segueix pel carrer de Carles 
Rahola, fins connectar a la canonada que ve de l’estació de bombament del camp de futbol. 

 

-Línia que ve des de l’oest: 

És la línia que uneix l’estació depuradora amb l’estació de bombament central, que discorra per la Riera 
de Sant Vicenç. Aquesta línia és bidireccional, de l’estació de bombament central situada al final de la 
riera surt una canonada d’impulsió fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. Un cop les aigües estan 
tractades surten de l’estació d’aigües residuals a través d’un emissari terrestre que va fins a Es Portal de 
sa Riera, on es bifurca en dos emissaris submarins de 1410m i 383m de longitud que desaigüen mar 
endins. 

L’administració actuant del sistema de sanejament de Cadaqués és el Consorci Costa Brava i l’empresa 
explotadora és Empresa Mixta d’Aigües Costa Brava, S.A. L’estació depuradora d’aigües residuals de 
Cadaqués va entrar en funcionament l’any 1974, i va ser ampliada el 2007. Està dissenyada per tractar 
un cabal de disseny de 4000m3/d. L’any 2010 ha tractat un cabal de 491.900m3, molt per sota de la seva 
capacitat màxima. 

 

Cabals tractats per l’EDAR de Cadaqués (en milers de m3) 
  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Total 

1996 56,6  36,3  42,2  25,7  25,4  22,4  32,7  50,8  24,5  17,9  24,9  61,7  421,2 

1997 50,8  28,4  24,0  25,7  14,5  24,9  36,0  66,7  27,8  20,5  32,0  35,3  386,7 

1998 16,7  24,7  17,0  21,9  23,5  24,3  38,6  53,4  30,7  21,0  13,7  11,6  296,9 

1999 5,4  13,3  20,2  23,9  38,2  26,4  39,6  58,7  30,8  25,9  19,2  13,5  315,1 

2000 23,3  16,7  16,3  28,2  19,9  23,8  34,7  46,3  24,8  14,6  22,4  11,7  282,6 

2001 51,9  31,9  12,6  22,3  22,2  24,3  38,9  53,7  32,1  21,7  40,6  20,8  373,1 

2002 21,5  17,6  22,6  73,8  59,1  29,1  39,8  56,3  32,0  26,6  20,1  30,9  429,5 

2003 38,0  36,7  44,9  34,9  24,4  29,7  40,8  57,5  29,8  52,2  38,3  95,5  522,8 

2004 31,9  45,1  31,0  76,9  83,6  30,6  40,8  58,3  28,9  25,0  19,2  37,9  509,3 

2005 31,7  33,4  20,4  16,8  30,6  25,2  38,4  52,1  29,4  77,0  47,2  16,2  418,5 

2006 52,2  45,4  22,4  25,7  25,1  29,1  40,0  54,3  42,6  40,6  19,7  19,6  416,7 

2007 16,2  21,0  21,0  35,1  28,7  28,6  40,1  56,9  31,0  25,5  19,2  21,9  345,3 

2008 36,3  16,8  26,5  24,9  30,2  30,3  41,8  58,1  30,5  18,8  23,3  42,6  380,2 

2009 56,1  51,3  22,8  36,4  32,4  33,2  43,5  58,6  32,8  25,9  16,6  18,3  428,0 

2010 31,1  37,1  58,8  37,4  45,1  36,9  48,8  64,0  37,2  44,9  22,7  28,0  491,9 
FONT: Consorci Costa Brava 

Diagrama de funcionament de la EDAR de Cadaqués: 
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FONT: Consorci Costa Brava 

 

Reutilització de les aigües 

Actualment, Cadaqués ha apostat per a la reutilització d’aigües que fins el moment no comptaven com a 
recurs, ja que simplement eren abocades una vegada tractades, el que aporta noves i interessants 
oportunitats a l’hora d’alliberar cabals de qualitat superior i de treure abocaments al medi. La reutilització, 
en definitiva, representa posar en joc un nou recurs en un àmbit local que permet una certa 
reorganització d’usos i demandes en la zona, deixant una situació més endreçada que la prèvia, basada 
en la linealitat del consum i del posterior abocament. 

A l’any 2000 a l’estació depuradora de Cadaqués es van construir les instal·lacions de regeneració 
gràcies al finançament de la Comunitat Europea. 

El nom d’aigua regenerada es dóna, almenys en el nostre país, a aquella aigua residual ja depurada fins 
a nivell secundari a la que se li ha aplicat un tractament addicional per fer-la apta per a l’ús projectat, 
habitualment un ús no potable. A aquest tractament addicional se l’anomena tractament terciari o de 
regeneració i és relativament específic de l’ús al qual volem destinar l’aigua regenerada. El tractament 
terciari, que es realitza, s’ha dissenyat amb un criteri de protecció de la salut pública i consisteixen 
bàsicament en una desinfecció amb tractaments previs de preparació de l’aigua, a fi de què aquesta 
pugui assolir els objectius de qualitat perseguits. 

Cadaqués ha iniciat les passes per abordar la construcció en un futur no massa llunyà, d’ una xarxa 
específica per la distribució d’aigua regenerada per a cobrir demandes no potables en entorns urbans. 

Es tracta d’un element clau en la gestió futura dels recursos hídrics ja que permet un estalvi conjunt 
d’aigua i d’energia, i esdevé un veritable pas cap a una major sostenibilitat. 

Es té previst en un futur l’ampliació dels usos urbans no potables a través de la instal·lació d’una xarxa de 
subministrament d’aigua regenerada en la zona de Caials. 

Cabals tractats (en milers de m3) 
  GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES Total 

2004 0,8  0,3  0,4  0,2  0,4  2,1  2,7  2,5  2,0  1,6  1,4  0,5  15,0 

2005 0,5  0,6  0,3  1,0  3,3  2,7  2,1  1,0  0,4  0,4  0,6  1,5  14,4 

2006 1,5  1,4  2,2  3,3  2,8  3,6  4,2  3,3  2,4  2,8  1,6  0,6  29,7 

2007 1,0  0,5  0,2  0,3  0,5  0,7  0,8  0,8  0,9  0,3  -  -  6,0 

2008 0,4  0,1  0,1  0,2  0,3  0,5  0,9  1,0  0,8  0,4  0,6  0,4  5,7 

2009 0,0  -  0,0  -  0,5  0,9  0,8  1,0  0,9  0,6  0,5  0,5  5,7 

2010 0,3  0,3  0,3  0,8  0,4  0,7  1,5  1,6  1,5  -  -  -  7,3 
FONT: Consorci Costa Brava 
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Diagrama 

 
FONT: Consorci Costa Brava 

 

Energia 
 

La xarxa elèctrica del municipi de Cadaqués pertany a l’empresa FECSA-ENDESA. 

El subministrament elèctric es realitza amb una línia aèria d’alta tensió de 25kV que ve del municipi de 
Roses, i entra per l’oest del municipi Cadaqués fins al polígon industrial del Pla d’en Llorenç. D’aquí una 
línia aèria va cap al sud fins el camí des Pins des Rector. Allà la línia de 25kV es soterra i es bifurca, una 
línia fins al Rec de Palau, on torna a ser aèria creuant l’antic sector del Llané, per després tornar a ser 
soterrada pels sectors de La Pineda i de Sa Conca; i l’altra segueix soterrada fins el sector del Dr 
Bartomeus. 

Del polígon industrial del Pla d’en Llorenç, surt una altra línia aèria de 25kV que va en direcció est-oest 
fins passat l’antic sector Els Arrels 2, on es soterra un tram i torna a fer-se aèria anant direcció nord-est 
creuant els antics sectors de Sa Guarda 2, Sa Guarda i Quatre Camins Nord, passant a partir d’aquí a 
transformar-se amb una línia aèria de 6kV que subministra electricitat a la part nord-est del municipi. 

Les línies de 25kV soterrades passen pels principals carrers del nucli com ara la carretera a Portlligat, el 
carrer del Sol de l’Engirol, el carrer de l’Heretat, el carrer del Maltret, el carrer de Castelló d’Empúries, el 
carrer de Barcelona, l’avinguda de Sant Baldiri, el carrer de Llevant, el carrer de la Punta de la Punta de 
s’Oliguera. 

També queden algunes línies aèries dins del nucli con són les que hi ha a l’avinguda de Salvador Dalí, la 
que creua l’antic sector Quatre Camins Sud i l’antic sector l’Embarcador. 

 

 

Residus 
 
En el municipi de Cadaqués existeix una única deixalleria municipal situada en el sector industrial de’n 
Llorenç, a l’entrada del nucli. L’àmbit actual i les actuals instal·lacions es preveuen insuficients per poder 
donar un bon servei. 
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Telecomunicacions 
 

- Descripció dels serveis i xarxes bàsiques existents  
 
1. Instal·lacions de radiocomunicació  

 
 Telefonia mòbil 

 
A) Infraestructures que donen servei al municipi  

 
Al municipi de Cadaqués es troben instal·lacions de radiocomunicació dels quatre operadors existents 
actualment (MoviStar, Vodafone, Yoigo i Orange). Concretament les instal·lacions presents a Cadaqués 
són les següents (veure plànol d’informació I.21): 
 

 
Coordenades UTM Operador Antenes Localització 
x y 

Classificació del 
sòl 

3 1 sistema radiant de 
3 antenes 

Torre TRADIA TELECOM 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n Muntanya 
negra 

520.615 4.683.455 SNU 

- 1 sistema radiant 
amb 2 panells* Restaurant Cap de creus 526.035 4.685.440 SNU 

- 3 sistemes radiants* CENTRAL TELEFONICA 
Plaça Torre des Boig, 10 522.820 4.682.085 Sòl urbà 

MoviStar 

- 1 sistema radiant* Hotel Port Lligat ** 523.660 4.682.713 Sol urbà 

2 1 sistema radiant de 
dos antenes 

Dipòsit aigua 
C/Lamar. Urb. La Majoria 522.572 4.682.483 Sol urbà 

Orange 

3 1 sistema radiant de 
3 antenes 

Torre TRADIA TELECOM 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n Muntanya 
negra 

520.615 4.683.455 SNU 

Yoigo - 1 sistema radiant* CENTRAL TELEFONICA 
Plaça Torre des Boig, 10 522.820 4.682.085 Sòl urbà 

4 2 sistemes radiants 
de 2 antenes 

Dipòsit aigua 
C/Lamar. Urb. La Majoria 

522.572 
 

4.682.483 
 Sòl urbà 

Vodafone 

3 1 sistema radiant de 
3 antenes 

Torre RETEVISION 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n Muntanya 
negra 

520.607 4.683.446 Sol no urbanitzable 

* No es disposa d’informació 
Taula 1. Infraestructures de radiocomunicació presents al municipi de Cadaqués (Font: Elaboració pròpia. Any 2011) 

 
Al la torre de TRADIA TELECOM situada al Puig dels Bufadors també hi ha instal·lacions de Serveis 
Públics de telecomunicacions.  
 
 
 
B) Serveis que es presten al municipi 

 
L’àrea de cobertura dels diferents operadors es mostra unificada en l’anomenada cobertura 112. La 
cobertura 112 indica l’existència d’almenys un operador de telefonia mòbil i per tant la possibilitat de 
trucar al servei d’emergència 112 des de qualsevol terminal  amb independència de quin operador li 
correspongui.  
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Font: Elaboració 
 
 
Il∙lustració 1. Plànol de  cobertura  112  al municipi de Cadaqués  (Font: Centre de  Telecomunicacions  i  Tecnologies de  la  Informació de  la 
Generalitat de Catalunya) 
 
Tal i com s’observa en la imatge, pràcticament la totalitat del municipi (85%) té cobertura d’almenys 
un operador, exceptuant l’àrea sud del municipi corresponent a la zona del cap Norfeu. 
 
 
 
C) Situació administrativa de les infraestructures i instal·lacions ubicades al municipi de Cadaqués 

 
A continuació es mostra una taula amb la situació administrativa de cada una de les instal·lacions de 
radiocomunicació. 

Zona cobertura 112 
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Coordenades UTM Operador Antenes 

x y 
Situació administrativa 

3 1 sistema radiant de 
3 antenes 520.615 4.683.45

5 
Llicència ambiental provisional (subjecte a 

la llicència de la torre) 

- 1 sistema radiant 
amb 2 panells* 526.035 4.685.44

0 
Sense llicència 

No hi ha documentació 

- 3 sistemes radiants* 522.820 4.682.08
5 

Sense llicència 
 No hi ha documentació 

MoviStar 

- 1 sistema radiant* 523.660 4.682.71
3 

Sense llicència 
No hi ha documentació 

2 1 sistema radiant de 
dos antenes 

522.572 
 

4.682.48
3 

Sense llicència 
Any 2005 l’Ajuntament reclama 
documentació complementària.  

Orange 
 

3 1 sistema radiant de 
3 antenes 520.615 4.683.45

5 
Llicència ambiental provisional (subjecte a 

la llicència de la torre) 

Yoigo - 1 sistema radiant* 522.820 4.682.08
5 

Sense llicència 
No hi ha documentació 

4 2 sistemes radiants 
de 2 antenes 

522.572 
 

4.682.48
3 
 

Llicència per silenci administratiu 
L’operador sol·licita l’any 2008 permís per 

a l’inici de l’activitat Vodafone 

3 1 sistema radiant de 
3 antenes 520.607 4.683.44

6 
Llicència ambiental provisional (subjecte a 

la llicència de la torre) 

* No es disposa d’informació del número d’antenes 
Taula 2. Situació administrativa de instal∙lacions de radiocomunicació al municipi de Cadaqués (Font: Elaboració pròpia. Any 2011) 

 
D) Adequació de les infraestructures als criteris ambientals del Decret 148/2001 
 
A continuació es mostra una taula resum de l’adequació de les instal·lacions de radiocomunicació 
presents al municipi de Cadaqués a les condicions sanitari-ambientals establertes en els annexos I i II del 
Decret 148/200, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació. 

 
Coordenades UTM Operador Localització 

x y 
Compliment dels annexos 1 i 2 del 

Decret 148/2001 
Torre TRADIA TELECOM 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n Muntanya negra 

520.615 4.683.455 Sí 

Restaurant Cap de creus 526.035 4.685.440 * 

CENTRAL TELEFONICA 
Plaça Torre des Boig, 10 522.820 4.682.085 * 

MoviStar 

Hotel Port Lligat ** 523.660 4.682.713 * 

Dipòsit aigua 
C/Lamar. Urb. La Majoria 

522.572 
 4.682.483 Sí  

Orange Torre TRADIA TELECOM 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n Muntanya negra 

520.615 4.683.455 Sí  

Yoigo CENTRAL TELEFONICA 
Plaça Torre des Boig, 10 522.820 4.682.085 Sí 

Dipòsit aigua 
C/Lamar. Urb. La Majoria 

522.572 
 

4.682.483 
 Sí  

Vodafone Torre RETEVISION 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n Muntanya negra 

520.607 4.683.446 * 

 * No es disposa d’informació 
Taula 3. Compliment del Decret 148/2001 de les instal∙lacions de radiocomunicació del municipi de Cadaqués 
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E) Caracterització de l’impacte visual de les infraestructures 

 
La valoració de l’impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicació es realitza d’acord amb el 
Decret 148/2001. A continuació s’analitza l’impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicació 
presents al municipi de Cadaqués: 

 

Operador 
(Nº antenes) Localització 

Excessiu 
contrast de 

color, forma i/o 
escala 

Dominànci
a 

visual 

Ocultació 
d’un element 

natural o 
artificial 

Incompatibilit
at entre els 

usos 
històrics 

Valoració 
de 

l’impacte 
visual 

3 

Torre TRADIA 
TELECOM 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n 
Muntanya negra 

3 3 0 0 1,5 

2 Restaurant Cap de 
Creus 0 0 0 0 0 

3 

CENTRAL 
TELEFONICA 
Plaça Torre des Boig, 
10 

3 3 0 0 1,5 

MoviStar 

1 Hotel Port Lligat ** 0 0 0 0 0 

2 
Dipòsit aigua 
C/Lamar. Urb. La 
Majoria 

2 2 0 0 1 

Orange 

3  

Torre TRADIA 
TELECOM 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n 
Muntanya negra 

3 3 0 0 1,5 

Yoigo 1 

CENTRAL 
TELEFONICA 
Plaça Torre des Boig, 
10 

3 3 0 0 1,5 

4 
Dipòsit aigua 
C/Lamar. Urb. La 
Majoria 

2 2 0 0 1 
Vodafon

e 
3 

Torre RETEVISION 
Puig dels Bufadors 
Urb. Perafita s/n 
Muntanya negra 

3 3 0 0 1,5 

Taula 4. Caracterització de l’impacte visual de les instal∙lacions de radiocomunicació (TM) al municipi de Cadaqués (Font: Elaboració pròpia. 
Any 2011) 

 
 

Impacte 
paisatgístic 

Excessiu 
contrast de 
color, forma 

i/o escala 

Dominància 
visual 

Ocultació d’un 
element natural 

o artificial 

Incompatibilitat 
entre els usos 

històrics 

0 Cap Nul·la Gens No 
1 Baix Escassa Poc Baixa 
2 Moderat Moderada Parcial Moderada 
3 Elevat Elevada Total Elevada 

 
Tal i com es mostra en la taula anterior, les infraestructures de radiocomunicació presenten un impacte 
visual entre moderat i baix. 
 
 
F) Limitacions paisatgístiques per a la instal·lació d’infraestructures 
 
L’skyline de Cadaqués és un dels més emblemàtics al nostre país i a l’estranger, tant és així que per tal 
de preservar la seva singularitat, i després de l’anàlisi paisatgístic realitzat, s’ha considerat necessari 
limitar la instal·lació d’infraestructures de radiocomunicació a l’Àmbit Territorial del Front Marítim establert 
en el Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric (PEUCH) de Cadaqués (veure les Normes reguladores 
del POUM i del PEUCH). Aquest àmbit comprèn tota l’extensió i la formació de la façana marítima 

Impacte total 

Impacte 
baix 0-1 

Impacte 
moderat 1-2 

Impacte alt 2-3 
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edificada del conjunt històric, que determina el paisatge característic de les Ribes al llarg de la badia 
(veure plànol PEUCHC “Àmbits territorials”pagina 46).  
 
 
 Televisió Digital Terrestre (TDT), Ràdio i Banda Ampla Rural (BAR) 

 
A) Infraestructures que donen servei al municipi 

 
Al municipi de Cadaqués existeixen dues torres emissores de ràdio i televisió, localitzades al Puig dels 
Bufadors. La primera, de 24 m d’alçada va ser construïda l’any 1981 per Radiotelevisión Española amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Cadaqués i està gestionada per RETEVISION. La segona, de 37 m 
d’alçada total, va ser també construïda per Radiotelevisión Española i està gestionada per TRADIA 
TELECOM. 
 
B) Serveis que es presten al municipi 
 
Els serveis de radiocomunicació presents al municipi de Cadaqués són la ràdio, la Televisió Digital 
Terrestre (TDT) i la Banda Ampla Rural (BAR).  
 
La cobertura de TDT al municipi de Cadaqués es mostra a continuació:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il∙lustració 2. Plànol de cobertura de TDT al municipi de Cadaqués (Font: Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de  la Informació de  la 
Generalitat de Catalunya) 

 
La informació sobre la cobertura de TDT que es mostra en la imatge anterior és el resultat de simulacions 
per ordinador i cal considerar-la orientativa. Aproximadament el 75% del territori municipal té 
cobertura de TDT. 
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La cobertura de BAR al municipi de Cadaqués es mostra a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il∙lustració 3. Plànol de cobertura de BAR al municipi de Cadaqués (Font: Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de  la Informació de  la 
Generalitat de Catalunya) 

 
Aproximadament el 65% del municipi té cobertura de BAR, malgrat només un 35% té un correcte 
servei de BAR.   
 
Pel que respecte a la cobertura radiofònica no es disposa d’informació.  
 
 
 
C) Situació administrativa de les infraestructures i instal·lacions ubicades al municipi de Cadaqués 
 
L’antena localitzada al Puig dels Bufadors i gestionada per RETEVISION disposa de llicència d’activitats 
per silenci administratiu. La llicència es va sol·licitar l’any 2006 a l’Ajuntament, que al seu torn va 
sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que es pronunciés al respecte, i del qual no s’ha obtingut 
resposta fins al moment.  
 
La llicència d’activitats de l’antena localitzada al Puig dels Bufadors i gestionada per TRADIA TELECOM 
s’ha tramitat a l’Ajuntament de Port de la Selva. No es disposa d’informació respecte a l’estat de la 
tramitació d’aquest expedient. 
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2.  Instal·lacions de telecomunicacions per cable  
 
 
 Telefonia fixa i banda ampla  

 
A) Infraestructures que donen servei al municipi 
 
Les infraestructures de telefonia fixa i banda ampla (ADSL) que donen servei al municipi de Cadaqués 
són les que pertanyen a Telefónica de España SAU La xarxa del municipi s'opera des de la central de 
telefonia d'aquesta companyia ubicada a la Plaça Torre des Boigs, 10 del mateix municipi. La 
infraestructura canalitzada de Telefónica de España SAU al municipi es mostra en el plànol següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il∙lustració 4. Infraestructures canalitzades de Telefónica de España SAU (Font: Telefónica de España SAU Any 2011) 

 
Tant en zona urbana com també en zona no urbanitzable, quan no es disposi d’infraestructura soterrada 
per a la provisió dels serveis de telefonia fixa, aquests es proveiran amb infraestructura aèria o en 
façana. És voluntat del POUM promoure en la mesura del possible el soterrament d’aquestes línies raó 
per la qual s’estableixen alguns requisits en les noves construccions. Cal assenyalar que en tots els 
sectors que preveu el planejament la instal·lació s’haurà de preveure de forma soterrada. 

 
B) Serveis que es presten al municipi 
 
No es disposa d’informació de l’operador Al-Pi. 
 
Telefónica de España SAU ofereix al municipi de Cadaqués el servei de telèfon i internet per banda 
ampla (ADSL), tot i que actualment no pot oferir servei de banda ampla a nous usuaris. 
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C) Situació administrativa de les infraestructures i instal·lacions ubicades al municipi de Cadaqués 
 
No es disposa d’informació sobre la situació administrativa de les infraestructures i instal·lacions del 
municipi de Cadaqués. 
 
 TV per cable 

 
A) Infraestructures que donen servei al municipi 
 
Pel que fa a les infraestructures de televisió per cable, no es disposa d’informació concreta, però es té 
constància de que l’operador Cadaqués Cable dóna servei al municipi i que hi ha antenes d’aquest 
operador a la coberta de l’edifici de la Plaça Torre des Boig,10, així com que gran part del nucli urbà 
disposa d’estesa de cable. 
 
B) Serveis que es presten al municipi 
 
L’operador que dóna servei de TV per cable al municipi de Cadaqués és Cadaqués Cable. 
 
A continuació s’enumeren els canals de televisió que es reben al municipi de Cadaqués a través del 
cable. Aquesta informació ha estat facilitada pels veïns de Cadaqués: 
 

Canals públics 
estatals: - Tele Madrid 

- Super 3/3XL 
- TVE-HD Pruebas 
- La 1 
- TV3 

- La 2 
- Canal 33 
- 24 h 
- 3/24 

- Canarias - BBC 1 London - Estil 9 
- ETB Sat - Five - RAC 105 
- Fox - Das Erste - Clan 
- Natural Geographic - ZDF - Teledeporte 
- TV Galicia - 3 sat - Veo 7 
- BBC World - Boing - AXN 
- Gol Televisión - Telecinco HD - Intereconomia 
- Andalucia TV - MTV - La Sexta 
- France 2 - La 10 - Cuatro 
- France 3 - NITRO - Gran Hermano 24 h 
- France 4 - Antena 3 HD - Canal + dos 
- France 5 - Marca TV - Canal club 
- France 6 - 13 TV - Telecinco 
- TF 1 - La Sexta 2 - FDF 
- Prosieben Schweiz - La Sexta 3 - La siete 
- Kabel 1 Schweiz - Teledeporte - Disney chanel 
- Sat. 1 A - 8 TV - Antena 3 
- BBC 2 England - Barça TV - Neox 

Altres canals: 

  - Nova 
 
 
C) Situació administrativa de les infraestructures i instal·lacions ubicades al municipi de Cadaqués 
 
No es disposa d’informació respecte a la situació administrativa de Cadaqués Cable. 
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5. El patrimoni i paisatge 
 
El terme municipal de Cadaqués, per les seves característiques, ha merescut, des de mitjans del segle 
una atenció especial de l’administració envers els paratges més interessants com a valor paisatgístic a 
protegir. Així veiem com a l’any 1953 s’aprova el Decret 467/1953, del 9 d’octubre, que protegeix la Cala 
de Port-Lligat. Posteriorment s’aprova el Decret 2899/1972 segons el qual es declaraven com a “paratges 
pintorescos” les muntanyes que tanquen la població i ambdues ribes de la seva badia, com també la cala 
El Jonquet, la Cala Culip, Cala Guillola, Cala Portaló, punta Oliguera, el Port Lligat i el Cap de Creus.  
 
Tanmateix i amb independència d’aquest Decret, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat, a través dels Serveis Territorials de Girona va adreçar a l’ajuntament de Cadaqués un 
escrit de data 4 de febrer del 1982 en el que s’informa sobre els monuments catalogats com d’interès 
historicoartístic, recollint-se la relació que s’exposa tot seguit: 

- Conjunt de la població 
- Església de Santa Maria 
- Casa Julià 
- Casa Romeu 
- Casa Senillosa 
- Casa Serinyana 
- Casa Rahola 
- Escoles Nacionals 
- Recinte emmurallat medieval (conjunt)  

 
D’altra banda cal fer menció que a l’any 1980 la Conselleria de Política Territorial i Obres Publiques 
encarrega, mitjançant la Direcció General d’Urbanisme, un Pla Especial de Protecció de tota l’àrea del 
Cap de Creus, a l’ensems que el Director General del Patrimoni Artístic del Departament de Cultura de la 
Generalitat, en data 20 de març de 1983 va dictar una Resolució per la qual s’incoava un expedient per la 
declaració de conjunt Natural d’Interès Cultural a favor del Sector de la Serra de Rodes i el cap de Creus. 
Al mateix any 1983 s’inicia la redacció de l’esmentat Pla Especial de Protecció que assenyala com a 
elements arquitectònics més destacables al terme municipal de Cadaqués els que s’exposen tot seguit: 

- Església de Santa Maria de Cadaqués 
- Conjunt nucli antic (Esp carrer del Call)  
- Casa Serinyana (Modernista) 
- Ermita de Sant Baldiri 
- Cementiri 
- Casa Dalí 
- Conjunt arquitectònic. Façana marítima, nucli antic vila i primers eixamples 
- Far Cap de Creus i Caserna 
- Botigues o barraques de pesca, cales Jonquet, Jugadora i Portaló 
- Ermita de Sant Sebastià de Pení 
- “Sa barraca d’en Llimó” (Illa de s’Arenella) 

 
Més endavant, al 1995, es classificà el nucli com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria 
de “conjunt històric” i al 2002 s’aprova definitivament el Pla Especial del Front marítim del Conjunt històric 
de Cadaqués (PEFM).  
 
A més, des del 27 de març del 2009 el terme municipal de Cadaqués consta del Pla Especial Urbanístic 
del Centre Històric de Cadaqués (PEUCHC), aprovat definitivament, i que té l’objectiu de vetllar pels 
valors arquitectònics-mediambientals-paisatgístics-històrics-socials-tradicionals-culturals del nucli primitiu.  

Pla Especial del front marítim del conjunt històric de Cadaqués 
 
Aquest Pla, aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona el dia 24 de juliol de 
2002, afecta tot el front marítim de l’àrea declarada com a BCIN i comprèn la protecció de les 143 
edificacions del front litoral, l’entorn immediat, les ribes i els norais.  
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La seva finalitat és concretar els nivells de protecció que permetin conservar el valor dels edificis i 
elements que el conformen, alhora que adequar aquelles parts o edificacions que desdiuen l’entorn on 
s’ubiquen. Amb aquest pla es pretenia també agilitzar la concessió de llicències de l’àmbit d’actuació. 
 
Actualment amb el PEUCHC, queda derogat el Pla especial del Front marítim del Conjunt històric de 
Cadaqués, aprovat definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, el dia 24 de juliol de 
2002 (DOGC de 27 de novembre de 2002). Tanmateix, el seu contingut i les seves disposicions són 
vàlides, sempre que no contradiguin els nivells de protecció i els criteris d’actuació proposats en les fitxes 
individuals de parcel·la (FID) que s’inclouen en el PEUCHC . 

Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció 
 
Aquest Pla especial urbanístic, que integra i refon el PEFM, té per objecte la protecció integral del 
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Ambiental del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de 
protecció. L’objectiu del Pla és vetllar per conservar els valors del nucli històric, regulant la nova edificació 
i el procés de rehabilitació per tal de mantenir la tipologia i la uniformitat compositiva característica.  
 
L’àmbit del Pla especial urbanístic (PEUCHC) coincideix amb el del conjunt històric de Cadaqués i el seu 
entorn de protecció, que constitueix Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de “conjunt 
històric” en virtut de l’acord del govern de la Generalitat de Catalunya de 28 de novembre de 1995 
(DOGC de 5 de gener de 1996).  
 
Amb l’objecte de la preservació integral del patrimoni el PEUCHC defineix cinc àmbits corresponents al 
conjunt històric (CH) i els seus entorns de protecció (EP).   
 

Entorns de portecció del Conjunt  
Històric de Cadaqués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La delimitació del conjunt històric de Cadaqués té forma irregular, tal com es detalla al plànol, i s’ha 
realitzat tenint en compte criteris visuals, ambientals i de paisatge urbà.  
 
D’altra banda, atès que la llei 9/1993, en el seu article 11.1.b) estableix l’opció de delimitar l’entorn 
necessari per a la protecció del bé, constituït per l’espai que li dona suport ambiental, i atesa la 
conveniència de fer-ne ús per tal de potenciar la protecció integral del bé objecte d’aquest Pla Especial 
Urbanístic, se’n defineix l’àrea delimitada com a entorn de protecció, que comprèn quatre àmbits 
sectorials, anomenats “entorns” (EP1, EP2, EP3 i EP4). Aquests han estat definits seguint criteris visuals, 
ambientals i de paisatge urbà i venen conformats estratègicament en quatre àrees diferents, 
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confrontades amb el perímetre del conjunt delimitat, dues de les quals estan enllaçades per la franja 
costanera (la Riba): 
 

- Entorn de protecció 1 – EP1, “Puig d’en Colom”  
Un primer sector, força petit, se situa al costat del conjunt històric i inclou les cases del carrer del 
Solitari i un conjunt de parcel·les que hi confronten.  

 

- Entorn de protecció 2 – EP2, “Llané – Sa Conca”  
Un segon sector que se situa a partir del Llané Gros i que es desenvolupa a partir de l’inici del 
Llané englobant tota la franja costanera fins a la Punta de Sa Conca i la platja del mateix nom.  

 

- Entorn de protecció 3 – EP3, “Puig de les Creus” 
Un tercer sector que complementa la zona del conjunt històric posterior a l’àrea urbana des Poal, 
englobant el teixit urbà situat a continuació dels carrers de Sa Tòrtora, de les Creus i de Pablo 
Picasso, ocupant una àrea de construcció més recent situada al voltant de la Torre de les Creus, 
fins arribar al límit del vessant sud-oest de la muntanya.  

 

- Entorn de protecció 4 – EP4, “El Colom – Puig d’en Vidal” 
Un quart sector que engloba un paquet de sòl situat a continuació de la trama urbana definida per 
Es Poal i que determina l’àrea coneguda com Es Pianc, elevant-se cap al Puig d’en Vidal, amb 
una marcada presència paisatgística i visual de la finca del Colom, fins arribar a la punta de Sa 
Costa i la Platja Seca.  

 
Al seu torn el sector d’actuació Conjunt històric (CH) presenta quatre diferents àmbits territorials interns:  

- Àmbit territorial 1, “Nucli antic”. Comprèn tot l’antic recinte emmurallat de la vila que ocupava el 
pujol rocós de la dreta de l’actual Riera de Sant Vicenç i que es genera des de la punta des 
Baluard endinsada en la Badia de Cadaqués.  

 

- Àmbit territorial 2, “Front marítim”. Comprèn tota l’extensió i la formació de la façana marítima 
edificada del conjunt històric, que determina el paisatge característic de les Ribes al llarg de la 
badia i es desenvolupa sota els criteris regulats dins el Pla especial del Front Marítim del Conjunt 
Històric de Cadaqués.  

 

- Àmbit territorial 3, “Extramurs”. Comprèn tota la part exterior a l’antic recinte emmurallat i el redós 
de la façana marítima. 

 

- Àmbit territorial 4, “Entorn de la riera de Sant Vicenç”. Comprèn tota l’estructura urbana que 
s’entronca entre el traçat natural de la riera de Sant Vicenç i una part de l’avinguda de la Caritat 
Serinyana, dins l’àrea inclosa en el Pla especial urbanístic.  

 

Àmbits territorials del Conjunt  
Històric de Cadaqués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués                                             APROVACIÓ INICIAL. novembre 2013 
 

47

El PEUCHC compta amb un catàleg de bens, vinculant en quant a la inclusió de cadascun dels elements 
en categories de protecció i en quant a la regulació de la intervenció i dels usos continguda a les fitxes 
individuals de cadascuna de les parcel·les (FID) compreses a l’àmbit del Conjunt Històric. Les finques i 
els solars que integren els Entorns de Protecció, per les seves característiques morfològiques, amb un 
fort predomini de parcel·les amb habitatges unifamiliars amb jardí, no disposen de fitxes identificatives de 
parcel·la, llevat del casos de construccions o jardins històrics amb nivell de protecció 1 (Protecció 
integral). Aquestes parcel·les es regiran per les determinacions que s’estableixin amb criteris d’àmbit 
propi o de carrer, amb incidència especial pels vials de frontera on s’ha de tenir present l’equilibri entre  
els dos fronts edificatoris: el del Conjunt Històric i el de l’Entorn de Protecció. 
 
Els criteris bàsics de protecció general i específica s’han establert per sectors d’actuació i per zones 
urbanes (on es distingeixen àrees amb un teixit morfològic particular), per espais de protecció històrica, 
per vials amb identitat o caràcter específic, per espais o vials de frontera i per criteris d’intervenció per 
parcel·les. 
 

Zones urbanes del Conjunt  
Històric i entorns de protecció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Pla especial urbanístic estableix cinc nivells o categories de protecció, que han de configurar 
les possibilitats d’intervenció en cada element: 
 
 

- Nivell de protecció 1. Protecció integral 
Edificis de caràcter singular, de gran valor arquitectònic, històric o artístic que, amb 
independència del seu estat de conservació, s’han de mantenir íntegrament, amb respecte per 
les seves característiques específiques, siguin o no arquitectòniques i dels elements o parts que 
el composen. Les actuacions de restauració en cap cas no podran suposar aportacions de 
reinvenció o nou disseny. 

- Nivell de protecció 2. Protecció del tipus 
Edificis d’especial valor arquitectònic, artístic o ambiental, el valor del qual resideix principalment 
en la seva estructura tipològica, reflectida en la façana i en la disposició d’elements com el 
vestíbul, la caixa d’escala o per les seves especials característiques estructurals, pel seu sistema 
portant i tècnica constructiva utilitzada, pels valors dimensionals, pel tipus de paràmetres emprats 
o per les condicions distributives i organització espacial. Aquestes són parts o conceptes a 
mantenir, sens perjudici de les actuacions de rehabilitació, amb una restauració tipològica 
adequada que hauran de preservar i revaloritzar els esmentats elements d’interès. 

 

- Nivell de protecció 3. Protecció ambiental 
Protegeix edificis, el valor dels quals ve determinat per la persistència, encara que fragmentada, 
dels seus valors originals o bé perquè la qualitat de la composició formal de la façana, 
individualment o per l’agregació amb d’altres, conforma un conjunt o paisatge urbà de notable 
valor ambiental. Les obres de rehabilitació tindran per objecte la seva reestructuració parcial, amb 
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l’adequació, millora o actualització de l’immoble, destacant bàsicament la qualitat compositiva de 
la façana.  
 

- Nivell de protecció 4. Adequació ambiental 
Afecta edificis o part dels mateixos, les característiques formals dels quals no són coherents en el 
conjunt històric de Cadaqués, o bé perquè no presenten particulars valors 
històrico−arquitectònics o per ser molt dificultosa la seva recuperació i adequació a l’ambient que 
l’envolta. Aquests elements seran d’adequació, de manera que la nova façana seguirà les pautes 
donades per restituir la coherència ambiental de l’entorn urbà mitjançant una reestructuració total. 
El grau de protecció també ha de tenir a veure, com s’ha esmentat anteriorment, amb la situació 
urbanística. En aquest sentit s’entén la definició d’una categoria, anomenada de Reestructuració 
Urbanística, que inclou edificacions que ocupin actualment espais assenyalats com a vials, 
places, zones verdes o equipaments, o bé edificis en els quals no es possible la seva recuperació 
mitjançant tècniques i mitjans normals. 
 

- Nivell de protecció 5. Protecció històrica 
Protegeix els espais, les construccions i elements simbòlics que permeten mantenir els valors de 
la memòria de Cadaqués. Dins d’aquesta categoria s’inclouen els elements següents: l’espai de 
Ses Herbes; el front marítim de Portdoguer i la Riba d’en Pitxot; el Pont de Pedra i el Pont Vell, 
ambdós desapareguts, en el tram final de la Riera de Sant Vicenç; el Pont de Ferro; la Punta i la 
Riba des Baluard; els Norais; l’espai des Portal; la construcció que determinava es Portal 
d’Amunt; el carrer des Call; l’espai des Portitxó; les Ribes des Poal i des Pianc; la Font Vella i es 
Doll (element i tradició desapareguts); Sa Plaça; la plaça de l’Iglesi; el Passeig i l’estructura de 
ses Hortes i els antics safareigs, així com altres elements més imperceptibles, però importants en 
el coneixement de les tradicions locals com la gatonera; els picaportes, etc.., sense oblidar les 
plaques històriques que indiquen o assenyalen carrers, espais o edificis singulars. La seva 
aportació és fonamental en la configuració de la fesomia tradicional de la vila, amb els seus 
valors històrics, tipològics, culturals, paisatgístics i ambientals, que són els que han motivat, entre 
d’altres, la declaració del Conjunt Històric com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Tots 
aquests elements, presents o desapareguts, seran objecte d’especial identificació i senyalització, 
d’acord amb un projecte integral per la recuperació de la memòria històrica de Cadaqués. 

 
Nivells de protecció del Conjunt  
Històric i dels entorns  
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Amb independència dels esmentats nivells de protecció, es declaren com Bens Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) a raó de les seves característiques i d’acord amb la Llei de Patrimoni Cultural Català 
9/1993, i per tant consten en el Registre de Bens Cultural d’Interès Nacional (BCIN) del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, els següents: 
 

- Els elements de l’antiga muralla i concretament la Torre de sa Fusta des Baluard que forma part 
de l’edifici actual de l’Ajuntament de Cadaqués 

- Les restes del Castell de Sant Jaume o de les Creus  
 
D’altra banda respecte a tots els immobles subjectes al nivell de protecció 1 (integral) i d’altres que tot 
seguit es nombren, el PEUCHC proposa la tramitació d’un expedient per a considerar-los Béns Culturals 
d'Interès Local (BCIL). D’aquesta manera, l’Ajuntament de Cadaqués elevarà al Consell Comarcal la 
proposta de declaració dels següents elements com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL), a fi de que 
tal i com ho preveu la Llei de patrimoni cultural català 9/1993, en el seu article 15, siguin inclosos en el 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Els béns esmentats són els següents: 
 

- l’Església de Santa Maria 
- la Casa Serinyana 
- els Norais 
- el Pont de Ferro 
- la Casa Colom 
- l’antic Hospital 
- la Rectoria 
- la Societat de l’Amistat (Casino) 
- la resta d’edificis catalogats amb el Nivell de protecció 1 (Protecció integral) 
- els jaciments arqueològics del terme municipal que han estat declarats espais de protecció 

arqueològica 
 
Els immobles subjectes als nivells de protecció 2 i 3, es consideren com altres béns integrants del 
patrimoni cultural català. 
 

Patrimoni arquitectònic 
 
Actualment, a més dels elements catalogats per part del PEUCHC, el conjunt dels edificis i els elements 
arquitectònics i patrimonials a protegir resulta dels llistats específics de diversos òrgans, departaments, 
plans o inventaris que aquí tot seguit s’enumeraran.  
 
El PGOU fa una relació d’edificis i elements a protegir que són: 
 

- Es Portal 
- Es Baluard 
- Oratori de Sant Pius V 
- Castell de Sant Jaume o Santes Creus 
- Molí de Port-Lligat 
- Caserna de Cap de Creus 
- Ermita de Sant Baldiri 
- Santa Maria de Cadaqués 
- Cementiri de Cadaqués 
- Mas de La Senyora 
- Barraca semi-rupestre de Sa Rierassa 
- Casa Serinyana des Poal 
- Casa des Portal 
- Casa Dalmau 
- Casino l’Amistat 
- Casa Rahola 
- Voltes des Podritxó 
- Far de Cap de Creus 
- Far de Calanans 
- Sa Barraca d’en Llimo 

- Sa Barraca d’en Duran 
- Barraca de Culip 
- El Corral d’en Morell 
- Ruïnes del Coll de la Freita i roca amb 

creu gravada 
- Barraca coberta amb llosa del Puig 

Ferral 
- Mas de la Gomeia 
- Barraca i roca amb gravats de la Sureda 

de la Perafita 
- Barraca del Puig Carallot 
- Corral de la Plana 
- Mas d’en Duran 
- Mas Rabassers de Baix 
- Els Convents 
- “Els Convents”, restes d’edifici aïllat 
- La Font Coberta 
- Font de Maidéu 
- Font de la Senyora 
- Creu del Cementiri de Cadaqués 
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- Norai d’en Tits 
- Norai des Pianc 
- Norai des Podritxó 
- Retaule de l’altar de Sant Antoni 
- Retaule de l’altar de Sant Pere 
- Retaule de l’altar de Sant Sebastià 
- Retaule de l’altar de Sant Joan 
- Retaule de l’altar de Sant Isidre 
- Retaule de l’altar de la Mare de Déu del 

Roser 
- Retaule de l’altar dels Sants Angels 
- Retaule Major de Santa Maria de 

Cadaqués 
- Panteó de la Família Serinyana 
- Els Bancs dels Consols 
- Trona de l’església de Santa Maria de 

Cadaqués 
- El Pou d’en Martinet 
- Es Piló 
- Museu P.Moore, antic Hotel Cap de 

Creus (amb les cases anteriors i una 
altra, tota la façana encarada al mar de 
la Plaça de les Herbes) 

- Escoles públiques: “Grup Escolar Caritat 
Serinyana” 

- Casa Pont 
- Teatre “Art i Joia” 
- Casa Pitxot 
- Torre sobre Cala Ros 
- Casa Dalí, a Port-Lligat 
- Mas d’en Baltre 
- Mas de la Sala 
- Ermita de Sant Sebastià de Pení: 

església, casa, cova, font i jardí 
- Edifici “El Colom” 

- Casa Senillosa – de Coderch i Valls 
- Casa Julià – de Correa i Milà 
- Antiga Fàbrica d’anxoves: c/Hort d’en 

Sanés n.13 
- Casa Ibarz – de I. Bonet i Correa 
- Casa Costa (al Llané Petit) 
- Casa Surroca (a Portdoguer) 
- Casa Gasch (passat Port-Lligat) 
- Casa Bacchelli (Cala St. Antoni) 
- Botigues o barraques de pesca de Cala 

Jonquet, Cala Jugadora i Cala Portaló 
- Casa, portal adovellat, escut comtes 

d’Empúries – carrer Portal d’Amunt 
- Hospital municipal 
- Casa s. XIX, carrer Unió 385 
- Oratori dels Dolors 
- Mas de l’Espunya – ruïnes 
- Mas Griera – ruïnes 
- Mas d’en Pere Joan – ruïnes 
- Mas de la Regullosa Vella – ruïnes 
- Gran construcció de paret seca al 

paratge de Sant Vicenç 
- Cruïlla de Sant Tomàs: conjunt del camí 

vell i construccions de paret seca del 
paratge 

- Cases de la Plaça de les Herbes o F. 
Rahola, veïnes de la Casa Rahola (casa 
Rahola – Sastre, Museu P. Moore i una 
altra) 

- Casal a sa Rierassa -  ruïnes 
- Casa del carrer des Portal 
- El carrer Solitari 
- Apartaments al Sortell 
- Conjunt cases s. XIX – XX al Llané Petit 

i Llané Gran 
 
D’altra banda els edificis i elements arquitectònics identificats per la Direcció General del Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya són: 
 

- Castell de Cadaqués (BCIN) 
- Castell de Sant Jaume (BCIN) 
- Cadaqués (BCIN) 
- Casa Salvador Dalí de Portlligat (BCIN) 
- Es Portal 
- Oratori de Sant Pius V 
- Caserna del Cap de Creus 
- Ermita de Sant Baldiri 
- Església Parroquial de Santa Maria 
- Cementiri de Cadaqués 
- Casa Serinyana des Poal 
- Casa des Portal 
- Casa Dalmau 
- Casino l’amistat 
- Casa Rahola 
- Voltes des Podritxó 
- Far de Cap de Creus 
- Far de Calanans 
- Sa Barraca d’en Llimó 
- Sa Barraca d’en Duran 
- Barraca de Culip 

- El corral d’en Morell 
- Mas Duran 
- Mas Rabassers de Baix 
- Creu del cementiri de Cadaqués – Creu 

de Terme – 
- Norai d’en Tits 
- Norai des Pianc 
- Norai des Podritxó o de sa Platja 
- Panteó de la família Serinyana 
- Tomba de la família Rahola-Serinyana 
- El pou d’en Martinet 
- Es piló 
- Casa Senillosa 
- Casa Julià 
- Casa de cala Guillola 
- Casa Romeu 
- Casa Robau 
- Casa Serinyana 
- Casa Pont 
- Molí de Portlligat 
- Casa del carrer des vigilant, 6 
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- Antiga Farmàcia 
- Barraques de Pedra Seca Obrades en 

Roca 
- Clopers 
- Casa de la Riba des Pianc, 13 
- Barraques de Pedra Seca de Planta 

quadrada 
- Barraques de Pedra Seca de planta 

circular o ovalada 
- Feixes i clavegueres de pedra seca 
- Can Salleras 
- Casa Eduard Marquina, 35 
- Casa Eduard Marquina, 25 
- Can Salisachs 
- Ses Voltes de Port Alguer o Portdoguer 
- Casa Fradera 
- Casa Villavecchia 
- Casa Turull 
- Can Puignau 
- Casa del Baró de la Roda 
- Can Xirau 

- Palau del Governador 
- Casa Cànovas 
- Fonda marina 
- Can Meliton 
- Plaça des Portitxó, 2 
- Can Zendrera 
- Apartaments des Pianc 
- Casa Masó 
- Camins, Rastells i Escales de Pedra 

Seca 
- Barraca d’en Robés I 
- Barraca d’en Robés II 
- Casa de la Palmera 
- Casa de l’Esperança Rahola 
- Casa Bombelli 
- Estudi Mary Callery 
- Villa Gloria 
- Casa Apezteguía 
- Casa Bordeaux Groult 
- Casa Mary Callery 
- Casa del Dr. Escofet 

 
 

Patrimoni arqueològic i paleontològic 
 
Els jaciments arqueològics documentats, així com la zona de protecció arqueològica delimitada al seu 
voltant (considerada també com àrea en la qual podrien haver noves troballes) han estat catalogats per la 
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya i constitueixen la següent llista: 
 

- Coll de la Freita 
- Coll de les Guatlles 
- Es conventets 
- Es gentils a Culip 
- Hospital antic 
- Pla de la Regullosa Santsús 
- Torre de les Creus 
- Torre del Cap de Creus 
- Turó d’es Fondal 
- Culip VIII 
- Culip VI 
- Annunziata 
- Cadaqués 
- Cala Agulles 
- Cala Bona I 
- Cala Culip 
- Canal de Fora 
- Cap de Creus 
- Cap de Creus I 
- Cap de Creus II 
- Cap de Creus III 
- Cap de Creus IV 
- Cap de Creus VII 
- Cap de Creus VIII 
- Cap Portaló 
- Carmelita 
- Clot de Sant Salvador 
- Cova de l’Infern 
- Culata del canal de fora 

- Culip I 
- Culip II 
- Culip III 
- Culip IV 
- Culip V 
- Culip VI 
- Culip VII 
- Culleró 
- Douamont 
- El Besug 
- Es Cucurucuc 
- Es Portal 
- Forcats 
- Galió 
- Gasparina 
- Illa Encalladora 
- Illa Encalladora Nord 
- Illa Messina 
- Illa Messina E 
- Illa Messina NW 
- Illa Portaló I 
- Josephine 
- La Prudence 
- Llanishen 
- Mar Nova 
- Massa d’Or 
- Massa d’Or I 
- Miguel Murall 
- Pas de Sa Claveguera 
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- Pedra Negra 
- Peu de Rocs 
- Pic de Rec 
- Pla de Tudela I 
- Pla de Tudela II 
- Platja Seca 
- Port Lligat  
- Port Lligat I 
- Punta de Sa Figuera 

- Punta del Vailet W 
- Punta d’en Pau Perris 
- Punta d’Es Boc 
- Punta Sant Antoni Vell 
- Roca la Carolina 
- Ses Fulloles 
- Submarí de Punta Sa Figuera 
- Tregastel 
- Woodside 

 

Inventari de barraques en l’àmbit del Parc de Creus 
 
L’any 2007 la direcció del Parc natural va encarregar la redacció d’un inventari de barraques (“cossos de 
servei”) existents en l’àmbit del Parc i de totes les edificacions existents en les Zones d’Ordenació 
Específica (en el terme de Cadaqués – Perafita i Guillola) a efectes d’avaluar la seva compatibilitat amb 
el Parc natural de Cap de Creus. El llistat de totes les construccions dins el municipi de Cadaqués són: 
 

- CAD01Sures 
- CAD02Sures 
- CAD03Jonculs 
- CAD04Jonculs 
- CAD05Jonculs 
- CAD08Jonculs 
- CAD09Jonculs 
- CAD10Jonculs 
- CAD11Jonculs 
- CAD13Jonculs 
- CAD16Sa Sala 
- CAD17St. Sebastià 
- CAD18Can Melus 
- CAD19Baltra 
- CAD20Baltra 
- CAD21Baltra 
- CAD22Fondo 
- CAD23Fondo 
- CAD24Ses Closes 
- CAD25Ses Closes 
- CAD26Ses Closes 
- CAD27Ses Closes 

- CAD28Mas de la Senyora 
- CAD29Mas Melus 
- CAD31Jonquet 
- CAD32Jonquet 
- CAD33Jonquet 
- CAD34Jonquet 
- CAD35Guillola 
- CAD36Guillola 
- CAD37Guillola 
- CAD38Guillola 
- CAD39Guillola 
- CAD40Guillola 
- CAD41Guillola 
- CAD42Guillola 
- CAD43Guillola 
- CAD44Guillola 
- CAD45Guillola 
- CAD46Mas Duran 
- CAD47Mas Duran 
- CAD48Aumellas 
- CAD49Mas Duran 
- CAD50Mas Duran 

- CAD51Mas Duran 
- CAD52Mas Duran 
- CAD53Mas Duran 
- CAD54Mas Duran 
- CAD55Mas Duran 
- CAD56Mas Duran 
- CAD57MasDuran 
- PE02ZOE Perafita 
- PE03ZOE Perafita 
- PE04ZOE Perafita 
- PE05ZOE Perafita 
- PE06ZOE Perafita 
- GUI01ZOE Guillola 
- GUI02ZOE Guillola 
- GUI03ZOE Guillola 
- GUI04ZOE Guillola 
- GUI05ZOE Guillola 
- GUI06ZOE Guillola 
- GUI07ZOE Guillola 
- GUI08ZOE Guillola 
- GUI09ZOE Guillola 
- GUI10ZOE Guillola 
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Programa específic d’ordenació de la Punta de Cap de Creus  
 
El programa específic d’ordenació de la Punta de Cap de Creus al Parc de Cap de Creus, redactat en 
dos anys a partir del 2006 i promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i la Direcció General de Medi Natural Parc de Cap de Creus, té per objecte l’ordenació 
detallada de la punta del cap de Creus per tal de preservar, i restaurar si s’escau, els seus valors naturals 
i paisatgístics, ordenar l’accés públic i facilitar la interpretació del paisatge.  
Els objectius del programa es resumeixen en els següents: 
 

- Vetllar per la preservació i/o restauració dels valors naturals i paisatgístics del paratge revertint la 
dinàmica actual de deteriorament, tot posant el paratge en una situació de governació, envers la 
situació actual de freqüentació dispersa que resulta impactant.  

- Fer ‘comprensibles’ els seus valors com a Reserva Natural Integral. Redefinir la identitat del lloc 
com a ‘Monument natural’ ressaltant-ne el valors consubstancials del paisatge: roca, mar, vent,... 
i discriminant els usos afegits com ara la restauració o els serveis que els mixtifiquen o 
banalitzen. 

- Conciliar la preservació del paratge amb la seva visita i gaudi tot propiciant una concordança 
entre la qualitat de les visites i els valors del paratge que es volen emfatitzar tot predisposat al 
visitant a reconèixer la identitat del lloc. 

 
El document s’estructura en 4 apartats: una diagnosi de l’estat actual; la definició de 7 alternatives o 
escenaris d’ordenació i gestió; la definició d’un programa d’actuacions; la proposta d’una bateria 
d’indicadors de seguiment i avaluació. 
 
La diagnosi conclou que ordenant l’ús públic seria possible d’acollir una quantitat significativa de visitants, 
inclòs créixer respecte al nombre actual de visitants, i alhora restaurar els impactes negatius que 
actualment esdevenen deguts fonamentalment a la dispersió actual dels visitants. 
 
De la diagnosi se’n deriva que la política d’ordenació que s’ha de seguir implementant és la de fer del 
paratge un “monument natural”, en el sentit re-naturalitzar el lloc, posant en valor allò que li és 
consubstancial i discriminant els altres usos que no hi estiguin directament relacionats. Conseqüentment 
es proposa ordenar l’accés, els usos i les actituds del visitant. 
 
L’ordenació es planteja a partir de 7 escenaris successius cap a una ordenació i gestió òptima de la 
Punta de Cap de Creus. El principi rector d’aquesta ordenació parteix de l’assumpció que la variable clau 
de l’ordenació és pautar l’accessibilitat al medi, concretament la accessibilitat motoritzada i ordenar una 
xarxa jerarquitzada de camins i itineraris de visita a partir dels punts d’accés. Els successius escenaris 
són doncs diverses fases en una procés continuat d’allunyar l’aparcament del Far del Cap de Creus i 
acostar-lo successivament fins al límit del Parc, al final del barri de s’Alqueria a Cadaqués. 
 
En l’apartat 6, Programa d’actuacions es fa una relació de les actuacions a implementar separant entre: 
Treballs previs: estudis de viabilitat i/o procediments administratius per poder implementar altres 
actuacions. Programes / Protocols: protocols, plans i estratègies per vetllar per la gestió continuada del 
paratge, Projectes executius projectes constructius i de restauració ambiental i finalment Programa 
d’ordenació de l’ús públic. 
 
Finalment s’ordenen les mateixes actuacions per escenaris amb  un llistat exhaustiu de les actuacions a 
implementar per tal de canviar d’escenari i es fa una quadre d’estimació del cost d’implementar 
cadascuna d’aquestes actuacions. Per últim és fer la valoració i el grau de compliment del propi 
programa través d’una llista d’indicadors (d’estat, de mitjans, de funcionament, de serveis i de resultats). 

 

La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà 

La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà, impulsada pel Consell Comarcal i la Diputació de Girona en el 
2008 i encara en tràmit, inscriu el municipi de Cadaqués dins la unitat Cap de Creus, concretament a la 
subunitat dels paisatges de la península del Cap de Creus.  
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En aquesta subunitat apareixen tres grans tipologies de valors. En primer lloc, els valors ecològics que en 
el cas de Cadaqués queden recollits en la figura del Parc Natural del Cap de Creus. En segon lloc, cal 
parlar dels valors històrics resultat dels testimonis de diferents èpoques històriques com és el cas dels 
dòlmens i les parets de pedra seca. Les restes de l’arquitectura de pedra seca són un element que 
caracteritza i dona un especial valor a aquesta subunitat. En darrer lloc, cal parlar dels valors estètics els 
quals són producte d'unes condicions ambientals excepcionals i de la baixa intensitat urbana. Destaquen 
les zones nues de vegetació, les petites formacions de matollars i les cales petites i recollides. Tot plegat 
confereix una riquesa cromàtica i morfològica notable. Cal també destacar els paisatges lligats a S. Dalí, 
els quals varen ser font d’inspiració i el mateix Far. 
 

Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines 
 
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya (DOGC 4407 -
16/06/2005), crea el Catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius 
paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials. S’adopten, 
d’aquesta manera, els principis i les estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge 
promogut pel Consell d’Europa. 
 
Així els catàlegs de paisatge, inspirats en l’articulat del Conveni europeu del paisatge, són documents de 
caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia de paisatges de cadascun dels set àmbits 
territorials de Catalunya, n’expliciten els valors i l’estat i estableixen uns objectius de qualitat paisatgística 
per a cadascuna de les unitats de paisatge prèviament determinades. 
 
El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines defineix 26 unitats de paisatge i d’aquestes la 
numero sis correspons a la unitat de paisatge de Cap de Creus a la qual pertany el municipi de 
Cadaqués. 
 
Valors estètics - 
unitat de Cap de Creus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués                                             APROVACIÓ INICIAL. novembre 2013 
 

55

 
Els principals trets distintius d’aquesta unitat que el catàleg destaca són: 

- Un litoral rocós amb grans penya-segats, articulat per cales i petites badies. El color gris i negre 
dels afloraments rocosos té una textura i un cromatisme que contrasta amb el blau del mar. 

- Muntanya mediterrània caracteritzada per relleus de poca alçada. La baixa densitat de la 
cobertura vegetal de molts sectors i el fet que els afloraments rocosos siguin continus fa que la 
rica constitució geològica condicioni directament el paisatge. 

- Una vegetació caracteritzada per grans extensions de brolles com a resultat de l’efecte dels 
incendis repetits. 

- Un paisatge agrícola de vinyes i oliveres, vinculat a les construccions de pedra seca, que va ser 
important en el passat i que actualment s’està recuperant. 

- Els principals nuclis de població es localitzen a la costa. Alguns d’ells, de caràcter mariner, com 
Cadaqués, són avui importants centres turístics. Les seves façanes es caracteritzen pel 
predomini del color blanc. 

- La tramuntana és un element sempre present en el paisatge del Cap de Creus i el condiciona. 
- Una xarxa d’infraestructures viàries poc modificada al llarg del temps i formada per carreteres 

estretes i sinuoses que ressegueixen la topografia de les muntanyes. 
 

Els principals valors en el paisatge: 
- Les formacions geològiques i les comunitats de vegetació litoral 
- El nucli antic de Cadaqués 
- El valor estètic de la combinació que formen el mar i les roques a les cales 
- Les restes megalítiques i els elements del patrimoni rural: barraques de vinya, murs de pedra 

seca, etc., escampats arreu 
- El recorregut marítim de Cadaqués que, tret de les zones de platja, ressegueix el mar de manera 

molt pròxima. 
 

Partint del anomenats valors i de les característiques especifiques d’aquesta unitat, i havent estimat 
fortaleses i oportunitats del “Cap de Creus”, el Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines estableix 
set objectius de qualitat paisatgística i defineix uns criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció, 
(veure annex n-2). Els objectius de qualitat són el següents: 
 

- Uns paisatges naturals del Cap de Creus ben conservats, amb qualitat paisatgística, viables 
ecològicament i que compaginin l’activitat agropecuària, l’extracció de recursos naturals i l’ús 
turístic i de gaudi. 

- Una façana marítima i uns assentaments interiors que mantinguin la identitat paisatgística de 
cada lloc, dimensionats i que no comprometin els valors del paisatge que alberga, ni els valors 
dels espais circumdants, i amb unes entrades als nuclis de qualitat. 

- Un paisatge de la vinya i l’olivera reactivat i valoritzat, incloent els vestigis passats, incloent una 
arquitectura de pedra seca protegida i restaurada. 

- Unes formacions geològiques del Cap de Creus preservades com a elements configuradors del 
paisatge, que actuïn com a fites en el paisatge, revaloritzant el seu caràcter. 

- Un sistema de dolmens i restes arqueològiques ben preservats i gestionats dintre d’un context 
forestal, urbà o rural que permeti la seva accessibilitat, descobriment i gaudi per part dels seus 
usuaris. 

- Unes fites i fons escènics del Cap de Creus preservats i revaloritzats que es mantinguin com a 
referents visuals i identitaris de qualitat. 

- Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i permeti 
descobrir i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges del Cap de Creus. 
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6. Planejament d’aplicació 
 

Pla Territorial General de Catalunya  
 
El Pla Territorial General (PTG) de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, és l’instrument 
que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i, a la vegada, marc 
orientador de les accions amb incidència territorial dels poders públics per a crear les condicions 
adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis.  
 
El Pla Territorial General de Catalunya, dins de la seva lògica d’estructuració del territori, determina que 
la costa catalana haurà de quedar sota les directrius de quatre plans territorials parcials diferents: 
comarques de Girona, Regió Metropolitana, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 
 
Seguint el principi de jerarquia normativa que informa i ordena les relacions entre els diferents 
instruments de planejament, ve el Pla territorial parcial de les comarques gironines, aprovat 
definitivament, que el present POUM manté la coherència amb les directrius i determinacions. 
 
Bàsicament, els objectius del PTG són potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el 
creixement. 
Les propostes i formulacions que adopta el Pla són: 
 
− Estratègies, segons la base de tres grans eixos: territorial, mediambiental i econòmic. 
− Definició del model a partir de la imatge -objectiu de distribució de la població i la delimitació 

indicativa d’àrees territorials amb assignació de determinades funcions territorials dintre l’estratègia 
global del Pla, per tal d’assolir el model territorial desitjat. 

 
Els estudis d’informació del PTG defineixen els sistemes urbans existents com àrees formades a  partir  
de la cohesió i influència que tot nucli d’una certa entitat genera al seu entorn territorial tot situant part de 
Cadaqués dins del sistema costaner i part al sistema d’articulació interior- costa. 
 
Pla Territorial General de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Pla Territorial  General de Catalunya 
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Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la Secretaria per a la Planificació 
Territorial ha elaborat el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat 
definitivament pel govern de la Generalitat de Catalunya en data 14 de setembre de 2010 i publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5735, de 15 d'octubre de 2010, que comprèn les 
comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la 
Selva.  
 
L’entrada en vigor d’aquest Pla territorial parcial de les comarques gironines deixa sense efecte el Pla 
director territorial de l’Empordà, aprovat el 3 d’octubre de 2006 (DOGC 4744) que afectava a Cadaqués, 
les determinacions del qual queden substituïdes per les del nou Pla que siguin d’aplicació en l’àmbit de 
l’Empordà. 
 
El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines estableix les directrius i normes que han de 
respectar les actuacions de desenvolupament territorial, en especial el planejament urbanístic general, la 
creació de les infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni 
territorial. 
 
Així mateix, aquest Pla té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població 
actual i futura. Per això el PTPCG estableix detalladament les pautes espacials per a un 
desenvolupament del territori que compleixi les següents condicions: 
 
− Donar cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adoptades com a hipòtesis de 

futur per a l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessitats de sòl per a habitatge assequible. 
 
− Contribuir a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels recursos del 

territori i del desvetllament del seu potencial endogen. 
 
− Distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori que afavoreixin una 

eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el conjunt de Catalunya. 
 
− Permetre que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes 

condicions raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis. 
 
− Un desenvolupament sostenible que respongui als criteris del Programa de Planejament Territorial de 

Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen l’enunciat següent: 
 

· Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica. 
· Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 

l’ordenació del territori. 
· Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 
· Moderar el consum de sòl. 
· Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes. 
· Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
· Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 
· Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris. 
· Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 
· Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 
· Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 
· Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 
· Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes 

d’assentaments. 
· Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 

urbans. 
· Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial. 
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Els objectius específics que adopta el Pla territorial per assolir els desitjats nivells d’utilització racional del 
territori i del medi, de cohesió social i de desenvolupament urbanístic sostenible, formen un tot en la 
mesura que integren estratègies d’equilibri i de desenvolupament per cada un dels sistemes bàsics 
territorials: espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat.  
 
El contingut del Pla territorial, doncs, respon a l’objectiu d’aportar les referències espacials necessàries 
per a un desenvolupament sostenible del territori i es centra en la regulació dels tres sistemes bàsics de 
la realitat territorial: 
 
− Sistema d’espais oberts. El Pla diferencia segons les seves característiques i la seva funció territorial 

les diferents classes de sòl que han de quedar al marge dels processos d’urbanització i establirà la 
normativa i els criteris de gestió de cadascuna. 

 
− Sistema d’assentaments urbans. El Pla assenyala les estratègies de desenvolupament per a cada 

nucli o àrea urbana que són adequades per a les finalitats del pla. 
 
− Sistema d’infraestructures de mobilitat. El Pla fa propostes de nous traçats i de millores en la xarxa 

viària territorial i en la xarxa ferroviària, en ambdós casos en coherència amb el planejament sectorial 
d’aquestes matèries. 

 
El municipi de Cadaqués pertany a la comarca de l’Alt Empordà dins l’àmbit de ”Mar amunt” que estableix 
el Pla per tal de determinar el tipus d’estratègia de desenvolupament urbanístic. En concret per 
Cadaqués el Pla determina l’estratègia de desenvolupament qualitatiu. 
 
 
 
Model territorial i estratègies de desenvolupament urbà dels assentaments – Àmbit de Mar amunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Font: Pla Territorial Parcial de Comarques les Gironines 
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L’estratègia de desenvolupament qualitatiu del PTPCG s’estableix per a tots els nuclis urbans que 
constitueixen cap de municipi i que han exhaurit o estan en vies d’exhaurir les disponibilitats de sòl 
adequat per a l’extensió de la urbanització, però que, per la seva significació i localització, poden millorar 
el seu paper com a àrees urbanes en l’estructura territorial. 
 
Aquesta estratègia pel nucli de Cadaqués ja era contemplada pel Pla director territorial de l’Empordà 
(PDTE) com a estratègia de “canvi d’ús i reforma interior”, i s’aplicava “en aquelles àrees que han 
exhaurit o estan en vies d’exhaurir les disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió de la urbanització, 
però que, per la seva significació i localització, poden millorar el seu paper com a àrees urbanes en 
l’estructura territorial, atès que es troben en una de les següents circumstàncies: 
 
− Tenen una desproporció significativa entre habitatges i llocs de treball. 
− Són àrees amb potencial de transformació interna per obsolescència de teixits urbans o 
       industrials i d’instal·lacions o infraestructures. 
− Tenen un a proporció elevada de segona residència susceptible d’anar convertint-se en  
       habitatges principals. 
 
A banda del nucli urbà, el PDTE també reconeixia l’existència de quatre àrees especialitzades 
residencials:  
− Portlligat – es Caials  
− Pins del Rector – el Llaner 
− Illa de Portlligat   
− s’Arenella.  
 
A totes elles se’ls assigna per defecte l’estratègia de “consolidació”; és a dir, se’n reconeix l’existència o 
la possibilitat de desenvolupament d’acord amb el planejament vigent, sempre i quan s’adoptin mesures 
de millora i integració en el paisatge en el procés. 
 
Així mateix, El PDTE també preveia l’estratègia d’extinció per al sector en sòl urbanitzable definit pel 
PGOU 1986 “Sector 3 els Arrels 1” 
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Font: Pla Territorial Parcial de Comarques les Gironines 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués                                             APROVACIÓ INICIAL. novembre 2013 
 

61

 
 

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del Cap de 
Creus 
 
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del Cap de Creus aprovat 
amb resolució MAH 2618/2006, del 28 de juliol, té l’objecte de definir els aspectes globals i estratègics de 
l’ordenació del parc natural, així com l’establiment de totes aquelles altres determinacions necessàries 
per a l’adequada protecció del seu medi natural i del seu paisatge. 
 
Cal tenir present que aquest Pla té caràcter de Pla d’ordenació dels recursos naturals, d’acord amb 
l’article 4.4 de la seva normativa, i, per tant és jeràrquicament superior als instruments de planificació 
física.  
 
D’acord amb la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus (en endavant, Llei 4/1998), els 
objectius de protecció del Pla especial són els següents: 

- La preservació estricta i la restauració, quan escaigui, dels sistemes naturals terrestres i marins 
del parc natural de Cap de Creus, dels valors geològics, botànics, faunístics i ecològics i dels 
elements d’interès cultural que conté i de la integritat del seu paisatge. 

- L’establiment d’un règim jurídic i d’ordenació global que faci efectiu l’objectiu anterior. 
 
El Pla estableix, amb caràcter general, els usos i activitats compatibles i incompatibles i defineix unes 
normes generals d’edificació que regulen les condicions generals de les edificacions i la regulació 
especifica de les tanques.  
 
El Pla consta d’un apartat dedicat a la xarxa viària, serveis tècnics i altres infraestructures que estableix 
les condicions generals per a les obres d’infraestructures i regula específicament la xarxa viària, la 
senyalització i la publicitat i la xarxa elèctrica. Es regulen també els aprofitament d’aigua, els usos i 
activitat agrícoles, ramaderes, cinegètiques, forestals, pesqueres i marisqueres i les activitats de 
desembosc i de recol·lecció.     
 
D’altra banda la secció cinc i sis de la normativa del Pla es dediques específicament a les proteccions, 
respectivament dels sistemes naturals i del patrimoni cultural i finalment la secció set presenta la 
regulació general de l’ús públic.  
 
El Pla divideix tot el seu àmbit territorial en cinc zones, mútuament excloents, establertes d’acord amb els 
objectius específics que s’assenyalen per a cadascuna, de major a menor protecció, i estableix les 
activitat incompatibles a cada zona, regulant de manera especifica els usos, les activitats i les condicions 
de l’edificació.   
 
Les zones són les següents: 

- Zona de reserva natural integral (clau 1)  
L’objectiu d’aquesta zona és la preservació estricta i la restauració si s’escau dels sistemes 
naturals, la diversitat biològica i el paisatge. 
 

- Zona de reserva natural parcial (clau 2) 
L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels hàbitats i les espècies característics del medi 
marí del cap de Creus, de manera compatible amb els aprofitaments tradicionals a la zona. 

 
- Zona de paratge natural d’interès nacional (clau 3) 

L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels elements naturals i culturals característics de 
cada sector, amb especial atenció a la protecció del seu paisatge. 

 
- Zona de parc natural (clau 4) 

L’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i paisatgístics, de manera 
compatible amb el desenvolupament de l’ús públic i l’aprofitament tradicional dels seus recursos. 

 
- Zona d’ordenació específica (clau 5) 
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L’objectiu d’aquesta zona és adaptar el règim normatiu de la Llei 4/1998 i d’aquest Pla especial a 
la realitat física i jurídica que actualment presenten els terrenys que hi són inclosos. 

 
 
Zonificació  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc de Cap de Creus 
 

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
 
El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) es va aprovar definitivament el 25 de maig del 
2005, amb l’objectiu principal d’identificar els espais costaners que no han sofert un procés de 
transformació urbanística, classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable delimitat, no delimitat 
i sòl no urbanitzable i preservar-los de la seva transformació urbana per tal de garantir un 
desenvolupament urbanístic sostenible del territori.    
 
El PDUSC constitueix un instrument de protecció bàsica aplicable a la franja costanera de tot el territori 
català compresa, majoritàriament, dintre dels cinc-cents metres des de la línia d’atermenament del domini 
públic maritimoterrestre més els àmbits de les unitats territorial de regulació del sòl costaner (UTR-C) i de 
sol costaner especial (UTR-CE) exteriors a aquesta franja. 
 
Les UTR-C i UTR-CE són àmbits delimitats dins l’àrea d’afectació del PDUSC, classificats com a sòl no 
urbanitzable o com a sòl urbanitzable no delimitat sense programa d’actuació urbanística o pla parcial de 
delimitació vigents.  
 
Pel cas de Cadaqués, el PDUSC delimita diversos UTR-C, la major part classificats en la categoria C1, 
sòl no urbanitzable costaner, tenint en compte que bona part del sòl no urbanitzable és PEIN. Aquesta 
categoria C1 es correspon a aquell sòl no urbanitzable costaner amb capacitat connectora entre espais 
litorals i interior o altres valors dignes de protecció. També, delimita un sector de UTR-CE corresponent al 
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sector del Càmping de Cadaqués, pel qual estableix que no necessariament ha de passar a sòl no 
urbanitzable costaner ja que és un àmbit que queda immers dins el sòl urbà del nucli. Els sectors 
delimitats pel PDUSC són els següents : 
 
− Mas d’en Duran 
− Portlligat 
− Càmping Cadaqués Sa Rierassa 
− Rec de Palau 
− Punta de sa Conca 
− Puig de s’Agalla 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              
Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

Complementàriament al PDUSC , el 16 de desembre del 2005 es va aprovar el Pla Director Urbanístic 
dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors del sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial 
aprovat (PDUSC-2), amb la finalitat d’identificar els espais d’aquestes característiques que per la seva 
posició territorial amb relació als objectius de protecció del litoral definits pel PDUSC, s’han de preservar 
de la seva transformació i desenvolupament urbà, o bé s’hi ha d’establir directrius i condicions 
específiques per al seu desenvolupament. En aquest sentit, el PDUSC estableix que l’edificabilitat bruta 
dels sectors urbanitzables objecte de transformació, no podrà ser superior a la mitjana de l’edificabilitat 
bruta assignada pel planejament general del conjunt del sòl urbanitzable delimitat en tot el municipi. 
(art.18) 
 
En el cas de Cadaqués s’inclouen al PDUSC els següents àmbits en sòl urbanitzable delimitat sense pla 
parcial aprovat: 
 
− Sector 9 sub 2 Portlligat 
− Sector 7 Quatre Camins Nord 
− Sector 8 Quatre Camins Sud 
− Sector 13 Racó des Calders 
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Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 
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Per cada un d’aquests sectors es delimiten unes fitxes normatives específiques : 
 
 
01. SECTOR  PORTLLIGAT 
 
Característiques ambientals i paisatgístiques 
 
El sector de Portlligat, amb una superfície de 5,38 Ha, està ubicat al Cap de Creus, a la meitat sud del 
Cap d’en Roig. Consisteix en dos retalls de territori, separats per un terreny urbanitzat, en contacte 
directe en el seu extrem nord amb el PEIN del Cap de Creus. El sector té un gran valor estètic per la 
combinació i harmonia entre els elements agrícoles i naturals existents a més d’un valor ecològic 
important per la possibilitat d’estendre espais de valor natural fins al mar.  
 
El primer retall situat a la vessant sud-est del turó de s’Alqueria i al nord de la platja que rep el mateix 
nom, es un retall de terreny amb fortes pendents i en part ocupat per murs de pedra seca testimonis de 
l’antiga activitat agrícola de la vinya i l’olivera, exceptuant la primera línia de mar.  
El segon retall està ubicat a la vessant de ponent del turó de s’Alqueria, sobre l’olivar d’en Ballesta. Està 
format per terrenys planers amb vistes sobre la cala d’es Jonquet. Es conserven moltes oliveres  
juntament amb diferents pins al costat del vial de la urbanització que delimita l’àmbit pel sud-oest.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolupament urbanístic                                                                                                                                            
 
Aquest sector ha patit una progressiva urbanització dels espais propers amb edificacions i vials poc 
adaptats al medi on es troben. S’ha produït un abandó de l’agricultura tradicional i dels seus elements 
característics. Per últim cal destacar que hi ha una gran quantitat de camins i corriols  que travessen 
l’àmbit dels quals es podria treure més rendiment. 
 
És important preservar l’àmbit de l’aparició de noves implantacions urbanes per tal de no alterar els 
valors paisatgístics i ambientals existents. En cas que no sigui així caldrà prendre mesures per respectar 
al màxim la vegetació existent i aquells espais més visibles de la cala  es Jonquet. Es suggereix també 
estudiar la possibilitat d’admetre ús hoteler com a alternativa a l’ús residencial unifamiliar atesa la 
reducció de sòl ocupable que resulta de la protecció.    
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02. SECTOR QUATRE CAMINS NORD 
 
Característiques ambientals i paisatgístiques 
 
El sector de Quatre Camins Nord té una superfície de 12,98 Ha. Es localitza a l’interior de les badies de 
Cadaqués i Portlligat, concretament al costat nord de la carretera que va al Cap de Creus i en contacte 
directe en el seu extrem nord amb el PEIN del Cap de Creus. Aquest sector forma part d’un conjunt 
unitari amb el de Quatre Camins Sud. Té un gran valor estètic per la combinació i harmonia entre els 
elements patrimonials, agrícoles i naturals existents a més d’un valor ecològic important per la possibilitat 
d’estendre espais de valor natural fins al mar. Trobem valors socioculturals com l’entorn de la Casa-
Museu Salvador Dalí. 
  
Es tracta d’una zona dominada per petits turons  travessats per dos torrents. La connexió amb les cotes 
més altes del sector és deficient com a conseqüència dels forts pendents que determina la topografia. 
L’àmbit està integrament ocupat per murs de pedra seca, testimoni de l’antiga activitat agrícola de la 
vinya i l’olivera. Avui en dia encara es trobem bancals amb murs deteriorats on la vegetació herbàcia 
colonitza els antics espais agrícoles. Hi són presents també edificacions residencials tradicionals.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolupament urbanístic     
 
Amb el pas del temps s’ha produït una progressiva urbanització d’espais propers com la urbanització de 
Portlligat que han comportat un abandó de l’agricultura tradicional i dels seus elements més 
característics. Es recomana preservar l’àmbit de l’aparició de noves construccions que puguin malmetre 
els valors paisatgístics i ambientals existents, en especial si s’ubiquen a les parts altes dels turons i les 
vessants de la riera de Portlligat i del rec de Barral. Es important aplicar criteris d’integració al medi a les 
noves construccions que puguin aparèixer, com l’ús de la pedra natural del lloc per la construcció de 
murs o edificacions que no sobrepassin la planta baixa.  
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03. SECTOR QUATRE CAMINS SUD 
 
Característiques ambientals i paisatgístiques 
 
El sector de Quatre Camins Sud té una superfície de 13,0 Ha, està situat  a l’interior de la badia de 
Portlligat, al marge de ponent de la riera que du el mateix nom i en contacte directe en el seu extrem nord 
amb l’espai PEIN del Cap de Creus.  Aquest sector forma part d’un conjunt unitari amb el de Quatre 
Camins Nord. Té un gran valor estètic per la combinació i harmonia entre els elements patrimonials, 
agrícoles i naturals existents a més d’un valor ecològic important per la possibilitat d’estendre espais de 
valor natural fins al mar. Trobem valors socioculturals com l’entorn de la Casa-Museu Salvador Dalí. 
 
Es tracta d’una zona dominada per petits turons amb pendents moderats i forts travessats per dos 
torrents. Els forts pendents a llevant dificulten una correcta connexió d’aquesta part de l’àmbit que a més 
es troba sota la influència de la riera de Portlligat. L’àmbit està integrament ocupat per murs de pedra 
seca, testimoni de l’antiga activitat agrícola de la vinya i l’olivera. Avui en dia encara es trobem bancals 
amb murs deteriorats on la vegetació herbàcia colonitza els antics espais agrícoles. Trobem algunes 
edificacions unifamiliars disperses al costat sud-oest de l’àmbit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolupament urbanístic     
 
El sector ha patit una progressiva urbanització dels espais propers. S’alcen algunes edificacions 
unifamiliars amb volumetries i materials poc respectuosos amb el medi rural on es troben.  Es recomana 
preservar l’àmbit de l’aparició de noves construccions que puguin malmetre els valors paisatgístics i 
ambientals existents. Aquest sector ha de respectar els corredors de bosc que acompanyen a les rieres  i 
concretar una àrea de protecció visual des de la platja de Portlligat, ja que el sector representa el seu teló 
de fons. Per últim, aplicar criteris d’integració al medi a les noves construccions que puguin aparèixer, 
com l’ús de la pedra natural del lloc o edificacions que no sobrepassin la planta baixa.  
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués                                             APROVACIÓ INICIAL. novembre 2013 
 

68

04. SECTOR RACÓ DELS CALDERS 
 
Característiques ambientals i paisatgístiques 
 
El sector del Racó d’es Calders té una superfície de 5,12 Ha i està ubicat sobre la punta de s’Oliguera, 
que separa la badia de Cadaqués de la cala de Portlligat. Morfològicament forma part d’un conjunt de 
turons que sobresurten cap al mar. El sector té un gran valor estètic per la combinació i harmonia entre 
els elements patrimonials, agrícoles i naturals existents a més de valors socioculturals com l’entorn de la 
Casa-Museu Salvador Dalí. 
 
Aquest territori té una estructura agrícola tradicional amb murs de pedra seca que formen camps 
d’oliveres. Hi predomina el caràcter rural, tot i que trobem algunes edificacions disperses de tipus 
residencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolupament urbanístic                                                                                                                                           
 
L’àmbit està patint una progressiva implantació de nous espais urbans de baixa densitat amb edificacions 
de volumetries i materials que no respecten el medi rural on es troben. Es recomana preservar la zona de 
l’aparició d’aquest tipus de construccions per tal de no alterar els valors paisatgístics i ambientals 
existents. En cas que no sigui així caldrà preservar sobretot la franja costanera per tal de mantenir les 
visuals paisatgístiques cap a la cala de Portlligat. No oblidar tampoc criteris d’integració al medi per a les 
noves construccions que puguin aparèixer, com l’ús de la pedra natural del lloc o edificacions que no 
sobrepassin la planta baixa.  
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Tema Data d'aprovació 
definitiva (CTUG)

Modificació del Pla Parcial urbanístic dels sector S.2 Sa Guarda 12/03/2010

Modificació del Pla general en l'àmbit de la unitat d'actuació 27 Es Caials 2 04/03/2009

Modificació del Pla parcial industrial del Pla del senyor Llorens 01/06/2006

Modificació del Pla general a la zonificació 1 (nucli antic) i a la zonificació 2 (conservació de l'estructura urbana) 03/11/2005

Modificació del Pla especial de millora viària de la UA 34 a 30/06/2004

Modificació del Pla general en els articles 3.101, 3.103, 3.107, 3.109, 3.114 i 3.129 18/06/2003

Modificació del Pla general al sector urbanitzable programat número 2, Pla del Sr. Llorens 24/07/2002

Modificació de Pla general al sector PERI núm. 7, sa Tarongeta 24/11/1999

Modificació de Pla general a la finca situada al carrer Nou núm. 3 18/12/1997

Modificació de Pla general al sector Es Caials 16/07/1997

Modificació de Pla general a la zona -Quatre Camins- 11/10/1995

Modificació de Pla general articles 4.227, 4.228, 4.229 i 4.230 25/01/1989

7. Planejament urbanístic vigent 

Antecedents al PGOU 
 
El primer planejament urbanístic de Cadaqués el va redactar la Comisión Provincial de Urbanismo l’any 
1959. Igual que la majoria de plans, aquesta era una proposta continguda, que recollia el nucli i preveia 
l’extensió del nucli cap a la cara sud de la badia. Per darrera el nucli l’extensió arribava a un futur vial 
perifèric que havia de connectar des de l’esquena de sa Conca fins al centre-front de mar de la península 
dels Caials. 
 
Quantitativament la proposta era molt continguda, no només per la quantitat de sòl proposada sinó també 
per les intensificats edificatòries. Tot i això, no s’adaptava al tipus de desenvolupament que necessitava 
Cadaqués ateses les greus dificultats topogràfiques i d’estructura urbana. Aquest fet es va agreujar amb 
l’aprovació de cinc plans parcials situats en sòls no urbanitzables ja que augmentaven la taca sense 
portar cap solució als problemes plantejats. Segons la revisió del primer ajuntament democràtic era la 
següent: 62,57 ha de sòl urbà, 10,45 ha de sòl de reserva urbana i 31,63 ha de sòl ordenat amb Pla 
Parcial. 
 

Desenvolupament del PGOU 
 
El 17 de juliol de 1986 va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
el Pla general d’ordenació urbana de Cadaqués, suspenent-ne però la seva executivitat, fins a la 
presentació d’un text refós que incorporés certes observacions. La Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, en sessió de 17 de desembre de 1986, va acordar donar conformitat al text refós presentat per 
l’ajuntament acordant la publicació de l’aprovació definitiva del pla general. Els esmentats acords foren 
publicats en el DOGC de 25 de març de 1987. 
 
La finalitat i objectius de la formulació d’aquest Pla era la revisió d’aquest planejament anterior del 1959 
per tal d’adaptar-lo a la legalitat urbanística vigent i adequar les determinacions i previsions a les 
necessitats actuals i futures.  
 
Posteriorment, durant aquests anys de vigència del PGOU, l’ajuntament va tramitar un seguit de 
modificacions puntuals, que van ser aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, les quals queden reflectides al llistat següent:  
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Altrament, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 13 de juliol de 1995, va 
acordar donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de data 30 de novembre de 1989 per el qual s’anul·len els articles 2.303 i 4.107, 4.108, 4.109, 4.111 i 
4.114 de la Normativa urbanística del Pla general d’ordenació de Cadaqués referent a les unitats 
d’actuació dins el sòl urbà números 4,5,6,8 i 11, i aprovar un nou redactat que s’ajusti al règim de 
cessions previst a l’article 16 de la Llei 3/1984 d’Adequació de l’ordenament urbanístic de Catalunya i el 
seu Reglament. 
 
D’altra banda, al llarg de la vigència del Pla general d’ordenació s’han resolt alguns recursos interposats 
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, d’aprovació definitiva de 17 de juliol de 
1986, els quals alguns d’ells comportaven la modificació de la normativa del Pla general. 
 
 
La resolució dels recursos que consten a l’arxiu de la Direcció General d’Urbanisme són els següents: 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data 9 de juny de 1987, estimant en part el recurs 

d’alçada interposat per la senyora Isabel Gay Seriñana. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data 9 de juliol de 1987, estimant en part el recurs 

d’alçada interposat per la senyora Trinidad Tomàs Allueva. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data 5 de juny de 1987, estimant en part el recurs 

d’alçada interposat pel senyor Miquel Figueras i Xuclà. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data 23 de juliol de 1987, estimant en part el recurs 

d’alçada interposat pel senyor Julio Martínez Suárez-Bravo. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data de 2 de juliol de 1987, estimant el recurs 

d’alçada interposat per la senyora Josefina Aymemi Llauradó. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data de 31 d’octubre de 1988, estimant en part el 

recurs d’alçada interposat pels senyors Joan Torrabalari Llavallol i M. Lluïsa Cera Carreres. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data de 17 de gener de 1990, estimant en part el 

recurs de reposició interposat pel senyor Juan Mata Janer. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data de 31 de gener de 1992 rectificant una errada 

material que va comportar qualificar com a zona 7 les parcel·les cadastrals núm. 423 i 424. 
 
− Resolució del conseller de Política Territorial, de data de 23 de setembre de 1992, estimant en part el 

recurs de reposició i escrit complementari interposat pel senyor Miquel Figueras i Xuclà. 
 
En data 11 d’octubre del 2005, l’Ajuntament va trametre el text refós de la normativa refonent les 
modificacions aprovades definitivament; els recursos resolts pel conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, i la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 30 de novembre 
de 1989. 
 
 

Resolucions judicials  
 
El POUM ha tingut en compte el seguit de Sentències que s’han resolt durant la vigència del PGOU i que 
afecten al planejament urbanístic del municipi.  
 
Recursos interposats davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: 
 
Rec. 1282/87 Sentencia núm. 434 de 30 de novembre de 1989 (Estimat en part) 
Rec. 2833/95 Sentencia núm. 257 de 16 de març de 2000 (Estimat en part) 
Rec.   412/98 Sentencia núm. 1550 de 10 d’octubre de 2003 (S’estima el recurs) 
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Rec.   342/01 Sentencia núm. 854 d’1 de desembre de 2003( Es desestima el recurs) 
Rec.   465/01 Sentencia núm. 693 de 22 de setembre de  2005 (S’estima parcialment) 
Rec.   339/02 Sentencia núm. 212 de 11 de març de 2005 (S’estima el recurs) 
Rec.   661/01 Sentencia núm. 20 de 16 de gener de 2006 (S’estima el recurs) 
Rec.   396/06 Sentencia núm. 17 de 13 de gener de 2009 (Estimat parcialment) 
Rec.   628/06 Sentencia núm. 828 de 29 d’octubre de 2010 (S’estima el recurs) 
Rec.   257/10 Sentencia núm. 893 de 25 de novembre de 2011 (Es desestima) 
 
Sentencies dictades pel Tribunal Suprem 
 
Rec. 3413/00 Sentencia de 26 de març de 2003 (estima el recurs) 
Rec. 5681/07 Sentencia de 9 d’octubre de 2008 (declara inadmissible el recurs) 
Rec. 2426/09 Sentencia de 20 de desembre de 2012 (casa parcialment la Sentència) 
 
 
Sentencies dictades pels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona, dictades per impugnació d’actes 
d’execució del planejament general i derivat 
 
 
Rec. 198/01 Sentencia núm.     3 de 15 de gener de 2003 (es desestima) 
Rec. 156/03 Sentencia núm. 174 de 16 de juliol de 2004 (es desestima) 
Rec. 135/03 Sentencia núm. 229 de 27 de desembre de 2004 (es desestima) 
Rec.   69/04 Sentencia núm.   84 de 14 de març de 2005 (es desestima) 
Rec. 412/04 Sentencia núm. 102 de 20 d’abril de 2005 (es desisteix) 
Rec.   25/04 Sentencia núm. 231 de 9 de desembre de 2005( s’estima) 
Rec. 308/05 Sentencia núm. 272 de 7 de novembre de 2006 (s’estima en part) 
Rec. 308/03 Sentencia núm. 104 de 16 de març de 2003 (es desestima) 
Rec. 702/06 Sentencia núm. 376 de 14 de juliol de 2008 (es desestima) 
Rec. 511/06 Sentencia núm. 376 de 22 de desembre de 2008 (s’estima parcialment) 
Rec.   63/07 Sentencia núm.   61 de 16 de gener de 2009 (es desestima) 
Rec. 331/06 Sentencia núm.   77 de 15 de març de 2010 (es desestima) 
Rec.   44/09 Sentencia núm. 115 de 13 d’abril de 2012 (s’estima parcialment) 
 
 
 
 

Recursos interposats davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
 
RECURS 1282/1987 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 434 DE 30 NOVEMBRE DE 1989 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 23 de juliol de 1987, pel qual s’estima parcialment el 
recurs d’alçada interposat contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, de data 17 de juliol de 
1986, i 24 de febrer de 1987, pel qual s’aprova definitivament la Revisió del Pla General de Cadaqués. 
 
Fonaments de dret 
 
S’al·lega: 

a) Insuficient estudi de la població contingut en la memòria 
b) Vulneració de diferents principis :  
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• Manca de caràcter imperatiu:  articles 4217.5;  4225;  4233;  7101.1 i 7108. 
• Discrecionalitat a favor de l’administració: articles 3101.2;  3119.10;  3123.5;   4205.4, 2º; 

4213.4.2º. 
• Infracció normativa de cessions obligatòries i gratuïtes: articles 2303;  3121.1 i 2121.3;   

4107; 4108; 4106.a);  4109;  4111;  4114 i  4134.1 
• Normes que contenen excepcions: articles 4131;  4136;  4212.5.d);  4217.5  i 4220.7.e)  

c) Confusió en la identitat de qui pot formular plans i qui té l’obligació d’executar-los 
d) Confusió entre l’aprofitament mig amb el coeficient d’edificabilitat bruta dels sectors 
e) Inviabilitat econòmica de l’estudi econòmic-financer 
f) Manca de vigència del planejament general per no haver estat publicat íntegrament. 

 
Sentència 
 
La Sentència estima parcialment el recurs, acordant declarar nuls i sense efectes els articles 4107; 4108; 
4109; 4111; 4114; i 2303 exclusivament pel que fa al sòl urbà, desestimant la resta d’arguments aportats 
pels demandants. 

 
 
 
RECURS 2833/1995 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO SEGONA 

SENTENCIA NUM. 257 DE 16 MARZO 2000. 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques,  de la Generalitat de Catalunya de data 9 d’octubre de 1995. 
 
Fonaments de dret 
 
L’argument de la impugnació es concreta en que, la normativa urbanística d’aplicació a la finca del 
recurrent no contempla, dins els paràmetres urbanístics que regulen l’edificació,  la profunditat edificable 
de la mateixa, qüestió que fou resolta mitjançant la petició per part de l’Ajuntament al Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per acord de data 9 d’octubre de 
1995, el qual la fixa en 14 m. 
 
El recurrent s’oposa a dit acord, considerant que la profunditat edificable de la finca de la seva propietat 
ha de ser de 18,60 m. 
 
Sentència 
 
El TSJ de Catalunya estima parcialment la demanda, en el sentit de considerar que la determinació d’un 
paràmetre urbanístic normatiu, com ho és la profunditat edificable,  no pot concretar-se mitjançant acord 
del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de Catalunya. 
 
Així mateix s’absté de determinar quina és la profunditat edificable d’aplicació, donat que el Tribunal 
tampoc és competent per establir normativa urbanística. 
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RECURS 412/1998 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO SEGONA 

SENTENCIA NUM. 1550 DE 10 DESEMBRE 2003 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’aprovació definitiva del Pla Especial de regulació 
d’alçades del C/ Dr. Bartomeus, 27, aprovat per acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de maig 
de 1997 
 
Fonaments de dret 
 
S’al·lega que el Pla Especial impugnat vulnera el principi de jerarquia establert en l’article 29 del DL 
1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística; i l’article 76 del Real Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de 
Planejament pel desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana, que és 
la normativa d’aplicació en la data d’interposició del recurs contenciós-administratiu. 
 
L’objecte de la vulneració es concreta en la major alçada que l‘esmentat Pla Especial preveu, modificant 
les previsions contingudes en el Pla General vigent respecte de la zona on es troba ubicat l’edifici. 
 
Sentència 
 
La Sentencia estima el recurs interposat per considerar que el Pla Especial efectivament vulnera el 
planejament general al determinar, de forma independent d’aquest un paràmetre urbanístic com és 
l’alçada, de forma singular respecte d’una edificació en concret. 
 
 
 
RECURS 342/2001 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 854 DE 1 DE DESEMBRE DE 2003 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra la desestimació presumpta del recurs interposat 
contra l’aprovació definitiva del Pla Especial de Reforma Interior de Rasants, i ordenació de volums del 
carrer Sòl d’Engirol, de data 5 de juliol de 2000, i el text refós del mateix. 
 
Fonaments de dret 
 
S’argumenta l’aprovació definitiva del PERI de rasants i ordenació de volums del carrer Sòl d’Engirol, així 
com la negativa, per part de la Comissió d’Urbanisme de Girona de l’emissió del certificat d’acte 
presumpte sol·licitat per l’interessat. 
 
Sentència 
 
La Sentencia estudia en primer lloc la naturalesa del Pla Especial objecte del recurs, entenen que, en 
preveure l’adequació de la zona a l’ús hoteler, així com millorar l’estètica de les edificacions i la vialitat 
disposats en el planejament general, l’esmentat pla especial ha d’entendre’s no com un instrument de 
planejament derivat que desenvolupa el planejament general, sinó com un pla especial independent, 
motiu pel qual considera que, a falta de normativa expressa, li haurà de ser d’aplicació la normativa 
vigent referida a la tramitació dels plans generals  per major seguretat jurídica. 
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Així mateix, i en tant que la controvèrsia està centrada en un text refós, d’acord amb la normativa vigent 
considera que el termini per considerar aprovat per silenci positiu el pla especial és el mateix que la 
norma disposa per a la seva aprovació definitiva, es a dir sis mesos. 
 
Determina la Sentencia que, de les proves practicades, resulta que entre l’acord d’aprovació definitiu del 
Pla Especial, i la notificació a l’interessat de la mateixa no havia transcorregut el termini indicat a fi que 
operés l’aprovació per silenci, en conseqüència considera que no procedia expedir el certificat d’acte 
presumpte demanat en el seu dia per l’actor. 
 
La Sentencia desestima el recurs interposat 
 
 
 
 
RECURS 465/2001 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 693/2005 DE 22 DE SETEMBRE DE 2005 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra el Decret d’Alcaldia de data 16 de gener de 2001, 
pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra la resolució d’Alcaldia de 5 de setembre de 
2000, pel qual s’aprovava definitivament el projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Sant Llorenç 
 
Fonaments de dret 
 
L’actora al·lega: 

- Manca de plànol topogràfic i medició real de les finques. 
- Manca en el pressupost la partida referida a les obres de rebaix del terreny i de la urbanització 

del vial del límit nord 
- Algunes parcel·les tenen excés d’edificació, sense que s’hagi tingut en compte el seu valor en els 

costos d’urbanització 
- Diferents criteris de valoració de les finques aportades 
- Defectes d’adjudicació en una finca 
- La finca aportada per l’Ajuntament hauria de computar-se com a part de les cessions d’una del 

propietaris 
- Desigual repartiment de costos 

 
Segons la Sentencia no procedeix estimar-se l’al·legació d’extemporaneïtat del recurs manifestada per 
l’Ajuntament, atès que no consta pràctica de notificació individualitzada a tots els propietaris afectats. 
 
Es manifesta que la major part de les qüestions plantejades en el present recurs foren resoltes per 
Sentencia del propi Tribunal, de data 31 d’octubre de 2003, en el recurs núm. 252/2001. 
 
No obstant considera no vàlids alguns defectes de forma, per manca de notificacions, al·legats pels 
actors. 
 
Respecte de la manca de plànol topogràfic en el projecte, considera la Sentencia que si bé s’ha 
manifestat disconformitat amb les superfícies de les finques aportades que consten en el projecte no s’ha 
presentat prova que ho desvirtués. 
 
Determina erroni el fet de no incloure els costos derivats de les explanacions dels terrenys, no així els 
derivats del vial perimetral, que, d’acord amb l’informe dels serveis tècnics es tracta d’un sistema general 
aliè a l’àmbit de la reparcel·lació; així com també considera alienes al projecte les cessions fetes amb 
anterioritat. 
 
Conclou que els excessos d’edificació que s’atribueixen a les edificacions preexistents no han estat 
provats. 
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Respecte dels defectes d’adjudicació d’una propietat, la Sentencia, a la vista de la prova practicada 
considera que en el seu moment es va indemnitzar a la propietària, no obstant durant el recurs no s’ha 
demostrat el motiu pel qual es demana la correcció del coeficient que se li aplica,la manca de prova porta 
a la desestimació d’aquest extrem. 
 
Finalment conclou que el projecte recull en el compte provisional el coeficient de participació dels drets i 
deures dels propietaris, que no ha estat desvirtuat.  
 
Sentència 
 
La Sentencia estima parcialment el recurs, en el sentit de considerar provada  la manca de valoració dels 
costos derivats de l’explanació de dues finques, i desestima la resta d’arguments presentats pels actors, 
així com l’al·legació de la extemporaneïtat del recurs aportat per l’administració. 
 
 
 
 
RECURS 339/2001 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 212/2005 DE 11 DE MARÇ DE 2005 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord Director General d’Urbanisme, de data 18 de 
març de 2002, que desestima el recurs d’alçada interposat contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de 
Girona, de data 11 de juliol de 2001, pel qual s’acorda denegar la construcció d’un habitatge familiar aïllat 
en el paratge anomenat Rec dels Bucs. 
 
Fonaments de dret 
 
La impugnació es fonamenta en la denegació de la Comissió d’Urbanisme de Girona per l’atorgament de 
la llicència sol·licitada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en el paratge conegut com  a Rec 
dels Bucs. 
 
Sentència 
 
En primer lloc la Sentencia  situa la finca en la zona anomenada Cap de Creus, on s’ha sol·licitat la 
llicència de construcció, en Sòl classificat de No Urbanitzable, qualificat de rústic, i la normativa 
d’aplicació continguda en el Pla Especial d’Interès Nacional (PEIN), aprovat per Decret 328/1992, de 14 
de desembre. 
 
Donat que les Normes Subsidiàries de planejament del municipi, no estableixen un règim especial de 
protecció en aquest àmbit, es considera d’aplicació les prescripcions de l’article 7.023.3 de les mateixes, 
que disposen la possibilitat de construir habitatges familiars vinculats a les unitats mínimes de conreu 
determinades pel Decret 169/1983, de 12 d’abril, que pel municipi de Cadaqués s’estableixen en 4,5 Ha. 
Pel que fa a terres de secà, i 1,00 Ha. Pel que fa a terres de regadiu. 
 
Es considera que l’edificació no contradiu les disposicions contingudes en l’article 107 del TRLUC pel que 
fa a la tipologia, ubicació i afectació ambiental i paisatgística. 
 
D’acord amb els anteriors motius la Sentencia estima el recurs interposant declarant el dret al recurrent a 
obtenir la llicència sol·licitada.  
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RECURS 661/2001 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 20 DE 16 DE GENER DE 2006 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 31 de març de 2001, que desestima el recurs 
interposat en el seu dia contra l’acord de la comissió d’Urbanisme de Girona, de data 13 de juliol de 
1995, pel qual s’aprova definitivament el Pla Especial de millora viaria i adequació de l’edificabilitat de la 
UA 34. 
 
Fonaments de dret 
 
El recurs sol·licita la nul·litat de la UA 34 així com de totes les actuacions posteriors derivades i connexes 
de l’anterior.  
 
Sentència 
 
Es rellevant assenyalar que la Sentencia deixa molt clar, abans d’entrar en el fons de l’assumpte que 
només es pronunciarà sobre l’acte impugnat i d’acord amb els arguments aportats en la demanda referits 
al mateix, tal com disposa la llei de la Jurisdicció, sense entrar a valorar la resta d’actes que es 
relacionen, ni directa ni indirectament, i sense poder aportar altres punts de debat que no hagin estat 
determinats en el moment processal de presentació de la demanda. 
 
A la vista de la confusió continguda en la demanda, el Tribunal també conclou de forma clara que, sense 
trencar el principi de jerarquia normativa, els plans especial gaudeixen de certa autonomia, que, per 
exemple, no tenen els plans parcials, en aquest sentit considera la Sentencia que el Pla Especial objecte 
de recurs, al anomenar-se “de millora viaria” pot modificar la vialitat prevista en el planejament general, 
sempre que no afecti a sistemes generals.  
 
Clarifica també la Sentencia, respecte de les manifestacions que l’actor fa dels “convenis urbanístics” que 
en  cap cas constitueixen un sistema d’execució del planejament, limitant-se a ser un acord  per facilitar 
l’execució del mateix, sempre en interès públic i sense que l’administració pugui fer deixadesa de les 
seves competències urbanístiques.  
 
Assenyala igualment la Sentencia que l’incompliment dels convenis no es directament exigible sinó a 
través de l’avaluació de danys i perjudicis, llevat que els pactes siguin incorporats en instruments 
urbanístics obtenint d’aquesta manera caràcter normatiu. 
 
Desestima la Sentencia l’argument d’indefensió aportada per l’actor al no haver estat notificat 
individualment de l’acord d’aprovació definitiva del Pla especial, entenent que al haver comparegut en 
fase de recurs en temps i forma queda desvirtuada aquesta al·legació. 
 
L’únic extrem que estima la Sentencia fa referència ala manca d’un estudi econòmic-financer adequat, 
assenyalant que si be la jurisprudència no ha determinat l’abast i contingut concret del mateix, la 
documentació que consta en el Pla Especial impugnat no compleix ni tants sols uns mínims raonables. 
 
Per manca doncs de l’estudi econòmic-financer es declara la nul·litat del Pla Especial, desestimant-se la 
resta de pretensions. 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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RECURS  396/2006 
ORGAN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

SALAL DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA 17/2009 DE 13 DE GENER DE 2009 
 
Antecedents 
 
El recurs s’interposa contra l’acord del Conseller de Política Territorial i  Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, de 16 de desembre de 2005, pel qual s’aprova definitivament el Pla Director 
Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sòl urbanitzables delimitats  sense pla parcial 
aprovats. 
 
Fonaments de dret 
 
Es qüestiona la legalitat del document aprovat, per diversos defectes detectats en les actuacions 
realitzades amb anterioritat a la seva aprovació inicial, entre d’altres que el Sector 9 Subsector 2 Port 
Lligat i el Sector 8 Quatre Camins Sud varen ser finalment inclosos en el Pla Director a iniciativa de 
tercers i en el moment de l’aprovació inicial no abans. 
 
S’al·lega que la Llei de Protecció del Cap de Creus tampoc inclou aquests sectors, que ja protegeix 
degudament, mentre que el Pla Director els inclou en l’aprovació inicial amb desigualtat de tracte 
respecte d’altres paratges de l’entorn que resten exclosos. 
 
Finalment s’argumenta un seguit de infraccions procedimentals (manca de notificacions individualitzades, 
manca de resolució d’al·legacions, etc. ) 
 
Recorda la Sentencia l’objecte dels plans directors urbanístic com a instrument de planejament superior, i 
en conseqüència l’aplicació directa de les seves prescripcions, en tant els planejaments generals no hi 
estiguin adaptats. 
 
La Sentencia fa un estudi acurat i minuciós respecte de la competència autonòmica, així com de 
l’autonomia local pel que fa al planejament, i amb aportació de diversa Jurisprudència determina 
finalment que hi ha hagut una vulneració d’aquesta última en les previsions contingudes en les fitxes 
normatives referides als sector anteriorment esmentats, de tal manera que anul·la el Pla Director 
respecte de les prescripcions que el mateix conté en relació als Sector 9 Subsector 2 Port Lligat 8 i 
Sector 8 quadre camins sud. 
 
Sentencia 
 
Estima en part el recurs, anul·lant el Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats 
pels sòl urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat respecte del Sector 9 Subsector 2 Port Lligat 8 
i Sector 8 Quadre Camins sud, i desestima la resta d’al·legacions. 
 
 
 
RECURS 628/2006 
ORGAN TSJ CATALUNYA 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 828/2010 DE 29 D’OCTUBRE DE 2010 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 29 de maig de 2006, que resol el recurs interposat 
contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona, de data 7 d’abril de 2004, pel qual s’aprova 
definitivament el Pla Parcial 12 S’Oliguera 2, Subsector 2. 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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Fonaments de dret 
 
S’al·lega la nul·litat del Pla Parcial pels següents motius: 

- Manca d’executivitat del planejament general 
- Incompliment de la subsanació de defectes documentals del Pla Parcial. 
- Tenir com a suport la resolució del Conseller de PTOP de data 3/08/2001 
- Per haver estat suspès entre el 23/07/2004 i 29/05/2006, i haver patit diverses modificacions 
- Manca de plànols topogràfics i estudi econòmic financer 
- Haver deixat fora d’ordenació determinades parcel·les 
- Manca d’informes preceptius previs a la segona aprovació inicial. 
- Modificació de la superfície de la parcel·la mínima. 

 
Sentència 
 
La Sentència estima el primer punt d’impugnació, segons la línia Jurisprudència del Tribunal Suprem que 
estableix de forma clara que, efectivament els instruments de planejament només aconsegueixen la seva 
executivitat en el moment en que es produeix la publicació integra de la seva normativa, tal i com disposa 
la legislació aplicable al cas, tant en l’àmbit urbanístic, com en l’àmbit de l’administració ja autonòmica, ja 
local.  
 
Considera la Sentencia, per aplicació igualment de reiterada jurisprudència que, l’efecte convalidatori de 
les publicacions tardanes que la Llei 10/2004 regula en la seva disposició transitòria 4a.,6. només pot ser 
aplicable als actes o disposicions pacíficament admesos. 
Així mateix, i atès que el Sector s’Oliguera es va preveure desenvolupar en dos subsectors, s’acredita 
durant la tramitació del recurs que no s’ha aprovat definitivament l’avanç del pla del total sector, tal i com 
disposa la normativa vigent (DL1/1990, de 12 de juliol), i tampoc s’ha donat compliment a la presentació i 
validació del text refós del Subsector 1, que havia de possibilitar la publicació del mateix.  
 
Desestima la Sentencia la petició de nul·litat del Pla Parcial fonamentada en la suspensió cautelar que 
l’actor va demanar en via administrativa, en base a que els termini de caducitat dels expedients d’àmbit 
urbanístic està degudament regulat en la normativa urbanística, sense que les manifestacions del actor 
respecte de la no resolució en via administrativa d’aquesta petició, ni la sol·licitud d’acte presumpte, pugui 
considerar-se, en cap cas motiu de nul·litat del Pla Parcial. 
 
Desestima igualment la Sentencia les al·legacions formulades respecte de la manca de plànol topogràfic, 
i altra documentació per considerar que en part la documentació està degudament incorporada a 
l’expedient, i en part perquè algun dels motius d’impugnació no han estat provats. 
 
Es desestimen també les al·legacions referides a les edificacions que segons l’actor el Pla Parcial deixa 
fora d’ordenació, per quan segons la Sentencia les mateixes estan degudament regulades en la 
normativa d’aquest instrument de planejament derivat, i en altre cas, estan subjectes al regim de fora 
d’ordenació regulat per la legislació urbanística. 
 
 Queda provat que els informes preceptius previs a la segona aprovació inicial consten degudament 
emesos en l’expedient, i per tant es desestima també aquest extrem. 
 
S’estima, en canvi la infracció al·legada respecte a la parcel·la mínima que disposa el Pla Parcial objecte 
de recurs, i l’avanç de Pla. 
 
Conclou doncs la Sentencia l’estimació del recurs, tot declarant a nul·litat del Pla Parcial 12 s’Oliguera 2, 
Subsector 2, en base a la manca de cobertura jurídica del mateix, al no haver-se publicat íntegrament el 
planejament general que desenvolupa. 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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RECURS 258/2010 
ORGAN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

SALA DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
SECCIO TERCERA 

SENTENCIA NUM. 893/11 DE 25 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
Antecedents 
 
Contra la Sentencia anterior dictada pel JC-A núm. 2 de Girona es va interposar recurs d’apel·lació. 
 
Fonaments de dret 
 
Els recurrents al·leguen que si la seva parcel·la tingués un origen il·legal en cap cas hagués estat 
reconeguda pel planejament general o per la normativa d’espais naturals, que considera l’han confirmat i 
homologat. 
 
No obstant, el Tribunal manifesta que la parcel·lació en cap cas pot considerar-se continguda en els 
supòsits contemplats en la Disposició Addicional 6è. De la Llei 2/2002, de 14 de març, desestimant així 
els arguments de la recurrent. 
 
Reitera així mateix el Tribunal, el contingut de la Sentencia dictada per ell mateix, núm. 111/2009, en 
recurs interposat contra l’aprovació del Pla Director Urbanística del Sector Costaner, de 12 de febrer de 
2009. 
 
Es desestima també la pretensió de la recurrent, quan considera que ha obtingut la llicència per silenci 
administratiu, extrem que es considera desvirtuat per quan, per una banda recorda que en data 28 de 
maig de 2004, per resolució del Conseller de PT i OP de la Generalitat es va acordar la suspensió de 
tramitació de planejament, així com de llicències, com a acte previ a la tramitació  del PDUSC, pel termini 
d’un any, de tal manera que, la sol·licitud formulada en data 29 d’abril de 2006 es va produir durant 
aquest termini, d’on no es acceptable que es consideri atorgada llicència per silenci, pel simple transcurs 
del temps. 
 
A major abundament la Sentència recordar que, en cap cas es poden aconseguir facultats urbanístiques 
contraries a l’ordenament urbanístic i territorials vigent. 
 
La CTU de Girona va denegar l’aprovació definitiva del projecte d’obres presentat per la recurrent, en tant 
que, en ubicar-se en sòl no urbanitzable no quedava degudament acreditat que l’habitatge estigués 
relacionat amb una activitat pròpia de la naturalesa rústica dels terrenys. 
 
Assenyala igualment el Tribunal que les normatives de protecció ambiental i les urbanístiques en cap cas 
són excloents unes de les altres, i que el plus de protecció que atorga el PDUSC en cap cas pot 
considerar-se arbitrari. 
 
Desestima igualment, la petició  d’indemnització sol·licitada. 
 
Sentència 
 
Es desestima el recurs. 
 
 

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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Sentencies dictades pel Tribunal Suprem 
 
 

RECURS DE CASSACIÓ  3413/2000 
ORGAN TRIBUNAL SUPREM 

SALA CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 
SECCIO CINQUENA 

SENTENCIA  DE 26 DE MARÇ DE 2003 
 

Antecedents 
 

El recurs de cassació interposat davant el Tribunal Suprem, porta causa del la Sentencia núm. 257,  de 
16 de març de 2000, dictada en el recurs que s’exposa més endavant. 
 
Fonaments de dret 
 
El motiu d’impugnació es concreta en considerar que la Sentencia del TSJ de Catalunya no s’ajusta a 
Dret, al no haver tingut en compte que l’objecte de controvèrsia es concretava en la rectificació d’un error 
material, que va ser subsanat per acord del Conseller de Política Territorial i Obres Publiques de la 
Generalitat de Catalunya, de data 9 d’octubre de 1995, al establir la profunditat edificable de la finca 
propietat del recurrent, per no haver quedat aquest paràmetre establert en l’ordenació prevista en el 
planejament general. 
 
Sentencia 
 
Confirma el Tribunal Suprem ajustada a Dret la Sentencia del Tribunal “a quo”, per considerar que no pot 
acceptar-se la determinació d’un paràmetre urbanístic normatiu, com ho és la profunditat edificable d’una 
finca , a través de la tècnica de correcció d’errades materials, atès que, en tot cas el procediment 
legalment previst havia de seguir els tràmits de la revisió dels actes administratius declaratius de drets, 
segons disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú. 
 
 
 
 
 
RECURS DE CASACIO 5681/2007 
ORGAN TRIBUNAL SUPREM 

SALA CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
SENTENCIA 9 D’OCTUBRE DE 2008 
 
Antecedents 
 
El recurs de cassació s’interposa contra la Sentencia dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de data 14 de setembre de 2007, interposat, alhora, contra l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, del Departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya, de 24 de juliol de 
2002, pel qual s’aprova definitivament el Pla Especial del Front Marítim del conjunt Històric de Cadaqués. 
 
Fonaments de dret 
 
Recorda la Sentencia que el recurs de cassació és un recurs extraordinari, i com a tal ha de complir amb 
les exigències de l’article 92.1 de la Llei de la Jurisdicció. 
 
L’apel·lant considera que la Sentencia objecte del recurs infringeix les normes reguladores de les 
Sentencies, així com l’ordenament jurídic o jurisprudència d’aplicació, per considerar que la mateixa no 
és congruent amb la demanda ni amb la resta de pretensions, i alhora no haver deduït tots els punts 
objecte del litigi. 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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Així mateix es considera que la mateixa desconeix la realitat física i jurídica existent, referida a un 
garatge i a la llicència d’obres, resolent dita Sentencia sobre la legalitat d’aquestes, qüestió no plantejada 
per la part actora, de tal manera que la repetida Sentencia entra en desviació processal. 
 
L’auto del Tribunal Suprem considera que el recurs de cassació no compleix amb els requisits mínims per 
ser admès, atès que del contingut de l’escrit presentat no es possible determinar la infracció que s’imputa 
a la Sentencia dictada en primera instancia. 
 
Sentència 
 
D’acord amb l’anterior declara la seva inadmissió a tràmit. 
 
 
 
RECURS DE CASACIO 2426/2009 
ORGAN TRIBUNAL SUPREM 

SLA CONTENCIOS ADMINISTRATIU 
SENTENCIA 20 DE DESEMBRE DE 2012 
 
Antecedents 
 
El recurs de cassació porta causa de la Sentencia dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
de data  16 de desembre de 2005, dictada en el recurs interposat contra l’aprovació definitiva del Pla 
Director urbanístic del Sector Costaner, respecte dels àmbits integrats per sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense pla parcial aprovat. 
 
Al·lega l’actora  que en les actuacions prèvies a l’aprovació inicial del PDUSC no es varen incloure 
determinats sectors de Cadaqués ( Sector 9 subsector 2; Port Lligat 8; Sector 8 quatre Camins Sud, que 
posteriorment varen integrar el pla aprovat inicialment. 
 
Així mateix al·lega diferents motiu d’infracció de la normativa sectorial, que varen ser tots ells desestimats 
per la Sentencia impugnada, llevat de la vulneració del principi d’autonomia local que va motivar 
l’estimació parcial del recurs en primera instancia, i l’anul·lació de determinacions urbanístiques del Pla 
Director relacionades amb aquests sectors. 
 
Vulneració a la qual s’hi oposa la Generalitat de Catalunya, considerant que l’ordenació que es preveu 
per determinades finques obeeix a raons de protecció del territori, per la importància paisatgística dels 
terrenys, i la intervenció de l’Ajuntament es lícita. Igualment reconeix la Sentencia la garantia de 
l’autonomia local, apel·lant a la seva pròpia jurisprudència , no obstant considera que l’objecte del recurs 
no és idèntic. 
 
Considera correcte la Sentencia dictada pel TSJ Catalunya quan determina que no hi ha vulneració de 
l’autonomia local, sinó més aviat col·laboració de l’administració local, malgrat entén que les 
recomanacions de l’administració autonòmica sobre un possible ús hoteler en un dels sector no 
procedeix. 
 
Sentència 
 
Cassa i anul·la la Sentència impugnada exclusivament als efectes de la vulneració de l’autonomia local 
en allò referit al suggeriment d’incloure us hoteler en el Sector 9 Port Lligat, atès que la resta de punt 
anul·lats per la Sentencia de 1a. Instancia no han estat objecte de cassació.  
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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RECURS 198/2001 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 3/2003 DE 15 DE GENER DE 2003 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord de la Comissió de Govern de 6 de febrer de 
2001, pel qual es sol·licita a la demandant que retiri les instal·lacions de telefonia mòbil i adapti espai 
interior per les mateixes, situades al Paratge de Port Lligat (Hotel Port Lligat).  
 
Fonaments de dret 
 
La Sentencia considera provat que l’actora va incomplir el requeriment de legalització que va acordar 
l’Ajuntament en data 4 de febrer de 2000, i per tant està ajustat a dret el nou requeriment efectuat per 
acord de 6 de febrer de 2001. 
 
Igualment considera provat que la sol·licitud de llicència es va dur a terme en data 6 de juny de 2001, 
molt després de transcorregut el termini atorgat. 
 
Sentència 
 
Desestima el recurs interposat. 
 
 
 
RECURS 156/2003 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 174/04 DE 16 DE JULIOL DE 2004 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra la desestimació presumpta del recurs de revisió 
interposat contra la denegació de sol·licitud de llicència d’obres. 
 
Fonaments de dret: 
 
La Sentencia conclou que de l’expedient administratiu consta la denegació de llicència acordada en data 
24 de maig de 2001, notificada amb peu de recurs defectuós, atès que no indica la possibilitat de 
presentar recurs de reposició. 
 
No obstant dins de termini, l’arquitecte redactor del projecte va presentar escrit al·legant la incorrecta 
denegació, al qual l’Ajuntament li va donar el tràmit de recurs de reposició, acordant la seva desestimació 
en data 14 de gener de 2002. 
 
La Sentencia considera que el recurs de revisió fou interposat un cop l’anterior acte era ferm en via 
administrativa, i sense justificar suficientment els motius que possibiliten un recurs d’aquesta naturalesa. 
 
Sentència 
 
Es desestima el recurs 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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RECURS 135/2003 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 299 DE 27 DE DESEMBRE DE 2004 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord de la Comissió de govern, del dia 22 de 
gener de 2003, pel qual es desestima la revisió d’ofici de la llicència de parcel·lació atorgada en data 24 
de maig de 1995, i per considerar que, tàcitament, també es desestima la revisió de les llicències 
atorgades en dates 21 de desembre de 1998 i 21 de juliol de 1999. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’ Ajuntament considera que en tractar-se de llicències nul·les de ple dret, ja ha transcorregut el termini 
de 4 anys que disposa l’article 258 del DL 1/998, de 12 de juliol, aplicable segons la cronologia dels fets. 
Tesi avalada pel Jutjat. 
 
La demandant considera que els actes són en tot cas anul·lables, no essent d’aplicació l’anterior termini, i 
per considerar que s’ha dut a terme una infracció continuada, tesi aquesta última rebutjada pel Jutjat. 
 
Segons la Sentencia  l’actora confon façana mínima amb accés, i resolt que l’accés no ha de ser possible 
en tota la longitud que el planejament disposi com a façana mínima a vial públic, sinó que la façana 
mínima està directament relacionada amb la configuració de la parcel.la mínima que possibiliti ser 
edificada. 
 
Sentència 
 
Es desestima, en base als anterior arguments, la demanda. 
 
 
 
RECURS 69/2004 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 84/2005 DE 14 DE MARÇ DE 2005 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord del Ple de data 13 de febrer de 2003, que 
desestima el recurs interposat contra l’acord de l’Ajuntament per recuperar d’ofici un camí públic. 
 
Fonaments de dret 
 
La Sentencia determina de forma clara que el recurs contenciós administratiu interposat pot dilucidar la 
qüestió del titular de la possessió del camí, però en cap cas pot determinar-ne la propietat, essent 
aquesta una qüestió a resoldre davant la Jurisdicció Civil. 
 
Recorda que l’expedient de recuperació d’ofici de camins públic, és una potestat de l’administració, 
emparada per la Llei 7/85, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local; per la Llei 8/97, de 15 
d’abril Municipal i de Règim Local, i pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Patrimoni 
dels ens Locals. 
 
En base a la normativa d’aplicació, l’administració pot decidir per si mateixa si concorren els requisits de 
fet dels quals neix el seu poder de recuperació, és adir, el caràcter demanial del bé, la possessió pública 
del mateix, o bé la usurpació o pertorbació de la possessió, i en conseqüència imposar a l’usurpador la 
seva devolució. 
 
D’acord amb la Sentencia la documentació gràfica aportada per la pròpia demandant prova que el camí, 
efectivament arriba fins a la platja, fet avalat per diferents testimonis, amb independència que una part 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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del mateix transcorri per la seva propietat privada, qüestió aquesta que, com s’ha dit anteriorment, s’ha 
de resoldre en l’àmbit civil. 
 
Finalment conclou que la Sentencia dictada en el Jutjat de Figueres, aportada per l’actora, en el recurs 
núm. 148/98, no pot  considerar-se com a cosa jutjada, atès que ha estat emesa en un procediment 
interdictal , per ser aquest sumari i no declaratiu. 
 
Sentència 
 
Es desestima el recurs. 
 
 
 
 
RECURS 412/2004 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM. 1 GIRONA 
INTERLOCUTORIA NUM. 102/05 DE 20 D’ABRTIL DE 2005 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu es va interposar contra la desestimació del recurs de reposició, segons 
acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2004, interposat contra l’aprovació definitiva del 
projecte d’urbanització del polígon 3, del PERI 24. 
 
Interlocutòria 
 
L’actor va desistir del recurs interposat. 
 
 
 
 
RECURS 525/2004 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM. 2 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 231 DE 9 DE DICIEMBRE DE 2005 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 
d’agost de 2004, pel qual es requereix a l’actora l’enderroc de les obres realitzades sense la preceptiva 
llicència municipal, en l’Av. Perez del Pulgar. 
 
Fonaments de dret 
 
L’actora al·lega la nul·litat de l’acord recorregut per no haver-li estat atorgat el preceptiu tràmit 
d’audiència, i per considerar que les obres són legalitzables. 
 
L’Ajuntament , per contra, argumenta que les obres objecte d’enderroc no són en cap cas legalitzables, 
motiu pel qual no era preceptiva l’audiència prèvia a la interessada. 
 
Sentència 
 
A la vista de la documentació i actuacions realitzades, la Sentencia conclou que el tràmit d’audiència de 
10 dies era preceptiu, i que calia requeriment previ per procedir a la legalització de les obres, en el  seu 
cas, de tal manera que, havent-se obviat aquests tràmits l’acte recorregut és nul de ple dret, per quan 
s’ha prescindit total i absolutament del procediment legalment establert, a l’empara del que disposa 
l’article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAP i PAC S’estima la demanda. 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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RECURS 308/2005 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 2 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 272/2006 DE 7 DE NOVEMBRE DE 2006 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord de la JGL de 2 d’agost de 2005, pel qual es 
reconeix que es varen cometre les infraccions urbanístiques al·legades, però que l’acció de restauració 
ha prescrit. 
 
Fonaments de dret 
 
L’Ajuntament al·lega manca de legitimació activa de la recurrent, considerant que l’acció pública 
únicament permet denunciar les infraccions urbanístiques, i en cap cas possibilita demanar a 
l’administració l’adopció de mesures per a restablir l’ordenament jurídic infringit. 
 
Sentència 
 
Aquesta tesis és totalment combatuda per la Sentencia, per aplicació de la jurisprudència del Tribunal 
Suprem, que considera que l’acció pública, no solament habilita per denunciar, sinó també per demanar a 
l’administració que actuï d’acord amb la legalitat vigent. 
 
Considera la Sentencia que el propi Ajuntament ha verificat la infracció comesa respecte de l’alçada 
reguladora de l’edificació, contravenint el planejament i la pròpia llicència en el seu dia atorgada, i 
s’oposa igualment a la tesi de l’administració quan defensa que ha prescrit la infracció urbanística i per 
tant no es d’aplicació cap mesura de restauració. 
 
En relació a l’anterior es verifica que la llicència fou atorgada en data 18 de gener de 2002, i que el propi 
Ajuntament manifesta la infracció comesa per acord de data 2 d’agost de 2005, no havent transcorregut, 
per tant, els sis anys de prescripció que disposa la llei, per dur a terme l’acció de reposició. 
 
Igualment s’oposa a la tesi defensada per  l’Ajuntament quan manifesta l’aplicació del criteri de 
proporcionalitat per evitar l’enderroc de la part d’obra il·legalment construïda, aplicant novament la 
Jurisprudència, i no ser d’aplicació aquest principi quan les actuacions executades ho són contra el 
planejament urbanístic. 
 
No admet però, la il·legalitat de les teules utilitzades en la coberta, considerant que cal demanar llicència 
per la seva legalització. 
 
La Sentencia estima en part en recurs presentat. 
 
 
 
RECURS 308/2003 
ORGAN JUTJAT CONTENICOS ADMINISTRATIU NUM. 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 104/2007 DE 16 DE MARÇ DE 2007 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord de la Comissió de Govern de data 9 de 
desembre de 2002, pel qual es desestima la tramitació de l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica de la 
parcel·la situada a l’antic camí de Sant Sebastià, 18 
 
Fonaments de dret 
 
La Sentencia desestima la causa d’interposició extemporània al.legada per l’administració per quan de 
l’expedient administratiu es dedueix que l’Ajuntament va notificar en dues dates diferents l’acord a 
l’interessat causant confusió. 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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No obstant, i pel que fa al fons de l’assumpte considera provat que el contingut de l’Estudi de Detall del 
qual es sol·licita la tramitació i aprovació no s’ajusta a la seva finalitat. 
 
Sentència 
 
Es desestima el recurs presentat. 
 
 
 
RECURS 702/2006 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM. 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 376/08 DE 14 DE JULIOL DE 2008 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de 
juliol de 2008, pel qual es denega llicència de parcel·lació de la finca núm. 6, inclosa en la UA 23. 
 
Fonaments de dret: 
 
La desestimació de la llicència es fonamenta en que la parcel·lació per la qual es sol·licita llicència 
incompleix els paràmetres urbanístics referits a la façana mínima a vialitat ( article 4230 del planejament 
general vigent), i la densitat d’habitatge prevista en la zona ( article 3101). 
 
Fets els anteriors que nega la demandant. 
 
Sentència 
 
Segons la Sentencia, els fets al·legats per l’actora en cap moment han desvirtuat el contingut de l’informe 
tècnic que consta a l’expedient, emès per l’arquitecte municipal, i aplica la línia jurisprudencial del 
Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  en relació al valor dels informes 
emesos per tècnics municipals. 
 
Pel anteriors fonaments de dret la Sentencia desestima el recurs.  
 
 
 
RECURS 511/2006 
ORGAN JUTJAT CONTENCISO ADMINISTRATIU NUM. 2 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 376 DE 22 DE DESEMBRE DE 2008 
 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra la desestimació de les al·legacions formulades per la 
recurrent, i ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de juny de 2006, pel qual es requeria 
documentació suficients per legalitzar les obres realitzades per canvi d’ús d’un garatge a habitatge.  
 
Fonaments de dret 
 
L’actora sol·licita la nul·litat de l’acte, argumentant que no s’han dut a terme les obres de transformació 
dels locals en habitatges. 
 
Sentència 
 
La Sentencia determina que el punt primer de l’acord recorregut, així com l’anterior acord que ratifica 
estant absolutament mancats de motivació, i son causa de nul·litat. 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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No obstant, i havent-se reconegut en la pròpia demanda, que efectivament s’han dut a terme obres sense 
llicència, considera suficientment provat la necessitat de dur a terme la seva legalització, en base a 
l’anterior s’estima en part al demanda. 
 
 
 
RECURS 63/2007 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 1 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 61/09 DE 16 DE GENER DE 2009 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra el paràgraf 6è. De l’acord adoptat per la JGL de data 
28 de juny de 2006, referit a una cessió anticipada de vial; i contra la desestimació del recurs de reposició 
resolt per acord de la JGL de data 21 de novembre de 2006, interposat contra l’acord de 25 de juliol de 
2006, pel qual s’informa favorablement el projecte d’obres de construcció d’un edifici situat al carrer D’es 
Traie, Picaso i Plaça Torre de les Creus. 
 
Fonaments de dret 
 
Respecte de l’acord de data 21 de novembre de 2006, considera la part demandant que el projecte 
presentat incompleix els següents aspectes: cessió de vials, nombre màxim de plantes, alçada màxima 
reguladora, volumetria i tipus de façana, distàncies entre finques veïnes, amplada màxima i separació, 
escales i passos de vianants. 
 
En relació a aquests extrems, la Sentencia aplica en primer lloc la jurisprudència del Tribunal Suprem en 
el sentit de considerar la veracitat dels informes tècnics, en especial dels emesos pels tècnics municipals, 
i, a major abundament determina que la prova pericial practicada no ha confirmat cap dels extrems 
denunciats. 
 
Pel que fa a l’acord referit a la cessió anticipada de vials, la recurrent planteja una qüestió d’àmbit civil, 
quan argumenta que l’edificació ha envaït la seva propietat, essent aquesta una qüestió que no pot ser 
resolta en la jurisdicció contenciosa-administrativa, i així ho determina la Sentencia, resolent que 
l’Ajuntament va donar resposta adequada en el seu moment. 
 
Sentència 
 
Es desestima el recurs presentat. 
 
 
 
RECURS 331/2006 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 2 GIRONA 
SENTENCIA NUM. 77/2010 DE 15 DE MARÇ DE 2010 
 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra l’acord  de la JGL que desestima la petició d’emissió 
de certificat per acte presumpte, per a la sol·licitud de llicència d’obres per un habitatge unifamiliar aïllat a 
Cala Guillola, parcel·la 227. 
 
Contra l’acord de la JGL de 2 de maig de 2005, per la denegació de llicència per manca d’informe 
preceptiu i vinculant de la CTU de Girona 
 
Contra l’acord de la CTU de Girona, de 16 de març de 2006, pel qual es denega l’aprovació definitiva del 
projecte d’obres, per no ajustar-se al Pla Director Urbanístic del Sistema costaner; i finalment contra la 
denegació per silenci del recurs d’alçada interposat contra l’anterior acte. 
 
Fonaments de dret 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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L’actora argumenta que a la llicència d’obres sol·licitada en data 29 de maig de 2005 li és d’aplicació el 
DL 1/1990, de 12 de juliol, i no així la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme, atès que en data 10 de 
gener de 1996 va obtenir autorització d’obres per part del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, i, a més tenint en compte que el pla general reconeix un seguit 
de parcel·les, entre elles la que es objecte de petició de llicència. 
 
No obstant l’anterior, la Sentencia, considera que la normativa urbanística d’aplicació en l’atorgament de 
llicències ho és la que està vigent en el moment de la sol·licitud. Recorda que les llicències d’obres 
disposen d’un temps per iniciar les obres i un altre per finalitzar-les, i subsidiàriament en cas que no es 
determini aquesta dada en la pròpia llicència, la llei disposa 1 any per iniciar l’obra i 3 per finalitzar-les, 
havent sobrepassat doncs abastament aquest termini respecte de la llicència obtinguda l’any 1996. 
 
Subratlla que, de no ser així l’interessat podria obtenir una congelació normativa al sol·licitar una llicència 
i no executar-la, protegint-se davant futures modificacions normatives. 
 
Desestima l’argument de la parcel·lació per quan aquesta ho és a nivell de cadastre, però que en cap cas 
respon a una parcel·lació legal, obtinguda a través d’un procés reparcel·latori degudament aprovat. 
 
Finalment considera, pels motius anteriors, que no és d’aplicació al cas els supòsits excepcionals 
respecte de parcel·lacions en sòl no urbanitzable contingudes en la Llei del Sòl de 1956; D 118/73; RD 
1343/76; RD 2159/78; R D Leg 1/1992; DL 1/1990; Llei 2/2002 i DL 1/2005, ni tampoc el Pla Director 
Urbanístic Costaner. 
 
Sentència 
 
Es desestima el recurs 
 
 
RECURS 44/2009 
ORGAN JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NUM. 2 DE GIRONA 
SENTENCIA NUM. 115/2013 DE 13 D’ABRIL DE 2012 
 
 
Antecedents 
 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa contra la desestimació per silenci administratiu de la 
denuncia urbanística formulada davant l’Ajuntament per obres realitzades amb llicència al carrer Solitari 
núm. 10, per considerar que les mateixes vulneren les alçades màximes regulades en el planejament 
general, sol.licitant la restauració del’ordre jurídic infringit, i subsidiàriament que dites obres es declarin 
il·legalitzables, obligant a l’Ajuntament a adoptar les mesures necessàries per a la restauració de la 
legalitat urbanística vulnerada. 
 
Fonaments de dret 
 
La Sentencia, en primer lloc, recorda abastament la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació a 
distingir entre allò que resulten ser meres al.legacions de les parts, i les pretensions pròpiament dites, a fi 
d’evitar que es pugui al.legar incongruència de la Sentencia que es dicti, a la vista de la confusió i 
amplitud de simples manifestacions aportades per les parts. 
 
En l’anàlisi de l’objecte del recurs, ateses les discrepàncies existents entre el contingut dels informes que 
consten en l’expedient emesos pels serveis tècnics municipals, així com l’informe emès pel facultatiu 
director de les obres, el Jutjat té en consideració el resultat del peritatge judicial que s’ha dut a terme, el 
qual conclou que, efectivament, va haver una errada en l’apreciació per part del promotor de les obres de 
quina havia de ser la cota de referència per establir l’alçada màxima de l’edificació, i en sobrepassar la 
construcció aquest paràmetre urbanístic contingut en el  planejament general, s’ha infringit la normativa 
urbanística. 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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Així mateix, entén la Sentencia que l’Ajuntament no ha actuat d’acord amb les seves obligacions, segons 
disposen els articles 191 següents i concordants del DL 1/2001, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’imposa el deure d’actuar davant la vulneració provada. 
 
Sentència 
 
Estima en part el recurs, considerant vulnerada la legalitat urbanística vigent, imposant a l’Ajuntament al 
compliment de les seves obligacions a fi que dugi a terme les actuacions necessàries per restaurar 
l’ordre jurídic infringit. 
 
 

 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
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codi resum  estat de ls 
t rà mits

refosa de 
planejame nt

superfície  Total 
(normat iva PG OU)  

(m 2)

supe rf ície pa rc ial 
(cartograf ia 2010)  

(m2 )
edif.  b ruta densitat hab

1 SA  CO NCA UA  01 ex ecutat S UC 9.700 9.700 0,30 30 ,0 29

PE RI 02.1 ex ecutat S UC 6.241 5

PE RI 02.2 falta S UNC 15.8 39 13

PE RI 02.3 ex ecutat S UC 9.764 8
3 ROCA  M AR UA  03 ex ecutat S UC 17.3 20 17.3 20 0,30

4 EL  LLA NÉ UA  04 A NUL·LAD A S UC 10.8 00 10.8 00 0,27 14 ,8 16

S UC 4.216 27

S UNC 970 3
6 RIERA  D E SA NT VICE NÇ UA  06 A NUL·LAD A S UC 16.2 00 16.2 00 0,20 12 ,4 20
7 SA  TA RO NGETA 1 P ERI 0 7 falta S UNC 9.200 9.200 1,58 55 ,0 51

3.498 35

577 6
9 SA  TA RO NGETA 3 UA  09 falta S UNC 3.280 3.280 1,50 130,0 43

10 CA RRER  UN IÓ-V IG ILANT UA  10 ex ecutat S UC 2.900 2.900 2,00 104,0 30

11 CA RITAT SE RIN YAN A UA  11 A NUL·LAD A S UC 2.080 2.080 1,30 200,0 42

13 SÒ L DE  L'ENGIRO L UA  13 ex ecutat S UC 1.680 1.680 2,00 135,0 23
14 CA RRETE RA DE P OR TLLIGAT 1 UA  14 falta S UNC 4.320 4.320 1,80 120,0 52
15 CA RRETE RA DE P OR TLLIGAT 2 UA  15 ex ecutat S UC 1.700 1.700 2,40 82 ,0 14
16 CA RRETE RA DE P OR TLLIGAT 3 UA  16 falta S UNC 1.880 1.880 0,66 80 ,0 15

17 SA  GU ARDA  1 UA  17 falta S UNC 4.490 4.490 0,60 45 ,0 20
18 CA RPE DIEM CLUB UA  18 falta S UNC 17.9 00 17.9 00 0,30 10 ,7 19

19 ZO NA CÀ MPING UA  19 ex ecutat S UC 11.2 20 11.2 20 0,42 20 ,9 23
20 ES  CO LOM UA  20 ex ecutat S UC 39.5 50 39.5 50 0,40 20 ,0 79
21 PU IG  D'E N S AN ES P ERI 2 1 falta  S UNC 52.2 00 52.2 00 0,22 7,1 37

PE RI 22.1 ex ecutat S UC 14.9 67 15

PE RI 22.2 falta S UNC 6.606 5

UA 23.1 ex ecutat S UC 15.6 18 14

UA 23.2 falta S UNC 22.3 48 20

PE RI 24.1 ex ecutat S UC 1648 9,6 37

PE RI 24.2 falta S UNC 5906,2 11

PE RI 24.3 ex ecutat S UC 5800,3 12

PE RI 24.4 falta S UNC 2 0666 45

S UC 71.3 74 118

S UNC 21.0 20 33
26 CA IA LS 2 P ERI 2 6 falta S UNC 20.2 30 20.2 30 0,22 15 ,1 31

S UC 62.4 87 50

S UNC 27.7 24 22

28 PU NTA  D 'E N B AILET UA  28 ex ecutat S UC 31.0 20 31.0 20 0,03 0,8 3

UA 29.1 ex ecutat S UC 5.574 2

UA 29.2 falta S UNC 60.1 89 21
30 PL ATJA  DE  S 'A LQ UER IA UA  30 falta S UNC 28.6 00 28.6 00 0,26 7,4 21

32 S'OLIGUE RA  4 P ERI 3 2 falta S UNC 13.7 60 13.7 60 0,25 14 ,0 19

PE RI 33.1 ex ecutat S UC 12.8 61 17

PE RI 33.2 falta S UNC 3.717 4

UA 34.a ex ecutat S UC 11.0 00 24

UA 34.b falta S UNC 3.950 8
35 SA  TA RO NGETA 4 UA  35 ex ecutat S UC 5.080 5.080 0,79 55 ,0 28

7 47.98 0 m 2 75 0.38 2 m 2 1.235

S UC  (s òl  urbà co ns ol ida t) ; S U NC  (s òl  urbà no c o ns olida t);  S UP (s òl  urba ni tza ble  prog ra m a t);  S U N P  (s ò l u rb ani tz able no  progra m at );  S NU  (s òl no u rb anitz able)

34 DR.BA RTOM EU S 14.3 70 0,32 22 ,0

15.0 00 0,25 14 ,0

S UC

33 SA  GU ARDA  2

12.3 40 0,25 14 ,0

64.8 00 0,12 3,5

2 32.0 00

S'OLIGUE RA  3 P ERI 3 1 projecte aprova t

S UC

LA  P INE DA

100,0

0,23 8,3

64,00

S UC

4.090 1,20

3.530 2,103.531

8 SA  TA RO NGETA 2 UA  08

12 RIERA SS A UA  12 ex ecutat en part

A NUL·LAD A

22 SE S OLIVE RES 20.7 60 0,25 9,7

23 PL ATJA  D'EN PE RE  FET 38.1 00

24 PL ATJA  CONFITE RA

UA  25 ex ecutat en part

95.3 90

91.6 40

UA  27 ex ecutat en part27 CA IA LS 3

29 PU IG  DE SA  GUINE U

31

49

16,500,35

22 ,8

0,31 8,9

12.3 41 17

8,000,20

46150 0,28

140,0

nom

4.700 1,005 CA RRER  TRILLA UA  05 A NUL·LAD A

25 CA IA LS 1

Règim del sòl i àrees de desenvolupament previstes pel PGOU  

Sòl urbà 
El PGOU classifica aquest sòl en diferents subclaus :  
 
− Zona 1(casc antic)  
− Zona 2(conservació de l’estructura urbana) 
− Zona 3 (eixample)  
− Zona 4 (residencial aïllada) 
 
També defineix uns polígons o àmbits d’actuació per tal d’assegurar l’obtenció, segons el cas,  d’espais 
lliures i/o equipaments i la urbanització de la vialitat o aparcament annex a través d’Unitats d’Actuació 
(UA) i Plans Especials de Reforma Interior (PERI) .  
 
En total el PGOU preveia 35 figures de planejament dels quals 5 van ser anul·lats per la sentència 
anteriorment esmentada. En l’actualitat s’han desenvolupat 20 d’aquestes figures de planejament 
previstes i l’estat vigent queda reflectit en el següent quadre : 
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En total la superfície classificada pel PGOU de sòl urbà directe era de 61,75ha i la del sòl urbà en 
desenvolupament de 74,79ha, del que se’n dedueix una grandària mitjana per cada UA i PERI, de la qual 
actualment se n’ha desenvolupat 54%.  Així mateix, el Pla tenia l’estratègia de fer petites actuacions per 
tal de reduir al màxim el nombre d’implicats en el desenvolupament. En aquest sentit, l’estratègia era 
adequada pel tipus de municipi però hauria d’haver estat acompanyada d’una gestió municipal molt alta.  
 
Ordenació del sòl  
(PGOU 1986) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del sòl  
(refosa de planejament 
2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Sòl urbanitzable  
 
El Pla General qualifica de sòl urbanitzable programat els terrenys a desenvolupar a través d’un Pla 
Parcial. En total preveia 15 sectors dels quals, 5 han d’incorporar les directrius que marca el Pla Director 
del Sistema Costaner. Això fa que a la pràctica la superfície urbanitzable sigui menor de la prevista i que 
per tant hagi disminuït el nombre potencial d’habitatges. 
 
Pel que fa al sector 15, corresponent a l’Embarcador de Portlligat, el PGOU preveia el desenvolupament 
a través d’un Pla Especial amb les pertinents autoritzacions dels organismes competents. 
 
El sòl urbanitzable no programat constituïa una reserva de sòl urbanitzable que només es podia utilitzar 
quan s’hagin desenvolupat els corresponents sectors de sòl urbanitzable programat. El PGOU dividia 
aquest sòl en 5 sectors que amb l’adaptació al PDUSC s’obliga a la requalificació de 4 dels sectors com a 
sòl no urbanitzable costaner(C1). L’únic sector que pot mantenir la qualificació d’urbanitzable per les 
seves característiques i emplaçament inserit en el sòl urbà, és el sector 4 “Càmping”. 
El PGOU estableix també la necessitat de redacció dels Plans d’Actuació Urbanística per al 
desenvolupament d’aquest sector. 
 
Per tant, resten 15 dels 20 sectors proposats inicialment pel PGOU del 1986 en sòl urbanitzable 
programat i no programat. I d’aquests, 3 ja s’han consolidat definitivament i 2 ho han fet parcialment, per 
tant en resten 12, dels quals la major part han estat tramitats, inclús aprovats definitivament o estant en 
fases d’estudi força avançades. 
 
L’estat actual és el reflectit en el següent quadre : 
 

codi resum estat dels 
tràmits

règim 
PGOU

Sup Total 
(normativa PGOU) 

(m2)

Sup parcial 
(cartografia 2010) 

(m2)
Edif bruta Densitat hab

1 EL LLANÉ S01 CTUG: suspès SUP 34.800 34.800 0,15 7,0 24

2 PLA D'EN LLORENS S02 executat SUP 41.000 41.000 0,40 industrial 0

3 ELS ARRELS 1 S03 PDUSC: classificat 
SNU C1 SUP 58.200 0,15 10,0 0

4 ELS ARRELS 2 S04 executat SUP 21.800 21.800 0,15 10,0 22

5 SÒL DE D'ENGIROL S05 executat SUP 25.600 25.600 0,25 15,0 38

6 SA GUARDA S06 aprovat 
definitivament SUP 150.000 150.000 0,15 7,0 105

7 QUATRE CAMINS NORD A S07 manca 
desenvolupar SUP 129.800 129.800 0,08 2,0 26

8 QUATRE CAMINS SUD S08 aprovat 
definitivament SUP 130.000 130.000 0,08 2,0 26

S09 -1 executat 186.033 37

S09-2 manca 
desenvolupar 53.367 10

10 S'OLIGUERA 1 S10 aprovat inicialment SUP 79.200 79.200 0,15 7,0 55

11 TURÓ D'ES CALDERS S11 aprovat 
definitivament SUP 102.500 102.500 0,13 6,0 62

S12-1 CTUG: suspès 33.104 22

S12-2 Sentència anul.la 
el PP 12.807 9

13 RACÓ D'ES CALDERS S13 manca 
desenvolupar SUP 51.200 51.200 0,10 5,0 26

14 CAIALS 4 S14 manca 
desenvolupar SUP 54.000 54.000 0,10 5,0 27

15 EMBARCADOR S15 manca 
desenvolupar SUP 42.787 0

16 PINS DEL RECTOR SNP1 PDUSC: classificat 
SNU C1 SUNP 237.000 0

17 RIERA DE SANT VICENÇ SNP2 PDUSC: classificat 
SNU C1 SUNP 32.000 0

18 RIERASSA SNP3 PDUSC: classificat 
SNU C1 SUNP 10.800 0

19 CÀMPING SNP4 PDUSC: CE SUNP 27.900 30.382 0,30 15,0 42

20 BARRAL SNP5 PDUSC: classificat 
SNU C1 SUNP 22.300 0

1.491.900 m2 1.178.380 m2 531

SUC (sòl urbà consolidat); SUNC (sòl urbà no consolidat); SUP (sòl urbanitzable programat); SUNP (sòl urbanitzable no programat); SNU (sòl no urbanitzable)
CTUG: Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

12 S'OLIGUERA 2 SUP 44.400 0,15 7,00

nom

0,08 2,00SUP 239.4009 PORT-LLIGAT
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Sòl no urbanitzable 
Atès el grau de diversitat del sòl no urbanitzable del municipi de Cadaqués quant a característiques 
físiques o naturals, d’ús o explotació i de situació en el paisatge, el PGOU establia diferents graus o 
nivells de protecció amb un tractament específic per a cada una de les sis zones  
Aquestes zones eren les següents: 
 
− Zona    6  :    Perafita. 
− Zona    7  :    Guillola. 
− Zona    8  :    Rústica. 
− Zona    9  :    de Reserva Forestal. 
− Zona   10 :    d’Especial Protecció. 
− Zona   11 :    de Reserva Integral. 
 
En general s’establien les següents condicions: 
 
− Respectar en tot moment la morfologia del paisatge 
− No es permetien els usos extractius de cap mena 
− No es permetien les activitats o instal·lacions que poguessin malmetre la qualitat paisatgística 
− S’havien de respectar les franges o àrees de protecció  
− Les rieres, recs o torrents havien de ser lliure d’edificació fins a una franja del llit equivalent a la que 

determinava la legislació específica vigent, en tot cas no inferior a 15m 
− Les fonts havien de disposar d’un cercle de 50m de radi centrat 
− Les carreteres havien de disposar d’una franja de protecció lliure d’edificació d’acord amb la 

legislació vigent, en tot cas no inferior a 18m. 
− Els camins havien de tenir una franja de protecció de 3m a cada banda 
− Els usos agrícoles i forestal en les zones s’havien de restringir a les espècies autòctones 
− Es prohibia qualsevol activitat ramadera 
− La reconstrucció i rehabilitació de les edificacions existents es permetia en totes les zones sempre 

que es respectés l’edificació original i s’adaptés al paisatge 
− Les construccions de nova planta a les zones on ho permetés la normativa s’havien d’integrar al 

paisatge en quant a volumetria, materials i colors 
− Les línees d’alta tensió havien de disposar d’una franja de protecció de 25m 
− Es prohibia la instal·lació de cartells o d’altre mitjans publicitaris quan la seva ubicació limités la 

contemplació de paisatge. 
− Les tanques que delimitessin les propietats havien de ser de pedra seca de Cadaqués i no podrien 

impedir ni obstaculitzar el trànsit pels camins, espais públics o accessos a les platges. 
 
Pel que fa les zones específiques de la Guillola i Perafita es regulaven els usos i la edificabilitat en les 
zones on el procés urbanitzador ja havia començat, permetent l’edificació familiar amb restriccions. 
No obstant, totes aquestes condicions i regulació van restar obsoletes en el moment d’aprovació del 
PEIN del Cap de Creus, en data 20 de juny del 2006 i publicada al DOGC núm 4692, i posterior protecció 
del sòl urbà costaner pel PDUSC. Actualment, el sòl no urbanitzable resta regulat pràcticament per les 
directrius del Parc Natural de Cap de Creus. Aquest Pla, d’aplicació a tot el Parc Natural de Cap de 
Creus, té com a objectius: 
 
− La preservació estricat i la restauració dels sistemes naturals terrestres i marins del Parc, dels valors 

geològics, botànics faunístics i ecològics i dels elements d’interès cultural que conté i de la integritat 
del seu paisatge. 

− L’establiment d’un règim jurídic i d’ordenació global que faci efectiu l’objectiu anterior 
 
Regula també diferents zones atenent el seu grau de protecció: 
 
− Zona de reserva natural integral 
− Zona de reserva natural parcial 
− Zona de paratge natural d’interès nacional 
− Zona de parc natural 
− Zona d’ordenació específica   
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