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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Conveniència i oportunitat del Pla 
 
El municipi de Cadaqués disposa del Pla General d’Ordenació aprovat per la Comissió d’Urbanisme 
de Girona en sessió de 17 de juliol de 1986. 
 
L’article 93 apartat 1 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol d’urbanisme, disposa que els  plans 
d’ordenació urbanística municipal són objecte de revisió en complir-se el termini que s’hi fixa. Amb 
aquest objectiu i ateses les característiques urbanes i demogràfiques i les expectatives de 
desenvolupament que presenta Cadaqués, es considera oportú la redacció d’un nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal amb el contingut que fixen els articles 57,58 i 59 del Decret Legislatiu 1/2005 de 
26 de juliol d’urbanisme, així com les disposicions del Capítol IV, relatiu al planejament urbanístic , del 
Decret 287/2003, de 4 de novembre, i aquelles disposicions aplicables supletòriament del Reglament 
de Planejament de la Llei del Sòl. 
 
Els esmentats preceptes determinen l’abast i el contingut dels treballs que s’han de sotmetre a 
consulta pública per tal de garantir i facilitar la participació dels administrats en el planejament; és 
amb aquest objectiu que es formula i es tramita el Pla d’Ordenació Municipal de Cadaqués. 

1.2. Marc legal i fonaments jurídics 
 
El POUM de Cadaqués es redacta de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística i 
sectorial vigents. 
 
Respecte la legislació urbanística estatal la redacció del  POUM ha de  tenir en compte 
fonamentalment la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (LS), que regula les condicions que han de 
garantir la igualtat en l’exercici dels drets i deures relacionats amb el sòl, així com establir les bases 
econòmiques i mediambientals del seu règim jurídic, la seva valoració i la responsabilitat patrimonial 
en aquesta matèria de les Administracions públiques. 
 
Per la seva banda, la legislació urbanística de Catalunya la conformen el Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU); la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
El POUM ha considerat també altres disposicions legals que, sense regular pròpiament l’àmbit 
urbanístic, contenen disposicions que incideixen de forma directa o indirecta. L’aplicació d’aquestes 
disposicions ho és, en la major part dels casos, en matèries en les quals es dóna la confluència i 
concurrència de diferents administracions i àmbits competencials, per la qual cosa s’ha de tenir en 
compte a més de les disposicions urbanístiques, la legislació sectorial en cada cas. 

1.3. Antecedents 
 
L’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Cadaqués, va ésser aprovat definitivament per 
la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 17 de juliol de 1986 i publicat en el DOGC de 25 de 
març de 1987.  
 
Transcorreguts més de 20 anys des de la seva redacció, és oportú realitzar en profunditat una revisió 
i actualització dels seus continguts, per posar-los en consonància amb el moment actual, tan pel que 
fa a la realitat urbanística consolidada com amb el nou marc legal estatal vigent en matèria 
urbanística, fonamentat en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (LS) i el marc jurídic urbanístic 
actualment vigent a Catalunya conformat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i el seu Reglament, aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 
18 de juliol, redactat amb l’objectiu d’adequar la legislació urbanística catalana al marc estatal per tal 
de restablir la interrelació i la coherència entre ambdós sistemes normatius. 
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La situació urbanística actual a Cadaqués es caracteritza per un desenvolupament del sòl urbà força 
heterogeni. El PGOU delimitava un nombre considerable de figures de planejament i gestió en el sòl 
urbà, en un intent de reduir al màxim el nombre d’implicats en cada procés: en total 35, entre Unitats 
d’Actuació (UA) o Plans Especials de Reforma Interior (PERI). Durant el període de vigència del 
PGOU s’han desenvolupat, totalment o parcial, 20 d’aquestes 35 figures de planejament en sòl urbà, 
a part de 5 UA que van ser anul·lades per sentència. Així, del sòl urbà que el PGOU preveia per 
consolidar, en resta gairebé la meitat pendent de transformació o gestió, tal i com s’aprecia en el 
següent quadre resum: 
       
                   SUC-SUNC: Resum tràmits 1986-2010  

codi resum estat dels tràmits refosa de 
planejament

1 SA CONCA UA 01 executat SUC

PERI 02.1 executat SUC

PERI 02.3 executat SUC

LA PINEDA PERI 02.2 manca executar SUNC

3 ROCA MAR UA 03 executat SUC

4 EL LLANÉ UA 04 ANUL·LADA SUC

5 CARRER TRILLA UA 05 ANUL·LADA SUC

6 RIERA DE SANT VICENÇ UA 06 ANUL·LADA SUC

7 SA TARONGETA 1 PERI 07 manca executar SUNC

8 SA TARONGETA 2 UA 08 ANUL·LADA SUC

9 SA TARONGETA 3 UA 09 cap tràmit SUNC

10 CARRER UNIÓ-VIGILANT UA 10 executat SUC

11 CARITAT SERINYANA UA 11 ANUL·LADA SUC

12 RIERASSA UA 12 executat en part SUC

13 SÒL DE L'ENGIROL UA 13 executat SUC

14 CTRA PORTLLIGAT UA 14 cap tràmit SUNC

15 CARRETERA DE PORTLLIGAT 2 UA 15 executat SUC

16 CARRETERA DE PORTLLIGAT 3 UA 16 executat SUC

17 SA GUARDA 1 UA 17 executat en part SUNC

18 CARPEDIEM CLUB UA 18 cap tràmit SUNC

19 ZONA CÀMPING UA 19 executat SUC

UA 20 executat SUC

(PEUCH) executat SUNC

PERI 21.1 en tràmit el p. reparcel.lació SUNC

PERI 21.2 manca executar SUNC

PERI 22.1 executat SUC

PERI 22.2 manca executar SUNC

UA 23.1 executat SUNC

UA 23.2 executat SUC

PERI 24.1 executat SUC

PERI 24.2 p.reparcel.lació aprovat SUC

PERI 24.3 executat SUC

PERI 24.4 manca executar SUNC

25 CAIALS 1 UA 25 executat en part SUC

26 CAIALS 2 PERI 26 ap. Inicial projecte SUNC

27 CAIALS 3 UA 27 executat en part SUNC

28 PUNTA D'EN BAILET UA 28 executat SUC

UA 29.1 executat SUC

UA 29.2 cap tràmit SUNC

30 PLATJA DE S'ALQUERIA UA 30 cap tràmit SUNC

31 S'OLIGUERA 3 PERI 31 manca proj reparcel.lació SUNC

32 S'OLIGUERA 4 PERI 32 cap tràmit SUNC

PERI 33.1 executat SUC

PERI 33.2 manca executar SUNC

UA 34.a executat SUC

UA 34.b manca executar SUNC

35 SA TARONGETA 4 UA 35 executat SUC

nom

DR.BARTOMEUS

22

33 SA GUARDA 2

SES OLIVERES

2

24 PLATJA CONFITERA

29

LA PINEDA

21 PUIG D'EN SANES

23 PLATJA D'EN PERE FET

34

ES COLOM20

PUIG DE SA GUINEU

 
   SUC (sòl urbà consolidat); SUNC (sòl urbà no consolidat) 
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Per la seva banda, en relació al sòl urbanitzable cal dir que el PGOU delimitava sectors que, en 
conjunt, suposaven una superfície superior en grandària a la del sòl urbà. Així, en sòl urbanitzable 
programat (SUP) es preveien 14 sectors de pla parcial i 1 Pla especial urbanístic, mentre que en sòl 
urbanitzable no programat (SUNP) se’n preveien 5.  
 
Del conjunt del sòl urbanitzable, 5 sectors van ser classificats de sòl no urbanitzable (SNU) pel 
PDUSC l’any 2005 i de la resta, 3 sectors s’han consolidat definitivament i 1 més, parcialment. Per 
tant restarien pendents d’execució 12 sectors, encara que bona part d’aquests han anat assolint 
diferents estadis en la seva tramitació urbanística, existint, fins i tot, aquells que tenen el corresponent 
pla parcial aprovat definitivament. 
 
       SUP-SUNP: Resum tràmits 1986-2010  

codi resum estat dels tràmits refosa de 
planejament

S1 EL LLANÉ S01 CTUG: suspès SUP
S2 PLA D'EN LLORENS S02 executat SUC
S3 ELS ARRELS 1 S03 PDUSC: classificat SNU C1 SNU
S4 ELS ARRELS 2 S04 executat SUC
S5 SÒL DE D'ENGIROL S05 executat SUC
S6 SA GUARDA S06 aprovat definitivament SUP
S7 QUATRE CAMINS NORD S07 manca desenvolupar SUP
S8 QUATRE CAMINS SUD S08 aprovat definitivament SUP

S09 -1 executat SUC

S09-2 manca desenvolupar SUP
S10 S'OLIGUERA 1 S10 aprovat inicialment SUP

S11 TURÓ DE CALDERS S-11 SUP

S12-1 CTUG: suspès SUP

S12.2A SUP

S12.2B SUP
S13 RACÓ D'ES CALDERS S13 manca desenvolupar SUP
S14 CAIALS 4 S14 manca desenvolupar SUP
S15 EMBARCADOR S15 manca desenvolupar SUP
S16 PINS DEL RECTOR SUNP1 PDUSC: classificat SNU C1 SNU
S17 RIERA DE SANT VICENÇ SUNP2 PDUSC: classificat SNU C1 SNU
S18 RIERASSA SUNP3 PDUSC: classificat SNU C1 SNU

S19 CÀMPING SUNP4 PDUSC: CE   (cap tràmit) SUNP

S20 BARRAL SUNP5 PDUSC: classificat SNU C1 SNU

S9

S12

nom

anul.lat per sentència

PORT-LLIGAT

S'OLIGUERA 2

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

 
A més de l’estat i desenvolupament de les previsions de creixement i consolidació previstes pel 
PGOU cal tenir en compte els canvis substancials que ha patit el marc urbanístic territorial i sectorial 
de Cadaqués respecte la situació plantejada en el PGOU del 1986, i que a continuació es detalla :  
 
El Pla d’Espais d’Interès Naturals (PEIN) que inclou gran part del municipi de Cadaqués en el Parc 
Natural del cap de Creus, aprovat l’any 1998 i que també forma part de la Xarxa Natura 2000, 
constitueix la  protecció de la major part del territori del municipi.  
 
El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), aprovat l’any 2005, amb l’objectiu 
d’identificar i preservar del desenvolupament urbanístic massiu els espais costaners que no havien 
sofert, encara, un procés de transformació urbanística significatiu, protegeix una gran part de l’entorn 
urbà del nucli que alhora limita amb el PEIN, definint clarament l’espai urbà de Cadaqués i la 
possibilitat limitada de creixement respecte les previsions del PGOU de 1986.  
 
En data 3 d'octubre de 2006, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el 
Pla director territorial de l'Empordà (PDTE) i el 14 de febrer de 2010, el mateix Govern, va aprovar 
definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), que tenen com a 
objectius la utilització racional del territori i del medi, la cohesió social i el desenvolupament urbanístic 
sostenible, de manera que es formi un tot coherent, integrant estratègies d’equilibri i de 
desenvolupament per cada un dels sistemes bàsics territorials: espais oberts, assentaments i 
infraestructures de mobilitat. Així mateix, es determina que durant la redacció d’un POUM s’adoptin 
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les mesures necessàries per tal d’adaptar-se a l’ordenació urbanística del territori i a les pautes pel 
seu desenvolupament, dins una estructura general establerta per aquests Plans. 
 
L’1 d’abril de 2009 es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del conjunt històric de 
Cadaqués i el seu entorn de protecció (PEUCHC), publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 31 de març de 2010, que recull els valors arquitectònics i culturals del nucli històric, per a 
la millora i la preservació del patrimoni arquitectònic i ambiental del Conjunt Històric de Cadaqués i el 
seu Entorn de Protecció i regular les noves edificacions i el seu procés de rehabilitació, de manera 
que mantinguin la tipologia i la uniformitat compositiva. 

1.4. Procés de revisió del Pla 
 
Tenint en compte les circumstàncies abans descrites, l’ajuntament de Cadaqués es plantejà afrontar 
el procés de revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del 1986, considerant indispensable 
l’adaptació del planejament del municipi als nous criteris i determinacions de la legislació urbanística 
vigent.  
 
Així,  es feia necessari redactar un nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que, entre 
d’altres aspectes, establís un model d’implantació urbana d’acord amb les determinacions referides al 
desenvolupament urbanístic sostenible que recull l’article 3 TRLUC i que defineix com la utilització 
racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la 
preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a la fi 
de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Aquest nou instrument 
d’ordenació urbanística comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió 
en el territori, afavorint la cohesió social, considerant la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, i 
consolidant un model de territori globalment eficient. 
 
L’any 2004 la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Cadaqués va adjudicar a l’equip BCpN la 
redacció del document de “Diagnòstic urbanístic i informe dels instrument d’adaptació del planejament 
vigent” que plantejava tot un seguit d’accions de treball, com l’establiment d’un nou model urbanístic 
per a Cadaqués, estructurat bàsicament en els tres sistemes públics fonamentals: els carrers, les 
zones verdes i els equipaments; l’elaboració del nou POUM; i altres accions urbanístiques, com la 
redacció d’un Pla Especial de Protecció del Recinte Històric. 
 
El 28 d’abril de 2009, l’ajuntament va acordar l’inici dels treballs del POUM, i vista la complexitat que 
suposava la redacció del nou document, així com la identitat cultural i paisatgística del municipi de 
Cadaqués, va sol·licitar l’assistència tècnica per a la seva redacció a la Direcció General d’Urbanisme 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tècnicament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués es redacta i coordina des de la 
Direcció General d’Urbanisme (DGU), conjuntament amb els serveis tècnics municipals de 
l’ajuntament de Cadaqués. 
 
La diversitat d’agents i matèries que intervenen en els processos de construcció de la ciutat obliguen, 
cada vegada més, a la interdisciplinarietat tècnica i a la diversitat i complementarietat de 
competències. En aquest sentit, s’ha externalitzat diferents documents del POUM a empreses  que 
han col·laborat en matèria de participació ciutadana (Minuartia); memòria social, documentació 
mediambiental i estudi d’avaluació de la mobilitat generada (Serpa); estudis econòmics (Promoacsa). 
 
Per altra banda, per la redacció d’aquest document s’ha implementat la utilització d’instruments de 
cartografia digital, la qual cosa ha permès un salt decisiu en la qualitat tècnica del resultat i un major 
grau de facilitat i rigor del Pla. 
 
Un altre tema important en el procés de redacció del Pla ha estat la participació ciutadana. 
Considerant que un nou Pla, amb l’abast territorial i temporal que suposa el POUM, no pot 
desenvolupar-se correctament sense el coneixement i l’opinió dels ciutadans, s’ha posat especial 
èmfasi en la participació pública de particulars, entitats i associacions al llarg d’aquest procés, molt 
especialment en la fase inicial i preparatòria de la mateixa. 
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L’ajuntament de Cadaqués, en Ple de 28 d’abril de 2009 aprovà el Programa de Participació 
Ciutadana del POUM, d’acord amb els principis i determinacions establertes en la vigent legislació 
urbanística i en concret l’article 8 TRLU, que senyala que es garanteixen i s’han de fomentar els drets 
d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament 
i gestió. 
 
El programa de participació ciutadana aprovat, redactat per Minuartia, forma part del present POUM 
com a document independent i estableix el procés de participació en la redacció del Pla; relaciona els 
mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los; detalla el 
disseny i planificació del procés participatiu, les actuacions realitzades durant aquest procés, i els 
resultats de la participació ciutadana de la proposta de l’Avanç del Pla. 

1.5. Estructura i contingut del Pla 
 
D’acord amb la legislació urbanística vigent, el contingut documental d’una Aprovació inicial ha de ser 
el suficient per explicar les propostes i solucions alternatives, a la vegada que ha d’incloure els 
documents d’informació necessaris que justifiquin les solucions i propostes adoptades.  
 
L’Aprovació inicial que es presenta s’estructura en el següent conjunt de documents escrits i gràfics: 
 
 
DOCUMENTS ESCRITS 
 
1.   Memòria de la informació 
2.   Memòria de l’ordenació  
3.   Normativa urbanística  
      Annex normatiu (documentació gràfica: fitxes d’àmbits i sectors) 
4.   Programa de participació ciutadana  
5.   Informe de sostenibilitat ambiental  
6.   Memòria social 
7.   Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
8.   Agenda i Avaluació econòmica i financera 
10. Estudi de sostenibilitat econòmica 
11. Annex 1: Estudi de la inundabilitat 
12. Annex 2: Dictamen geològic 
13. Annex 3: Inventari d’elements d’interès patrimonial 
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DOCUMENTS GRÀFICS 
 

Escala

I.01  MARC TERRITORIAL 1/50.000

I.02  XARXA DE COMUNICACIONS 1/50.000

I.03a ORTOFOTOMAPA. Terme municipal 1/20.000

I.03b ORTOFOTOMAPA. Nucli 1/5.000

I.04a TOPOGRAFIA. Terme municipal 1/20.000

I.04b TOPOGRAFIA. Nucli 1/5.000

I.05a PENDENTS. Terme municipal 1/20.000

I.05b PENDENTS. Nucli 1/5.000

I.06 ÀREES DE RISC GEOLÒGIC 1/5.000

I.07 ÀREES DE RISC D'INUNDABILITAT 1/5.000

I.08 USOS DEL SÒL. Ocupació del territori 1/20.000

I.09 HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI 1/20.000

I.10a PROTECCIONS. Terme municipal 1/20.000

I.10b PROTECCIONS. Nucli 1/5.000

I.11a ELEMENTS D'INTERÈS PARTIMONIAL. Terme Municipal 1/20.000

I.11b ELEMENTS D'INTERÈS PARTIMONIAL. Nucli 1/5.000

I.11c INVENTARI DE BARRAQUES. PARC DEL CAP DE CREUS 1/20.000

I.12 PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL. PDUSC 1/20.000

I.13 PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL. PT Comarques Gironines 1/50.000

I.14 RÈGIM DEL SÒL (PGOU 1986) 1/5.000

I.15 RÈGIM DEL SÒL (Refosa de planejament 2010) 1/5.000

I.16 QUALIFICACIÓ DEL SÒL (PGOU 1986) 1/5.000

I.17 QUALIFICACIÓ DEL SÒL (Refosa de planejament 2010)                         5 plànols 1/2.000

I.18 XARXA D'AIGUA POTABLE 1/5.000

I.19 SANEJAMENT 1/5.000

I.20 XARXA ELÈCTRICA 1/5.000

I.21 TELECOMUNICACIONS 1/5.000

I.22 USOS I ACTIVITATS DEL NUCLI 1/5.000

I.23 ESTUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL. Cadastre 1/5.000

I.24 ESTUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL. Patrimoni públic 1/5.000

I.25 RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES 1/5.000

I.26 SOLARS VACANTS 1/5.000

I.27 ESTRUCTURA DE LA XARXA VIÀRIA 1/5.000

I.28 DENSITATS 1/5.000

I.29 TIPOLOGIES 1/5.000

I.30 ALÇADES 1/5.000

I._INFORMACIÓ
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Escala

O.01a SISTEMA DE COMUNICACIONS. Terme municipal 1/20.000

O.01b SISTEMA DE COMUNICACIONS. Nucli 1/5.000

O.02 ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI 1/5.000

O.03 RÈGIM DEL SÒL 1/5.000

O.04 SECTORS DE PLANEJAMENT I POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1/5.000
O.05 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 20.000

O.05_1 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000
O.05_2 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000
O.05_3 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000
O.05_4 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000
O.05_5 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000
O.05_6 QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 1/5.000

O.06 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/5.000

O.06_01 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_02 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_03 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_04 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_05 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_06 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_07 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_08 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_09 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_10 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_11 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_12 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_13 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_14 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_15 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.06_16 ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE 1/1.000

O.07 XARXA D'AIGUA POTABLE 1/5.000

O.08 XARXA DE SANEJAMENT 1/5.000

O.09 XARXA ELÈCTRICA 1/5.000

O.10 SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 1/5.000

O._ORDENACIÓ
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2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROJECTE DE MUNICIPI 
 
El POUM de Cadaqués ha d’establir les bases que permetran assolir un model de desenvolupament 
urbanístic que desemboqui en el projecte de municipi i de territori resultant de les successives fases 
d’informació i debat públic; i del procés de reflexió tècnica i institucional; sempre en coordinació amb 
les previsions dels planejaments supramunicipals superiors i sectorials concurrents. 

2.1. Objectius i criteris generals 
 
El document de POUM desenvolupa les directrius i objectius de planejament definits en l’avanç de Pla 
aprovat pel ple de l’ajuntament el 9 de juliol de 2010, atenent a les directrius municipals i a la 
participació ciutadana, en els àmbits de previsions de creixement de població, desenvolupament 
urbanístic sostenible i definició del model de creixement i model econòmic.  
 
Les bases que han configurat el model de desenvolupament urbanístic per a l’ordenació de Cadaqués 
i el seu entorn establertes a l’Avanç, han esdevingut, després de la fase d’informació i debat públic, 
un document de consens del futur planejament urbanístic del municipi en coordinació amb les 
previsions dels planejaments supramunicipals superiors i sectorials concurrents. 
 
Es basa en una revisió fonamentada en l’anàlisi del model vigent, a partir de la lectura de la realitat 
urbana i territorial que representa Cadaqués i del seu reorientament, que ha de permetre apostar per 
la renovació de la qualitat urbana, per una ciutat estructurada i per un territori articulat i gestionat amb 
cura. 
 
En coherència amb les determinacions i els objectius del planejament territorial general, el Pla 
territorial parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), del Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner (PDUSC), així com dels criteris de planejament territorial de la Generalitat de Catalunya, el  
POUM concreta una sèrie d’estratègies generals, successives a una diagnosi socioeconòmica, 
demogràfica i territorial, que es proposen per tal de donar resposta a les principals amenaces que el 
territori presenta, pel que fa als espais i punts conflictius urbanísticament o no resolts pel planejament 
vigent i per tal de preservar les característiques i identitats pròpies del nucli i entorn de Cadaqués.  
 
Així, els principals objectius del present POUM són: 

 
- Reconeixement i revalorització dels elements territorials i locals més significatius de 

Cadaqués. 
 

- Reestructuració del nucli urbà a través de la creació de xarxes i eixos d’equipaments i 
zones verdes que relliguin i dinamitzin les diferents zones urbanes. 

 
- Preservació del paisatge característic de Cadaqués protegint de l’edificació i urbanització la 

façana de mar; els espais costaners; i els terrenys amb més pendent, major valor natural, 
més visibilitat i/o major impacte paisatgístic. 

 
- Millora de la connectivitat viària establint actuacions concretes per superar fractures i 

dèficits urbans facilitant el restabliment de continuïtats espacials i funcionals. 
 

- Millora de la qualitat urbana des del punt de vista cívic, fonamentada en el valor dels espais 
lliures i l’espai de carrer. 
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D’altra banda, els principals criteris adoptats en la proposta del POUM són: 
 

1. Analitzar el Pla de 1986 per tal de definir quines de les seves propostes s’han d’incloure al 
POUM al considerar-les aptes i adequades a les circumstàncies i necessitats actuals i, per 
contra, quines s’han de desestimar, adaptar o ajustar. 

 
2. Actualitzar i refondre les determinacions i propostes dels planejaments territorials i sectorials 

en el planejament municipal. 
⋅ PTG de Catalunya 
⋅ PTP Comarques Gironines 
⋅ PE del parc natural del Cap de Creus  
⋅ PDUSC 
 

3. Protegir la façana edificada de Cadaqués i el seu skyline, incorporant les determinacions del 
PEUCHC i protegint i conservant les característiques dels espais més elevats i representatius 
del municipi, tot evitant-ne la urbanització i edificació.  

 
4. Protegir els terrenys lliures de la faixa litoral, atenent al seu valor ambiental i ecològic així com 

a la seva importància com atracció turística del municipi. 
 
5. Estructurar la xarxa d’espais lliures i equipaments de manera que es crein nous eixos 

dinamitzadors que potenciïn i alhora equilibrin el conjunt de la població.  
 
6. Millorar la xarxa de comunicacions del municipi posant especial atenció en els problemes de 

mobilitat i accessibilitat. En concret cal: millorar l’accés al nucli urbà; resoldre la mancança 
d’aparcament públic amb la creació d’una nova estructura d’espais aptes per l’estacionament 
repartida per tot el municipi i amb un tractament tou i natural; dissenyar una xarxa viària amb 
un traçat que es recolzi en la morfologia del terreny, que integri els diferents itineraris de 
vianants, vehicles i transport públic i que creï espais atractius i de qualitat. 

 
7. Reconsiderar qualitativament i quantitativament l’oferta urbanística. Completar per 

reestructurar. La planificació urbanística dels espais sense edificar que resten al nucli ha de 
prioritzar la vertebració dels sistemes urbans existents. 

 
8. Organitzar, implementar i millorar l’oferta turística i productiva del municipi. 
 
9. Sistematitzar, simplificar i adequar la normativa urbanística, per tal d’esmenar problemes 

d’interpretació i facilitar la seva aplicació. 
 
 

  
 LA RIBA NORD 

 

  
 TURÓ DE CALDERS 
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2.2. Línies estratègiques del POUM 
 
A partir de les conclusions extretes dels diferents diagnosis i anàlisis fets a l’Avanç del POUM, i tenint 
en compte els objectius generals i els criteris establerts,  el model de creixement d’aquest nou Pla 
proposa regenerar els teixits existents; ajustar els creixements proposats; potenciar una nova xarxa 
d’espais lliures i equipaments; interrelacionar el poble amb el paisatge rural tant característic; i activar 
polítiques públiques de gestió del sòl i habitatge. 
 
En els següents apartats es desenvolupa aquest model amb operacions molt concretes que afecten 
diversos àmbits del conjunt del sòl urbà i urbanitzable, en molts casos, complementaris  i coincidents 
en una mateixa actuació: 
 

- Articulació i estructuració dels espais lliures i equipaments 
Tenint en compte la quantitat de reserves per a equipaments i zones verdes disseminades pel 
nucli urbà de Cadaqués, el POUM aposta per una ordenació que completi i reforci aquelles que, 
per la seva situació i/o característiques, esdevenen estructuradores de la ciutat existent. Per 
altra banda, i amb l’objectiu de relligar totes les parts del nucli, establint ponts entre les zones 
més consolidades i les de desenvolupament més recent, es proposa la continuïtat dels espais 
lliures a través de la recuperació dels camins existents i la creació d’una nova centralitat basada 
en l’aglutinació de diferents equipaments al llarg d’un nou eix cívic. 

 
- Protecció paisatgística 

El model aposta per la qualitat urbana i la preservació dels espais oberts així com d’altres 
elements característics del paisatge de Cadaqués com els murs i marges de pedra seca o els 
camps d’oliveres. Així, es treballa per protegir la façana edificada de Cadaqués i el seu skyline, 
incorporant les determinacions del PEUCHC i protegint els espais més elevats i representatius 
del municipi. Amb caràcter general, s’evita la construcció en terrenys amb pendent superior al 
30%, evitant la seva urbanització i conservant els element del territori que el caracteritzen. 
També s’han protegit els terrenys lliures de la faixa litoral, atès el seu significat ambiental, 
ecològic i/o paisatgístic, tenint molt present que constitueixen un dels valors més importants 
com atracció turística. 

 
- Reordenació i millora de la qualitat urbana 

Amb l’objecte de millorar la qualitat urbana del nucli consolidat, s’aposta per la transformació 
d’aquells usos impropis o poc adequats per a aquest emplaçament; la reordenació i 
requalificació interior; i la millora i simplificació de la regulació normativa. D’altra banda, es 
delimiten àmbits d’ordenació i/o gestió allí on cal replantejar l’ordenació atenent als objectius i 
criteris del POUM i en consonància amb la resta d’actuacions del Pla o on cal garantir la cessió 
i/o urbanització de sistemes pendents d’executar. 

 
- Integració i coherència urbana 

Aquells sòls urbans que no estan consolidats, o que presenten alguna mancança no resolta pel 
planejament vigent s’integren en el conjunt d’estructures del municipi. S’han delimitat uns 
àmbits en sòl urbà consolidat i no consolidat per ordenar i optimitzar els teixits, proposant una 
reestructuració interna, o aconseguir nous espais lliures que permetin completar el seu 
desenvolupament i/o urbanització. La delimitació dels àmbits d’ordenació proposats intenta 
ajustar-se a la topografia i a l’estructura de la propietat del sòl per tal de fer possible la viabilitat 
del seu desenvolupament. 

 
- Millora de la mobilitat i dels problemes d’accessibilitat 

Amb vistes a descongestionar el trànsit que s’acumula a l’entrada del nucli en períodes concrets 
de l’any i reduir la càrrega de vehicles que circula per l’interior del casc urbà, el POUM planteja 
diferents estratègies que, si bé no són d’execució immediata, si cal tenir en compte com a 
actuacions futures i de cabdal importància en l’estructura urbana del municipi. 
 
En primer lloc, es preveu una nova rotonda a la carretera de Cadaqués, a l’alçada de la zona 
industrial, que ha de permetre un accés directe a aquest polígon i eliminar així el trànsit de 
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camions per l’interior del nucli urbà. Des d’aquesta rotonda també ha de sortir un nou vial 
d’accés al poble, direcció Portlligat,  que eviti el pas per l’interior del nucli. Per últim, es preveu 
la construcció d’un gran aparcament en alçada que, situat a l’entrada del nucli i amb accés 
directe des de la carretera, n’eviti la circulació  d’aquells cotxes que venen a fer una estada no 
permanent al nucli. 
 
Per altra banda, s’han introduït intervencions puntuals en certs àmbits per tal de millorar la 
connectivitat, garantir el bon funcionament de la xarxa viària i resoldre l’accessibilitat i seguretat 
dels teixits residencials ja existents.  
 
La necessitat d’aparcament s’ha resolt creant una estructura d’aparcaments distribuïdes per tot 
el nucli i vinculats, majoritàriament, amb l’estructura viaria secundària, prioritzant la creació 
d’espais d’aparcament de valor natural on es permeti l’estacionament de vehicles i es mantingui 
el valor natural d’aquell espais.  
 
La jerarquització de les vies ha permès la diferenciació dels viaris en principals, secundaris, el 
casc històric i aquells carrers d’ús restringit on es prioritza el pas per a vianants. També s’ha 
potenciat la xarxa bàsica de camins rurals. 
 

- Organitzar, implementar i millorar l’oferta turística i productiva del municipi 
Pel que fa a les actuacions sobre les activitats econòmiques, cal tenir en compte la situació 
actual d’esgotament de l’oferta de sòls urbanitzables i la dificultat per trobar nou sòl industrial en 
el context del nucli. Vista aquesta problemàtica, s’hi incideix a diferents nivells: d’una banda, es 
proposa racionalitzar les activitats existents i possibilitar la misticitat d’usos o, fins i tot, de noves 
activitats en aquells teixits en que sigui compatible i, de l’altra, es preveu ampliar 
moderadament l’espai industrial actual amb terrenys circumdants, atenent la seva morfologia i 
en coherència amb l’entorn, per integrar-los al conjunt.  
 
Tenint present l’activitat turística com a font principal econòmica, el POUM amplia l’oferta creant 
noves zones hoteleres i establint aquest ús com a principal, junt amb el residencial, a les zones 
de cases aïllades  

2.3. Justificació del creixement en relació al planejament i a la capacitat del municipi 
 
En el marc de la redacció del POUM, i amb l'objecte de poder valorar el grau de desenvolupament i 
consolidació de les determinacions del PGOU 1986, s'ha elaborat una refosa del planejament vigent, 
incorporant les previsions dels documents urbanístics aprovats durant el temps de vigència del PGOU  
tals com modificacions puntuals i planejament derivat, així com d'altres de rang superior com el 
PDUSC. 
 
PGOU 1986

superfície %
Sòl Urbà 1.365.315 m2 4.142 u.

SUC - Sòl Urbà Consolidat 617.335 m2 (45%) 2,3% 2.790 u. (67%) 57,2%
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat 747.980 m2 (55%) 2,8% 1.352 u. (33%) 27,7%

Sòl Urbanitzable 1.491.900 m2 732 u.
SUP - Sòl Urbanitzable programat 1.161.900 m2 (78%) 4,4% 548 u. (75%) 11,2%
SUNP - Sòl Urbanitzable no programat 330.000 m2 (22%) 1,2% 184 u. (25%) 3,8%

SNU - Sòl no urbanitzable 23.640.179 m2

TOTAL 26.497.394 m2 4.874 u.

habitatges %

100%

15,0%

85,0%5,2%

5,6%

89,2%

100%  
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superfície
Sòl Urbà 1.674.810 m2 4.239 u.

SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.273.800 m2 (76%) 4,8% 3.627 u. (86%) 77,6%
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat 401.010 m2 (24%) 1,5% 612 u. (14%) 13,1%

Sòl Urbanitzable 865.162 m2 432 u.
SUP - Sòl Urbanitzable programat 837.436 m2 (97%) 3,2% 390 u. (90%) 8,4%
SUNP - Sòl Urbanitzable no programat 27.726 m2 (3%) 0,1% 42 u. (10%) 0,9%

SNU - Sòl no urbanitzable 23.957.422 m2

TOTAL 26.497.394 m2 4.671 u.

REFOSA DE PLANEJAMENT 

90,7%

9,3%

habitatges %

100%

6,3%

3,3%

90,4%

%

100%  
 
De la comparativa entre aquests dos quadres crida l’atenció, primerament, l’augment que ha 
experimentat la superfície de sòl no urbanitzable prevista al PGOU 1986 com a conseqüència,  
principalment, del canvi de règim urbanístic de bona part dels sectors del sòl urbanitzable no 
programat derivat de les determinacions del PDUSC. 
 
Del sòl urbà no consolidat previst pel PGOU manca per executar pràcticament la meitat.   
 
Per últim, en relació al sòl urbanitzable delimitat cal dir que durant el període de vigència del PGOU 
se n’ha desenvolupat pràcticament el 42% del total. Així, dels 15 sectors urbanitzables previstos 
inicialment 5 han estat executats; 3 tenen el pla parcial aprovat definitivament però no han estat 
executats; 3 es troben en diferents fases de la tramitació del seu pla parcial; i els 4 restants no han 
iniciat cap tràmit. 
 
Arran d’aquest anàlisi, junt amb d’altres efectuats en el marc de la redacció del POUM, podem afirmar 
que el municipi de Cadaqués no ha assolit les previsions i objectius fixats pel PGOU i que el seu 
desenvolupament s’ha produït d’una forma molt heterogènia i fragmentada, amb actuacions que no 
han tingut entitat suficient per donar sentit al conjunt, esdevenint en molts casos un seguit d’accions 
fragmentades, relativament aïllades i amb dificultats per relacionar-se entre si o amb altres zones del 
municipi.  
 
Així, tot i considerar que l’estratègia del PGOU de delimitar un nombre considerable de figures de 
planejament i gestió és encertada i aconsellable en situacions com la de Cadaqués per què redueix al 
màxim el nombre d’implicats en cada actuació, l’anàlisi de la realitat posa de manifest que aquestes 
intervencions haurien d’haver estat més clares i articulades de manera adequada per assolir els 
objectius proposats.  
 
D’altra banda, cal destacar les conseqüències derivades d’una característica comuna a molts dels 
sectors urbanitzables delimitats pel PGOU: la baixa densitat. Una baixa densitat que dibuixa un model 
de desenvolupament molt extensiu i que, en el cas de Cadaqués, implicava una superfície de sòl 
desproporcionada en relació al sòl urbà consolidat. En aquest marc encara s’ha fet més evident la 
manca d’una estructura clara d’espais lliures i equipaments que relligui i doni coherència a tot el 
municipi, més tenint en compte que en bona part dels creixements que s’han anat produint durant els 
últims temps no han preservat ni potenciat els espais o elements amb més identitat del seu àmbit, 
tendint a una uniformatització i pèrdua del caràcter del territori. 
 
Vist tot allò explicat amb anterioritat, el POUM proposa una reordenació i estructuració que incideix 
especialment en aquells sectors delimitats pel PGOU i, fins al moment, no executats. La proposta del 
POUM treballa en el sentit de protegir aquells espais de més valor (ambiental, paisatgístic i/o cultural) 
evitant edificar aquelles zones de més pendent o visualment més exposades, que puguin ocasionar 
un impacte paisatgístic preocupant, de manera que l’ocupació real de les construccions disminueixi a 
favor de l’augment de les extensions de sòl protegit o de cessió per a sistemes públics. Així es tracta 
d’implantar un model basat en la densificació del territori i la màxima compactació del sòl urbanitzat o 
construït, evitant la dispersió i  atenent a les condicions del lloc on s’intervé. 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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superfície
Sòl Urbà 1.744.709 m2 4.265 u.

SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.367.021 m2 (78%) 5,2% 3.687 u. (86%) 80,6%
SUC - Sòl Urbà Consolidat (PAU-PMU) 25.883 m2 (1%) 0,1% 69 u. (2%) 1,5%
SUNC - Sòl Urbà no Consolidat (PAU-PMU) 351.805 m2 (20%) 1,3% 509 u. (12%) 11,1%

Sòl Urbanitzable 715.627 m2 308 u.
SUD - Sòl Urbanitzable delimitat 511.843 m2 (72%) 1,9% 308 u. (100%) 6,7%
SUND - Sòl Urbanitzable no delimitat 203.784 m2 (28%) 0,8%

SNU - Sòl no Urbanitzable 24.037.058 m2

TOTAL 26.497.394 m2 4.573 u.

93,3%
habitatges %

6,7%

100%100%
90,7%

POUM 
%

2,7%

6,6%

 
 
 
La proposta del POUM s’emmarca en un escenari on es tracta de resoldre els punts febles detectats 
en l’anàlisi del planejament vigent, alhora que s’intenta recollir i adaptar aquells criteris i aspectes 
d’ordenació del PGOU que es consideren adequats i ajustats a la situació actual del municipi, optant 
per una postura conservadora en relació al manteniment de bona part de les previsions de creixement 
ja aprovades o en tràmit avançat de planejament, malgrat no hagin estat executades. 
 
Així l’ordenació que planteja el POUM revisa, adapta i modifica les determinacions del PGOU.  No es 
proposa cap nou creixement, ans el contrari, s’incrementa la superfície de sòl no urbanitzable per 
protegir aquells sòls que per la seva condició natural i paisatgística tenen unes característiques més 
pròpies d’aquest tipus de sòl sense urbanitzar. Entre d’altres podem destacar els terrenys situats al 
nord del nucli, a l’àmbit de Port Lligat, i els sòls de la Plana de Port Lligat, amb l’objecte de recuperar 
uns terrenys naturals que són referent i element identitari del paisatge de Cadaqués tot aconseguint la 
unió entre el parc i la platja.  
 
La proposta del POUM es fonamenta en l’estructura dels espais lliures i equipaments i en la 
preservació i potenciació dels elements que caracteritzen l’actual Cadaqués. En aquest sentit cal dir 
que tot i que òbviament es preveu la construcció de nous habitatges, atenent el possible augment de 
la demanda i les necessitats del municipi, el seu emplaçament sempre té en compte la realitat física i 
urbanística del municipi, qualificant de sistema d’espais lliures gran part dels sòls urbanitzables ja 
previstos pel PGOU. 
 
Després d’haver analitzat tots els sectors i polígons delimitats pel PGOU pendents d’executar, el 
POUM replanteja l’ordenació de diverses zones per tal de conformar una estructura global i un model 
que integri aspectes urbans qualitatius. En moltes de les actuacions es disminueix el nombre 
d’habitatges previstos pel PGOU com a conseqüència d’haver ajustat els límits o d’haver exclòs 
zones a les què s’atorgava un aprofitament residencial no adient per raons topogràfiques, problemes 
d’inundabilitat, o per tenir un valor natural important i que cal preservar.  
 
Tot i que aparentment es manté la quasi totalitat de sòl urbà i urbanitzable classificat pel PGOU, en 
realitat la superfície total de sòl edificable i privat ha disminuït. El manteniment d’aquests sòls ha 
permès cosir els teixits existents, adaptar i integrar les noves tipologies proposades a les actuals, 
majoritàriament unifamiliars, que d’altra banda s’ajusten millor a la complicada topografia de 
Cadaqués, i solucionen molts dels dèficits detectats en l’anàlisi i la diagnosi del planejament vigent. 
Exemple d’això és l’assoliment d’un model viari adequat i d’una gestió urbanística realista fruit de les 
circumstàncies actuals, heretades, tanmateix, dels períodes anteriors.  
 
En resum, els nous sectors proposats prioritzaran les cessions de sòl per a sistemes destinat a 
equipaments i serveis, així com a espais lliures de relació, convivència i intercanvi, a partir de 
l’estructura definida pel POUM i basada en la nova xarxa d’espais lliures i equipaments. 
 
En relació al procés de tramitació del POUM cal dir que s’ha analitzat totes les al·legacions i 
suggeriments presentats durant la fase d’exposició pública de l’Avanç de Pla. Així de la valoració de 
les idees, preocupacions, iniciatives, reivindicacions, etc. sorgides en el procés de participació 
ciutadana s’ha derivat uns canvis de la proposta inicialment plantejada a l’Avanç del POUM, buscant 
consensuar un document rigorós i en consonància amb els requeriments del municipi.  
   

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
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L’aprovació inicial del POUM, a diferència de la proposta de l’Avanç, recull els sectors urbanitzables 
esdevinguts del planejament vigent, actualitzada en la refosa. Com a estratègia es contempla que els 
sectors en contacte amb el sòl no urbanitzable i el parc natural es classifiquin de sòl urbanitzable no 
delimitat, a l’espera de la futura delimitació en cas que Cadaqués necessiti més sòl per créixer. 
Aquesta sectors són el SND-1 El Llané i el SND-2 Quatre Camins on es preveu que es destinin grans 
cessions de sòl públic, aproximadament el 60%, per protegir els diferents paratges. L’aprofitament en 
aquests sectors s’ha reduït respecte el PGOU per tal d’adaptar-lo a les condicions del lloc. 
 
Altres canvis importants produïts durant el procés de redacció del POUM són la el trasllat del camp de 
futbol a una nova ubicació més urbana, amb l’objecte de concentrar els equipaments en una mateixa 
àrea, on actualment està la zona del càmping, i generar així una nova centralitat al municipi. També la 
preservació del paratge de la Plana de Port Lligat, antics terrenys de la zona de l’embarcador, que 
resten classificats de no urbanitzable. Per últim, el compliment d’una sentència que anul·la  el 
planejament aprovat definitivament del subsector 2 del PP12, dividit en dos polígons d’actuació, un 
dels quals ja està executat. 
 

Aj.Cadaqués
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La comparativa de plànols següents explica la classificació del sòl en els tres estadis: 
 
 
 PGOU 1986 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REFOSA DE PLANEJAMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA POUM  
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3. MODEL DE CREIXEMENT I ESTRUCTURA DE CIUTAT 

3.1. L’ordenació dels espais lliures i els equipaments 
 
L’estructura del sistema d’espais lliures i equipaments s’aborda a partir de l’anàlisi dels dèficits 
detectats en el municipi en els diferents anàlisis efectuats en el marc de la redacció del POUM. 
Aquests dèficits es manifesten en dos sentits: per una banda trobem tot un conjunt d’espais existents 
fragmentats i sense una estructura bàsica funcional i de relacions, fet que dificulta la seva gestió i 
manteniment. Per l’altra, en bona part dels plans desenvolupats a partir del PGOU del 1986, els 
espais lliures no es situen en els emplaçaments més significatius o aconsellables per a l’interès 
públic. Malgrat això, encara resten moltes parts de la vila amb gran valor paisatgístic o amb elements 
singulars que cal alhora preservar i potenciar com a símbols d’identitat del municipi de Cadaqués. 
 
Així, assegurar l’accés i continuïtat dels recorreguts de xarxa d’espais lliures des de l’espai residencial 
ha de ser un dels objectius bàsics del POUM. 
 
La nova urbanització d’aquests espais lliures i equipaments ha de respectar l’antiga disposició dels 
elements del territori existents, com són les terrasses formades per murs de pedra seca, els antics 
camins rurals, l’arbrat autòcton, el manteniment de perspectives i visuals, etc. En qualsevol cas, els 
criteris d’urbanització han d’establir-se segons els condicionants de cada emplaçament sense 
evidenciar la seva singularització i identificació com a espai públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLÍ D’EN GAY                                                     SES OLIVERES 
 
Un altre tema a tenir en compte és la necessitat de mantenir les platges com a espais lliures públics, 
protegint-les com a sistema propi i singular. 
 
Per altra banda, la localització de les peces d’equipament dins del context urbà pretén donar resposta 
a les necessitats quotidianes de la vida ciutadana, alhora que ajuda a qualificar i dignificar els espais i 
els recorreguts. 
 
En aquest sentit, el POUM pren com a punt de partida la millora de la xarxa d’equipaments de 
Cadaqués mitjançant diverses actuacions a l’entorn el nucli històric. Així mateix, genera un nou eix, 
Sa Guarda-Caials, a través de la reordenació dels equipaments existents i de la creació de nous per 
satisfer les demandes futures derivades de les noves actuacions residencials, tot millorant 
l’accessibilitat global a la península, així com les connexions  cap a les platges. 
 
En resum, s’evita la fragmentació existent, envers la continuïtat, i es proposa una millora de la 
integració dels espais lliures territorials i els verds urbans del municipi constituint un sistema 
estructurat de relacions socials. En aquest sistema es té present que l’espai lliure i l’equipament fan a 
la vegada la doble funció de vertebrar internament al municipi i de fil conductor de relacions cíviques, 
restablint continuïtats entre el nucli i el seu entorn no urbanitzable.  
 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
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                                        RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES 

 
 
Les principals línies projectuals del POUM que constitueixen la base de la proposta d’espais lliures i 
equipaments del Pla són: 
 
Protecció dels espais de major valor natural i paisatgístic 

 
S’identifiquen els espais oberts que conformen el mosaic territorial: la faixa litoral i l’entorn dels turons 
que emmarquen el nucli i que es relacionen amb els espais protegits,  creant una estructura d’espais 
lliures que permet la formació de corredors verds que comuniquen el nucli urbà de Cadaqués amb el 
territori no urbanitzable del Parc Natural, qualificant d’aquesta manera com espai lliure els sòls de 
major valor natural.  
 
La protecció del  90,7% del terme municipal de Cadaqués respon al fet que pràcticament la totalitat 
del sòl està inclòs en el Parc Natural del cap de Creus o protegit pel PDUSC. Així doncs, les accions 
previstes des del POUM pel que fa al sòl no urbanitzable, van lligades a la gestió del Parc i als 
condicionants de la protecció sectorial i territorial establertes. 
 
En aquest sentit, el POUM tracta de protegir els àmbits i elements més representatius del nucli i del 
seu entorn per tal de preservar el caràcter, imatge i identitat del poble de Cadaqués, ordenant-los i 
establint una gestió eficaç del medi com a requisit per a un desenvolupament sostenible. 
 
La proposta del POUM en relació als principals sistemes d’espais lliures que estructuren el territori es 
fonamenta en la identificació d’aquells àmbits o elements que han d’exercir tasques de connexió i 
articulació del sistema d’espais oberts territorials, convertint-se al mateix temps en nous espais de 
referència per la seva alta qualitat ambiental i la seva capacitat de donar continuïtat als espais lliures 
urbans. 
 

Aj.Cadaqués
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Així doncs, s’estableix com a criteri la protecció paisatgística de l’entorn de les cales i la revalorització 
i potenciació del camí de Ronda que les relaciona. Amb el mateix objectiu es pretén  recuperar els 
recorreguts i camins històrics que comunicaven l’interior del nucli i els camps amb el mar i estructurar-
los de manera que estableixin relacions amb altres espais lliures, equipaments i/o recorreguts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De la mateixa manera, es preserva d’edificar els espais amb més pendent, major valor natural o 
visualment més exposats i que la seva edificació pugui suposar un impacte negatiu en la imatge de 
Cadaqués, tot potenciant l’estructura de recorreguts que s’endinsen en el parc natural, provinents en 
la majoria de casos d’antics camins rurals, que encadenats als espais lliures més urbans, sempre 
formen part d’aquesta nova estructura de relacions entre recorreguts per a vianants – espais verds – 
equipaments.  

 
 
 

 
Potenciació de la xarxa de recorreguts 

 
El POUM proposa un nou projecte d’espais lliures i equipaments que permeti integrar-los amb les 
zones lliures urbanes i als espais i recorreguts existents més emblemàtics del nucli, esdevenint un 
nou sistema estructurat i cohesionat a través de la construcció d’una xarxa d’eixos verds interiors.  
 
En aquest sentit la recuperació dels antics camins (camí de l’antic Molí d’en Gay) o l’establiment de 
nous recorreguts (en sentit longitudinal i transversal), sobre tot per a vianants, es relaciona amb el 
reconeixement d’espais lliures que tenen valor per les seves qualitats ambientals, històriques o 
culturals, com són els espais mirador, els punts de relació com les places, els equipaments... així com 
la preservació d’elements singulars, tot i el seu gra petit de detall, però que són característics del 
poble de Cadaqués, tals com els murs de pedra seca, les oliveres, els recs...  
 
Les comunicacions transversals formen part de la nova xarxa de recorreguts especialment l’antic 
camí de Port Lligat, els traçats dels nous camins que travessen l’àmbit de s’Oliguera i Turó dels 
Calders fins al camí des Molí.  
 
Els nous parcs 

 
Els nous parcs i connectors urbans relacionats s’ordenen i integren a àmbits significatius del nucli i a 
equipaments i recorreguts per a vianants. La proposta prioritza la conservació de les estructures 
bàsiques de connectivitat i el manteniment dels elements característics del paisatge com són els 
aterrassaments del terreny configurats amb murs de pedra natural i la conservació de la vegetació 
autòctona. 
 
El parc de Ses Oliveres està pensat per constituir una nova orientació del paisatge urbà de 
Cadaqués. La localització d’aquest espai amb unes qualitats paisatgístiques i culturals  especials es 
preserva i es converteix en un nou espai verd públic al servei de la població, que té la seva continuïtat 
en l’espai de S’Oliguera 2.  
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués  APROVACIÓ INICIAL. Novembre 2013 21

Pràcticament el 70% de l’àmbit del Quatre camins es destina a reserva de sistema d’espai lliure, 
concretant en els sòls del Birbenc i el paratge de l’àmbit de l’antic embarcador de Portlligat, tot 
fomentant el lligam amb la platja de Portlligat. Així mateix, en el Llané es protegeix la zona que pren 
el nom de la riera des Jòncols, el que representa un 60% de l’àmbit, buscant la connexió entre el sòl 
no urbanitzable i la platja d’es Llané Gros. 
 
Aquest conjunt d’interaccions tracta sempre d’articular espais a diferents escales a través de la 
transformació d’espais i recorreguts existents. 

 
Els nous eixos cívics  

 
La proposta respecte als nous espais lliures urbans s’ha de caracteritzar per aproximar les places, els 
parcs i els equipaments als residents, de manera que esdevinguin espais cívics més significatius de 
relació i intercanvi. Davant la situació actual de Cadaqués caracteritzada per la fragmentació de les 
diferents àrees verdes, el Pla aposta decididament per l’estructuració de nous eixos verds que 
potenciïn i alhora equilibrin el conjunt de la població.  
 
Per altra banda, es defineix una nova centralitat d’equipaments al voltant de l’actual poliesportiu, on 
es concretarà tota una peça de diferents activitats esportives, de fàcil accés per als residents, reforçat 
amb usos d’aparcament i lleure. 
 
Al mateix temps, és important que la localització dels nous equipaments s’estableixi en funció de 
criteris de reequilibri i de correcció dels desajustos que es donen en determinats àmbits de la vila. Les 
noves localitzacions pretenen aprofitar la seva capacitat de reforç dels nous teixits urbans.  
 
El nou passeig de la Riera de Sant Vicenç ofereix  la possibilitat d’ordenar els diferents espais 
urbans a l’entorn de la esmentada riera, definint aquest espai com un lloc d’identitat que ha 
d’esdevenir característic i de referència com altres llocs de la vila: el Passeig, les Ribes... El Pla 
proposa la definició d’una nova secció de la riera més amable i menys “dura”, relacionada amb 
diferents espais oberts al nou passeig, entesos com extensions d’aquest per tal que esdevinguin 
espais de significació, convivència i relació ciutadana. Aquest espai també esdevé una nova entrada 
al centre històric i a les Ribes, un accés més representatiu i adequat paisatgísticament, reforçant el 
caràcter turístic de Cadaqués. 
 
La transformació de l’actual riera generarà un nou conjunt d’espais lliures com a elements de relació 
entre els  actuals equipaments del casc històric i aquest nou eix. Un factor determinant per l’èxit 
d’aquest eix vertebrador del casc històric és la recent construcció de l’estació d’autobusos de 
Cadaqués i la previsió d’un edifici i espai per aparcament compatible amb altres usos de servei, que a 
l’estar situat just a l’entrada del nucli de població, ofereixi un espai atractiu d’arribada, a partir del qual 
s’estructuri l’eix de la Riera.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El nou eix de Caials, ha de permetre reestructurar i donar continuïtat als espais lliures urbans, els 
parcs de Turó de Calders, Ses Oliveres que travessaran la península de Caials, des de Sa Guarda 
fins al camí de Ronda, a partir d’una successió d’espais comunicats i reforçar la nova ubicació dels 
equipaments afavorint l’accessibilitat i la connectivitat entre ells i en relació amb els espais lliure. 
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Aquest eix cívic s’ha de constituir com l’element a partir del qual es definiran els nous creixements 
residencials que han d’esdevenir en aquesta zona de Cadaqués, sempre a l’entorn dels nous espais 
públics. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En referència a l’àmbit de l’antic embarcador, el POUM orienta la proposta cap a una direcció 
totalment diferent de la inicialment prevista. Per una banda, es replanteja la ubicació del nou camp de 
futbol en la zona d’equipaments anteriorment descrita i de nova centralitat, pròxims al centre urbà i de 
fàcil accés. Per altra banda, el POUM delimita un Pla Especial en sòl no urbanitzable per aquesta 
zona amb l’objecte de definir uns usos i activitats que haurien de ser variables en el temps, amb 
actuacions respectuoses amb la topografia natural i el paisatge existent, amb l’objectiu principal de no 
alterar l’estat actual amb noves infraestructures ni edificacions permanents que acabin transformant 
aquest paisatge. 
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Estructura urbana 
 

Els espais lliures principals que configuren el mosaic estructurant del municipi són els grans espais 
generals, sorgits pricipalment de les reserves de sòl per a sistemes previstos en els secors de 
planejament. Es complementen amb els espais locals corresponents a petites peces acotades 
lligades a l’estructura urbana dels carrers. 
 
Es conclou per tant, que la definició del sistema d’espais lliures que abasta el conjunt dels sòls urbans 
i urbanitzables dóna cobertura a totes les àrees que es van interconnectant garantint la continuïtat 
dels itineraris i van relacionant les peces existents i les noves que el Pla proposa. 
 

 
 
 
 
 

Superfícies i justificació dels estàndards mínims 
 
En relació als espais lliures, Cadaqués és un municipi amb un entorn privilegiat. Tot i això, 
actualment es detecta una manca de sistematització en l’ordenació d’aquests espais, en la seva 
continuïtat i en el seu rol dins el nucli de població. Per tot això, la proposta del Pla aposta per la 
creació de grans espais lliures protegint i preservant els paratges i entorns característics de 
Cadaqués, tot potenciant les relacions entre aquests espais. 
 
Dins les determinacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que estableix a l’article 58 del 
TRLU cal destacar, en relació al sistema general d’espais lliures públics, l’obligació de preveure’n una 
reserva que respongui, com a mínim, a la proporció de 20m2 per cada 100m2 de sostre admès pel 
planejament urbanístic per a l’ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic.  
 
D’acord amb l’anterior s’ha calculat el sostre potencial d’ús residencial que el POUM preveu en sòl 
urbà consolidat i no inclòs en cap sector de planejament urbanístic, quantificant-lo en 742.777 m2.  
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Per la seva banda el POUM fa una reserva de 154.801 m2 de sòl per a zones verdes en sòl urbà no 
inclòs en cap sector de planejament. D’aquestes quantificacions en resulta que l’oferta del Pla en 
referència al sostre residencial en sòl urbà no inclòs en sectors de planejament és de 20,84m2 
d’espais lliures per cada 100m2 de sostre. Aquests resultats, ens justifiquen la reserva d’espai lliure al 
municipi en relació a l’estàndard que fixa la llei d’Urbanisme en l’article 58, a raó de 20m2 de sòl 
d’espais lliures per cada 100m2 de sostre residencial. 
 
Pel que fa als equipaments, la proposta del Pla preveu completar la xarxa existent equilibrant les 
reserves i la distribució del sòl en les diferents àrees, concentrant una àrea central al voltant de 
l’actual poliesportiu i petites reserves distribuïdes per la part de S’Oliguera i Caials per tal de d’oferir 
equipaments més locals relacionats amb diferents parts del nucli.  
 
La proposta d’equipaments proposada es basa en les necessitats municipals i mancances exposats 
anteriorment, d’acord amb les previsions de creixement de sostre residencial, i apostar pel potencial 
que els equipaments poden tenir com a elements de referència i estructuradors del teixits. 
 
La superfície del sòl d’equipament previst pel Pla en sòl urbà és de 85.186m2 i en sòl urbanitzable de 
27.251m2. Resulta un total de 59.027m2.  

3.2. Els equipaments comunitaris. Usos  
 
Tenint en compte les estratègies abans descrites relatives a l’emplaçament dels nous equipaments i 
el seu paper estructurador del teixit urbà, junt amb les zones verdes i el sistema de comunicacions, el 
Pla preveu la reserva de sòl necessària per donar resposta, en relació als equipaments, a les 
necessitats derivades de les previsions de creixement que en ell s’hi fan. L’emplaçament de 
cadascuna d’aquestes reserves garanteix una bona accessibilitat des de l’estructura local i les xarxes 
territorials del municipi, adequada al seu destí o ús específic.   
 
Així, per tal de donar resposta a les necessitats presents i futures de la població de Cadaqués, tant la 
que hi resideix tot l’any com la que ho fa de manera puntual i/o esporàdica, el Pla fa la reserva de sòl 
per a implantar els equipaments i dotacions que a continuació es descriuen. Val a dir que alguns 
d’aquests equipaments són més urgents o necessaris a curt termini, mentre  que per a d’altres no hi 
ha prevista una data concreta d’execució, pensant-se inclús, per més enllà de l’horitzó de 2024 que 
es marca el POUM per a el seu desplegament. El POUM defineix la ubicació concreta d’alguns 
d’aquests equipaments, per considerar-la primordial i definitiva, mentre que la resta es determinarà en 
el moment de l’execució de la dotació, en funció de les seves característiques definitives.  

 
- Construcció de nou equipament de transport (heliport). Pendent d’emplaçament. 
 
- Centre d’Atenció primària (CAP), a situar pròxim al nou centre d’equipaments. Aquesta 

operació significarà el trasllat de l’actual CAP, ubicat al carrer Nou, a un edifici més adequat a 
aquest ús i l’alliberació de parcel·la que actualment ocupa, on s’hi podria construir l’ampliació 
de l’actual geriàtric. 

 
- Nova àrea equipada a l’entorn de les actuals instal·lacions del càmping. Es proposa la reserva 

d’un espai de dimensions suficients per concentrar una àrea d’equipament esportiu que 
inclogui el nou camp de futbol, els vestuaris i el poliesportiu existent i que, al configurar una 
peça unitària esportiva permeti compartir part dels serveis. En aquesta gran zona 
d’equipaments també s’hi localitzen els edificis de la policia i el dels bombers. 

 
- Reserva per a la construcció d’una nova escola,  en terrenys propers a la nova zona 

esportiva. L’actual centre públic d’ensenyament primari (CEIP) està al límit de capacitat i no 
es pot pensar en ampliar les actuals instal·lacions per la manca d’espai en un  emplaçament 
topogràficament complicat i de difícil accés.  

 
- Al costat de la nova estació d’autobusos, on actualment es troba la superfície d’aparcament 

de Saba, en el límit amb la muntanya, el POUM contempla i aposta per una intervenció futura 
destinada a resoldre el fort desnivell entre la cota de la carretera i el nivell de la riera de Sant 
Vicenç. La construcció d’aquest nou equipament albergarà aparcament i altres usos socials i 
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de serveis, encabint un espai per realitzar activitats temporals o fires, espai de recepció i 
d’arribada al nucli, punt d’informació etc.  

 
En resum, l’objectiu final  de les diferents actuacions, tinguin o no l’ús d’equipament definit, és 
aconseguir una trama cívica composta per “àrees” i “itineraris” relacionats i interconnectats de tal 
forma que tot actuï com un sistema unitari de relacions jerarquitzades, on sigui possible establir la 
continuïtat entre el nucli històric i els espais lliures de l’entorn. 
 
El Pla incorpora el valor del sòl lliure com un element de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
on les zones verdes s’entenen i constitueixen una estructura bàsica fonamental necessària per 
restablir els dèficits i acabar amb la fragmentació dels espais actuals. 
 
En un altre ordre de coses, l’article 42 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de policia sanitària mortuòria, estableix que els planejaments generals dels municipis han 
d’incloure, entre d’altres, un estudi sobre les necessitats que en relació al servei de cementiri es 
poden preveure en l’àmbit del planejament redactat. 
 
En aquest sentit, cal dir que el recinte actual del cementiri té una superfície de 3.038 m2. El PGOU de 
Cadaqués feia una reserva al sud est dels terrenys que ocupa actualment el cementiri de 1.773 m2, 
en previsió d’una futura ampliació. Val a dir que, en els anys de vigència d’aquest document de 
planejament general, el cementiri no ha esgotat la seva capacitat, cosa per la qual no ha estat 
necessària la seva ampliació.  
 
Vistos aquests antecedents i considerant que les previsions del present POUM respecte al PGOU del 
1986, en relació a l’increment de població estable al municipi de Cadaqués, no difereixen gaire, la 
proposta és mantenir la mateixa reserva, a l’espera de la futura ampliació del cementiri. Tant l’actual 
cementiri com els terrenys on es preveu l’ampliació resten qualificats de sistema d’equipaments 
comunitaris, funerari i cementiri, clau E6. 
 
Per la seva banda, l’article 3 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, 
de 22 de juliol, dels centres de culte estableix, entre d’altres, que la memòria dels plans d’ordenació 
urbanística municipal ha de contenir una avaluació i justificació de les necessitats quantitatives i de 
localització del sòl per a la implantació de centres de culte en el municipi. Per a la determinació de les 
necessitats municipals de sòl relatives a la implantació d’aquests centres, es prendran en 
consideració, a banda dels estudis específics que s’elaborin en la fase de preparació dels plans, els 
suggeriments o al·legacions que a tal efecte formulin les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses en el decurs del procés de participació ciutadana o tràmits d’informació pública. 
 
El POUM, dins el sistema d’equipaments comunitaris, preveu l’ús específic cultural, social i religiós, 
clau E4, on s’engloben, entre d’altres els temples i centres religiosos. La proposta d’ordenació del 
POUM reconeix les esglésies existents a l’actualitat, qualificant la parcel·la que ocupen amb la clau 
E4, i no en preveu de noves. En aquest sentit cal dir que en cap moment del procés de redacció del 
POUM s’ha manifestat, per part de l’ajuntament de Cadaqués o altres estaments interessats, la 
necessitat de preveure una reserva específica per a l’establiment d’un nou equipament d’aquesta 
naturalesa. 

3.3. El sistema de comunicacions 
 
La planificació de les infraestructures de la vila ha de suposar d’una banda, l’oportunitat per millorar 
les condicions d’accessibilitat, i de l’altra, l’ocasió per reforçar-ne la cohesió interna  i la interrelació 
entre les diferents parts. El Pla  entén el projecte d’aquestes infraestructures, no com a reserva de sòl 
a executar en el futur, sinó com a element estructural del nou model urbà.   
 
El model viari actual de Cadaqués és el resultat del desenvolupament històric del municipi, l’aplicació 
del PGOU vigent, del desenvolupament del planejament derivat i de l’execució dels sectors de gestió, 
un gran percentatge dels quals està inacabat i, per tant, manquen encara força espais per consolidar 
i/o urbanitzar. 
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La xarxa viària de Cadaqués és força precària, tant per la seva estructura com pel seu estat. De fet, 
tota ella està suspesa de la carretera de Roses al cap de Creus. El nucli històric i la façana sud de la 
badia ‘pengen’ de l’avinguda Serinyana i les Ribes. El nucli històric queda entre aquesta avinguda i el 
gran aparcament de l’entrada. El barri del Castell depèn de la carretera al cap de Creus a través del 
carrer del president Lluís Companys i la gran extensió de la península de Caials s’estructura només a 
partir de l’avinguda de Sant Baldiri. 

 

A partir de l’anàlisi de les infraestructures existents, el document del Pla proposa un conjunt 
d’intervencions destinades a resoldre els accessos i dotar d’espais d’aparcament els diferents punts 
del nucli, en funció de la seva càrrega urbana, tot aplicant els mecanismes de gestió previstos en la 
legislació urbanística per assegurar la correcta finalització i manteniment dels espais urbanitzats. 
 
Per tant, es proposa definir una xarxa de vials urbans estructurants i una nova xarxa d’eixos cívics -
carrers verds- que facilitin el recorregut de vianants entre els diferents espais lliures, a partir del traçat 
de nous eixos perimetrals que permetin redistribuir els desplaçaments i alliberar el passeig de les 
Ribes i el centre urbà. 
 
En coherència amb la nova ordenació de la xarxa viària, s’aposta per la integració dels diferents 
itineraris per a vianants, vehicles i transport públic, mitjançant la creació d’un sistema viari de 
distribució, el traçat del qual es recolzi en la morfologia del terreny i en els seus elements 
característics per generar espais atractius, sempre donant preferència als vianants.  
 
Per evitar la uniformitat i la urbanització impersonal, es prioritza l’adaptació d’aquests itineraris a les 
condicions originals del lloc de manera que es mantinguin, sempre que sigui possible, aquells 
elements considerats necessaris per conservar la identitat de Cadaqués. Així la xarxa viària no es 
dissenya només en funció de les necessitats de connexió, sinó també a partir de les oportunitats i les 
preexistències que caracteritzen el lloc. 

 
 
En aquest sentit i d’acord amb l’estratègia de reconeixement i revalorització dels elements  territorials 
i locals més significatius, un dels principals objectius d’aquest document és la recuperació dels 
camins històrics de Cadaqués, els quals s’aprofiten per estructurar una xarxa de recorreguts per a 
vianants que connecta els diferents espais lliures, equipaments i punts d’interès, siguin existents o 
proposats. Estudiar també cada cas,  tenint en compte la seva fragilitat, així com la necessitat i 
idoneïtat de potenciar-los. 
 
Per altra banda i a diferència del PGOU actual, el POUM també hauria d’incidir sobre la integració de 
la urbanització en els processos de planejament per tal d’aconseguir que les propostes de planificació 
respectin els elements d’interès. Seguint les bones pràctiques utilitzades ja en alguns casos, s’haurien 
de conservar, per exemple, els murs de pedra característics o l’arbrat existent  i integrar-los en la 
secció dels vials, convertint cada intervenció en una oportunitat per recuperar o construir ‘imatge de 
Cadaqués’. 
 
També, cal definir les actuacions que ajudin a completar la xarxa, millorin la seva articulació i evitin 
els culs de sac, actualment tan nombrosos, procurant donar continuïtat als carrers existents per 
garantir la seguretat vial al conjunt d’habitatges de Cadaqués. 
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Pel que fa als aparcaments, es proposen noves àrees distribuïdes regularment per tot el nucli que, a 
més d’evitar les congestions actuals, facilitin els desplaçaments a peu i alliberin espais cívics 
rellevants com, per exemple, la Riera, dignificant així la qualitat dels vianants. Aquestes bosses 
d’aparcament estan associades als equipaments, espais lliures, llocs d’interès i als vials que els 
comuniquen i són una alternativa a l’aparcament lineal. Atès que tindran un ús estacional, s’han de 
tractar com a espais polivalents, amb una urbanització que permeti convertir-los en espais de relació i 
estada per als residents, durant les èpoques de l’any que no s’utilitzen per a l’estacionament de 
vehicles. 
 
Les actuacions en matèria de transport públic consisteixen en potenciar el bus, tan interurbà com 
urbà, mitjançant la possible instauració d’un servei de mini bus lligat a la nova localització i ampliació 
de l’estació d’autobusos. Tanmateix, és a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que forma part 
d’aquest POUM on es concreta i precisa els requeriments que ha d’acomplir aquest servei. 
 
En concret, el Pla preveu les següents actuacions : 
 
L’arribada al nucli 
 
Per tal de millorar la mobilitat i l’accés al nucli, el Pla proposa la construcció d’una rotonda situada a la 
carretera de Girona a Cadaqués, davant de l’accés a la zona industrial. Es pretén resoldre l’accés al 
polígon industrial del Pla d’en Llorenç per tal que serveixi d’espai de maniobra als camions i permeti 
comunicar amb altres vies alternatives d’accés al nucli: possible viari d’accés a l’edifici aparcament de 
l’entrada o una comunicació nord amb el carrer de Majorla, a partir de la recuperació d’un camí 
existent per tal de descongestionar el punt d’arribada, en direcció el cap al Creus, que enllaçaria amb 
el nou vial de Sa Guarda fins arribar al pavelló esportiu, on es tornaria a connectar amb la carretera 
de Portlligat.  

 
 

Nou aparcament a l’entrada del nucli 
 

L’aparcament existent a l’entrada de Cadaqués per carretera és un element clau per alliberar el centre 
de vehicles i fomentar l’arribada a peu, sobretot dels visitants, a través del nou passeig de la Riera 
que, amb una imatge renovada i reduint els cotxes aparcats, s’ha de convertir en l’entrada principal a 
Cadaqués per a vianants. Amb aquest objectiu, es proposa que la zona on es troba l’actual 
aparcament d’arribada pugui convertir-se en un edifici d’aparcaments, l’accés del qual es produeixi a 
través de la carretera d’accés, sense entrar al nucli, facilitant una entrada més directa que 
descongestioni el nus d’arribada. Aquesta actuació haurà d’estudiar-se de tal manera que s’integri a 
la zona i resolgui, en part, la demanda de places d’aparcament. El potencial d’aquesta actuació 
resideix també en els diversos usos admissibles, per tal que pugui tenir un funcionament durant tot 
l’any. 
 
A més, la proposta millora l’accés actual al pàrquing i a la nova estació d’autobusos i reforça el seu 
paper com a veritable intercanviador i llançadora de fluxos cap al centre històric i la resta del nucli 
urbà. 
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L’eix de Caials 
 

Des de Sa Guarda i a través del càmping, es proposa un nou eix cívic que estructuri la xarxa viària a 
Caials, a partir dels quals s’articulen la resta de vials de distribució interna de la península, sempre 
intentant aprofitar els vials i camins existents millor adaptats a la topografia.  
 
Així mateix, al final de la península de Caials, es proposa per una banda donar continuïtat a l’actual c/ 
Llevant, per tal de millorar l’accessibilitat de tot aquest àmbit, avui molt fragmentat, i alliberar el carrer 
de la Punta de s’Oliguera de circulació transformant-lo en un carrer per a vianants. I per altra, donar 
continuïtat al Carrer Llebeig fins a la Platja Sa Confitera. 
 

 
L’accés al Llané 

 
La zona del Llané funciona actualment com un gran atzucac amb un vial únic d’entrada i sortida. La 
dificultat  topogràfica i morfològica del lloc dificulta la possibilitat d’un accés alternatiu. En aquest 
sentit el Pla proposa petites actuacions a través de l’obertura d’alguns vials que donin continuïtat als 
existents i evitin els atzucacs. Aquestes petites actuacions es situen en l’àmbit entre el carrer de la 
Verge de Montserrat i l’Avinguda del Pi, i entre l’avinguda del Pi i el carrer Ramon Muntaner. 
 
D’altra banda per tal de millorar la seguretat en la circulació viària s’ha previst l’ampliació de la secció 
del carrer fins a un mínim de 5m a l’avinguda del Doctor Bartomeus en el tram de carrer més estret, 
afectant el jardí d’unes cases. Aquesta operació es considera necessària ja que ha de permetre 
resoldre la circulació a la zona del Llané.  
 
El Pla estableix una xarxa viària en funció de la seva jerarquia i de les necessitats estructurals dels 
sistemes. En el seu disseny s’estableixen les amplades mínimes necessàries per a vianants, l’espai 
per a la circulació i espai per aparcaments. 
 

    
 

SISTEMA DE COMUNICACIONS 

 
L’estructura de la nova xarxa viària s’articula segons les següents categories: 
 

- Els vials principals són els grans eixos estructuradors de les diverses parts del nucli, 
garanteixen una amplada de 9-10 metres, i dos sentits de circulació. 

- Els vials secundaris que pengen d’aquests i ressegueixen camins i vials existents, i 
complementen els vials principals, mantindran una secció de 7 metres (4m de 
calçada i 3m vianants i/o aparcament), com molts dels carrers existents.  
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- Els carrers terciaris que complementen els anteriors.  
Així també es distingeix la trama de carrers del casc històric per la seva irregularitat 
en el traçat i la seva secció, on es la circulació rodada de vehicles es fa difícil.  

- Els vials d’ús restringit, són aquells que per la seva morfologia i elements que el 
configuren, com són murs de pedra, restringeixen el seu pas per a veïns o permeten 
únicament el pas de vehicles de servei o manteniment, i es caracteritzen perquè 
donen prioritat al vianant. 

 
Els camins o recorreguts per a vianants que discorren per tot el poble comunicant les diferents zones i 
donant continuïtat als espais lliures existents i proposats. Els nous recorreguts hauran de garantir  un 
pas entre 3 i 4metres. Es distingeix els camins que s’endinsen en el parc del camí de Ronda, que va 
resseguint el litoral. 

3.4. Regulació i integració del patrimoni 
 
El POUM recull els valors patrimonials i naturals existents en l’àmbit municipal i dissenya les seves 
estratègies i estructures generals de desenvolupament tenint en consideració aquests elements.  
 
Des d’aquest punt de vista, el POUM ha d’evitar el risc d’abandó i/o demolició dels béns catalogats, 
afermant la seva permanència al comprendre’ls com a parts d’un conjunt integral de fites i llocs 
rellevants. Es tracta així de potenciar i enriquir les connexions entre el patrimoni històric i la ciutat 
present. 
 
Així, amb l’objectiu de protegir el patrimoni de Cadaqués, el POUM integra el Pla Especial Urbanístic 
del Conjunt Històric de Cadaqués i seu entorn de protecció (PEUCHC) i incorpora una relació 
d’edificis, elements i paratges a protegir relatius al patrimoni arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
paisatgístic i natural del municipi de Cadaqués, i que ha de servir per elaborar el futur Catàleg de 
béns protegits.  
 
Tenint en compte, doncs, la incorporació de les determinancions del PEUCHC al POUM, els elements 
i bens patrimonials inventariats per aquest Pla especial no es recullen en els plànols d’ordenació ni en 
la relació de béns, atès que aquest mateix document ja compta amb un catàleg de béns. Aquest 
catàleg és 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.    

Patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic i natural 
L’article 75 RLUC estableix que si el pla d’ordenació urbanística municipal preveu expressament la 
formulació d’un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic o cultural, el catàleg 
que segons el TRLUC forma part de la documentació del POUM es pot limitar a enumerar i identificar 
els béns immobles que són objecte de protecció, sens perjudici de l’ampliació del catàleg que es 
pugui produir amb motiu de la formulació i aprovació de l’indicat pla especial. 
  
En aquest sentit cal dir que a l’article 21 de la normativa del POUM s’estableix que la regulació 
precisa dels diferents elements catalogats es determinarà en el corresponent pla especial urbanístic 
del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic, que ha de comprendre aquelles edificacions i 
elements que cal conservar, preservar o recuperar, bé per estar integrats en el patrimoni 
historicoartístic, bé pel seu interès arquitectònic tradicional o paisatgístic. el POUM inclou un llistat o 
inventari d’elements objecte de protecció que ha de servir de base per a la redacció del catàleg. 
Aquestes edificacions i elements es llisten i s’agrupen en tres categories o grups tenint en compte les 
seves característiques i tipologies. Aquest llistat ha de servir de base per  al redacció del pla especial 
de catàleg abans esmentat i previst a la normativa del POUM.  
 
En total s’han identificat 113 elements de patrimoni arquitectònic i 76 jaciments arqueològics. 
D’aquests 76 jaciments, 9 són terrestres i 67 són subaquàtics. Els 9 terrestres estan degudament 
localitzats, mentre que dels 67 subaquàtics, 11 són localitzats mentre que de la resta només se’n té 
una localització aproximada, fruit de la naturalesa i condicions d’aquest tipus de patrimoni.    
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En la sèrie de plànols d’ordenació I.11a y b es concreta el llistat de l’inventari d’elements d’interès 
patrimonial, que seran el marc de referència per a l’elaboració del futur catàleg de patrimoni.  
 
Els jaciments arqueològics terrestres són: 
 

01. Coll de les Guatlles 
02. Coll de la Freita 
03. Es conventets 
04. Es gentils a Culip 
05. Torre del Cap de Creus 

06. Pla de la Regullosa Santsús 
07. Torre de les Creus 
08. Turó d’es Fondal 
09. Hospital antic 

 
Els jaciments arqueològics subaquàtics localitzats són: 
 

01. Pla de Tudela I 
02. Woodside 
03. Annunziata 
04. Pla de Tudela II 
05. Cala Culip 
06. Culip VII 

07. Culip I 
08. Culip IV 
09. Culip VI 
10. Cova de l’infern 
11. Illa Messina E 

 
Els jaciments arqueològics subaquàtics amb localització aproximada són: 
 

01. Cadaqués 
02. Cala Agulles 
03. Cala Bona I 
04. Canal de Fora 
05. Cap de Creus 
06. Cap de Creus I 
07. Cap de Creus II 
08. Cap de Creus III 
09. Cap de Creus IV 
10. Cap de Creus VII 
11. Cap de Creus VIII 
12. Cap Portaló 
13. Carmelita 
14. Clot de Sant Salvador 
15. Culata del canal de fora 
16. Culip II 
17. Culiip III 
18. Culip V 
19. Culip VI 
20. Culip VIII 
21. Culleró 
22. Douamont 
23. El Besug 
24. Es Cucurucuc 
25. Es Portal 
26. Forcats 
27. Galió 
28. Gasparina 

29. Illa Encalladora 
30. Illa Encalladora Nord 
31. Illa Messina 
32. Illa Messina NW 
33. Illa Portaló I 
34. Josephine 
35. La Prudence 
36. Llanishen 
37. Mar Nova 
38. Massa d’Or 
39. Massa d’Or I 
40. Miguel Murall 
41. Pas de Sa Clavaguera 
42. Pedra Negra 
43. Peu de Rocs 
44. Pic de Rec 
45. Platja Seca 
46. Port Lligat 
47. Port Lligat I 
48. Punta de Sa Figuera 
49. Punta del Vailet W 
50. Punta d’en Pau Perris 
51. Punta d’Es Boc 
52. Punta Sant Antoni Vell 
53. Roca la Carolina 
54. Ses Fulloles 
55. Submarí de Punta Sa Figuera 
56. Tregastel 

 
Els elements arquitectònics són els que a continuació es relacionen. Aquests béns s’han  identificat i 
localitzat en unes fitxes individuals on es concreta la seva localització en coordenades UTM i 
gràficament. Unes fotografies recents ajuden a identificar amb major precisió la construcció o 
l’element. Aquestes fitxes es troben en l’annex 3 de documentació del POUM. 
 

01. Mas dels Rabassers de Baix 
02. Casa de cala Guillola 
03. El pou d'en Martinet 
04. Mas de la Senyora 

05. Mas d'en Duran 
06. Barraca de Culip 
07. Caserna del Cap de Creus 
08. Far del Cap de Creus  
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09. Corral de ses Closes  
10. Barraca de l'Audalet 
11. Barraca d'en Robés I 
12. Barraca d'en Robés II 
13. Mas de Sant Sebastià 
14. Ermita de Sant Sebastià de Pení 
15. Mas d'en Baltre 
16. Corral d'en Quirc 
17. Far de Calanans 
18. Mas de la Sala 
19. Casa Robau 
20. Casa Salvador Dalí de Portlligat 

(BCIN) 
21. El corral d'en Morell  
22. Casa Bacheli 
23. Casa Bordeaux Groult 
24. Casa Gasch 
25. Casa Julià 
26. Ermita de Sant Baldiri 
27. Creu del cementiri 
28. Cementiri de Cadaqués 
29. Panteó de la familia Serinyana 

30. Tomba de la familia Rahola-Serinyana 
31. Oratori dels Dolors 
32. Escoles Nacionals  
33. Casa Romeu 
34. Molí de Portlligat 
35. Casa Salisachs 
36. Casa Costa 
37. Casa Apezteguía 
38. Torre sobre la cala Ros 
39. Casa Pitxot  
40. Oratori de Sant Pius V 
41. Sa barraca d'en Llimó 
42. Es Piló 
43. Sa barraca d'en Duran  
44. Casa Nini  
45. Trinxeres de Punta Prima 
46. Cuartels de Punta Prima 
47. Riba de Portlligat 
48. Capella Escola 
49. Capella Verge del Carme 
50. Capella Lidia Sabana 
51. Es Ferro 

 
Per la seva banda, a l’article 23 de la  normativa del POUM s’estableix que es tramitarà un pla 
especial de catàleg de masies i cases rurals d’iniciativa pública que, segons allò que determina 
l’article 47.3 TRLUC inclogui les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials; altres construccions anteriors a 
l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general del municipi i que calgui 
preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques; i les construccions rurals en desús per 
a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. 
 
La reconstrucció i rehabilitació d’aquest patrimoni arquitectònic rural haurà de respectar el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats i definits en el catàleg, 
sens perjudici que la rehabilitació pugui comportar la reducció del volum preexistent si això és 
necessari per a corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. D’altra banda, si no s’alteren les 
característiques originals de l’edificació, se’n pot admetre la divisió horitzontal, amb les limitacions que 
estableixi el pla especial i d’acord amb la normativa reguladora de les condicions objectives 
d’habitabilitat. Les construccions incloses en el catàleg es poden destinar, segons s’estableixi de 
forma individualitzada en la fitxa de cada construcció en funció de les seves característiques, a 
habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un 
establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de 
restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Les construccions que no siguin masies o cases 
rurals en cap cas es poden reconstruir i rehabilitar amb vista a destinar-les a l’ús habitatge familiar. 
 
Tot i que el POUM no inclou cap inventari o precatàleg de masies i cases rurals val a dir que algunes 
de les edificacions incloses en el catàleg de patrimoni arquitectònic, històric i paisatgístic haurien de 
formar part, també d’aquest, així com  valorar la possibilitat d’incloure aquelles barraques d’interès, 
recollides a l’estudi que l’entitat gestora del Parc natural va encarregar al 2007 de les barraques 
existents dins del parc. 
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4. DIMENSIONAT I MODEL URBANÍSTIC DEL PLA 

4.1. Criteris mediambientals i de sostenibilitat 
 
En la redacció del POUM s’han tingut en compte, entre d’altres, els criteris de sostenibilitat i protecció 
previstos per la legislació urbanística i sectorial vigents, així com en altres figures relacionades amb el 
tema mediambiental com el programa d’accions de l’Agenda 21. 
 
En aquest sentit, i en compliment d’allò que estableix la Llei d’urbanisme i la legislació vigent en 
matèria d’avaluació ambiental de plans i programes, forma part del POUM la corresponent 
documentació mediambiental específica de Cadaqués, que en aquest cas es concreta en l’informe de 
sostenibilitat ambiental (ISA), redactat per l’empresa SERPA. 
 
Entre altres aspectes, una part important de l’ISA és l’estudi i les consegüents conclusions relatives a 
la inundabilitat del municipi, partint de l’informe redactat per l’Institut Geològic de Catalunya, que posa 
de manifest  les àrees de risc per les esdevingudes del retorn de l’agua en els tres periodes de temps 
a 10 anys, 100 anys i 500 anys i que han estat recollides i representades en els plànols d’ordenació 
del sòl urbà i urbanitzable del POUM. 
 
Aquest estudi conclou que els riscos d’inundabilitat es situen, principalment, a les àrees a l’entorn de 
les rieres de Portlligat, sa Rierassa, la Riera de Sant Vicenç i la riera de Cadaqués. 
 
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. 
 
El POUM proposa un Pla especial de l’àmbit de la riera de Sant Vicenç on es requerirà d’un estudi 
específic en aquest tram de riera que permeti resoldre i concretar amb major detall les intervencions 
necessàries per a permetre la doble funcionalitat d’aquest espai, destacant el seu important paper a 
l’hora de relligar els diferents espais lliures vinculats a aquest espai continu de recorregut creats pel 
POUM en els diferents polígons d’actuació urbanística i sectors de pla de millora. 
 
En el pas de sa Rierassa pel nucli de Cadaqués, l’estudi d’inundabilitat ens mostra que té una menor 
incidència en la riera de Sant Viçenc, afecta però directament al PMU-2 carretera de Port Lligat 1,en 
que es requereix que el PMU aporti un estudi específic de la inundabilitat de Sa Rierassa que resolgui 
la inundabilitat en l’àmbit necessari per a definir la proposta nova d’ordenació.  
 
S’ha de tenir en compte que la riera afecta a part del darrere d’algunes edificacions amb façana al 
carrer Caritat Serinyana i en especial a les noves construccions previstes en el polígons de Sa 
Rierassa. 
 
En el que respecta a la riera de Port Lligat, cal destacar l’afectació en el tram final, dels terrenys 
situats a la marge esquerra de la riera, a la zona de la platja, on la manca d’una canalització provoca 
la dispersió de les aigües, i per tant el pla especial de l’àmbit de Port Lligat en tot cas ho hauria 
d’estudiar per possibilitar els usos previstos.  
 
Finalment s’haurà de considerar 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. 

4.2. Mobilitat 
 
L’estructura viària del municipi es pot separar en dos nivells: la xarxa territorial i la xarxa local, dins el 
nucli urbà de Cadaqués. 
 
En relació a la xarxa territorial cal dir que, atesa la ubicació geogràfica de Cadaqués, el municipi 
només disposa d’una via d’entrada i sortida, la carretera GI-614, que l’uneix amb el municipi veí de 
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Roses. Al llarg de tot el seu traçat, aquesta carretera té una secció de petites dimensions, amb un 
carril en cada sentit i amb vorals estrets, inclús inexistent en alguns trams. Aquest fet és determinant 
en la mobilitat actual del municipi, i de difícil millora, vistes les característiques topogràfiques i 
morfològiques del terreny per on transcorre la via. 
 
Per la seva banda, la xarxa local també està jerarquitzada, en aquest cas en tres grans grups. La 
xarxa principal s’estructura, bàsicament, a partir dels 4 vials següents: la continuació de la carretera 
d’accés, que va cap a Portlligat; el traçat del nou vial als Arrels d’entrada al nucli; l’avinguda Caritat 
Serinyana, a través de la qual s’accedeix al centre del poble; i l’avinguda Sant Baldiri, que condueix a 
la península de Caials i la Riba i que resseguint el perímetre de la costa condueix des del Llané fins a 
la Platja Ros. La xarxa secundaria correspon als vials que entrellacen les vies principals, la majoria 
amb seccions estretes i irregulars i fortes pendents, la qual cosa dificulta la seva prolongació. La resta 
de carrers conformen la xarxa terciària. Molts d’aquests vials no tenen continuïtat la qual cosa ha 
provocat l’aparició d’un gran nombre d’atzucacs i que, a la pràctica, es tracti de vials que només 
donen servei als propis veïns. 
 
En relació a la mobilitat, doncs, es detecten importants problemes d’accés, relació i circulació, ateses 
les singularitats d’un territori amb una topografia molt pronunciada i complicada, les discontinuïtats 
existents en l’estructura viària i les amplades i seccions que presenten els carrers que la conformen. 
 
D’altra banda, un dels problemes greus detectats al municipi, sobretot durant els mesos d’estiu, és el 
relatiu a l’aparcament, per la qual cosa el POUM ha posat especial èmfasi en tractar-lo i, en la mida 
del possible, donar-hi solució amb la reserva de sòl per a la ubicació de noves zones d’aparcament 
distribuïdes per tot el nucli urbà.  
 
Aquestes dificultats d’accés, mobilitat i aparcament vénen acompanyades de l’escassa oferta de 
mitjans de transport públic que arriben a Cadaqués: actualment una única línia d’autobusos.  
 
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, redactat per l’empresa SERPA, és un dels documents 
que integren el POUM i el que defineix les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que 
la nova mobilitat generada acompleixi amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, 
de 13 de juny. 
 
Aquestes mesures i actuacions contingudes a l’estudi de la mobilitat generada es materialitzen en la 
proposta d’ordenació del POUM de la manera que a continuació es detalla, entre d’altres: 
 

- Previsió de noves zones d’aparcament, tant en superfície com a l’interior d’edificacions 
específiques, per tal de donar resposta a l’elevada demanda; 

- previsió de nous vials que relliguin, amb una secció adequada i allí on sigui possible, els 
carrers existents per tal de conformar una xarxa viària correctament jerarquitzada, 
estructurada i interelacionada, afavorint l’eliminació de culs de sac;  

- previsió d’una xarxa de vianants que de manera més directa connecti les diferents zones 
verdes, equipaments i altres zones d’interès;  

- previsió d’una nova rotonda a l’accés de la zona industrial per millorar-ne l’accés i evitar el 
pas de camions per l’interior del nucli urbà;  

- previsió de nous vials estructurals que, a partir de la nova rotonda, donin accés a diferents 
parts del municipi, connectant amb la carretera del cap de Creus i amb el nou aparcament, de 
manera que es pugui disminuir la càrrega de trànsit de l’interior del nucli. 

4.3. Població i llars en l’horitzó 2024 
 
La Memòria social que forma part de la documentació d’aquest POUM, té com a objectiu principal 
avaluar i justificar les necessitats socials que té el municipi en matèria d’habitatge, i més 
concretament valorar les necessitats d’habitatge social per al conjunt del municipi; determinar la 
quantitat d’habitatge social que necessita; definir quins són els perfils dels ciutadans i ciutadanes 
destinataris d’aquests habitatges; i concretar-ne els tipus que s’ha de construir al municipi i les 
especificitats i característiques que ha de tenir en funció de la demanda potencial, tenint en compte 
les necessitats presents i futures del municipi. 
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Per tal d’assolir aquests objectius, la memòria social desenvolupa un estudi demogràfic i 
socioeconòmic de Cadaqués que es complementa amb un estudi de la seva evolució, tendències i 
dinàmiques recents per concloure en una projecció d’un possible escenari futur.  
 
El plantejament metodològic d’aquest document es basa principalment en la recollida de les dades 
oficials que han de permetre analitzar la dinàmica demogràfica, l’activitat econòmica i les condicions 
socials de la població de Cadaqués. El resultat de l’anàlisi d’aquests indicadors, junt amb l’estudi de la 
situació del mercat de l’habitatge en el municipi, permet avaluar les possibilitats reals de la població 
d’accedir a un habitatge. 
 
Analitzades les diferents dinàmiques demogràfiques, es realitza una estimació del possible 
comportament de la població i l’economia de Cadaqués en els propers quinze anys. Es tracta de fer 
una previsió sobre l’evolució de la població i la seva estructura sociodemogràfica. 
 
Per a elaborar les projeccions s’ha considerat els escenaris bàsics de població que proposa IDESCAT 
(2021, base 2008), i les hipòtesis d’evolució futura de les taxes d’activitat per sexe i edat. Els 
escenaris de les projeccions són alt, mitjà i baix; i s’ha elaborat tres hipòtesis, alta, mitjana i baixa, per 
a cadascun dels components de la projecció: fecunditat, esperança de vida, migració interna, migració 
amb la resta d’Espanya i migració amb l’estranger.  
 
L’escenari mitjà, que és el que s’ha utilitzat per fer les projeccions en la Memòria social d’aquest 
POUM, suposa una combinació de fecunditat, esperança de vida i migració mitjana, que pretén 
reflectir l’evolució que es considera més probable segons el creixement i l’estructura demogràfica, 
d’acord amb les dades més recents, i també a les previsions socioeconòmiques. 
 
El percentatge total del creixement comarcal proposat entre 2009 i 2021 és del 13% en el llindar mitjà. 
Si aquestes dades les extrapolem per fer els càlculs municipals, ens donarien que en l’escenari mitjà 
comptaríem amb un 13% més d’habitants el 2021, arribant als 3.232. Si al creixement natural hi 
afegim el creixement migratori, en l’escenari mitjà es considera un creixement del 8,8%º. 
 
El nombre total d’habitatges al municipi de Cadaqués, segons les dades que facilitades per 
l’Ajuntament del 2011, és de 3.140, dels quals 1.055 estan tipificats com habitatges principals, 1.930 
com a no principal i en resten 155 de vacants. Per la seva banda, l’any 2001, i segons les dades que 
apareixen a IDESCAT, hi havia 2.622 habitatges, dels quals 826 estaven tipificats com habitatges 
principals, 1.722 com a secundaris i en restaven 74 de vacants. 
 
Aquestes dades representen que l’any 2001 el 31,50% del habitatges del municipi tenien consideració 
d’habitatge principal; el 65,66% d’habitatge secundari; i el 2,82% estaven vacants. Per la seva banda, 
l’any 2011 el 33,60% eren habitatges principals; el 61,46% eren habitatges secundaris; i el 4,94% 
estaven vacants. 
 
Tot i les diferències, es constata que durant els 10 anys transcorreguts es manté la prevalença dels 
habitatges de segona residència sobre els de segona, sent pràcticament el doble els segons sobre els 
primers. 
 
Aquest percentatge tan important de vivendes tipificades com a secundàries mostra la singularitat del 
municipi i el paper que juga com a motor turístic. Com ja s’ha comentat abans, aquest fet però, 
provoca que la vivenda principal sigui més marginal del que seria habitual, condicionant els preus de 
l’habitatge, ja que hi ha més demanda que oferta, la qual cosa repercuteix amb els preus més alts de 
compra i lloguer. 
 
Pel que fa al creixement del parc d’habitatges del municipi de Cadaqués, l’any 1981 hi havia registrats 
1.864 habitatges, i trenta anys més tard, el 2011, se’n comptabilitzàvem 3.140, el que significa que el 
parc d’habitatge s’ha incrementat en un 59%. 
 
En  relació a les característiques dels habitatges trobem que l’any 2011, la gran majoria eren llars 
unipersonals (486) o ocupades per dos persones (307). Els segueixen els de tres (208) i de quatre 
(186), la resta són valors poc significatius. 
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Aquesta preeminència d’habitatges ocupats per una sola persona s’ha anat fent més evident en els 
darrers deu anys, i podria correspondre, en part, a una estratègia administrativa dels propietaris de 
segones residències. L’any 1991 hi havia 144 habitatges ocupats per una sola persona, i vint anys 
més tard, el 2011,  n’hi ha 486, el que representen un increment del 236%.  

Necessitats d’habitatge a Cadaqués 
 
L’increment de població estimada per l’any 2024 a Cadaqués no s’ha de traduir, necessàriament, en 
un número equivalent de nous habitatges. Així, es podria partir de la hipòtesi que part dels habitatges 
construïts actualment i tipificats com a segona residència es convertirien en primera.  
 
Val a dir, però, que tenint en compte les característiques del municipi, amb una clara prevalença d’un 
tipus d’activitat turística basada, principalment, en la segona residència, es considera aquesta hipòtesi 
altament improbable. Les previsions del POUM en matèria d’habitatge parteixen, doncs, de la 
premissa que l’actual prevalença de la segona residència respecte la primera es mantindrà en major o 
menor grau, i que no s’experimentaran grans canvis en aquesta tendència, tenint en compte les 
capacitats reals del municipi de generar nova activitat econòmica que afavoreixi l’establiment de nova 
població i els inconvenients per convertir-se en lloc de residència per a treballadors d’altres municipis 
atesos els alts preus de l’habitatge i els problemes de mobilitat, accés i relació amb altres parts del 
territori. 
 
A l’hora de quantificar la necessitat de nous habitatges de Cadaqués, doncs, s’haurà de tenir en 
compte no només l’estimació de l’increment de població, sinó també aquesta singularitat del municipi 
en relació a l’activitat turística, concretada en la gran existència de segones residències. En aquest 
sentit, el POUM concreta les necessitats d’habitatge per als pròxims dos sexennis en uns 3.818 i 
dóna cobertura a aquesta demanda, preveient un desenvolupament màxim de 4.573 nous habitatges. 

L’habitatge protegit 
 
El Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei estatal del 
Sòl defineix els criteris bàsics de la utilització del sòl i dels drets de gaudir d’un habitatge digne, a 
l’accés lliure i universal als equipaments, a la informació, a la participació i a l’acció pública, al règim 
urbanístic i contingut del dret de propietat del sòl, entre d’altres. 
 
L’article 57.3 TRLU estipula que els plans d’ordenació urbanística municipal han de reservar per la 
construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al compliment dels objectius definits en 
la memòria social i, com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del 
qual, com  a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de règim 
especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la normativa en matèria 
d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de cessió d’ús. Resten exempts 
d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació urbanística municipal següents, llevat que el 
planejament territorial o director urbanístic determini una altra cosa: 
 

a) Els municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen entre sòl urbà 
i sòl no urbanitzable.  

 
b) Els municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i que 

compleixen els requisits següents: 
Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica d’atorgament de 
llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i any. 
Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al conjunt 
dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable. 

 
Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries es considera sostre residencial de nova 
implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera exclusiva com si s’admet indistintament 
altres usos, previst pel POUM per a sectors de sòl urbanitzable, per a polígons d’actuació urbanística 
en sòl urbà no consolidat i per a sectors subjectes a pla de millora urbana que tinguin per objecte 
alguna de les finalitats a que es refereix l’article 70.2.a del TRLU. 
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D’altra banda, no es considera sostre residencial de nova implantació i no computa en el càlcul el 
sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els dits polígons o sectors. 
Tampoc el sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de reparcel·lació 
aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en els quals es regeixen les 
determinacions de pla urbanístic derivat aprovat.   
 
En relació a aquestes determinacions legals, val a dir que Cadaqués es troba en una tessitura molt 
especial i específica atès que es tracta d’un municipi de menys de cinc mil habitants que no és capital 
de comarca, supòsits pels quals podria quedar exempt de l’obligació mínima de reservar per la 
construcció de protecció pública el 30% del sostre que es qualifiqui per l’ús residencial de nova 
implantació que estableix el TRLU.  
 
Si bé és cert que no es compleixen els dos supòsits següents que estableix el TRLU relatius a la 
dinàmica d’atorgament de llicències i al nombre màxim d’habitatges que preveu el POUM, cal fer 
constar que una part molt important d’aquests nous habitatges, tant els de nova construcció com els 
construïts en els últims anys, estan directament relacionats amb la segona residència. Es considera 
que aquesta tipologia d’habitatge ha de tenir un tractament diferenciat respecte l’habitatge de 
protecció pública que l’habitatge principal, atès que si bé pot aportar usuaris a algun tipus 
d’equipament, desembocant en pujades puntuals i estacionals de la demanda, no aporta nous 
habitants al municipi ni, per tant, noves necessitats d’habitatge social. A més a més, els habitatges 
corresponents a segones residències, com ja s’ha esmentat, tenen un pes econòmic i social molt 
important, i han estat el model de creixement bàsic dels planejaments urbanístics anteriors amb una 
tipologia d’edificació unifamiliars aïllada i afilerada, un model gens adient per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública.  
 
D’altra banda, sovint és necessari mantenir aquestes tipologies i densitats per integrar els nous 
habitatges a l’entorn, evitar possibles distorsions del conjunt i adaptar les construccions a les 
característiques topogràfiques, ambientals i paisatgístiques de Cadaqués. És en aquest context que 
el POUM determina la localització de l’habitatge de protecció tenint en compte la integració amb 
tipologies adequades a l’entorn, condicions d’accessibilitat, topogràfiques...  El Pla proposa que la 
majoria d’aquesta reserva es concentri en els àmbits delimitats en sòl urbà no consolidats situats dins 
la trama més densa del poble i en aquells sectors en els quals la seva implantació es consideri 
adequada.  
 
El POUM preveu la localització d’habitatge de protecció en els polígons d’actuació urbanística i 
sectors en sòl urbà, així com en els sectors en sòl urbanitzable atenent a les següents condicions: 
 

- Aquells àmbits en sòl urbà no consolidat que l’objectiu sigui la transformació d’una zona que 
impliqui obtenir habitatge de nova creació, la ordenació de la qual permeti la implantació d’una 
tipologia adequada per l’habitatge protegit. 

- En sòl urbanitzable en aquells sectors on la seva morfologia i topografia permetin la implantació 
d’un model edificatori més dens adequat i integrat. 

 
S’han exclòs del còmput els sòls urbans inclosos en polígons que l’objecte és la urbanització o cessió, 
així com el completament d’una zona o reconeixement de la realitat existent. També, aquells en sòl 
urbanitzable que es troben en fase de tramitació i per tant responen a les previsions del planejament 
anterior que no preveia aquesta reserva. 
 
A nivell global el POUM el sostre destinat a la construcció d’habitatge protegit correspon a 10.868m2. 
i un total de 110 habitatges.  
 
El POUM determina la localització de l’habitatge de protecció pública tenint en compte la integració 
amb tipologies adequades a l’entorn on s’ubiquen, condicions topogràfiques, d’accessibilitat als 
equipament, i de mobilitat generada. Com a criteri general, el Pla concentra al màxim la reserva de 
sostre d’habitatge protegit en els polígons d’actuació urbanística i plans de millora del sòl urbà, situats 
dins la trama urbana més compacte, on les tipologies són més denses, i en aquells sectors de sòl 
urbanitzable que es considerin adequats per a la seva implantació. A més d’aquestes premisses, 
s’han tingut en compte altres factors en el procés d’elaboració del POUM per dimensionar i localitzar 
l’oferta d’habitatge protegit. 
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Es proposa un repartiment global del sostre destinat a habitatge de protecció pública, excloent-lo 
d’aquells àmbits que per localització, topografia, tipologia de la zona, no siguin adequats i 
concentrant-lo, en contrapartida, en sectors més idonis. 
 
Així, es consideren adequats per a la implantació de l’habitatge de protecció pública aquells àmbits en 
sòl urbà no consolidat on l’objectiu sigui la transformació d’una zona, el desenvolupament d’una nova 
àrea residencial que impliqui obtenir habitatge de nova creació i l’ordenació de la qual permeti la 
implantació d’una tipologia adequada per l’habitatge protegit. També es consideren adequats aquells 
sectors residencials de sòl urbanitzable amb una topografia que permeti aquesta implantació. En 
aquest sectors, i per tal d’integrar aquest tipus de sostre en la zona on es situa, es preveu una 
tipologia que mantingui la volumetria i aparença de l’habitatge aïllat de la zona, tot i que pugui encabir 
una major densitat d’habitatges, adequada als coeficients establerts.  
 
La reserva de sostre per a habitatge de protecció prevista en el POUM en sòl urbà no consolidat 
inclòs en polígons d’actuació urbanística és de 1.135 m2 corresponent a 12 habitatges. Aquesta 
reserva es materialitza en dos polígons d’actuació, tal i com es pot veure en el quadre següent i la 
descripció que segueix: 
 

total lliure HPP
(m2) total Lliure HPP (ut)

PAU-16 Carrer Migjorn 3.666 1.384          969             415             30% 12        8          4          

PAU-21 Carpediem club 18.329 1.800          1.080          720             40% 18        10        8          

TOTAL PAU HPP 1.135       12        

UPERFÍCIE SÒ SOSTRE
usos sostre
residencial

ÀMBIT
Densitat

PROPOSTA

TOTAL

 
 
PAU-16 Carrer Migjorn 
Polígon d’actuació urbanística delimitat en uns terrenys sense edificar i que té per objecte la millora 
de la vialitat del nucli. L’ordenació ja es contemplava en el PGOU, i el POUM delimita l’àmbit a efectes 
de la seva execució. Es preveu la reserva mínima per a habitatge de protecció pública que determina 
la Llei.  
 
PAU-21 Carpediem Club 
Aquest sector destina la gran majoria del sostre a hoteler. Aquest àmbit ja havia estat delimita en el 
PGOU i ara l’ordenació prevista en el POUM incrementa el sostre residencial. Es preveu la reserva 
per a habitatge de protecció pública corresponent al 40% del sostre residencial de nova implantació. 
 
Per altra banda, en sòl urbà no consolidat inclòs en plans de millora urbana es preveu una 
reserva total per a habitatge de protecció pública  de 6.944m2 de sostre corresponent a 80 habitatges. 
Aquesta reserva es materialitza en 4 sectors, tal i com es pot veure en el quadre següent i la 
descripció que segueix: 
 

total lliure HPP
(m2) total Lliure HPP (ut)

PMU-2 ctra. Port Lligat 1 9.273 5.333          3.180          1.620          30% 48 30 18

PMU-3 Sa Tarongeta 3 3.376 4.919          2.952          1.968          40% 52 30 22

PMU-6 Camp de futbol 35.498 8.520          5.964          2.556          30% 60 28 32

PMU-7 Platja Confitera 1 13.633 3.817          3.017          800             21% 31 23 8

TOTAL PMU HPP 6.944       80        

SOSTRE
usos sostre Densitat
residencial

ÀMBIT

PROPOSTA

TOTAL

UPERFÍCIE SÒ

 
 
PMU-2 Carretera de Portlligat 
En aquest sector hi ha sostre residencial existent que es situa sobre la carretera de Portlligat, al 
costat del nus d’accés a la vila.  
 
PMU-3 Sa Tarongeta 3 
Es contempla la reserva per a habitatge de protecció pública del sòl corresponent al 40% del sostre 
previst, antiga UA-9.  
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PMU-6 Camp de futbol 
Aquest àmbit discontinu preveu localitzar tot el sostre residencial en la zona on es troba l’actual 
instal·lació esportiva. S’ha previst la reserva del 30% de tot el sostre que està destinat a l’ús 
residencial. 
 
PMU- 7 Platja confitera 1 
Aquest sector que prové d’una part del PERI 24.4, no desenvolupat.  
 
Per la seva banda, el sostre reservat per a habitatge de protecció pública en sòl urbanitzable és de 
2.790m2 corresponent a 18 habitatges. Aquesta reserva es materialitza en 2 sectors de sòl 
urbanitzable, tal i com es pot veure en el quadre següent i la descripció que segueix: 
 

total lliure HPP
(m2) total Lliure HPP (ut)

SUD-5 Racó d'es Calders 53.873 5.387          3.771          1.616          30% 32 22 10

SUD-6 Caials 4 39.119 3.912          2.738          1.174          30% 20 12 8

TOTAL PP HPP 2.790       18        

SOSTRE
usos sostre
residencial

ÀMBIT

TOTAL
Densitat

PROPOSTA

UPERFÍCIE SÒ

 
 
SUD-5 
Antic PP 13 previst en PGOU que no s’ha arribat a desenvolupar.  
 
SUD-6 
Antic PP 14 previst en PGOU que no s’ha arribat a desenvolupar.  
 
El Pla regula una subzona específica per a Habitatge de protecció assimilable a la tipologia i 
volumetries de l’entorn en el que es troba, amb els paràmetres de la mateixa zona, i fixant una 
densitat ajustada als mòduls de l’habitatge protegit. La seva implantació serà sempre en les cotes 
més baixes i de menor impacte visual. 
 
Es regula la mida dels habitatges de protecció que s’estipula en 100m2 de sostre construït, que inclou 
els accessos comuns, en sòl urbà. Aquest promig serà de 120m2 construïts per habitatge quan la 
seva localització es troba envoltada per edificacions aïllades (Clau 6). 
 
Cal assenyalar, que a part de les reserves de sostre per a habitatge de protecció pública el POUM 
també contempla, d’acord amb l’article 163 del TRLU 1/2010, la cessió del sòl corresponent al 
percentatge de cessió obligatòria i gratuïta (10% d’aprofitament urbanístic), tant en sòl urbà no 
consolidat com en sòl urbanitzable, que s’ha d’incorporar en el patrimoni de sòl i habitatge. Aquestes 
actuacions han de permetre a l’Ajuntament de Cadaqués dur a terme una política de promoció 
d’habitatge públic. 

L’habitatge dotacional públic 
 
En un altre ordre de coses, el POUM defineix sistema d’habitatge dotacional, establint que comprèn 
les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de 
persones amb necessitat d’assistència o d’emancipació i dels altres col·lectius socials assenyalats a 
l’article 3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
 
Actualment en el nucli únicament existeix una construcció residencial municipal d’aquestes 
característiques i qualificat d’habitatge dotacional (D), propietat de l’ajuntament, situada al carrer de 
Puig Gentil, on la planta baixa està ocupada per un equipament sanitari-assitencial. 

4.4. Els usos i les activitats 
 
Tot i que, quantitativament parlant, l’ús d’habitatge segueix sent el majoritari del nucli urbà, en la 
major part dels sectors de desenvolupament i zones urbanes aquest ús es complementa amb altres 
activitats terciàries, comercials i hoteleres: 
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L’activitat hotelera 
 
El POUM reconeix els hotels existents qualificant-ne els terrenys amb una clau específica per aquest 
ús que permet esgotar-ne l’aprofitament actual. És el cas de l’hotel Playa Sol, el Nou Estrelles, i 
l’àmbit del Carpe-Diem,  aquest últim delimitat en un Polígon d’actuació urbanística. 
 
També es fan noves reserves hoteleres per tal d’incrementar-ne l’oferta a la zona de Portlligat, a 
l’àmbit del PAU-Quatre camins sud-2, on es preveu la consolidació de l’àmbit amb activitat hotelera.  
 
Per últim, per tal de fomentar i facilitar la implantació d’aquesta activitat, reforçant l’oferta i la qualitat 
hotelera, es permet aquest ús en totes les zones residencials, complementàriament a l’ús d’habitatge. 

L’activitat terciària 
L’activitat terciària es localitza fonamentalment dins els sòls urbans més consolidats, bàsicament a 
l’entorn de l’eix de la Riera de Sant Vicenç. La major part dels àmbits d’actuació i sectors proposats 
pel POUM que fan front a la riera permeten l’ús comercial en planta baixa.  

L’activitat industrial 
A través de la delimitació d’un àmbit que permet una petita ampliació del polígon industrial existent a 
l’entrada del poble, es preveu ampliar l’oferta de sòls industrials. Val a dir que la morfologia de 
Cadaqués, la seva posició geogràfica i l’accessibilitat dificulten en general la ubicació dins del 
municipi de més sòls industrials. 

L’activitat cultural i recreativa 
Dins el casc antic, es proposa la recuperació de l’antic corral de la Gala, al carrer de Puig Gentil, com 
a nou espai cultural; potenciar el centre Art i Joia i la previsió d’una futura biblioteca.  
 
D’altra banda en els sòls de cessió de sistema d’equipaments previstos en l’àmbit de Turó de Calders, 
es podria pensar en un equipament on es poguessin realitzar activitats cultural o tallers aprofitant la 
proximitat  amb el museu de Dalí. 

L’activitat d’oci i lleure temporal 
Es planteja la possibilitat de l’activitat d’oci i lleure en el municipi donada la doble temporalitat de 
Cadaqués. Es proposa bàsicament en la zona de l’antic embarcador, un espai que cal recuperar i es 
preveu que pugui acollir diferents usos garantint en tot moment la seva ocupació parcial i temporal. 
En principi, es plantegen usos relacionats amb l’oci i el lleure, en que la seva ocupació a temps 
parcial no malmetin el terreny. 
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5. LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL  
 
Previ a qualsevol altra consideració relativa a la classificació del sòl, cal dir que durant la vigència del 
PGOU del 1986 hi ha hagut diversos factors que han influït directament en l’ordenació i l’establiment 
de les condicions d’execució i desenvolupament tant de les zones  com dels sistemes del municipi.   
 
Així, s’ha dut a terme una refosa normativa, que s’ha convertit en un instrument clau per procedir a la 
confecció del cos normatiu del POUM, recollint la formulació complerta del Pla General del 1986 més 
altres determinacions derivades de les diferents modificacions puntuals, sentències i planejament 
derivat, a més de l’adaptació al planejament territorial i sectorial que aprovat al llarg d’aquests anys. 

5.1. Classificació, qualificació i regulació dels sistemes i les zones 
 
En la regulació del règim urbanístic del sòl  definit en l’art. 24 del TRLU, el primer rang a establir en la 
jerarquia de les línies d’un Pla correspon a la classificació del sòl. 
 
La totalitat del territori d’un municipi de Catalunya ha d’estar classificat en una o altra classe de sòl: 
urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat, urbanitzable no delimitat i no urbanitzable 
(art. 25 TRLU). En el cas concret de Cadaqués la classificació del sòl estableix: 
 

SÒL URBÀ CONSOLIDAT       SUC 
SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT       SNC 
SÒL URBANITZABLE DELIMITAT      SUD  
SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT     SUND 
SÒL NO URBANITZABLE       SNU 
     

El segon rang en la jerarquia d’un Pla són els sectors de planejament i, per extensió, els àmbits de 
gestió. En el POUM s’han delimitat: 
 

PLA DE MILLORA URBANA (sòl urbà)     PMU 
 
POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (sòl urbà)   PAU 
 
PLA PARCIAL URBANÍSTIC (sòl urbanitzable delimitat)   PPU 
 
PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ    SND 
(sòl urbanitzable no delimitat) 
 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC (qualsevol classe de sòl)   PEU 

 
El tercer rang en la jerarquia d’un Pla són les qualificacions del sòl. 
 
La codificació dels diferents tipus de sòl s’ordena segons els usos predominants i segons el teixit o 
estructura urbana que generen, sempre tenint en compte les tipologies d’edificació resultants. 
 
La primera aproximació als diferents tipus de sòl es fa diferenciant els sistemes de la resta de tipus i 
zones. 
 
Els sistemes generals o locals descrits en l’article 34 del TRLU es poden localitzar en qualsevol 
classe de sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.  
 
La qualificació urbanística del sòl en zones i sistemes té per objectiu assignar a cada part del territori 
usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions d’edificació tot desenvolupant els drets i deures 
genèrics que estableixi el Pla.  
 
Dintre d’aquesta regulació entenem per sistemes el conjunt d’elements d’interès general que, 
relacionats entre sí, configuren l’estructura general i orgànica del territori i són determinants per 
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assegurar el desenvolupament i funcionament dels assentaments urbans i alhora han de garantir els 
objectius del planejament referents a: 

 
- Comunicacions: recull  tots els tipus d’infraestructures lligades als eixos de comunicació i a la 

mobilitat: viàries, ferroviàries, aeroportuàries, i  portuàries.  
- Espais oberts: espais lliures, hidrogràfic, costaner.  
- Equipaments comunitaris i serveis tècnics 
- Habitatge dotacional públic: actuacions destinades a satisfer demandes temporals de 

col·lectius amb  necessitat d’assistència o emancipació (art. 1 TRLU). 
 
El POUM planteja una regulació de les diferents zones edificables, partint de la refosa normativa dels 
diferents planejaments promoguts durant la vigència del PGOU, i defineix una nova estructura, 
ordenada i lògica, que manté la major interrelació possible amb les actuals zones i amb la seva 
nomenclatura. 

5.2. La nova qualificació del sòl 
 
La refosa normativa i la necessària relectura de les qualificacions del Pla comporta la definició d’una 
nova organització de les qualificacions del sòl, estructurada en base a la morfologia pròpia de cada 
teixit, de manera sistemàtica, que ha de garantir un millor i més fàcil accés de la ciutadania a la 
informació i a la normativa del planejament urbanístic.  
 
En aquest sentit es segueixen els criteris que el propi Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
elaborat per tal d’unificar els criteris de codificació, que han de possibilitar, en el futur, la refosa de la 
nova regulació urbanística aprovada a Catalunya i la ràpida actualització de la situació urbanística 
vigent en tot moment.   
 
El present Pla manté moltes de les condicions i característiques plantejades pel PGOU vigent. Per 
exemple a les parcel·les d’ordenació aïllada conserva la regulació d’una sola planta; l’obligació 
d’edificar amb pedra de Cadaqués; la possibilitat de fer cases aparionades o aparellades. Cal 
assenyalar, que el Pla respecta i recull com a fet històric les particularitats establertes pel patronat de 
Portlligat com és la tipologia de parcel·les de grans dimensions dins d’aquest àmbit. 
 
També es crea una clau específica referida a ordenacions determinades que requereixen un 
tractament singular que tenen unes condicions específiques assimilades a les qualificacions existents.  
De la mateixa manera, es recull totes aquelles qualificacions específiques dins dels sectors aprovats 
o amb tràmit avançat i aquelles que provenen de PERIs executats on algun dels seus paràmetres 
aprovats presenten variacions en la regulació de la clau a la que pertanyen. Es busca flexibilitzar els 
usos compatibles permetent com a norma general l’ús hoteler.  
 
A continuació es detallen les correspondències entre les claus urbanístiques del PGOU amb les 
proposades pel POUM, en referència als sistemes i a les zones de sòl urbà: 
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PGOU 1986 POUM 2011

Clau 1-Nucli antic Clau 1-Nucli històric

Clau 2-Conservació estructura urbana

2a-Illes entre carrers

2b-Illes amb pati exterior

2c-Illes amb pati interior Clau 2a-Urbà tradicional compacte

Clau 3-Eixample

3a-Illes entre carrers

3b-Illes amb pati exterior

3c-Illes amb pati interior Clau 3-Illa tancada

3d-Agrupació en filera Clau 5a-Cases agrupades en filera

3e-Edificació escalonada Clau 5b-Cases escalonades

Clau 4-Edificació aïllada Clau 6-Cases aïllades

a-b-c-d-e-f-(segons intensitat)                                 a-b-c-d-e-f-(segons intensitat)                                 

Clau 4a bis (UA-34 Carrer Bartomeus) Clau 6a1

Clau 4b bis (UA-34 Carrer Bartomeus) Clau 6b1

Clau 4ai (PP5 Sol de l'Engirol) Clau 6a2

Clau 4ap (PP5 Sol de l'Engirol) Clau 6a2.A

Clau 4b-1 (PP11 Turó des Calders) Clau 6d3

Clau 4b-2 (PP11 Turó des Calders) Clau 6d4

Clau 4USG (PP-6 Sa Guarda) Clau 6b2

Clau 4ASG (PP-6 Sa Guarda) Clau 6c1

Clau 4A (PP-9 Portlligat) Clau 6f1

Clau 4B (PP-9 Portlligat) Clau 6e1

Clau 4au (PP-4 Arrels-2) Clau 6a3

Clau 4c (PERI-22) Clau 6c2

Clau 4c (PP-12 S'Oliguera 2A) Clau 6c3

Clau 4c (PP-12 S'Oliguera 2B) Clau 6c4

Clau 4d (PERI-2) Clau 6d2

Clau 5-Industrial Clau 7-Industrial

*-Zonificació especial Clau 6*

H-hoteler/T-turístic Clau 8-Hoteler

1-disposició aparionada 1-disposició aparionada

I-planta baixa I-planta baixa

p-acabat exterior de pedra de Cadaqués p-acabat exterior de pedra de Cadaqués

Equipaments E-Equipaments

D-docent E1-docent

S-sanitari E2-sanitari-assistencial

A-administratiu E3-administratiu/proveïment

Sc-socio-cultural/R-religiós E4-cultural-social-religiós

E-esportiu E5-esportiu

C-cementiri E6-funerari/cementiri

E7-reserva/sense ús assignat

E8-transport

E9-seguretat i defensa

St-serveis tècnics T-serveis tècnics i ambientals

P-aparcament Xa-àrees d'aparcament

V-zona verda V-espais lliures públics

NE-verd privat

Clau 2b-Urbà tradicional amb pati interior

Clau 4-Illa oberta

CORRESPONDENCIA CLAUS
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Pel que fa al sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de preservar el medi natural del municipi de 
Cadaqués i garantir la qualitat de vida de les generacions presentes i futures, es delimiten els espais 
oberts que actualment ja estan protegits sectorialment per la legislació ambiental, actualitzant-ne els 
límits i es regulen els diversos usos o activitats per cada tipus de sòl no urbanitzable, de forma que no 
malmetin els valors que es pretenen protegir d’acord amb el TRLU i la legislació territorial i sectorial.  
 
El Pla recull les categories provinents del planejament territorial aprovat i estableix uns criteris per a 
cada qualificació urbanística en relació amb els elements propis del territori com el relleu, la xarxa de 
camins rurals, la vegetació, les tanques, murs i marges, i la regulació d’usos i construccions 
específiques de cada qualificació. 
 
Així en coherència amb els tipus bàsics d’espais oberts establertes pel PTPCG, que són el sòl de 
protecció especial, el sòl de protecció territorial i el sòl de protecció preventiva, i a les proteccions i 
determinacions del PDUSC, el Pla, estableix les seves qualificacions urbanístiques, que 
respectivament es corresponen amb els sòls natural protegit, amb la clau 25, el sòl de valor natural i 
de connexió, amb la clau 24 i el sòl rústic, amb la clau 20.  
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6. LA QUALIFICACIÓ I REGULACIÓ NORMATIVA DEL PLA 

6.1. Les zones 
 
Les zones corresponen als espais on es produeixen les activitats privades amb diversos tipus 
d’aprofitament, i es complementen amb els sistemes generals, d’ús i titularitat majoritàriament pública, 
que les completen en matèria de comunicacions, espais lliures, serveis tècnics i equipaments 
comunitaris. 
 
En el POUM es distingeixen diferents zones atenent l’ús principal o el tipus d’activitat predominant, 
que en el sòl urbà i urbanitzable es distingeix tres categories principals: residencial, terciari o 
industrial.   
 
Com a norma general, el POUM proposa una zonificació ajustada als criteris de la sistematització de 
codis, tenint com a punt de partida les zones previstes pel planejament vigent amb l’objecte d’ajustar-
se a les característiques de les edificacions existents. Unes edificacions amb singularitats i matisos 
específics motivats, en molts casos, per les característiques singulars d’un o altre emplaçament, la 
topografia, l’entorn construït, etc. El POUM introdueix, en aquestes zones preexistents, millores 
encaminades a incidir sobre la qualitat de vida, així com mecanismes per unificar paràmetres 
d’ordenació. 
 
En sòl urbà trobem les següents zones: 

Zona de conservació 
Les zones de conservació es corresponen a la part més antiga del nucli de Cadaqués dins els àmbits 
del casc històric formades per edificacions entre mitgeres amb alineació a vial, que presenten alçades 
diverses i, en alguns casos, compten amb patis vinculats a les edificacions, correspon a la zona de 
nucli antic, Clau 1 
 
Compren tot el recinte emmurallat de la vila fins arribar a la primera línia litoral, regulat pel Pla 
especial urbanístic del casc històric de Cadaqués (PEUCHC) que estableix diferents nivells de 
protecció per a les edificacions existents, tipifica les obres que s’hi poden dur a terme i regula les 
intervencions mitjançant una normativa general i també una d’específica. 
 
El tipus d’intervenció que es pot fer en un edifici depèn del nivell de protecció que li atorga el Pla 
especial i, en qualsevol cas, les obres de restauració, rehabilitació, o d’obra nova, en el cas de solars, 
s’han d’ajustar a les determinacions que estableix el POUM i el PEUCHC i a les prescripcions 
particulars que estableixen les fitxes FID del Catàleg, per a cada finca. 

Zones de consolidació  
Les zones de consolidació es corresponen amb la part del nucli que envolta l’antic recinte emmurallat 
de la vila, està integrada per edificacions de tipologia entre mitgeres, alineades a vial i d’alçades 
diverses que, en alguns casos, compten amb patis vinculats 
 
Comprèn pràcticament tota l’extensió de la façana litoral edificada del Conjunt històric de Cadaqués, 
la part exterior a redós de l’antic recinte i l’estructura urbana al voltant del traçat de la riera de Sant 
Vicenç, inclòs dins de l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC). 
 
Es diferencien dues subzones, distinció que prové del PGOU del 86: 
 
Clau 2a-Urbà tradicional compacte: Aquesta zona comprèn un conjunt d’illes compactes entre 
carrers que es diferencien de la resta perquè les edificacions ocupen la totalitat de la parcel·la i 
aquesta està delimitada per dos vials paral·lels i consecutius. Alguns d’aquests rengles d’edificacions 
compten, per una banda, amb un pati no edificable. 
 
Clau 2b-Urbà tradicional obert: Aquesta zona comprèn un conjunt d’illes configurades per 
edificacions entre mitgeres que compten amb pati interior. Les illes poden ser tancades semitancades 
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o obertes i el pati interior d’illa pot tenir caràcter de pati privat lliure d’edificació, pati privat edificable 
en planta baixa o espai lliure públic, segons defineixen els plànols d’ordenació. 

Zones de nou desenvolupament 
Partint de les previsions del planejament vigent, aquestes zones es centren en dos models de 
desenvolupament molt diferents, per una banda un model més compacte en el sòl urbà no consolidat 
corresponent a l’habitatge plurifamiliar edificat en el perímetre d’illa amb patis interiors o no que 
generalment  s’alinea a vial (Zona d’Illa tancada, clau 3 i Zona d’Illa Oberta, clau 4), i per altra 
banda, un model extensiu i de baixa densitat estès majoritàriament en el sòl urbanitzable 
corresponent a habitatge unifamiliar aïllat (Clau 6-Cases aïllades). 
 
En la zona de cases aïllades, es possibilita en molts casos la tipologia bifamiliar o aparionada, ja 
contemplat en el pla vigent, fet que fa augmentar la densitat mantenint el mateix sostre edificable i la 
volumetria, controlant de no produir volums excessius que poden generar impactes visuals.  
 
Així mateix, també proposa, en alguns casos, l’habitatge unifamiliar en rengle com a complement per 
aconseguir una varietat tipològica i social (Clau 5a- Cases agrupades) i en aquells terrenys on les 
pendents són més fortes es planteja una clau per a l’adaptació topogràfica de les edificacions (Clau 
5b- Cases escalonades). 

Zones d’ordenació específica 
El pla planteja aquesta zona per totes aquelles edificacions existents que s’han de conservar i tenen 
alguna singularitat dins el nucli. Per tant requereixen unes condicions específiques que no es poden 
incloure dins els paràmetres de les altres zones (Clau 6*- Ordenació específica). 

Zones industrials 
Correspon als sòls destinats a acollir específicament les activitats industrials (Clau 7, zona 
industrial). 

Zones de serveis 
Referida bàsicament a les àrees d’hotel. Aquesta zona regularitza les volumetries dels hotels 
existents de forma singular per cadascun d’ells concretant-ne la seva possible ampliació i les seves 
particularitats especials. Per als hotels de nova creació es determinen unes condicions generals 
d’ordenació, i en el cas de l’àmbit de Sa Guarda, es planteja un pla de millora urbana a efectes de 
definir i estudiar amb més precisió la seva ordenació e integració en el lloc donada la seva situació 
que pot generat un impacte visual important. (Clau 8, zona de serveis). 

Habitatge de protecció 
El planejament urbanístic general o derivat, segons que correspongui, ha de determinar la localització 
concreta de les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública mitjançant la 
qualificació de terrenys destinats a aquesta finalitat. 
 
En compliment d’aquesta premissa, el POUM crea la subclau HP per a totes aquelles zones on es 
preveu habitatge de protecció. Aquest sufix identifica les condicions de protecció del sòl i el règim 
previst. 
 
A les zones de tipologia més compacta, claus 3 i 4, les edificacions per a aquest tipus d’habitatge 
mantindran les característiques de la zona aplicant amb una densitat diferent. Per altra banda, en el 
cas de preveure habitatge de protecció en emplaçaments envoltats de cases aïllades, s’ha optat per 
crear una tipologia en que la seva volumetria s’ha d’integrar i assimilar a les de l’entorn, amb una 
alçada màxima de PB+1 permetent però una major densitat.  

Dobles claus 
De manera excepcional, el POUM preveu la possibilitat que en un mateix solar convisquin dos o més 
usos. Aquesta casuística es pot donar preveient usos del subsòl diferents als atribuïts al sòl o 
preveient diferents usos en el sòl, sense especificar el percentatge corresponent a cadascun d’ells. 
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En ambdós casos el POUM estableix, en els plànols d’ordenació, les dues o més claus permeses en 
el solar, separant-les amb el símbol / si es tracta d’usos del sòl i amb el símbol – si es tracta d’ús del 
sòl i del subsòl. 
 
En el sòl no urbanitzable el POUM estableix les següents qualificacions: 

Sòl natural protegit 
El sòl natural protegit, clau 25, inclou tots els sòls considerats d’interès natural PEIN i que queden 
protegits pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del Cap de 
Creus, i uns sòl que corresponen a petites àrees al límit del sòl urbà que s’afegeixen a aquesta 
categoria amb la finalitat d’ajustar els límits del PEIN al perímetre del nucli urbà.   
 
Es distingeix 4 subzones que correspon amb les zones delimitades en l’espai terrestre del parc 
natural del Cap de Creus figuren als plànols de la sèrie  O.05 de qualificació del sòl no urbanitzable, i 
són: 
 
- Zona de reserva natural integral, clau 25a 
- Zona de paratge natural d’interès nacional, clau 25b 
- Zona de parc natural, clau 25c 
- Zona d’ordenació específica, clau 25d1 i clau 25d2 
 
El pla especial del parc natural del Cap de Creus en el terme municipal de Cadaqués qualifica com a 
zona d’ordenació específica els paratges de Perafita i Guillola (que conformen dos enclavaments 
inclosos en àmbits qualificats com a zona de parc natural) i l’àmbit de s’Agulla – es Camell (envoltat 
de zona de reserva natural integral). 
 
Aquests paratges es qualifiquen com a zona d’ordenació específica per tal d’adaptar el règim 
normatiu de la Llei 4/1998 i del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc 
natural de Cap de Creus aprovat definitivament el 20 de juny de 2006 (resolució Mah/2618/2006, de 
28 de juliol de 2006), a la realitat física i jurídica que presentaven els terrenys que hi són inclosos. 
 
Els dos primers corresponen als polígons de SNU qualificats de 6, Perafita i de 7, Guillola, en el PGO 
del municipi de Cadaqués, i tot i que pel que fa a la regulació d’usos compatibles i incompatibles en 
aquest sector, hi és d’aplicació el règim normatiu propi de la zona de parc natural (clau 4), les 
condicions d’edificació de l’anomenat sector de Guillola contemplaven la possibilitat d’admetre 
edificacions de nova planta destinades a l’ús d’habitatge d’acord amb la regulació establerta al 
planejament urbanístic municipal vigent en el moment de l’aprovació de la Llei 4/1998. 
 
La disposició transitòria sisena de la Llei 2/2002 d’Urbanisme establia un termini de tres anys per 
continuar tramitant d’acord amb la normativa anterior les sol·licituds de llicència en àmbits provinents 
de processos de parcel·lació rústica específicament reconeguts pel planejament general en vigor, en 
el règim de sòl no urbanitzable. Aquest era el cas de Perafita i Guillola. Havent transcorregut amb 
escreix aquest termini, les autoritzacions en sòl no urbanitzable s’han d’ajustar als aspectes 
substantius i formals regulats pels articles 47 al 54 de l’esmentada llei, que s’han mantingut en les 
successives lleis d’urbanisme i que limiten en sòl no urbanitzable la possibilitat d’admetre edificacions 
de nova planta destinades a habitatge només quan estan associats a explotacions rústiques. 
 
El POUM proposa que sobre aquestes zones s’apliqui la regulació de la qualificació de parc natural. 
 
L’altra zona d’ordenació específica en el terme municipal de Cadaqués és la de s’Agulla - es Camell, i 
estava ocupada per les edificacions  instal·lacions residencials d’ús turístic del Club Mediterranée, 
que han estat objecte d’una actuació de demolició total de les edificacions i retirada dels materials 
d’enderroc per retornar l’espai a l’estat anterior a la construcció. El POUM proposa que sobre aquesta 
zona s’apliqui la regulació de la qualificació de  zona de reserva natural integral. 
 
Als efectes de determinar la situació física de les zones d’ordenació específica que estableix el pla 
especial del parc natural del Cap de Creus, el POUM incorpora una relació de les edificacions 
existents en aquests paratges, segons l’inventari elaborat per encàrrec de l’òrgan gestor del parc. El 
fet d’estar inclòs en aquesta relació no pressuposa que les edificacions comptin amb la deguda 
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cobertura jurídica, ni comporta tampoc efectes en la seva situació legal, sinó que només es pretén 
documentar la situació física en aquests àmbits en el moment de l’aprovació d’aquest POUM. 

Sòl de valor natural i de connexió  
Els sòl de valor natural i de connexió, clau 24, compresos entre el límit del sòl urbà i urbanitzable 
de Cadaqués i els límits del parc natural, inclouen tots aquells sòls que queden protegits amb la clau 
C1 pel PDUSC i segons el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines que els recull com a 
espais oberts de protecció especial.  

Sòl rústic   
El sòl rústic, clau 20, comprèn els terrenys, que pel seu valor paisatgístic no s’han d’incorporar al sòl 
urbà o urbanitzable. Comprèn una franja de sòl situat entre la carretera d’accés al Cap de Creus i 
l’antic embarcador de la badia de Portlligat que mai no s’ha desenvolupat i cal mantenir el caràcter de 
sòl no urbanitzable, tot combinant l’objectiu de preservar aquest paratge de l’edificació urbana amb el 
de facilitar-hi l’accés, mitjançant l’ordenació de zones d’aparcament i de serveis lligades amb 
l’execució d’un nou accés a la badia de Portlligat des de la carretera.   
 
Està previst la delimitació d’un Pla especial urbanístic de l’àmbit de Portlligat amb l’objectiu principal 
de definir els usos i els criteris paisatgístics de recuperació i protecció de l’àmbit. Els usos admesos 
hauran de ser temporals i relacionats amb l’oci i el lleure. La seva gestió haurà de ser municipal per 
tal de garantir la seva temporalitat.  
 
S’establiran uns criteris paisatgístics per tal de protegir el paratge de Portlligat i controlar les 
actuacions que es duguin a terme. També es preveu un espai d’aparcament relacionat amb la 
carretera de Portlligat, flexibilitzant el seu ús i tenint en compte la doble temporalitat de Cadaqués. 
 

 
 

PROPOSTA D’ORDENACIO  

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués  APROVACIÓ INICIAL. Juliol 2013 46

7. GESTIÓ DEL PLA 
 
L’atenció a la gestió del Pla és una característica comuna dels treballs del planejament del municipi 
on la principal finalitat és la revisió del Pla del 86. Si en aquell moment una de les prioritats era un 
endreçament general del municipi, en el moment actual l’atenció a la gestió esdevé una eina clau en 
l’avaluació de les capacitats de portar a terme aquelles previsions anteriors dins el marc actual 
conjuntament amb les propostes del nou planejament. 
 
Aquesta atenció pren major significació en el marc d’una nova legalitat que pren noves cotes i nove 
alternatives en el camp de l’habitatge, en el camp del reequipament del municipi i,  en definitiva, en la 
construcció d’un projecte comú amb major quotes de qualitat urbana. 
 
D’aquest nou marc legal cal destacar tres aspectes que es poden considerar substancialment 
diferents respecte l’antic marc legal de referència on s’ubicava el PGOU: 
 

1. L’obligació de la cessió de sòls amb aprofitament urbanístic en els sectors de sòl urbà 
en funció de la generació de plusvàlues i dels increments d’aprofitament que es 
determinen en el nou planejament respecte el planejament que es revisa.  

 
2. L’ampliació dels sòls destinats a sistemes urbanístics que, inclosos en un Polígon 

d’Actuació poden ser objecte de cessió obligatòria i gratuïta, ja en el marc anterior 
venien restringits als espais lliures i a determinats tipus d’equipament,sempre de 
caràcter local i al servei de la unitat de gestió delimitada.  

 
3. La reserva, per a la construcció d'habitatges de protecció pública. 

 
La delimitació dels àmbits de planejament responen principalment a la voluntat de transformació dels 
teixits centrals obsolets i a la proposta de nous creixements, ja plantejats en l’antic planejament, 
vinculats a la reorganització del sector de Caials i de Port-lligat, on es concentren les grans 
actuacions del Pla. 
 
El POUM proposa en sòl urbà 27 Polígons d’actuació urbanística (PAU), amb un total de 307.856m2 
de sòl, i 7 Plans de millora urbana (PMU), amb un total de 69.831m2 de sòl. En sòl urbanitzable es 
proposen 7 sector delimitats (PPU), amb un total de 511.843m2 de sòl, i dos sectors de sòl 
urbanitzable no delimitat amb una superfície total de 203.784 m2 de sòl. 
 
El Pla preveu també la redacció de dos Plans Especials (PE) un en sòl urbà i l’altre en sòl no 
urbanitzable en l’àmbit de la Plana de Port Lligat. El POUM recull també el Pla Especial Urbanístic del 
Conjunt Històric de Cadaqués (PEUCH) 
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              PROPOSTA SECTORS I POLÍGONS 
 
 
 

 

 

 

 

7.1. Polígons d’actuació urbanística  
 
Els polígons d’actuació urbanística són els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió 
urbanística integrada, entenent com a tal el conjunt d’actuacions per repartir equitativament els 
beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística i per executar o completar les obres i els 
serveis urbanístics necessaris.  
 
El POUM delimita els 27 polígons d’actuació que a continuació es detallen, establint per a cadascun 
d’ells les determinacions següents: 
 

1. Es detalla l’ordenació urbanística del sòl i es fixa els paràmetres urbanístics necessaris per a 
l’atorgament de llicències d’edificació, establint les determinacions adients conforme la Llei 
d’Urbanisme pel que fa l’ordenació de volums. 

 
2. Es precisa conforme determina la Llei les característiques i el traçat de les obres 

d’urbanització bàsiques. 
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3. Es concreta el sistema d’actuació previst essent la reparcel·lació el més comú en les seves 
diferents modalitats. 
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SECTORS EN SÒL URBÀ 
 
Polígons d’actuació urbanística (PAU) 
 

comercial hoteler total lliure HPP
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2st) (m2st) total Lliure HPP (ut)

PAU-1 La Pineda SUNC 2 1 15.706 13.231 84% 1.620 10% - 855 5% - - - - - 3.899          3.899          - 11        11        -

PAU-2 Carrer Eugeni d'Ors SUC 2 1 5.253 5.081 97% 172 3% - - - - - - - 1.434          1.434          - 7          7          -

PAU-3 Carrer Trilla SUNC 1 1 621 316 51% 305 49% - - - - - - - 660             660             - 6          6          -

PAU-4 Sa Tarongeta 1a SUNC 1 1 2.987 1.763 59% 1.027 34% - 169 6% 28 1% - - - - 5.765          5.765          - 57        57        -

PAU-5 Sa Tarongeta 1b SUNC 1 1 1.009 955 95% 54 5% - - - - - - 1.444          1.087          1.087          - 10        10        -

PAU-6 Sa Tarongeta 1c SUNC 1 2 4.382 3.042 69% 1.340 31% - - - - - 2.366          - 5.521          5.521          - 55        55        -

PAU-7 Rierassa 1 SUC 1 1 488 293 60% 195 40% - - - - - - - 1.172          1.172          - 11        11        -

PAU-8 Rierassa 2 SUC 1 1 629 566 90% 63 10% - - - - - - - 2.264          2.264          - 22        22        -

PAU-9 Rierassa 3 SUC 1 - 940 758 81% 181 19% - - - - - - - existent existent - existent existent -

PAU-10 Sa Guarda 2 SUNC 2 2 4.283 3.744 87% 539 13% - - - - - - - 936             936             - 2          2          -

PAU-11 Es vigilant SUNC 1 1 818 486 59% 322 39% - - 10 1% - - - - 1.471          1.471          - 14        14        -

PAU-12 Castell Sant Jaume SUNC 1 1 3.650 1.769 48% 1.035 28% 65 2% 781 21% - - - - - 1.460          1.460          - 10        10        -

PAU-13 C. Josep Maria Prim SUC 1 2 1.185 866 73% 319 27% - - - - - - - 864             864             - 8            8            -

PAU-14 Puig d'en Sanés SUNC 2 2 38.563 26.223 68% 4.628 12% - 7.713 20% - - - - - 8.484          8.484          - 24        24        -

PAU-15 Ses Oliveres SUNC 2 2 6.619 5.457 82% 291 4% - 871 13% - - - - - 1.690          1.690          - 6          6          -

PAU-16 Carrer Migjorn SUNC 2 2 3.666 2.768 76% 577 16% - 321 9% - - - - - 1.384          969             415             30% 12        8          4          

PAU-17 Carrer Solitari SUC 2 1 2.388 1.956 82% 432 18% - - - - - - - 685             685             - 4          4          -

PAU-18 S'Oliguera 3 SUNC 2 1 12.199 8.653 71% 1.179 10% 1.095 9% 1.235 10% - 37 0% - - - 3.112          3.112          - 16        16        -

PAU-19 S'Oliguera 4 SUNC 2 2 10.675 9.386 88% 1.014 9% 258 2% - - 17 0% - - - 3.285          3.285          - 14        14        -

PAU-20 Caials 2 SUNC 2 1 26.991 15.848 59% 3.525 13% - 7.618 28% - - - - - 5.550          5.550          - 31        31        -

PAU-21 Carpediem club SUNC 1 2 18.329 16.174 88% 977 5% - 1.178 6% - - - - 4.440          1.800          1.080          720             40% 18        10        8          
PAU-22 Quatre camins sud 1 SUNC 2 2 41.108 29.142 71% 2.768 7% - 7.650 19% - 13 0% 1.535 4% - - 2.914          2.914          - 6          6          -
PAU-23 Quatre camins sud 2 SUNC - 20.732 10.573 51% 245 1% 1.481 7% 7.537 36% - - 896 4% - 2.000          - - - - - -

PAU-24 Platja de s'Alqueria 1 SUNC 2 2 8.062 3.638 45% - - 4.424 55% - - - - - 1.273          1.273          - 6          6          -

PAU-25 Platja de s'Alqueria 2 SUNC 2 2 17.283 14.750 85% 907 5% - 1.626 9% - - - - - 4.575          4.575          - 9          9          -

PAU-26 Puig de Sa Guineu SUNC 2 2 49.527 43.351 88% 3.308 7% 694 1% 2.174 4% - - - - - 4.758          4.758          - 10        10        -

PAU-27 L'Heretat SUC 1 1 9.764 5.818 60% 1.878 19% - 1.587 16% 481 5% - - - - existent existent - existent existent -

TOTAL PAU 307.856     226.607     28.901       3.593         45.739       519            67              2.431         2.366       7.884       66.043     64.908     1.135       369      357      12        

Densitat

PROPOSTA

 tipus 
residencial TOTAL Sistema hidrogràficsòl privatclassificació  sexxeni 

ÀMBIT
SOSTRE

usos sostre
residencialserveis tècnicsAparcament Espais lliures

SUPERFÍCIE SÒL

Equipamentssistema viari

 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués  APROVACIÓ INICIAL. Juliol 2013 52

7.2. Plans de millora urbana 
Els plans de millora urbana tenen per objecte en sòl urbà no consolidat, de completar el teixit urbà o 
bé d'acomplir operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació urbana, de 
transformació d'usos, de reurbanització, d'ordenació del subsòl o de sanejament de poblacions i altres 
de similars. En el sòl urbà consolidat, de completar o acabar la urbanització, en els termes 
assenyalats per la lletra b de l'article 30, i regular la composició volumètrica i de façanes. 
 
El POUM defineix 7 plans de millora urbana (PMU) que es detallen tot seguit. 
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SECTORS EN SÒL URBÀ 
 
Plans de millora urbana (PMU) 
 

comercial hoteler total lliure HPP
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2st) (m2st) total Lliure HPP (ut)

PMU-1 Pla d'en Llorenç SUNC - 1 2.815 1.830 65% - - 619 22% - 394 14% - - - -

PMU-2 ctra. Port Lligat 1 SUNC 1 2 9.273 4.173 45% - 1.391 15% 464 5% - - - 5.333          3.180          1.620          30% 48 30 18

PMU-3 Sa Tarongeta 3 SUNC mixte 1 3.376 1.688 50% 844 25% - 844 25% - - - 671             - 4.919          2.952          1.968          40% 52 30 22

PMU-4 Illa Pg. Miquel Rosset SUC 1 1 1.130 542 48% 407 36% - 181 16% - - - - - 950             950             - 9 9 -

PMU-5 Es Colom SUC 2 1 4.106 4.106 100% - - - - - - - - 1.276          1.276          - 8 8 -

PMU-6 Camp de futbol SUNC mixte 1 35.498 10.649 30% - - 7.100 20% 9.939 28% - - - - 8.520          5.964          2.556          30% 60 28 32

PMU-7 Platja Confitera 1 SUNC 2 1 13.633 10.906 80% 1.636 12% 1.091 8% - - - - - - 3.817          3.017          800             21% 31 23 8

TOTAL PMU 69.831       33.895       2.887         1.091         10.135       10.403       394            -                 671          -               24.815     17.338     6.944       209 128      80

 tipus 
residencial TOTAL

35% viari + hidrogràfic

SUPERFÍCIE SÒL

35% viari + hidrogràfic

ÀMBIT

PROPOSTA

classificació
usos sostre Densitat

residencial sexxeni 

SOSTRE

sòl privat sistema viari Aparcament Espais lliures Equipaments serveis tècnics Sistema hidrogràfic
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7.3. Plans parcials urbanístics 
 
Inicialment el Pla General del 1986 preveia 20 sectors en sòl urbanitzable, 15 dels quals en sòl 
urbanitzable programat. Durant el període de vigència del PGOU, tres s’han executar i cinc han estat 
desclassificats  pel Pla Director del Sistema Costaner (PDUSC).  En l’actualitat resten 10 sectors per 
executar, dels quals tres ja han estat aprovats definitivament (antic PP-6, PP-8 i PP-11), un altre s’ha 
desenvolupat i executat parcialment (antic PP-9.1), un està en fase de tramitació (antic PP-10), un 
altre ha estat suspès (PP-1) i el PP-12 subsector 2 ha estat recentment anul·lat per sentència, restant 
encara l’altre subsector per desenvolupar. 
 
Dels 5 sectors de sòl urbanitzable no programat el PDUSC en manté classificat el sector SUNP-4 del 
Càmping. El present POUM considera que aquest sector, per les seves característiques i el seu 
emplaçament immers en la trama urbana, passi a classificar-se de sòl urbà no consolidat, delimitat 
dins d’un sector de Pla de Millora Urbana (PMU-6) discontinu conjuntament amb el sòls que ocupa 
l’actual camp de futbol per tal que concreti l’ordenació definitiva. 
 
Respecte els antics PP-7 Quatre Camins Nord i PP-8 Quatre Camins Sud, el POUM planteja unificar-
los en un únic sector no delimitat que comprèn tot l’àmbit del PP-7 i la part del PP-8 situada a la 
vessant nord-est cap a Portlligat. La resta del sector PP-7, és una zona on ja està ocupada per 
nombroses edificacions amb cases aïllades de parcel·la gran, i a més en troba en continuïtat amb sòls 
urbans, per la qual cosa  el POUM ha considerat separar aquests sòls del sector inicial i classificar-los 
de sòl urbà no consolidat.  
 
El PP-1 El Llané es deixa com a un sòl urbanitzable no delimitat en el POUM, i per tant preveient que 
el desenvolupament dels creixements a Cadaqués es faran a Caials i establint el seu 
desenvolupament a més llarg termini. 
 
I per últim, respecte el sector 15, corresponent a l’Embarcador de Portlligat, el PGOU preveia el seu 
desenvolupament a través d’un Pla Especial en sòl urbanitzable i ara el POUM el classifica en sòl no 
urbanitzable tenint en compte que el que es pretén és recuperar aquest paratge. 
 
Per tant el POUM no crea més sectors dels definits en el PGOU, sinó que acaba concretant 7 sectors 
delimitats de Pla Parcial, recollint els antics sectors aprovats i no executats o bé que no han tingut cap 
tramitació i resten per desenvolupar i delimita, i també 2 sectors urbanitzables no delimitats: 
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SECTORS EN SOL UBANITZABLE DELIMITAT 
 

comercial hoteler total lliure HPP
(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2st) (m2st) total Lliure HPP (ut)

SUD-1 Sa Guarda SUD 2 1 148.219 66.123 45% 17.786 12% - 54.841 37% 10.375 7% - - - 4.089          18.144        18.144        - 104 104 -

SUD-2 Turó de Calders SUD 2 1 101.768 61.061 60% 17.301 17% - 17.301 17% 6.106 6% - - - - 11.652        11.652        - 61 61 -

SUD-3 S'Oliguera 1 SUD 1 1  2 81.161 47.982 59% 12.174 15% - 12.929 16% 8.076 10% - - - - 10.551        10.551        - 60 60 -

SUD-4 S'Oliguera 2 SUD 1 1  2 34.276 23.812 69% 5.121 15% - 5.347 16% - - - - 5.141          5.141          - 25 25 -

SUD-5 Racó d'es Calders SUD 2 2 53.873 32.324 60% 7.003 13% - 11.852 22% 2.694 5% - - - - 5.387          3.771          1.616          30% 32 22 10

SUD-6 Caials 4 SUD 2 2 39.119 27.383 70% - 1.174 3% 10.562 27% - - - - - 3.912          2.738          1.174          30% 20 12 8

SUD-7 Portlligat 1 SUD 2 1 53.427 15.227 29% 1.015 2% - 37.185 70% - - - - - 3.206          3.206          - 6 6 -

TOTAL sòl urbanitzable 511.843     273.912     60.400       1.174         150.017     27.251       -                 -               4.089       57.994     55.204     2.790       308 290      18

Equipaments serveis tècnics Sistema hidrogràfic

SUPERFÍCIE SÒL

sistema viari
Densitat

PROPOSTA

classificació  tipus 
residencial Espais lliuresTOTAL zones Aparcament sexxeni 

ÀMBIT

residencial
usos sostre

SOSTRE

 
 
 
SECTORS EN SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT  
 

TOTAL
(m2)

SND-1 El Llané SUND 36.625

SND-2 Quatre camins SUND 167.159

TOTAL sòl urbanitzable no programat 203.784     

classificacióÀMBIT
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Justificació edificabilitat bruta màxima dels sectors de sòl urbanitzable 
 
Cal assenyalar que el PDUSC estableix pels sectors urbanitzables objecte de transformació, una 
edificabilitat bruta no superior a la mitjana assignada pel planejament general del conjunt del sòl 
urbanitzable en tot el municipi (art.18 del PDUSC), i que recull de la llei de costes. 
 
En aquest sentit, per tal de justificar l’edificabilitat en el POUM s’han fet els càlculs sobre les 
previsions del planejament vigent, i tenint en compte els sectors urbanitzables del PGOU (inclòs el 
sector industrial). El resultat d’aquesta mitja com es comprova en el quadre adjunt, donant com a 
resultat que l’edificabilitat promig de Cadaqués és de 0,16m²st/m²sòl.  
 
El POUM va més enllà i disminueix aquest valor que el fixa en un coeficient d’edificabilitat màxima de 
0,13m²st/m²sòl, de manera que cap sector superi aquest coeficient brut de sostre, i per tant ajusta el 
sostre d’aquells sectors urbanitzables no desenvolupats durant aquests anys, i que el PGOU del 86 
els atorgava un aprofitament urbanístic superior a aquest valor. En d’altres casos es manté  
l’edificabilitat dels sectors establerts en el planejament vigent amb una edificabilitat de 
0,10m²st/m²sòl. 
 
Cal assenyalar que, en aquells sectors que tenen una morfologia particular, fortes pendents 
topogràfiques i que la seva situació resulta molt visible i amb un important grau de protecció de 
l’impacte visual, el POUM atorga una edificabilitat baixa, del 0,06m²st/m²sòl, per tal de preservar 
d’edificació i protegir al màxim aquests indrets. 
 
D’altra banda cal fer esment al fet que els sectors SUD-1 Sa Guarda, aprovat el 2010, i SUD-4 
S’Oliguera-2 matenen  una edificabilitat de 0,15m²st/m²sòl, superior a l’establerta pel POUM, per 
l’avançat estat dels tràmits.  
 
 
CALCUL EDIFICABILITAT BRUTA DELS SECTORS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ SITUATS A LA ZONA D'INFLUENCIA (MITJANA DEL CONJUNT DE SUD DE TOT EL MUNICIPI)

dades PGOU (es tenen en compte tots els sectors)

P.P. Nom Sup. Bruta Densitat 
bruta

Edificabilitat 
bruta màxima

Parcel·la 
mínima

Alçada 
nombre 

Ocupació 
Vivenda 

Edificabilitat 
vivenda 

Edificabilitat 
vivenda 

Densitat 
neta Densitat Total 

habitatges SOSTRE

Viv.Ha   m2 / m2 % neta m2
Has.         m2 viv.aparion Nombre

1 El Llané 3,48 7 0,15 --- P. baixa --- --- --- --- --- 24 5.220,00
2 Pla d’en Llorens 4,1 --- 1,45 200 P. baixa --- -- --- --- --- --- 59.450,00
5 Sòl de l’Engirol 2,56 15 0,25 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- --- 38 6.400,00
6 Sa Guarda 15 7 0,15 --- P. baixa --- --- --- --- --- 105 22.500,00

Quatre camins Nord 12,98 12,98 2 0,08 26 10.384,00
Area A 5,77 4000 P. baixa 10 0,1 0,1 2,5 2,5
Area B 7,21 --- P. baixa --- --- --- --- ---

8 Quatre camins Sud 13 2 0,08 4000 P. baixa 10 0,1 0,1 2,5 2,5 26 10.400,00
Port-Lligat 23,94 23,94 2 0,08 47 19.152,00
Area A 4,97 4000 P. baixa 10 0,1 0,1 2,5 2,5
Area B-Zona 1 11,84 --- P. baixa --- --- --- --- ---
Area B-Zona 2 7,13 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- ---

10 S’Oliguera 1 7,92 7 0,15 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- --- 55 11.880,00
Turó d’es Calders 10,25 10,25 6 0,13 61 13.325,00
Area A 0,95 4000 P. baixa 10 0,1 0,1 2,5 2,5
Area B-Zona 1 5,02 --- P. baixa --- --- --- --- ---
Area B-Zona 2 4,28 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- ---

12 S’Oliguera 2 4,44 7 0,15 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- --- 31 6.660,00
Racó d’es Calders 5,12 5,12 5 0,1 25 5.120,00
Area A 2,59 4000 P. baixa 10 0,1 0,1 2,5 2,5
Area B 2,53 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- ---
Caials 4 5,4 5,4 5 0,1 27 5.400,00
Area A 1,59 4000 P. baixa 10 0,1 0,1 2,5 2,5
Area B 3,81 --- P.B.+P.P. --- --- --- --- ---

total 1.081.900,00 0,1626 465 175.891,00

14

7

9

11

13

 

7.4. Plans especials 
 
Finalment, pel que fa als sectors en sòl urbà, el POUM delimita un Pla Especial en sòl urbà que 
avarca tot el perímetre de la Riera de Sant Vicenç, a part del Pla Especial existent del Conjunt Històric 
(PEUCHC) que es recull íntegrament en el POUM i l’àmbit del Pla especial urbanístic de la Plana de 
Port Lligat en sòl no urbanitzable. 
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PEU -1 Pla Especial de la Riera 
 
L’àmbit del Pla Especial inclou tot l’espai propi de la riera i part dels àmbits adjacents i dels polígons 
d’actuació que es relacionen amb aquest espai, en concret: PAU-3 carrer Trilla;  PAU-4 sa Tarongeta-
1a;  PAU-6 sa Tarongeta-1c; PAU-11 es Vigilant; PMU-3 sa Tarongeta-3. També inclou aquells sòls 
que comprenen els espais d’aparcament a l’entrada del poble concessionats a SABA, situats  a banda 
i banda de la riera. 
 
L’objectiu principal d’aquest Pla especial és estudiar una proposta conjunta de tot aquest àmbit per tal 
de solucionar de manera unitària la urbanització dels diferents espais vinculats a la riera, buscant la 
seva relació i continuïtat, d’acord amb les línies projectuals definides anteriorment en el projecte del 
nou eix de la riera. 
 
Aquesta proposta ha de tenir els següents objectius: 
 

- Estudi de la secció de la riera tenint en compte els desnivells existents així com els 
accessos actuals 

- Estudi de la secció de la riera segons l’estudi d’inundabilitat i els informes que 
determini l’ACA 

- Resoldre el tema de l’aparcament 
- Integrar els diferents espais lliures delimitats en els PAU i PMU amb la secció general 

de la riera, resolent les diferències de cota i continuïtat de l’espai. 
- Definir criteris d’integració paisatgística i d’ordenació a través de materials, vegetació, 

configuració dels espais comuns, elements a preservar..... 
- Establir els usos de cada espai.  
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8. LES XARXES D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS TÈCNICS 

8.1. Energia 
 
Diagnosi dels dèficits existents  

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 lEmbarcador. 

Proposta 

Les principals propostes que es fan són referents al soterrament de línies que actualment són aèries, i 
a l’execució d’altres línies per a donar subministrament als nous sectors. 

Les propostes són: 

- La línia aèria creua l’antic Sector PP El Llané, i que uneix les estacions transformadores 18749 i 
18707 es proposa que es soterri seguint el carrer Rec de Palau i el carrer Doctor Bertomeu. 

- La línia aèria que creua l’antic PERI Sa Guarda 2, la UA Sa Guarda 1 i l’antic Sector PP Sa Guarda 
es soterrarà, tal i com està previst en el pla parcial aprovat de l’antic Sector Sa Guarda seguint la 
vialitat prevista i creant dues estacions transformadores noves en la part de l’antic Sector PP Sa 
Guarda, per poder donar subministrament a aquest nou sector. 

- La línia aèria que creua l’antic Sector PP Quatre Camins Nord es proposa que es soterri seguint la 
carretera de Cadaqués a Portlligat, fins que enllaci amb la línia aèria de 6kV. 

- La línia aèria que passa per la nova zona esportiva PMU-3 Camp de Futbol es proposa que es 
soterri seguint l’avinguda Salvador Dalí. 

- La línia aèria que creua l’antic Sector PP Quatre Camins Sud es proposa que es soterri seguint la 
carretera de Cadaqués al Cap de Creus, fins enllaçar amb el tram ja soterrat del carrer de Cap d’en 
Roig. 

- La línia que creua l’antic Sector PP Turó dels Calders és soterrada en la major part del seu 
recorregut, però es proposa que es soterri el tram nord que discorre aeri per l’avinguda de Sant 
Baldiri. 

- La línia que creua l’antic Sector PP l’Oliguera 1, que arriba a l’estació transformadora EM 18709, es 
proposa que es soterri seguint la xarxa de camins existents. 
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8.2. Telecomunicacions 
 
Diagnosi dels dèficits existents, previsions i infraestructures futures 
 
S’ha constatat l’existència al municipi de diverses infraestructures que presenten diferents 
irregularitats en la seva situació administrativa tal i com se n’ha deixat constància anteriorment. 
 
Atenent a que aquestes irregularitats no són qüestions puntuals sinó generals i atenent també a la 
manifesta necessitat dels serveis que presten aquestes infraestructures, el POUM preveu un procés 
de regularització en un termini de dotze mesos. Superat aquest termini, les instal·lacions que restin 
sense la corresponent autorització seran considerades a tots els efectes com a irregulars i 
l’Ajuntament podrà iniciar els tràmits oportuns per al seu desmantellament. 
 
El reconeixement que fa el POUM a aquestes situacions irregulars no pressuposa en cap cas el 
reconeixement a tals instal·lacions, les quals s’hauran de regularitzar atenent a la normativa sectorial 
que sigui vigent en el moment de la seva autorització i a la que estableix aquest POUM. 
 
Igualment, altres situacions irregulars en matèria de telecomunicacions que no hagin estat detectades 
o recollides en aquesta memòria podran acollir-se a aquest procés de regularització restant igualment 
afectades pel desmantellament si no superen el procés de regularització o si ni tan sol l’inicien. 

8.2.1.  Instal·lacions de radiocomunicació 

Telefonia mòbil 
 
Identificació de dèficits del servei 

 
Segons el plànol de cobertura 112 (veure capítol 4.4.3.1.1) tan sols un 15% del municipi (409 ha) 
resta sense servei de telefonia mòbil.  

 
 
 
Il∙lustració  1.  Àrees  sense  servei  de  telefonia  mòbil  al 
municipi  de  Cadaqués  (Font:  Centre  de 
Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la  Informació.  Any 
2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pel que respecte a la situació administrativa de les infraestructures de telefonia mòbil es considera 
necessària una regulació de la seva situació, doncs la majoria de les instal·lacions no tenen llicència o 
tenen llicència per silenci administratiu (veure taula 2). La regulació de les llicències ambientals de les 
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instal·lacions de telefonia mòbil és bàsica per a una correcta ordenació de les telecomunicacions al 
municipi.  
 
Per altra banda, s’han detectat contradiccions respecte al terme municipal on s’ubica la torre 
gestionada per TRADIA situada a les coordenades UTM X: 520.615 Y: 4.683.455. Això suposa una 
irregularitat a l’hora de demanar les llicencies d’activitats, doncs cal sol·licitar les llicències al municipi 
amb competències i s’ha constat que hi ha llicències sol·licitades tant a l’Ajuntament de Cadaquès 
com a l’Ajuntament de Port de la Selva.  
Aquestes contradiccions i la conformitat per part dels dos Ajuntaments alhora d’atorgar les llicències, 
comporten una irregularitat en la concessió de les llicències. Cal que aquestes contradiccions es 
resolguin el més aviat possible per a legalitzar i regular totes les llicències de les instal·lacions de 
radiocomunicació del municipi de Cadaqués. 

 
Previsió de futures necessitats  

 
No es disposa d’informació de les necessitats futures dels operadors respecte a les infraestructures 
de telefonia mòbil així com de la necessitat o no d’ampliació del servei, a excepció de l’operador Xfera 
(Yoigo). Aquest operador, a part de l’antena existent situada a la Plaça Torre des Boig, 10, no té 
previsió d’ampliar a curt termini el nombre d’instal·lacions. 
 
Cal tenir en compte que l'adveniment de nous serveis de dades en mobilitat o de noves tecnologies fa 
preveure la necessitat d'una major capacitat que pot comportar a Cadaqués un major nombre 
d'antenes  

 
Determinació dels espais sensibles segons l’ordre CTE/23/2020 i el Decret 148/2001 

 
Segons l’annex II del Decret 148/2001 es consideren espais sensibles els espais oberts dels 
centres docents i d’establiments que acullin de manera regular població en edat escolar, sobre 
els quals el paral·lelepípede de protecció ordinari de 10x4x6 metres passa a ser de 50x20x30 metres.  

 

 
 

Il∙lustració 2. Paral∙lelepípede de protecció. Distàncies en la direcció de màxima radiació de l’antena (Font: Decret 148/2001) 

 

Segons l’Ordre CTE/23/2020 es consideren espais sensibles les escoles bressol, centres d’educació 
infantil, primària, centres d’ensenyança obligatòria, centres de salut, hospitals, parcs públics i 
residencies o centres geriàtrics, en els quals es podrà justificar la minimització dels nivells d’exposició 
sobre els mateixos, segons el previst en l’article 8.7 del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre. 
 
En les autoritzacions de noves estacions de radiocomunicació o en la regularització de les existents 
caldrà tenir en compte la presència d'espais sensibles o la seva previsió en aquest Pla.  
 
En concret, els espais sensibles segons el Decret 148/2001, tant els existents com els previstos pel 
Pla són els següents: 
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Qualificació Espais sensibles existents Espais sensibles previstos 

Equipaments 
docents: 
 

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

- Escola de primària  
En el sector “S’Oliguera-1” (antic PP-
10). 

Equipaments 
sanitaris: 

- Centre d’Assistència Primària 
- Hospital Residència Geriàtrica 

- Centre d’Atenció primària  
En el sector “Caials-4” (antic PP-14) 

- Equipaments sanitaris  
En el sector “Sa Guarda” (antic PP-6)  

Zones verdes - Espais lliures classificats com a 
zones verdes urbanes 

- Espais lliures classificats com a zones 
verdes urbanes 

Per 
determinar  

- Possibilitats d’escola de bressol o 
geriàtric  
En el sector “S’Oliguera-2” (antic PP-
12)  

- Possibilitats de geriàtric o Escola de 
Natura relacionada amb el Parc 
Natural  
En el sector “Racó des Calders” (antic 
PP-13). 

Taula 1. Espais sensibles segons el Decret 148/2001 existents i previstos al municipi de Cadaqués 

 
 
L'adveniment de qualsevol nou espai sensible, ja sigui per la sol·licitud d'un particular o d'una 
administració pública, comportarà la revisió de les condicions de les autoritzacions existents. La 
instal·lació s'haurà d'ajustar al seu nou entorn a la posta en funcionament efectiva del nou espai 
sensible preveient en tot cas un termini màxim de sis mesos per a l'adaptació. 

Televisió Digital Terrestre (TDT), Ràdio i Banda Ampla Rural (BAR) 
 
Identificació de dèficits del servei 
 
Malgrat el plànol de cobertura de TDT (veure il·lustració 3) indica que aproximadament el 75% del 
territori de Cadaqués té servei (el plànol de cobertura és el resultat de simulacions fetes por 
ordinador, per la qual cosa la informació és orientativa), és té constància que el servei de TDT no es 
rep correctament. Això pot ser degut a que hi ha zones d’ombra on el senyal no arriba correctament, 
que el centre transmissor no ofereixi l'adequada cobertura o que les instal·lacions receptores 
presentin algunes deficiències. Seria convenient la realització d'un estudi de cobertura per part del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que pugui aclarir l'origen 
d'aquestes deficiències i orientar sobre les solucions a adoptar.  
 
Pel que respecte al servei de ràdio i BAR no es disposa d’informació sobre la qualitat del servei al 
municipi, fet que no permet identificar deficiències tot i que no se n'han apreciat sobre el terreny. 
 
Tal i com es comenta el l’apartat A) del capítol 4.4.3.2.1, hi ha discrepàncies sobre a quin municipi 
pertany la torre gestionada per TRADIA, fet que suposa una irregularitat en la concessió de les 
llicències. 
 
Previsió de futures necessitats  
 
No es disposa d’informació respecte a les possibles necessitats futures dels operadors. 

8.2.2.  Instal·lacions de telecomunicacions per cable  

Telefonia fixa i banda ampla  
 
Identificació de dèficits de la xarxa 
 
No es disposa de dades respecte a l’operador Al-Pi. 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cadaqués  APROVACIÓ INICIAL. Juliol 2013 62

 
La central de Telefónica de Espanya SAU al municipi de Cadaqués es troba actualment tancada a la 
contractació d’ADSL i en general de Banda Ampla fixa donat que el seu sistema de transmissió (ràdio 
enllaç entre Cadaqués i Empuriabrava amb el suport d’un doble mirall al cim del Pení) es troba 
absolutament saturada. A causa d’aquesta saturació, el servei pateix talls ocasionals per a les línies 
existents. Aquesta situació es considera greu i urgeix una millora de l'ample de banda de transport 
fins a la central de Cadaqués  
 
Infraestructura projectada a curt termini i previsió de futures necessitats 
 
No es disposa de dades respecte a l’operador Al-Pi. 
 
L’operador ONO, que actualment no opera al municipi, no té previst a curt termini desplegar els servei 
de telefonia fixa i internet a Cadaqués. 
 
Telefónica de Espanya SAU té previst estendre un cable de fibra òptica entre Cadaqués i el cim del 
Pení, des d’on es connectaria a la central telefònica de Roses mitjançant fibra òptica ja existent.  
 
El recorregut previst per a l’estesa de cable és el següent:  
 

- Un primer tram entre la central telefònica de Cadaqués i l’inici del Camí de l’Aigua. 
- Un segon tram que ressegueix el Camí de l’Aigua fins a l’encreuament amb la carretera de 

Roses al Port de la Selva. 
- Un tercer tram des de l’encreuament anterior fins al puig del Pení. 

Fibra òptica fins a la llar 
 

Davant la nova regulació prevista en relació a l'accés ultraràpid fins als edificis (FTTH i d'altres) es fa 
imprescindible que la regulació faciliti aquest tipus de desplegament de manera ordenada i el més 
aviat possible i sense dificultats. En aquest sentit caldrà adoptar totes les mesures adequades per 
detectar possibles barreres a aquest desplegament i incorporar les correccions precises per al seu 
eficient desplegament. 

TV per cable 
 

 Identificació de dèficits de la xarxa 
 

No es disposa d’informació sobre la xarxa de TV per cable. Es desconeix l’abast de la xarxa o el 
traçat i distribució de la mateixa. 
 
Previsió de futures necessitats 
 

No es disposa d’informació sobre les futures necessitats previstes per Cadaqués cable respecte al 
municipi de Cadaqués. 

Mesures per a l’extensió d’infraestructures de telecomunicacions (MEITel) 
 

El Govern de la Generalitat va adoptar el juny de 2008 l’Acord de Govern de mesures per a l’extensió 
d’infraestructures de telecomunicacions (MEITel). 

Aquest Acord persegueix tres grans objectius operatius: 

• Crear i mantenir un cens d’infraestructures de telecomunicacions i incorporar-hi la planificació 
de futures obres públiques susceptibles d’incorporar infraestructures de telecomunicacions. 

• Definir i aprovar les instruccions tècniques necessàries per tal que les unitats promotores 
d’obres públiques puguin incorporar l’àmbit de telecomunicacions en les seves actuacions. 

• Definir els procediments interdepartamentals que han de fer possible l’aplicació de l’Acord de 
Govern, amb les particularitats de cada tipologia d’obra pública. 
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Fins al moment s’han aprovat onze instruccions i recomanacions tècniques, entre les quals destaquen 
la “Recomanació tècnica de telecomunicacions per a noves zones de planejament urbanístic”, la 
“Recomanació tècnica de telecomunicacions per a projectes d’obres en sòl urbà consolidat” i la 
“Recomanació tècnica de radiocomunicacions en noves urbanitzacions”. Aquestes i la resta de 
instruccions i recomanacions tècniques incloses en el MEITel seran d’obligat compliment al municipi 
de Cadaqués. 

8.3. Xarxa d’aigua potable 
 
Diagnosi de l’estat existent 

Actualment, 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, 
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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. 
 
Proposta  

Es proposen les següents actuacions a la xarxa d’abastament d’aigua: 

- Allargar la canonada dins del polígon industrial Pla de Llorenç de manera que es pugui donar 
subministrament a l’ampliació cap el sud del sector. 

- En el pla parcial aprovat de l’antic Sector PP Sa Guarda, ja es contempla l’execució de noves 
canonades per poder abastir-lo en alta, i la construcció d’un dipòsit dins d’aquest sector. 

- Connectar l’antic sector PP Sa Guarda amb una canonada que travessa la nova zona esportiva 
PMU-3 Camp de Futbol amb la canonada que creua l’antic Sector PP Turó dels Calders per 
l’avinguda de Sant Baldiri. 

8.4. Xarxa de sanejament 
 
Diagnosi de l’estat existent 

El servei de sanejament de la vila de Cadaqués, és gestionat pel Consorci de la Costa Brava i el 
sanejament en baixa és responsabilitat municipal. 

 É 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). 

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. 
 
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. 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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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. 
 
Proposta  

Es proposen les següents actuacions a la xarxa de sanejament: 

- Execució d’un nou col·lector que creua la nova zona esportiva PMU-3 Camp de Futbol, de manera 
que quedessin connectats els col·lectors de la carretera de Portlligat amb els col·lectors de l’avinguda 
de Salvador Dalí, i al mateix tenir continuïtat amb el col·lector de l’avinguda de Sant Baldiri. 

- Execució d’un nou col·lector fins l’antic sector PP Racó des Calders. 
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