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Capítol 1. OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL 
 

Article 1.     Objecte i àmbit territorial   
L’objecte d’aquest document és la regulació normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal, en 
endavant POUM, del municipi de Cadaqués, d’acord amb la legislació urbanística vigent a Catalunya per 
al desenvolupament urbanístic sostenible i la preservació dels recursos naturals i del paisatge. 

Article 2.     Principis de l’actuació urbanística  
El POUM de Cadaqués i les seves determinacions s’han treballat en el marc del desenvolupament 
sostenible, garantint, d’acord amb l’ordenació territorial, una utilització racional del territori i del medi 
ambient que conjumini les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.   

Article 3.     Marc legal 

1. El POUM de Cadaqués s’ha redactat d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent i la resta de 
disposicions sectorials comunitàries, estatals, autonòmiques i locals d’aplicació, en especial la referida 
als establiments comercials i la normativa sectorial d’infraestructures, espais naturals i patrimoni cultural 
català.  

2. Les referències a la legislació urbanística cal entendre-les fetes a les disposicions normatives 
següents: 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb 
les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (endavant TRLU). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en 
endavant RLU). 

- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova els Text refós de la llei de sòl, en allò 
que no modifiqui ni vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’ordenació del territori, urbanisme i medi ambient.  

3. Qualsevol referència en el POUM a la legislació urbanística vigent s’ha d’entendre referida als textos 
anteriors. 

Article 4.     Planejament territorial 
La figura de planejament territorial que afecta al municipi de Cadaqués és el Pla Territorial Parcial de les 
Comarques Gironines (PTPCG), aprovat definitivament el 14 de setembre del 2010.  
 
La memòria d’informació d’aquest POUM justifica la seva coherència amb el PTPCG i les determinacions 
es recullen al plànol d’informació I.13. 

Article 5.     Plans directors urbanístics 
El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) afecta al terme municipal de Cadaqués. La 
memòria d’informació d’aquest POUM justifica la seva coherència amb el PDUSC i les determinacions es 
recullen al plànol d’informació I.12. 

Article 6.     Obligatorietat 
1. El POUM és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prevalent sobre 
qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà contradir, en cap 
cas, les determinacions i principis que es derivin de la legislació urbanística vigent. 
 
2. Tant l’Administració com els particulars resten obligats al compliment de les determinacions o 
disposicions del POUM, i especialment, d’aquestes normes. Qualsevol actuació o intervenció sobre el 
territori, tingui caràcter definitiu o temporal, sigui d’iniciativa privada o pública, haurà d’ajustar-se a les 
disposicions esmentades. 
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3. La publicitat del Pla porta aparellat el dret de qualsevol ciutadà a consultar la seva documentació, així 
com a sol·licitar certificació administrativa d’allò que en ell es determina. 
 

Article 7.     Iniciativa i competències 
1. La iniciativa per a la formulació, modificació i revisió del POUM correspon a l’Ajuntament de 
Cadaqués, si bé determinacions del planejament territorial, de plans directors urbanístics o plans 
especials autònoms d’iniciativa i competència de la Generalitat de Catalunya poden modificar 
determinacions del POUM i obligar la seva adaptació. 
 
2. Per la seva banda, és important remarcar la competència de la iniciativa dels particulars en la 
formulació del planejament derivat i en el desenvolupament del POUM, d’acord amb les seves 
determinacions. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Cadaqués exercirà les competències d’aprovació 
definitiva dels plans parcials urbanístics, dels plans especials urbanístics per a la concreció de l’ús i la 
titularitat dels equipaments comunitaris, i dels plans de millora urbana, que es redactin d’acord amb les 
previsions del POUM. 
 

Article 8.     Vigència i revisió del POUM 
1. Aquest POUM entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’edicte de l’acord de l’aprovació definitiva 
i de la seva normativa urbanística, així com d’altres documents amb caràcter normatiu, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o altre mitjà que estableixi la legislació urbanística i tindrà vigència 
indefinida fins que es produeixi la seva revisió.  
 
2. La revisió del POUM serà procedent en els supòsits següents i d’acord amb allò que determina 
l’article 95 del TRLU: 

a. Quan s’hagi complert el termini de 12 anys de vigència. 

b. Quan es justifiqui l’existència de disfuncions entre les previsions d’aquest pla i les necessitats 
reals de  sòl per crear habitatge, per l’establiment d’activitats econòmiques o bé per la necessitat 
d’infraestructures d’interès general. 

c. Quan per l’elecció d’un model territorial diferent o per circumstàncies de tipus econòmic o 
demogràfic es plantegin nous criteris respecte de l’estructura general i orgànica del territori o la 
classificació del sòl. 

d. Quan així ho estableixin els instruments de planejament urbanístics o territorial de caràcter 
supramunicipals que s’aprovin amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 

e. Quan per circumstàncies que així ho exigeixen, el conseller del Departament de Territori i 
Sostenibilitat ordeni la revisió anticipada d’acord amb el procediment que estableix la legislació 
urbanística vigent. 

3. La revisió del POUM es tramitarà d’acord amb el procediment regulat a la legislació urbanística  i 
incorporarà els estudis que justifiquin l’exigència de la seva revisió i de les propostes d’ordenació 
plantejades. 
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Capítol 2. CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM 

Article 9.     Contingut del POUM 
1. Aquest POUM  està integrat pels documents següents: 

 
Documents escrits 
a. Memòria  de la informació 

b. Memòria de l’ordenació 

c. Normativa urbanística 

Annex normatiu (documentació gràfica: fitxes d’àmbits i sectors) 

d. Programa de participació ciutadana  

e. Informe de sostenibilitat ambiental 

f. Memòria social 

g. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada  

h. Agenda i avaluació econòmica i financera 

i. Annex 1: Estudi de la inundabilitat 

j. Annex 2: Dictamen geològic 

k. Annex 3: Inventari d’elements d’interès patrimonial 

 
Documents gràfics 
a. Plànols d’informació: 

I.01   MARC TERRITORIAL E1:50.000 
I.02   XARXA DE COMUNICACIONS E1:50.000 
I.03a  ORTOFOTOMAPA. Terme municipal E1:20.000 
I.03b  ORTOFOTOMAPA. Nucli E1:5.000 
I.04a TOPOGRAFIA. Terme municipal E1:20.000 
I.04b TOPOGRAFIA. Nucli E1:5.000 
I.05a PENDENTS. Terme municipal E1:20.000 
I.05b PENDENTS. Nucli E1:5.000 
I.06 ÀREES DE RISC GEOLÒGIC E1:5.000 
I.07 ÀREES DE RISC D’INUNDABILITAT E1:5.000 
I.08 USOS DEL SÒL. Ocupació del territori E1:20.000 
I.09 HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI E1:20.000 
I.10a PROTECCIONS. Terme municipal E1:20.000 
I.10b PROTECCIONS. Nucli E1:5.000 
I.11a ELEMENTS D'INTERÈS PATRIMONIAL. Terme Municipal E1:20.000 
I.11b ELEMENTS D'INTERÈS PATRIMONIAL. Nucli E1:5.000 
I.11c INVENTARI DE BARRAQUES. PARC DEL CAP DE CREUS E1:20.000 
I.12 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER E1:30.000 
I.13 PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES E1:50.000 
I.14 RÈGIM DEL SÒL (PGOU '86) E1:5.000 
I.15 RÈGIM DEL SÒL (Refosa de planejament 2010) E1:5.000 
I.16 QUALIFICACIÓ DEL SÒL (PGOU '86) E1:5.000 
I.17 QUALIFICACIÓ DEL SÒL 
 (Refosa de planejament 2012) (5 plànols) E1:5.000 
I.18 XARXA D’AIGUA POTABLE E1:5.000 
I.19 XARXA DE SANEJAMENT E1:5.000 
I.20 XARXA ELÈCTRICA E1:5.000 
I.21 XARXA DE TELECOMUNICACIONS E1:5.000 
I.22 USOS I ACTIVITATS DEL NUCLI E1:5.000 
I.23 ESTUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL. Cadastre E1:5.000 
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I.24 ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL. Patrimoni municipal E1:5.000 
I.25 RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES E1:5.000 
I.26 SOLARS VACANTS E1:5.000 
I.27 ESTRUCTURA DE LA XARXA VIÀRIA E1:5.000 
I.28 DENSITATS E1:5.000 
I.29 TIPOLOGIES E1:5.000 
I.30 ALÇADES E1:5.000 
 

b. Plànols d’ordenació: 

O.01a SISTEMA DE COMUNICACIONS. Terme municipal E1:20.000 
O.01b SISTEMA DE COMUNICACIONS. Nucli E1:5.000 
O.02 ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI E1:5.000 
O.03 CLASSIFICACIÓ DEL SÒL E1:5.000 
O.04 SECTORS DE PLANEJAMENT I POLÍGONS D’ACTUACIÓ       E1:5.000 
O.05  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  E1:20.000 
O.05 -1  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE  E1:5.000 
O.05 -2  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE E1:5.000 
O.05 -3  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE E1:5.000 
O.05 -4  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE E1:5.000 
O.05 -5  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE E1:5.000 
O.05 -6  QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE E1:5.000 
O.06      ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:5.000 
O.06 -1  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -2  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -3  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -4  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -5  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -6  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -7  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -8  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -9  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -10  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -11  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -12  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -13  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -14  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -15  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.06 -16  ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE E1:1.000 
O.07    XARXA D’AIGUA POTABLE E1:5.000 
O.08    XARXA DE SANEJAMENT E1:5.000 
O.09    XARXA ELÈCTRICA E1:5.000 
O.10   SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES E1:5.000 

Article 10.     Interpretació dels documents   
1. Aquesta normativa urbanística juntament amb els plànols d’ordenació i les fitxes que regulen els 
àmbits de plans de millora, polígons d’actuació, plans especials i sectors de sòl urbanitzable, integren el 
cos normatiu específic en matèria urbanística del POUM i prevalen sobre la resta de documents, que 
tenen caràcter justificatiu i informatiu.  
 
2. Els documents d’aquest POUM s’interpretaran sempre segons el seu contingut i d’acord amb els 
objectius i les finalitats expressades en la memòria. En cas de contradicció entre documents o 
d’imprecisió, preval sempre la interpretació més favorable a una menor edificabilitat, més dotació per a 
espais públics, menys incidència paisatgística i més protecció ambiental.  
 
3. Quan hi hagi contradiccions gràfiques entre plànols de diferent escala, prevalen aquells en què la 
definició sigui més acurada. En supòsits de conflicte irreductible entre diferents documents del POUM, 
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preval el que estableixi la documentació escrita, llevat que es tracti de quantificació de superfícies de sòl, 
supòsit en el que preval la superfície real. 
 
4. Quan en un mateix territori concorrin diverses proteccions, tant si deriven de les legislacions sectorials 
o de llurs instruments específics de planejament com si tenen caràcter urbanístic, s’han de ponderar en 
funció d’interès públic prevalent i de la utilització més racional del territori. 
 
5. La delimitació dels plans de millora (PMU), polígons d’actuació urbanística (PAU), plans especials 
urbanístics (PEU), sectors del sòl urbanitzable delimitat (SUD) i no delimitats (SND); i de les zones i dels 
sistemes assenyalats pel POUM pot ser precisada o ajustada en els corresponents documents de 
planejament que es despleguin, tenint en compte les toleràncies necessàries en tot alçament topogràfic. 
 
Les regles gràfiques d’interpretació que permeten aquests ajustaments són les següents:  
 

a. No alterar les superfícies de l’àrea delimitada en els plànols d’ordenació, segons interpretació 
literal, en més o menys d’un cinc per cent (5%). 

 
b. No alterar substancialment la forma de l’esmentada àrea, excepte en les precisions dels seus 

límits degudes a: 
- Alienacions oficials o línies d’edificació consolidada. 

- Característiques geogràfiques i topogràfiques del terreny. 

- Límits físics i partions de propietat. 

- Existència d’elements naturals o artificials d’interès que així ho justifiquin. 

c. No alterar la delimitació d’un element del sistema d’espais lliures o d’equipaments comunitaris 
que suposi disminució de la seva superfície. 

 
6. Totes les regles anteriors seran d’aplicació en qualsevol figura de planejament que desplegui aquest 
POUM, i fins i tot en els treballs topogràfics i planimètrics necessaris per a l’execució del Pla. 
 
7. Tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa urbanística es regirà d’acord amb 
la legislació sectorial corresponent. 

Article 11.     Seguiment del POUM  
1. L’Agenda del POUM indica l'ordre i els terminis per a la formulació dels instruments de planejament 
que han de desenvolupar les determinacions del mateix Pla. 
 
2. Es pot aprovar un Programa d’actuació urbanística municipal, PAUM, d’acord amb el que preveu 
l’article 60 del TRLU, com a expressió de les polítiques municipals de sòl i d’habitatge, i que contingui les 
previsions i els compromisos assumits per al desenvolupament del Pla d’ordenació. 
 
3. El PAUM haurà de respectar les determinacions del POUM. Contindrà les previsions i compromisos 
assumits per al desenvolupament del Pla, pel que fa a la reforma i millora urbanes, als equipaments i a la 
generació d’activitat econòmica, dins del marc del desenvolupament sostenible.  
 
El PAUM haurà d’avaluar i atendre les necessitats del sòl i d’habitatge dins del municipi, durant la seva 
vigència. Haurà de determinar quina iniciativa, pública o privada, és preferent per a la promoció del 
planejament urbanístic derivat i pot establir una reserva per a la iniciativa pública al llarg d’un termini 
concret.  

Article 12.     Modificació i adaptació  

1. Qualsevol alteració de les determinacions del Pla que no es correspongui amb cap dels supòsits de 
revisió, tindrà la consideració de modificació, fins i tot en el cas que comporti variacions aïllades en la 
classificació o qualificació del sòl.  

2. En qualsevol moment es podran modificar els diferents elements del POUM, a iniciativa municipal i  
d’acord amb la legislació urbanística vigent. Les propostes de modificació hauran de raonar i justificar la 
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coherència de la proposta de modificació amb les previsions del POUM, la incidència de la nova 
ordenació en les previsions del pla vigent i expressament la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la 
conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents. 

3. Les propostes de modificació del POUM han de complir el requisits i s’han d’ajustar a la tramitació que 
estableix la legislació urbanística vigent. 

4. L’increment de superfícies destinades a sistemes per part del planejament parcial o especial, respecte 
als estàndards fixats en les fitxes respectives, no comporta una modificació del Pla d’ordenació, atès que 
aquests estàndards tenen la consideració de mínims. 

5. Si la modificació canvia la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures o dels equipaments esportius, 
i tret que es tracti únicament d’un ajusts de límits que no n’alteri la funcionalitat, la superfície ni la 
localització en el territori, es tramitarà d'acord amb el procediment establert en l'article 98 del TRLU. 

Article 13.     Actualització i informació urbanística 
1. L’actualització dels documents del POUM, gràfics i escrits, s’haurà de fer com a mínim  cada sis anys, 
d’acord amb el que estableix l’article 59.4 del TRLU per actualitzar l’Agenda. 
 
Permanentment es durà a terme un procés d’actualització del Pla per incorporar aquell planejament que 
es consideri executiu i vigent en cada moment. Els documents resultants del procés d’actualització 
tindran únicament caràcter informatiu. 
 
2. Per tal de dotar la documentació actualitzada de caràcter normatiu es podrà tramitar i aprovar un text 
refós del POUM que incorpori totes les modificacions del Pla, el planejament de desenvolupament i els 
instruments d’execució aprovats des de la darrera aprovació del Pla. 
 
3. Tothom podrà sol·licitar informació referent a  l’aprofitament urbanístic d’una finca concreta, mitjançant 
el corresponent certificat, el qual haurà de ser expedit en el termini d’un mes, des de la presentació de la 
sol·licitud en el registre general de l’Ajuntament. 
 
4. El termini de vigència del certificat de règim urbanístic tindrà una vigència de sis mesos, a comptar 
des de la notificació  al a persona interessada.  
 
5. En cas que la finca o finques consultades no siguin susceptibles d’obtenir llicència directament, i es 
produeixi una alteració dins d’aquest termini, s’estarà al que disposa l’apartat 3 de l’article 105 del TRLU. 
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TÍTOL II . DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM  
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Capítol 1. LES FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I ELS CATÀLEGS 

Article 14. Disposicions generals 
1. El desplegament d’aquest POUM correspon, en primer lloc, a l’Ajuntament de Cadaqués, en el marc 
del què estableix la legislació urbanística vigent i aquest Pla. 
 
2. Així mateix, els particulars podran proposar, redactar i formular plans i projectes urbanístics, en el 
marc de les seves competències i en la forma i procediment que estableix la legislació urbanística vigent.  
 
3. El desenvolupament de l’ordenació establerta pel POUM s’haurà de dur a terme ajustant-se a les 
prioritats fixades a l’Agenda del POUM i, en el cas que s’aprovi un Programa d’actuació urbanística 
municipal (PAUM), el desenvolupament del POUM s’hi haurà d’adequar. 

Article 15.   Desenvolupament del POUM en sòl urbà  
1. Les determinacions del POUM que regulen el sòl urbà són d’aplicació directa i immediata, llevat dels 
sectors o dels polígons d’actuació que delimiti, en què serà necessària i obligatòria l’aprovació prèvia dels 
plans de millora urbana, plans especials urbanístics o figura de gestió que correspongui.  
 
2. El POUM delimita en sòl urbà els polígons d’actuació urbanística (PAU) necessaris per a l’execució 
integrada de les seves determinacions. En aquests àmbits el Pla defineix la seva ordenació, situa els 
sistemes destinats a vialitat, espais lliures i equipaments, qualifica els sòls d’aprofitament privat i la 
localització, si s’escau, de les reserves destinades a habitatge de protecció pública d’acord amb el que 
preveu la Llei. El desenvolupament d’aquests requereix la tramitació prèvia de l’instrument de gestió 
corresponent.  
 
3. Es podran delimitar polígons d’actuació urbanística seguint el procediment previst al TRLU, per a la 
cessió del terrenys destinats a vials. La formalització de la cessió podrà efectuar-se pels titulars dels 
terrenys en escriptura pública, que haurà de ser acceptada per l’Ajuntament. 
 
4. En sòl urbà poden delimitar-se plans de millora urbana i plans especial segons allò que determina el 
TRLU i els articles següents de la present normativa. 
 
5. Les operacions de reforma interior o de millora urbana no previstes en el POUM requeriran la 
modificació d’aquest, prèviament o simultàniament, llevat dels supòsits que no comportin l’alteració dels 
usos principals, ni dels aprofitaments i càrregues urbanístiques, ni de l’estructura fonamental del 
planejament urbanístic general. 
 

Article 16.    Desenvolupament del POUM en sòl urbanitzable 

1. El sòl urbanitzable delimitat es desenvolupa necessariament mitjançant plans parcials urbanístics. El 
seu àmbit territorial s’ha de correspondre amb els sectors de planejament delimitats pel POUM. 

Article 17.    Desenvolupament del POUM en sòl no urbanitzable 
1. Les determinacions de les normes del Pla que regulen el sòl no urbanitzable són d'aplicació directa i 
immediata. 
 
2. No obstant això, es poden desenvolupar les previsions del Pla mitjançant plans especials urbanístics 
que tinguin per objectiu l'execució directa o l’acompliment de qualsevol de les finalitats següents: 

- La millora del medi natural. 
- La protecció i la regeneració de conreus i espais forestals. 
- La protecció i la regeneració del paisatge i dels béns naturals i culturals. 
- La promoció i el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. 
- La protecció i la millora de la vialitat rural. 
- L'activitat educativa o formativa en relació amb el medi natural. 
- La protecció d'infraestructures i vies de comunicació. 
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- La identificació i regulació dels supòsits de reconstrucció o de rehabilitació de masies o cases 
rurals. 

Article 18.    Adequació del planejament derivat a les determinacions del Pla 
1. El planejament derivat haurà de ser compatible amb la preservació dels valors naturals, culturals, 
històrics i paisatgístics, presents al terme de Cadaqués.  
 
2. Els instruments urbanístics que es formulin per desplegar aquest Pla d’ordenació, en cap cas, podran 
alterar les seves determinacions. Qualsevol proposta d’alteració que plantegi el planejament derivat 
requerirà la tramitació prèvia o simultània del corresponent expedient de modificació o revisió del Pla, la 
qual cosa procedeix d’acord amb els articles corresponents d’aquesta normativa.  
 

Article 19. Plans de millora urbana 
1. En el sòl urbà no consolidat, els plans de millora urbana (PMU) tenen per objectiu la reforma interior, 
la remodelació urbana, la transformació d’usos i/o la reurbanització, així com altres operacions 
urbanístiques que comportin la reconversió del model de l’àmbit en quant a la seva estructura, edificació i 
usos, o bé preveure la substitució integral o parcial de les infraestructures d’urbanització existents, i la 
implantació de noves infraestructures per raons d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les 
existents o per exigències del desenvolupament econòmic i social. 
 
2. En el sòl urbà consolidat, els plans de millora urbana tenen per objecte completar o acabar la 
urbanització en els termes assenyalats a l’article 30.b) del TRLU, així com regular la composició 
volumètrica i de façanes. En el cas que el seu objecte sigui la regulació de la composició volumètrica i de 
façanes, s’entendrà que l’àmbit d’actuació del pla de millora urbana és el corresponent al solar on s’hagi 
de procedir a la regularització sense necessitat de la prèvia delimitació de l’àmbit. 
 
3. En sòl urbà consolidat i no consolidat es poden formular plans de millora urbana per completar el teixit 
urbà o realitzar operacions de rehabilitació, de reforma interior, de remodelació, de transformació d’usos, 
de reurbanització, i altres similars.  
 
4. En el procés de desenvolupament del POUM poden sorgir nous plans de millora urbana de 
reordenació volumètrica, d’ordenació del subsòl, de regulació dels usos, d’ordenació d’un equipament o 
d’un àmbit d’habitatge dotacional, en sòl urbà consolidat que no suposin la modificació de la qualificació 
urbanística ni de la zona bàsica de sòl urbà.   
 
5. Els plans de millora urbana que es puguin delimitar, hauran de contenir les determinacions pròpies de 
la seva naturalesa i finalitats, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, plànols i normes 
corresponents. Alhora hauran de contenir les previsions i documentació prevista al TRLU o la normativa 
d’aplicació en el moment de la seva delimitació i formulació. 

Article 20.   Plans parcials urbanístics 
1. Els plans parcials urbanístics podran completar les previsions d’aquest POUM, però no modificar-les. 
  
2. Les determinacions del planejament parcial hauran de tenir el grau de precisió suficient per a permetre 
la seva immediata execució i ha d’incloure com a mínim les determinacions que exigeix en aquesta 
normativa i a la legislació urbanística vigent. Així mateix, els plans parcials hauran de preveure, si és el 
cas, la delimitació de polígons d’actuació urbanística i definir els sistema d’actuació aplicable a cadascun, 
establint-hi totes les condicions de gestió i els terminis per a promoure els instruments d’execució i 
d’edificació. 
 
 
 
3. Els terrenys inclosos en sectors de sòl urbanitzable no es poden urbanitzar mentre no s’aprovi 
definitivament el pla parcial urbanístic, el projecte d’urbanització i, si s’escau, el projecte de reparcel·lació; 
ni edificar-se fins que s’hagin executat les obres d’urbanització corresponents i formalitzat les cessions 
obligatòries i gratuïtes que estableix el planejament aprovat de conformitat amb la legislació urbanística.  
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4. Els plans parcials urbanístics que es delimiten en el sòl urbanitzable, d’acord amb l’article 65 de 
TRLU, han de respondre a les exigències del desenvolupament urbanístic sostenible i han de garantir 
uns estàndards elevat de la qualitat de vida.   
 
Aquestes exigències s’han de concretar en aspectes com l’amplada suficient dels carrers i vies, una 
urbanització adient dels espais lliures, un mobiliari urbà adequat, la instal·lació de contenidors soterrats 
per a la recollida de residus sòlids urbans, una correcta mobilitat de les persones amb disminució, etc.. 
 
5. Els plans parcials han d’incorporar en Pla d’etapes que s’ha de distribuir físicament sobre l’àmbit, de 
manera que es comenci per aquelles àrees que estan més pròximes a les àrees edificades veïnes i als 
punts d’arrencada de la xarxa d’infraestructures de serveis municipals de manera que la part executada 
no necessiti cap obra suplementària, en el supòsit d’aturar-se la promoció. Aquests plans d’etapes no 
podran preveure un termini superior a sis anys per a l’execució de la urbanització del sector. En el cas de 
delimitar més d’un polígon d’actuació, caldrà que el Pla defineixi l’ordre de prioritat entre ells per a la seva 
execució, i s’haurà de justificar l’adequació del pla parcial al PAUM, si el mateix ha estat aprovat per 
l’Ajuntament.  Només es podrà passar d’una etapa a l’altra quan l’anterior estigui finalitzada totalment. 
Per canviar d’etapa serà necessària la modificació del Pla d’etapes, i per tant caldrà seguir el mateix 
tràmit del document que l’estableix. 

Article 21. Plans especials urbanístics 
1. En el sòl urbà consolidat i en el no consolidat es poden delimitar plans especials urbanístics (PPU), 
d’acord amb el planejament territorial i urbanístic general, per al desenvolupament de les finalitats que 
s’estableixen a l’article 67 del TRLU per aquesta classificació de sòl.  
 
2. També en el sòl urbà es podran delimitar i tramitar plans especials urbanístics autònoms amb les 
finalitats de l’article 68 del TRLU.  
 
3. Es podran redactar i tramitar plans especials urbanístics de desenvolupament per a qualsevol de les 
diferents finalitats previstes a l’article 67 del TRLU. Els plans especials no podran modificar les 
determinacions del Pla d’ordenació, pel que respecta als volums edificatoris i ús del sòl, però podran 
precisar-les. En concret, els plans especials que es formulin, no podran modificar l’estructura general 
d’aquesta normativa. No obstant això, totes les operacions de reforma que comportin disminució 
d’edificabilitats i increment de dotacions, en relació a les previstes pel Pla, no requeriran la seva 
modificació.    
 
4. D’acord amb el que preveu l’article 68 del TRLU, es poden elaborar plans especials autònoms per a 
l’execució directe d’obres corresponents a la infraestructura del territori o a elements determinants del 
desenvolupament urbà, no previstes en el planejament territorial o urbanístic, relatives a les 
comunicacions terrestres i/o aèries, a la infraestructura hidràulica general, a l’abastament d’aigua, 
sanejament, subministrament d’energia elèctrica i d’altres anàlogues, o d’equipament comunitari. Aquests 
plans especials autònoms poden qualificar de sistema urbanístic, general o local, el sòl necessari per a 
d’implantació de la infraestructura.  
 
5. Els plans especials urbanístics que tinguin per finalitat la protecció de zones d’un gran valor agrícola, 
forestal o ramader, o d’espais rurals o periurbans poden imposar restriccions d’ús dels terrenys per a 
impedir-ne la desaparició o l’alteració. 
 

Article 22. Catàleg de béns històrics, arquitectònics i naturals a protegir 
1. D’acord amb l’article 71 del TRLU, el Catàleg històric i arquitectònic de béns a protegir, ha de 
determinar la preservació volumètrica i de façanes dels edificis i els elements amb interès, considerats 
individualment o com a conjunt.  
 
Pel que fa al patrimoni paisatgístic i natural,  la seva catalogació és potestativa.  
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2. La memòria del POUM inclou un llistat o inventari d’aquells elements que han de ser objecte de 
protecció, i que ha de servir de base per a la redacció del catàleg de béns a protegir. 
 
La regulació amb més precisió dels diferents elements catalogats es determinarà en un pla especial 
urbanístic del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic, que ha de determinar aquelles edificacions i 
elements, jaciments, etc. existents que cal conservar, preservar o recuperar, bé per estar integrats en el 
Patrimoni historicoartístic, en qualsevol dels nivells contemplats per la legislació vigent, bé pel seu interès 
arquitectònic tradicional o paisatgístic, que correspon a l’estructura d’humanització del territori, bé per 
estar funcionalment vinculats a una explotació agrícola o forestal, o bé per complir un paper dotacional 
suficientment important i significatiu. 
 
Els elements de l’inventari es recullen en els plànols d’informació (I.11a, I.11b) tan en sòl no urbanitzable 
com en el sòl urbà i urbanitzable i responen a tres grups:  

- Patrimoni arquitectònic 
- Jaciments arqueològics 
- Jaciments subaquàtics   

 
Els Jaciments, tan els arqueològics com els subaquàtics, han estat catalogats per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
com a Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) 
 
Els béns inclosos a l’àmbit delimitat del PEUCH que tenen la fitxa corresponent queden protegit per 
aquest Pla especial. 

 
4. La competència per autoritzar obres i intervencions en els Béns Culturals d’Interès Nacional i 
intervencions arqueològiques en les àrees d’interès arqueològic correspon al departament de la 
Generalitat competent en matèria de patrimoni cultural.  
 
La competència per autoritzar obres i intervencions en els Béns Culturals d’Interès Local i en els restants 
Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català correspon a l’Ajuntament de Cadaqués.  
 
Correspon a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona emetre els informes i atendre les 
consultes que l’Ajuntament li formuli en relació amb el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, 
d’acord amb el que preveu el Decret 276/2005, de 25 de desembre, de les comissions territorials del 
patrimoni cultural.  

 
5. El Pla especial del Catàleg de béns a protegir a redactar haurà d’incloure una fitxa individualitzada 
per a cada element on es descriguin les característiques particulars del bé i on es determinin les 
següents categories de protecció:  
 

a. BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional): són els béns culturals d’interès nacional. Tindran el 
nivell de protecció integral que els assigna la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català.  

 
b. BCIL (Béns Culturals d’Interès Local): són els elements arquitectònics, paisatgístics i culturals 

d’interès local que cal preservar i mantenir com a elements identificadors de Cadaqués. Aquest 
també tindran un nivell de protecció integral que els assigna  la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català.  

 
c. BIPCC (Els elements restants Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català): són els elements o 

conjunts que responen a un nivell suficient d’interès cultural pel municipi que requereixen un cert 
grau de protecció com a elements d’identitat de Cadaqués.  

 
Els béns inclosos en les categories de protecció de Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i de Béns 
Culturals d’Interès Local (BCIL) resten subjectes als deures de conservació, preservació i manteniment 
que estableixen els articles 21.1 i 25 de la Llei del patrimoni cultural català, i llurs propietari, posseïdors i 
titulars d’altres drets reals tenen les obligacions de facilitar informació i l’accés, en els termes que 
estableixen els articles 21.2 i 25.3 de la citada Llei.  
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La protecció derivada del pla especial del Catàleg prevaldrà, en cas de contradicció, sobre la restant 
normativa del POUM.  

Article 23.     Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 
Es tramitarà un pla especial de catàleg de masies i cases rurals d’iniciativa pública que reculli aquelles 
edificacions en sòl no urbanitzable que cal recuperar i preservar per raons històriques, arquitectòniques, 
paisatgístiques o socials. S’admet la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals incloses en 
el catàleg per destinar-les a habitatge familiar, a establiment de turisme rural o activitats d’educació en el 
lleure, artesanals, artístiques o de restauració, a equipaments, o a serveis comunitaris, o bé, si ho preveu 
expressament el catàleg, a establiment hoteler, amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament. 
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Capítol 2. INSTRUMENTS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA 

Article 24.     Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada 
1. L’execució d’aquest POUM i dels instruments de planejament que el desenvolupin, correspon en 
primer lloc a l’Ajuntament de Cadaqués com a administració actuant, sens perjudici de les competències 
que legalment tenen reconegudes altres administracions i organismes de caràcter públic i sens perjudici 
de la participació de la iniciativa privada en els termes definits per la vigent legislació urbanística.  
 
2. L’execució d’aquest POUM es realitza mitjançant la gestió integrada per sectors de planejament 
urbanístic o polígons d’actuació urbanística, o bé mitjançant la gestió aïllada, en el supòsit que no s’hagi 
delimitat un polígon per al repartiment equitatiu dels beneficis i les carregues derivats de l’ordenació.  
 
3. L’edificació dels solars resultants de les actuacions d’execució, tant integrades com aïllades, també 
forma part de la gestió urbanística, i constitueix la fase final del procés, sens perjudici dels deures de 
conservació i de rehabilitació dels edificis, d’acord amb allò que estableix la legislació urbanística vigent.  
 
4. Aquest POUM delimita els diferents sectors i polígons d’actuació urbanística en els plànols 
d’ordenació i estableix determinacions urbanístiques que els regulen en aquesta normativa.  

Article 25.    Polígons d’actuació urbanística 
1. En el sòl urbà, el Pla delimita polígons d’actuació urbanística per tal de desenvolupar les previsions 
contingudes en els seus plànols d’ordenació, d’acord amb els requisits fixats en la legislació vigent per 
l’article 118 del TRLU. 
  
2. En el sòl urbanitzable, el Pla delimita sectors que també poden ser objecte de divisió en polígons 
d’actuació urbanística als efectes de poder dur a terme una gestió integrada per etapes. 
 
3. La delimitació poligonal ha de permetre flexibilitzar l’execució del planejament i independitzar les 
operacions urbanístiques dels diferents polígons, tot mantenint la coherència del conjunt. 
 
4. Els polígons delimitats per aquest POUM poden ser modificats seguint el procediment previst per la 
legislació vigent. 
 
Es permet aquesta modificació amb l’objectiu de facilitar-ne la gestió o efectuar un millor repartiment de 
les càrregues i dels beneficis que se’n deriven. 
 
5. Pel fet que són uns àmbits d’actuació sense transformació del teixit urbà, però si amb major 
aprofitament per consolidar, una vegada aprovada la reparcel·lació econòmica, es poden concedir 
llicències per assolir els drets que li atorga el planejament, previ pagament de la quota econòmica 
corresponent. 
 
6. La inclusió de terrenys en aquests àmbits comporta per als propietaris la subjecció als deures que 
estableix el POUM, de conformitat amb la legislació urbanística vigent. 

Article 26.     Sistemes d’actuació urbanística 
1. L'execució dels sectors delimitats en aquest Pla d’ordenació o del planejament que el desenvolupi pot 
realitzar-se mitjançant qualsevol dels sistemes d'actuació fixats per l’article 121 del TRLU: reparcel·lació -
amb les seves modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per 
sectors d’urbanització prioritària- i expropiació. 
 
2. Aquest POUM fixa en les fitxes normatives, el sistema d’actuació per a l’execució dels polígons 
d’actuació urbanística en el sòl  urbà i dels sectors de planejament derivat que aquest Pla delimita. La 
modificació del sistema d’actuació i de la modalitat previstos en aquest POUM es tramitarà conforme al 
procediment establert a l’article 119 del TRLU i requerirà la seva justificació.  
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3. En aquells casos en què aquest POUM no ho prevegi, l’Administració, en ocasió de l’aprovació del 
planejament derivat, o si s’escau, del polígon, determinarà el sistema d’actuació i la modalitat aplicables, 
segons les necessitats, mitjans econòmic-financer amb que compti, la col·laboració de la iniciativa 
privada i altres circumstancies que concorrin. En altre cas, s’estarà al procediment establert al TRLU. 
 
4. El sistema escollit ha de garantir la cessió dels sòls per a dotacions i equipaments, la cessió dels vials 
i espais lliures d'ús públic, l'execució de les obres d'urbanització i el compliment, en general, dels deures 
legals urbanístics. 
 
5. Quan el sistema d’actuació sigui el de compensació bàsica o per concertació i hagi transcorregut un 
any des de la vigència del POUM o des de l'etapa assenyalada per a l'execució del sector o polígon 
sense que la iniciativa privada hagi iniciat la tramitació del corresponent pla, l’Ajuntament podrà variar el 
sistema d’actuació. 

Article 27. Projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització 
1. Per a l'execució dels polígons d’actuació urbanística en què el sistema gestió sigui la reparcel·lació, 
en qualsevol modalitat, cal aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació, que ha de contenir les 
determinacions i els documents establerts en els articles 126 i següents TRLU i articles 137 a 168 del 
RLU i concordants. 
 
2. Per a l'execució de les obres d’urbanització que determinin el Pla d’ordenació o els instruments de 
planejament que el desenvolupin, s’ha de redactar el corresponent projecte d'urbanització, d'acord amb el 
que preveu la legislació urbanística vigent. En el cas de sectors de planejament derivat, el projecte 
d’urbanització ha de respectar les seves determinacions. 
 
3. Tan en els sectors de planejament derivat, com en els polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, 
l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de 
reparcel·lació o taxació conjunta. 

Article 28.     Contribucions especials en l’obtenció i/execució de sistemes 
L’Ajuntament podrà repercutir el cost de l’obtenció i/o execució de terrenys dels sistemes de 
comunicació, d’espais lliures i d’equipaments generals, als propietaris especialment beneficiats, 
mitjançant contribucions especials. La imposició s’efectuarà per acord que haurà de justificar la 
procedència de la repercussió, ponderar la part del cost a repartir entre els beneficiaris i fixar els criteris 
de repartiment entre ells.   

Article 29.    Convenis urbanístics 
1. D'acord amb la legislació urbanística vigent l'Administració actuant pot formalitzar convenis urbanístics 
amb la propietat del sòl. 
 
Aquests convenis estableixen el marc d'actuació per a l'ordenació, el desenvolupament i l'execució del 
planejament en qualsevol tipus de sòl, així com per a l'adquisició de diferents compromisos i obligacions 
respecte a cessions de sòl, càrregues d'urbanització i qualsevol altre aspecte que les parts creguin 
convenient, sempre que no sigui contrari a la llei i als interessos públics. 
 
2. Qualsevol conveni urbanístic ha de justificar la seva conveniència per a l’interès públic. 
 
3. L’aprovació, formalització i execució dels convenis urbanístics se subjecta a la normativa reguladora 
de les entitats públiques que els subscriguin. 
 
4. Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament o gestió que han de ser 
objecte d’aprovació, modificació o revisió, han de formar part de la documentació que integra la 
respectiva figura de planejament o gestió des de l’inici del procediment corresponent o des de la seva 
formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el procediment.  
 
5. El contingut dels convenis urbanístics s’ha d’incorporar a les figures de planejament o d’execució 
urbanística més adients. 
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6. Les obligacions que s'hagin establert i que afectin el domini o altres drets reals sobre finques han de 
ser objecte de la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
7. Els convenis urbanístics han de ser aprovats per l’òrgan de govern de la corporació municipal que 
tingui legalment atribuïda la facultat, per tal que la desplegui als efectes de la validesa corresponent. 
 
8. La publicitat i tramitació dels convenis urbanístics es farà d’acord amb allò establert a la legislació 
urbanística, concretament l’art. 26 del Reglament de  planejament (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
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Capítol 3. INSTRUMENTS DE POLITICA DE SÒL I HABITATGE 
 

Article 30.       Patrimoni públic de sòl i habitatge  
1. Amb els objectius definits en l’article 160.5 del TRLU, l’Ajuntament formarà el Patrimoni municipal de 
sòl i habitatge, d’acord amb allò que determina la normativa urbanística vigent. 
 
El Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge de Cadaqués l’integren els béns immobles de caràcter 
patrimonial obtinguts per cessió o per expropiació urbanístiques, els béns immobles de caràcter 
patrimonial adquirits amb recursos derivats de la gestió o alienació d’aquest patrimoni, i per aquells altres 
béns immobles, també de caràcter patrimonial, que l’Ajuntament decideixi incorporar-hi. També formen 
part del Patrimoni els recursos econòmics que determina la legislació urbanística vigent. 
 
2. La gestió i, si s’escau, la transmissió dels béns que integren el Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 
així com els recursos econòmics que en formen part, han d’adequar-se a les finalitats que li corresponen 
d’acord amb la legislació urbanística:  
 

a. Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió de les 
poblacions i la millora de la qualitat de vida. 

b. Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. 
c. Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar l’adquisició de 

sistemes urbanístics. 
d. Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 

 
3. El Patrimoni municipal de sòl i d’habitatge de Cadaqués podrà ser gestionat per qualsevol de les 
formes admeses en la legislació de règim local. 

Article 31.       Plans locals d’habitatge  
Tal i com s’estableix i regula la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, els Plans Local 
d’Habitatge són un instrument de planificació i programació que poden aprovar els Ajuntaments per tal de 
determinar les propostes i els compromisos municipals en política d’habitatge i són la proposta marc per 
concertar polítiques d’habitatge amb la l’administració de la Generalitat. 

Article 32.       Objectius relatius a la previsió d’habitatge protegit  
En compliment de la legislació sectorial sobre habitatge, aquest POUM estableix els instruments 
urbanístics per a l’adquisició i la preparació del sòl necessari per a la posterior promoció publica 
d’habitatges o bé per a la construcció d’habitatges d’iniciativa privada en qualsevol dels règims de 
protecció oficial fixats per la legislació sectorial vigent en aquesta matèria.  

Article 33.       Els instruments urbanístics per a l’obtenció de sòl per habitatge de 
protecció pública  

L’obtenció de sòl per a l’habitatge de protecció pública es determina en aquest POUM a partir de: 
- Les reserves de sòl destinat a habitatge de protecció que s’estableixen en els diferents polígons i 

sectors delimitats pel Pla. 
- La gestió econòmica dels recursos obtinguts de l’alienació del sòl obtingut com a cessió gratuïta 

corresponents a l’aprofitament urbanístic que contempla la legislació vigent, en els polígons i 
sectors de planejament destinats a usos residencials delimitats pel POUM. 

Article 34.     Reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública 
 
1. Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial no poden ser superiors a 2 anys 
per a l'inici de les obres, a comptar des que la parcel·la tingui la condició de solar, i la seva finalització 
s’ha de fer com a màxim en 3 anys a comptar des de la data d'atorgament de la llicència d'obres.  
 
2. Els habitatges de protecció pública s’identificaran amb el subíndex HP. 
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3. Per al còmput del nombre d’habitatges de protecció pública s’aplicarà una densitat promig de 80m2 
construïts per habitatge, incloent en aquest còmput les superfícies ocupades per escales i patis interiors 
de ventilació, i en aquells habitatges qualificats de clau 4HP envoltats per edificacions aïllades la densitat 
promig serà de 105m2 per habitatge.  
 
4. La volumetria de la construcció s’assimilarà a la tipologia dominant del seu entorn més proper.  

Article 35.     Actuacions d’habitatge en règim protegit 
1. Dins de les àrees d’habitatge en règim protegit les actuacions es duran a terme per la iniciativa 
pública, la iniciativa privada o bé per iniciatives de caràcter mixt públic-privat d’acord amb les necessitats 
i les prioritats que s’estableixen en aquest Pla.  
 
2. Seran actuacions públiques aquelles en què la construcció d’habitatges es dugui a terme per 
l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, o altres entitats públiques competents en aquesta matèria per 
tal d’assolir qualsevol dels objectius següents: 
 

a. Permetre l’accés a un habitatge a aquells sectors de la població que tinguin una dificultat especial 
per a accedir al mercat immobiliari o a grups de població de característiques o circumstancies 
especifiques.     

 
b. Contribuir a diversificar l’oferta d’habitatges i a pal·liar els dèficits.   

 
3. Seran actuacions privades aquelles en què la construcció d’habitatges es dugui a terme pel sector 
privat.  
 
4. Quan el sector privat no porti a terme una actuació d’habitatge en règim protegit dins dels terminis 
previstos per aquest POUM o el planejament derivat que el desenvolupi, l’administració pública podrà 
prendre la iniciativa per promoure aquests habitatges, procedint prèviament a l’expropiació del sòl.    

Article 36.     Adquisició del sòl dins les àrees d’habitatge en règim protegit i promoció 
pública d’habitatge 

1. La delimitació d’àrees d’habitatge protegit en el Pla, com també en el planejament que el desenvolupi, 
porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació a l’efecte d’expropiar-les, d’acord 
amb la legislació sectorial vigent.  
 
2. D’acord amb l’article 161.2 del TRLU, el projecte de delimitació es pot tramitar conjuntament amb el 
de taxació conjunta. Els terrenys expropiats s’hauran de destinar a les finalitats previstes a l’article 162.2 
del TRLU.  
 
3. En la promoció pública per part de l’administració pública de programes especials d’habitatge definits 
en l’article precedent, destinats a sectors específics de població (joves, gent gran i altres col·lectius), en 
els quals no es contempli l’accés a la propietat per part dels usuaris, no seran d’aplicació les limitacions 
relatives al nombre d’habitatges.   

Article 37.     Cessió i alienació de terrenys. Dret de superfície 
1. La cessió, l’alienació, i l’alienació directa de terrenys que pertanyin al Patrimoni municipal de sòl i 
habitatge, s’hauran d’ajustar a les prescripcions dels articles 165 i següents del TRLU.  
 
2. L’Ajuntament arribarà a acords amb la Generalitat, altres ens locals, entitats urbanístiques especials i 
altres persones jurídiques públiques o privades, per tal de constituir drets de superfície. D’acord amb 
l’article 171 del TRLU si el sòl sotmès a drets de superfície és part integrant del Patrimoni municipal de 
sòl i habitatge, i el seu ús és residencial, les edificacions s’hauran de destinar necessariament a 
habitatges de protecció pública.   
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Article 38.     Drets de tempteig i retracte 
Als efectes de construir o incrementar el patrimoni municipal de sòl i l’habitatge, l’Ajuntament podrà fixar 
àrees de tempteig i retracte, d’acord amb els objectius i condicions establertes a l’article 172 del TRLU.  

Article 39.     Obligació d’edificar i registre municipal de solars sense edificar  
Les determinacions incloses en el programa d’actuació urbanística municipal suposen la obligatorietat de 
desenvolupar el planejament, urbanitzar i edificar, en els terminis previstos.  
 
En cas d’incompliment no justificat d’aquests terminis l’Ajuntament podrà crear un registre de solars 
sense edificar, d’acord amb l’article 177 i següents del TRLU. 
 
La inscripció en el registre de solars sense edificar comporta la iniciació de les mesures establertes a 
l’article 179 del TRLU, d’acord amb els procediments definits als articles 233 i següents del RLU.  
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Capítol 4. INSTRUMENTS I MESURES AMBIENTALS: MOBILITAT, MEDI 
NATURAL I PAISATGE  

Article 40.       Instruments normatius ambientals 
1. A l’informe de sostenibilitat ambiental que forma part d’aquest POUM s’estableixen i justifiquen les 
directrius ambientals que es concreten en els diferents documents que el Pla desenvolupa. 
 
2. Respecte a les noves construccions, rehabilitacions i/o renovació d’edificis, són d’aplicació els criteris 
ambientals i d’ecoeficiència fixats en aquestes normes. 
 
3. També seran d’aplicació pel planejament derivat tots aquells criteris d’ordenació i integració 
paisatgística descrits a les fitxes d’ordenació dels diferents sectors delimitats pel POUM.   

Article 41.       Indicadors ambientals 
1. Els indicadors ambientals definits en el marc de l’avaluació ambiental que s’estableixen com a 
compromís normatiu als efectes del seguiment d’aquest POUM són: 
 

a. Percentatge d’evolució de l’ocupació urbana (sòl urbà + urbanitzable + sòl ocupat per sistemes 
generals en sòl no urbanitzable / superf. total)*100  

b. Densitat neta en sòl residencial (nº habitants/superfície de sòl residencial) 
c. Percentatge de l’evolució en la tipologia d’habitatges (habitatges no principals/total 

habitatges)*100  
d. Evolució de la superfície transformada de no urbanitzable a urbà  
e. Percentatge de sòl urbà i percentatge de sòl urbanitzable amb pendents superiors al 20% o 

inclosos en zones inundables o de risc. 
f. Percentatge d’actuacions de foment del transport públic (Km. de noves vies lineals destinades al 

transport públic / Km. noves vies lineals destinades a transport privat)*100  
g. Km. de superfície viària prioritària per a vianants i/o bicicletes respecte el total del sistema viari 

urbà 
h. Percentatge del nivell d’autocontenció (població treballadora al municipi / total població 

treballadora)*100  
i. Consum d’aigua (litres / habitant i dia). 
j. Gestió de les aigües residuals (població connectada a sistema de sanejament / població 

total)*100  
k. Consum total final d’energia (Tep/habitant i any) 
l. Producció local d’energies renovables (Kwh/habitant/any) 
m. Percentatge de reciclatge de residus (Tn residus recollits selectivament / Tn residus produïts)*100  
n. Superfície de sòl no urbanitzable de protecció mediambiental (Ha protegides / superfície 

municipal). 
o. Percentatge i superfície catalogada d’hàbitats d’interès comunitari, i qualificació del sòl atorgada. 
p. Qualitat ecològica dels espais fluvials (longitud de trams amb QBR>75 / longitud de xarxa fluvial 

total)*100  
q. Incorporació d’informes de protecció paisatgística (núm. de plans derivats amb estudi i informe 

d’integració paisatgística / núm. total de plans derivats)*100  
 
2. Per tal de permetre el seguiment del POUM, aquests indicadors s’hauran d’avaluar periòdicament a 
criteri dels tècnics de l’Ajuntament.  

Article 42.       Estudis ambientals en el desenvolupament del POUM 
1. S’haurà de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental qualsevol projecte públic o privat consistent 
en la realització d’obres, d’instal·lacions o de qualsevol altra activitat, plans i programes per als quals així 
ho exigeixi la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, amb les condicions, 
continguts i procediments que s’especifiquen. 
 
2. En tot cas, d’acord amb la legislació sectorial vigent, serà necessari efectuar un Estudi d’impacte 
ambiental quan la transformació de l’ús del sòl afecti superfícies superiors a cent hectàrees (100ha). 
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3. És preceptiva, d’acord amb la legislació sectorial vigent en matèria d’aigües, la presentació d’un 
anàlisi dels efectes ambientals en aquelles situacions que afectin al domini públic hidràulic i que puguin 
implicar riscos per al medi ambient.  
 
4. Les activitats amb risc elevat de contaminació atmosfèrica hauran de presentar una avaluació de 
l’impacte de l’activitat sobre l’atmosfera, d’acord amb la legislació sectorial vigent.            

Article 43. Riscos en el planejament i en la seva execució 
1. Les zones de risc són aquelles que per causes naturals poden ocasionar perill per a l’ús i l’activitat 
que s’hi desenvolupa. Abans de l’autorització de qualsevol activitat sobre el terreny s’han de tenir en 
compte tots els possibles riscos i, en cas d’estar afectat, s’haurà de fer un estudi detallat que avaluï el 
grau de perillositat i determini les mesures que cal aplicar, en cada cas. Els riscos potencials a considerar 
són: la inundabilitat, el geològic i l’incendi. 
 
2. El risc d’inudabilitat ha de tenir en compte els tres períodes d’avingudes de retorn de l’aigua que fixa la 
llei sectorial.  
 
3. El plànol d’informació que conté les àrees de risc d’inundabilitat és el I.07. En els altres plànols només 
s’ha representat la zona hídrica, tot i que s’ha treballat amb informació relativa a les zones inundables 
que s’han tingut presents en la redacció del document.  
 
4. Tot i així, en cas que s’observi risc d’inundabilitat no contemplat en aquestes normes serà preceptiu 
recaptar el corresponent informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) previ a l’atorgament de 
qualsevol llicència d’edificació, així com en el desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística o 
plans de millora urbana. 
 
En el cas d’haver de redactar algun estudi d’inundabilitat en alguns dels sectors de planejament derivat, 
es seguiran els criteris de la publicació “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 
local” de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). 
 
5. Pel que fa als riscos geològics, els terrenys afectats estan representats en el plànol d’informació I.06. 
Tot i així, en el cas que s’observi risc de perillositat geològica no contemplat en aquestes normes, serà 
perceptiu l’informe corresponent previ a qualsevol llicència d’edificació.  
 
6. Pel que fa al risc d’incendi, serà necessari tenir present els requeriment normatius referits a les 
mesures de prevenció d’incendi d’acord amb la legislació sectorial corresponent, i demanar el perceptiu 
informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. En el cas que s’observi 
possible risc d’incendi no contemplat en aquestes normes serà perceptiu l’informe corresponent previ a 
qualsevol llicència d’edificació.  

Article 44.     Cartes, catàlegs i directrius de paisatge 
1. En el desenvolupament del POUM s’hauran de considerar i integrar, si s’escau, en el seu contingut 
aquells criteris i determinacions que estableixin els instruments de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge que siguin vigents i d’aplicació, d’acord amb el estableix la llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge.  
 
2. En el terme municipal de Cadaqués seran d’aplicació els objectius de qualitat establerts pel Catàleg 
de paisatge de les Comarques Gironines i les directrius de paisatge establertes pel Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines.  
 
3. El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines,  aprovat definitivament el 26 de novembre del 
2010, estableix 7 objectius de qualitat paisatgística per a la unitat de Cap de Creus, a la qual pertany el 
municipi de Cadaqués, i defineix uns criteris i accions dirigits a la protecció, a la gestió i a l’ordenació. 
Aquest objectius i criteris s’hauran de tenir en compte a l’hora de promoure qualsevol acció en el territori.  
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4. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, basant-se en el Catàleg de paisatge, estableix 
unes directrius generals de paisatge i unes directrius especifiques de paisatge. Aquestes directrius són 
d’aplicació directa i obligatòria a tots els projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de 
percepció amb el grau de vinculació que es desprèn del seu redactat. Les determinacions establertes per 
aquestes directrius relatives a aquells elements de paisatge que transcendeixin de l’àmbit del municipi 
prevaldran sobre les determinacions del POUM, en cas de contradicció.  

Article 45.     Estudis d’integració paisatgística  
1. D’acord amb l’article 19 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
(DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge), l’Estudi d’impacte i integració paisatgística és un document 
tècnic destinat a considerar la conseqüència que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes 
d’obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. 
 
2. En el desenvolupament del POUM es requerirà incorporar Estudi d’impacte i integració paisatgística 
(EIIP) en els supòsits que estableix en el esmentat DECRET 343/2006. En tot cas, l’EIIP ha de formar 
part de la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud de llicència en els casos següents, com 
indiquen les directrius del paisatge del PTPCG: 
 

a. Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en el territori. 
b. Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions agrícoles, 

ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que hagin de romandre 
aïllades. 

c. Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència 
important en la imatge exterior d’aquests. 

d. Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural. 
e. Tots els casos en què s’exigeix preceptivament l’informe de l’Estudi d’impacte i integració 

paisatgística per l’organisme competent. 
 
3. L’Ajuntament podrà exigir la redacció d’un EIIP per avaluar la conveniència de concessió d’una 
llicència urbanística susceptible d’incomplir els principis de sostenibilitat ambiental definits pel TRLU i 
documentació ambiental del POUM. L’autorització de la llicència, projecte o pla es podrà vincular a 
l’informe positiu de l’organisme corresponent. 
 
4. El contingut de l’EIIP és el que estableix l’article 21 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge. Quan, a criteri de l’administració que ha de concedir la llicència o ha d’emetre 
l’informe, la integració paisatgística no sigui satisfactòria, s’ha de denegar l’aprovació o l’autorització en 
aquells casos en què es consideri que no hi ha cap fórmula raonable que solucioni els problemes 
constatats. En els altres casos, s’ha de requerir el promotor de la construcció, edificació o instal·lació 
perquè introdueixi les esmenes necessàries per tal que la integració sigui satisfactòria. La resolució de 
l’administració ha d’especificar els aspectes del projecte que cal modificar per fer-lo paisatgísticament 
acceptable. 

Article 46.     Plans de mobilitat urbana i estudi de mobilitat generada  
1. Amb l’objecte d’integrar el concepte de la mobilitat sostenible en l’ordenació prevista pel POUM, 
s’hauran d’incorporar els Estudis de mobilitat que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i 
el Decret 244/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG). 
 
2. El planejament derivat que desenvolupi les determinacions del POUM (siguin plans parcials, plans de 
millora urbana, plans d’actuació i plans especials) podran requerir d’un estudi específic d’avaluació de la 
mobilitat generada en el cas que els serveis tècnics de l’Ajuntament ho consideri convenient i així ho 
justifiquin davant l’entitat promotora corresponent, com a condició prèvia a la seva aprovació definitiva.  
 
Aquests Estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG), seran de major concreció i detall, ja que 
tenen un àmbit més reduït i concret que l’EAMG del POUM, hauran d’analitzar, entre altres aspectes que 
s’indiquin des dels serveis tècnics municipals, el dimensionat i la ubicació dels aparcaments tenint en 
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compte no només l’accessibilitat a les zones urbanes sinó també els fluxos que es generen a l’entorn del 
sòl no urbanitzable i al Parc Natural del Cap de Creus. 
 

Article 47.     Ordenances municipals 
1. L’Ajuntament podrà formular i aprovar Ordenances ambientals i de paisatge i Ordenances 
d’urbanització i edificació urbanística municipal, per regular aspectes que no són objecte de les normes 
urbanístiques d’aquest POUM, a les quals s’han d’ajustar sense contradir-ne ni alterar-ne les seves 
determinacions.  
 
2. A partir de la data d’aprovació definitiva d’aquest Pla, l’Ajuntament podrà aprovar o adaptar, com a 
complement del POUM, les ordenances i instruments següents, entre d’altres: 
 

- Ordenança que regularà la instal·lació i funcionament dels elements de telecomunicació, en base 
al criteri de mínim impacte visual i ambiental sobre l’entorn 

- Ordenança municipal de protecció mediambiental 
- Ordenança municipal reguladora dels usos i les activitats 
- Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques 
- Ordenança municipal de la via pública i del paisatge urbà 
- Ordenança municipal sobre el control de la contaminació acústica 
- Ordenança municipal sobre aparcaments 
- Ordenança municipal sobre el control de la contaminació lumínica 
- Ordenança municipal per l’estalvi del consum d’aigua 
- Ordenança reguladora de runes i moviments de terra 
- Ordenança reguladora de materials i residus  
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TÍTOL III . RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL  
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Article 48.      Instruments bàsics del règim urbanístic del sòl 
1. El règim urbanístic del sòl, d’acord amb l’art. 24 del TRLU, es determina en aquest POUM a partir de 3 
instruments bàsics: 
 

a. La classificació del sòl en tot el terme municipal, amb tres classes de sòl bàsiques, sòl urbà, 
sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.  

 
b. La qualificació del sòl, segons l’ordenació urbanística del sòl en sistemes i zones:  

 
- Els sistemes, com a conjunt d’elements d’interès general per al desenvolupament urbà i 

el funcionament del territori en tota classe de sòl. 
 

- Les zones, per a la determinació de l’aprofitament privat de les parcel·les en sòl urbà i en 
les resultants del planejament derivat i, en el sòl no urbanitzable, segons el tipus i nivell 
de protecció, als efectes de l’ús i gaudi de caràcter privatiu de les finques.        

 
A cada àmbit de qualificació de sòl se li assignen paràmetres urbanístics relacionats amb la 
parcel·la, l’edificació i els usos, segons la naturalesa de cada zona o sistema.   

 
c. La inclusió del sòl en un sector de planejament derivat o en un polígon d’actuació urbanística, 

àmbits de desenvolupament i de gestió integrada del POUM, d’acord amb els paràmetres 
corresponents de cessió de sòl públic i d’intensitats d’edificació segons usos definits. Les 
parcel·les incloses en un mateix sector o polígon, mentre que no es desenvolupin i 
s’executin, tenen el mateix règim urbanístic del sòl. 

Article 49.     Classificació del sòl 
1. Aquest POUM classifica el sòl del terme municipal, a efectes de l’estructura bàsica de la regulació del 
seu règim urbanístic, en tres classes de sòl bàsiques segons els següents conceptes de delimitació: 
 

a. Sòl urbà: delimitació en base al concepte de sòl urbanitzat i consolidat per l’edificació d’acord 
amb l’article 26 de la TRLU, inclosos els àmbits de millora i remodelació urbanes, pendents 
d’un procediment de planejament derivat, de gestió, o només d’urbanització, per assolir la 
condició de solar segons l’article 29 de la TRLU. 
Aquest POUM regula aquesta classe de sòl en el Títol V d’aquestes normes. 

  
b. Sòl urbanitzable: delimitació d’àmbits d’acord amb el desenvolupament urbanístic sostenible 

definit en l’article 3 de la TRLU, per garantir el futur creixement de la població i de l’activitat 
econòmica, entre d’altres, segons l’article 33 de la TRLU, i que s’haurà de desenvolupar 
mitjançant els plans parcials corresponents. 
Aquest POUM regula aquesta classe de sòl en el Títol VI d’aquestes normes. 

 
c. Sòl no urbanitzable: delimitació en base al concepte global d’espais oberts que es 

protegeixen del procés d’urbanització, d’acord amb els criteris de sostenibilitat definits en 
l’article 3 i el que determina l’article 32 de la TRLU. 
Aquest POUM regula aquesta classe de sòl en el Títol VII d’aquestes normes.  

 
2. En el sòl urbà, el POUM estableix dues categories que comporten un règim urbanístic del sòl diferent: 
  

a. Sòl urbà consolidat: tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.1 del RLU, el conjunt del 
teixit urbà amb solars urbanitzats i edificats i les parcel·les amb ordenació urbanística 
detallada per aquest POUM, pendents només d’urbanització per assolir la condició de solar, 
segons l’article 29 de la TRLU.  
Els sòls inclosos en polígons d’actuació urbanística delimitats amb l’únic objecte de millorar o 
completar la urbanització d’acord amb el que determina l’article 30.b de la TRLU, són també 
sòl urbà consolidat. Així mateix tenen aquesta consideració els sòls inclosos en plans de 
millora urbana, l’objecte dels quals es la regulació de la composició volumètrica i de façanes, 
segons l’article 70.1.b de la TRLU.                  
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b. Sòl urbà no consolidat: tenen aquesta condició, d’acord amb l’article 31.2 del RLU, els sòls 

urbans inclosos en àmbits sotmesos a una gestió urbanística integrada per actuacions de 
transformació o reordenació, o una gestió puntual per a cessions o adquisicions de sòl públic, 
i execució de la corresponent urbanització. A aquests efectes té la consideració de sòl urbà 
no consolidat: 
- El sòl inclòs dins l’àmbit d’un sector sotmès a un pla de millora urbana pendent 

d’ordenació urbanística detallada amb cessions de sòl públic.  
- El sòl inclòs dins l’àmbit d’un polígon d’actuació urbanística, amb ordenació urbanística 

detallada, que contingui cessions de sòl públic. 
- Aquelles parcel·les o conjunt de parcel·les afectades parcialment per un vial, no incloses 

en un àmbit de gestió de forma expressa, però que han de cedir gratuïtament el sòl 
afectat de vial, prèviament a la llicència urbanística d’edificació.   

 
3. Constitueix aquesta classe sòl els àmbits definits pel POUM per a garantir el futur creixement de la 
població i de l’activitat econòmica, d’acord amb el desenvolupament urbanístic sostenible, pendents de 
planejament derivat i ordenació urbanística detallada. Es diferencien dues categories: 
 

a. Sòl urbanitzable delimitat: Són els àmbits inclosos en sectors delimitats on el règim urbanístic 
del sòl, mentre no es desenvolupi el sector mitjançant el corresponent pla parcial urbanístic, 
ve regulat per l’índex d’edificabilitat brut, la densitat dels usos principals i compatibles, i els 
estàndards de les reserves mínimes de sistemes urbanístics. 

 
b. Sòl urbanitzable no delimitat: Són aquells terrenys amb aquesta classificació que es troben 

pendents de la delimitació precisa del sector, així com de justificar que són necessaris per un 
creixement sostenible en relació als aspectes ambientals, econòmics i socials, i en relació a 
la disponibilitat de recursos hídrics i energètics. D’acord amb l’article 52 del TRLU el règim 
d’ús d’aquest sòl mentre no es delimiti el sector, s’ajusta al règim d’utilització establert per al 
sòl no urbanitzable, si bé no seran autoritzables les obres i usos regulats a l’article 47 del 
TRLU per al sòl no urbanitzable. 

 
4. En el sòl no urbanitzable, el règim urbanístic del sòl es diferencia per ser un sòl protegit i exclòs del 
procés d’urbanització, pel seus valors naturals, agraris, paisatgístics, forestals o d’un altre tipus, i com a 
espai obert per garantir la utilització racional del territori segons un model de desenvolupament urbanístic 
sostenible, així com per la concurrència d’altres criteris establerts pel planejament territorial o urbanístic, 
d’acord amb l’article 32 del TRLU.  
 
El sòl no urbanitzable, d’acord amb l’article 58.9.a del TRLU, regula les qualificacions segons la 
naturalesa del sòl, depenent de la seva funció i usos en aquest territori obert, la seva morfologia natural i 
els diversos graus de protecció ambiental, patrimonial, paisatgística o d’altre tipus. 
 
El planejament territorial parcial estableix tres tipus bàsics d’espais oberts, que es superposen a la 
qualificació urbanística establint normes i condicions coincidents o addicionals a cada sistema o zona 
segons es trobi en un o altre tipus. 
 
Els tipus d’espais oberts establerts pel planejament territorial, la qualificació del sòl establerta per aquest 
POUM, i la regulació precisa del TRLU referent al sòl no urbanitzable, en especial el Catàleg de masies i 
cases rurals, són els instruments que determinen el règim urbanístic d’aquesta classe de sòl, i regulen els 
usos, les construccions, les instal·lacions, i qualsevol alteració o intervenció en el terreny i elements 
naturals d’aquests espais oberts.       
 
5. La delimitació de cada classe i categoria de sòl, està definida en el plànol d’ordenació O.03 
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. Les parcel·les afectades pel sistema viari que no estan incloses en un 
polígon d’actuació són àmbits de la categoria de sòl urbà no consolidat, però no venen identificats 
específicament  com a tals, en els plànols de la classificació del sòl ni en els plànols d’ordenació.   
 
La regulació urbanística específica de cada classe de sòl està detallada en els Títols V, VI i VII 
d’aquestes normes i en els plànols d’ordenació segons les qualificacions, els paràmetres i les 
proteccions.   
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Article 50.     Qualificació del sòl 
1. La qualificació del sòl, és l’instrument bàsic que concreta el règim urbanístic del sòl en sòl urbà, en sòl 
no urbanitzable i en el planejament derivat posterior dels àmbits que el POUM determina, pendents de 
desenvolupar i de qualificar, als efectes de regular en cada cas, els paràmetres urbanístics corresponents 
i associats a cada àmbit de qualificació urbanística. 
 
2. A aquests efectes s’estableixen dos tipus bàsics de qualificació del sòl:  

a. Els sistemes urbanístics: són els sòls que es qualifiquen per una funció publica en el territori, 
en relació a les infraestructures de mobilitat, els equipaments comunitaris, les infraestructures 
dels serveis tècnics, els espais lliures i els àmbits d’habitatge dotacional públic, amb 
independència de la classe de sòl en la que es trobin. 

 
La qualificació del sòl de sistema, si encara no és públic, legitima a l’administració pública 
competent per adquirir-lo mitjançant els instruments de gestió urbanística corresponents. La 
qualificació de sistema urbanístic en el sòl classificat com a no urbanitzable no genera el dret 
a expropiació per ministeri de llei conforme al que estableix l’article 114 del TRLU. 
 
Els diferents sistemes poden estar en sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable. Els 
plànols d’ordenació defineixen els sistemes que conformen l’estructura general del territori 
municipal, siguin existents o proposats. El document concreta els sistemes d’espais lliures i 
equipaments, els serveis tècnics i la xarxa viària, que s’han representat en els plànols 
d’ordenació a l’escala 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000, 1/20.000. 

 
Aquest POUM regula els sistemes urbanístics amb detall en el Títol IV d’aquestes normes. 
Els sistemes urbanístics que conformen l’estructura territorial del municipi de Cadaqués es 
representen en els plànols següents: 
- O. 01a_SISTEMA DE COMUNICACIONS. Terme municipal 
- O. 01b_ SISTEMA DE COMUNICACIONS. Nucli  
- O. 02_ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI 

 
b. Les zones: són els sòls amb ús i aprofitament privats d’acord amb el següent: 

- en l’ordenació detallada del sòl urbà definida per aquest POUM  i en el planejament 
derivat, es qualifica el sòl en zones, tot diferenciant els teixits urbans, i vinculant a cada 
qualificació els paràmetres urbanístics de parcel·lació, edificació i usos, d’acord amb els 
articles 68.2.a i 80.a del RLU.  

- en sòl no urbanitzable, les diferents qualificacions depenen de la morfologia, naturalesa i 
ús del sòl i del seu nivell de protecció, d’acord amb l’article 68.8.a del RLU.  

 
Es poden establir subzones per a cada zona, depenent dels diversos paràmetres urbanístics, 
el tipus d’edificació i el tipus de regulació volumètrica que s’estableixi, d’acord amb el que es 
determina  en el capítol I del Títol IX de les disposicions generals dels paràmetres 
urbanístics.   
La regulació de les zones en sòl urbà està detallada en el Títol V, i la regulació del sòl no 
urbanitzable en el Títol VII. 
La regulació general que aquest POUM estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà 
també serà aplicable pel planejament derivat que es desenvolupi, amb les subzones 
corresponents, siguin les definides en aquestes normes o altres més específiques. 

 
El POUM concreta les zones que es troben en sòl urbà, en sòl urbanitzable i en sòl no 
urbanitzable representades, en els plànols d’ordenació, amb la corresponent clau urbanística. 
A escala 1/5.000 es detallen les diferents qualificacions del sòl no urbanitzable i a 1/1.000 les 
zones en sòl urbà. 

 
3. La codificació i nomenclatura de la qualificació urbanística del sòl d’aquest POUM s’emmarca en 
l’estructura bàsica de la codificació urbanística del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) elaborat per la 
Generalitat de Catalunya, a efectes d’unificar criteris en la qualificació urbanística en tot Catalunya. 
El sistemes es determinen en el Títol IV d’aquesta normativa i les zones en el Títol V i Títol VII. 
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4. La qualificació urbanística bàsica que aquest POUM defineix en sòl urbà és d’aplicació tant en 
l’ordenació detallada del sòl urbà com en el planejament derivat que es desenvolupi, i estableix les 
subzones que es requereixin en cada cas per regular les diferències en els paràmetres i condicions 
corresponents, en el marc d’una mateixa zona bàsica o tipus de teixit urbà.    
 
5. El règim urbanístic del sòl, vol i subsòl de cada qualificació urbanística, depèn dels paràmetres 
urbanístics associats i de les condicions d’ordenació detallades en els plànols, d’acord amb el que 
s’estableix en els apartats següents.  

Article 51.     Sectors de planejament derivat i polígons d’actuació 
1. El règim urbanístic del sòl inclòs en sectors de planejament derivat o polígons d’actuació urbanística 
amb actuacions de transformació urbanística que delimita aquest POUM en sòl urbà, tenen la condició 
bàsica de ser sòl urbà no consolidat. Segons el que determina l’article 68.3 i 4 del RLU, mentre que 
aquests àmbits no s’executin i assoleixin la condició de sòl urbà consolidat, el règim urbanístic del sòl es 
determina segons els paràmetres d’ordenació dels sectors i polígons, els usos generals, els estàndards 
mínims de sistemes urbanístics, i altres condicions d’ordenació, en relació amb el conjunt de l’àmbit 
delimitat, que afecta per igual tot el sòl o parcel·les incloses en el sector o polígon. 
 
2. En els sectors de planejament derivat, siguin en sòl urbà o sòl urbanitzable, d’acord amb el model 
d’ordenació i els paràmetres definits per a cada sector, aquest POUM defineix els elements estructurants 
amb la delimitació precisa de sistemes urbanístics vinculants al planejament derivat. 
El planejament derivat s’ha de projectar i elaborar amb la mateixa codificació bàsica de la qualificació 
urbanística de sistemes i zones del sòl urbà, amb les subzones pròpies que es considerin necessàries, 
segons el projecte urbanístic de cada sector, ja que una vegada executat tindrà la condició de sòl urbà, 
d’acord amb l’article 26.b del TRLU.  
 
3. En els àmbits de polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, el POUM concreta la qualificació 
urbanística i les condicions d’ordenació corresponents, com a àmbits propis de gestió urbanística amb 
ordenació detallada de sistemes i zones o subzones. Mentre no s’aprovi el projecte de reparcel·lació 
corresponent, les parcel·les inicials incloses tenen el mateix règim urbanístic del sòl. Quan s’executi el 
projecte d’urbanització i les parcel·les resultants siguin solars, cada parcel·la tindrà un règim urbanístic 
del sòl diferent, segons cada qualificació del sòl. 
 
4. El desenvolupament del Pla d’ordenació es realitza mitjançant diferents figures de planejament:  
 

- Els plans de millora urbana (PMU), en sòl urbà consolidat i no consolidat, per als quals es 
defineixen objectius, edificabilitat, densitat bruta, usos, criteris d’ordenació i integració 
paisatgística, cessions i condicions de gestió i execució.  

  
- Els Polígons d’actuació urbanística (PAU), en sòl urbà consolidat o no consolidat, per als quals 

s’estableix l’ordenació detallada mitjançant la qualificació urbanística dels terrenys i es 
determinen els objectius, les condicions d’ordenació, el règim de cessions i les condicions de 
gestió i execució. 

 
- Els Plans especials urbanístics (PEU), en sòl urbà i sòl no urbanitzable, per a la recuperació i 

preservació del patrimoni històric, cultural i paisatgístic, així com per a la reordenació de volums i 
per actuacions específiques destinades a activitats o equipaments d’interès públic. Les fitxes dels 
plans especials definiran els objectius, la superfície, les condicions d’ordenació i els usos.  

 
 

A més, el POUM reconeix el Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), 
aprovat definitivament per la CTU de Girona l’1 d’Abril del 2009. L’àmbit del PEUCHC coincideix 
amb el del conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció, que constitueix Bé Cultural 
d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de “Conjunt Històric” en virtut de l’acord del govern de 
la Generalitat de Catalunya de 28 de novembre de 1995 (DOGC de 5 de gener de 1996). Aquest 
Pla especial té la finalitat de protegir integralment el patrimoni arquitectònic, arqueològic i 
ambiental del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. 
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- Els sectors de sòl urbanitzable delimitat (SUD), que s’han de desenvolupar mitjançant la redacció 

i tramitació del corresponent pla parcial, com a instrument de planejament derivat que estableixi 
l’ordenació definitiva de l’àmbit. Les fitxes dels plans parcials defineixen objectius, edificabilitat, 
densitat bruta, usos, criteris d’ordenació i integració paisatgística, cessions i condicions de gestió 
i execució. I els sectors de sòl urbanitzable no delimitat (SND), que s’han de delimitar mitjançant 
la redacció i tramitació del corresponent pla parcial de delimitació, amb el contingut previst a l’art. 
66.2 del TRLU. 

 
5. Aquests àmbits de planejament estan delimitats en els plànols d’ordenació a escala 1/1.000 i els seus 
paràmetres reguladors es concreten en unes fitxes urbanístiques incloses en aquesta normativa.  
 

Article 52.     Paràmetres urbanístics dels sectors i de la qualificació urbanística 
1. Els paràmetres urbanístics associats als sectors o polígons i a les diferents qualificacions són 
determinants per al règim urbanístic del sòl.  
 
2. Es defineixen i es regulen amb caràcter genèric en el Títol IX d’aquestes normes urbanístiques, i amb 
caràcter específic, els paràmetres dels sectors i polígons venen definits en les fitxes normatives 
corresponents. Pel que fa als paràmetres vinculats a les qualificacions urbanístiques del POUM, en els 
Títols del IV al VII estan detallats segons es tracti de sistemes, sòl urbà, sòl urbanitzable, sòl no 
urbanitzable, respectivament. A més, alguns paràmetres, depenent del tipus de regulació volumètrica, 
venen definits en els plànols d’ordenació.   

Article 53.     Ajust de límits en els plànols d’ordenació i dels les superfícies 
corresponents 

1. En general, la precisió de qualsevol límit de la classificació dels sòl, dels sectors de planejament, dels 
polígons d’actuació i de la qualificació urbanística, s’ha d’interpretar en els plànols d’ordenació de major 
detall o de menor escala.  
 
En els límits de la classificació de sòl urbà i de sòl urbanitzable, relacionats directament amb el límit d’un 
sector, d’un polígon o d’un àmbit de qualificació urbanística, prevaldran els límits dels plànols d’ordenació 
que delimiten aquests instruments amb més detall, d’acord amb els següents apartats.   
 
2. En relació amb els límits i superfícies dels sectors de planejament: 

a. Les superfícies dels sectors de planejament que aquest POUM descriu en els diferents 
documents alfanumèrics tenen caràcter informatiu. 

 
b. En el cas que un sector de planejament inclogui o limiti amb domini públic marítimo-terrestre 

o hidràulic, en el moment d’elaborar el planejament derivat, s’ha de precisar i diferenciar la 
superfície del sector que es delimita en els plànols i la superfície computable, d’acord amb el 
que es determina en el Títol IX, als efectes d’aplicar l’edificabilitat bruta i les densitats 
corresponents.   

 
c. Els límits dels sectors de planejament definits en els plànols d’ordenació i les seves 

corresponents superfícies poden ajustar-se en el moment de desenvolupar el planejament 
derivat, sempre que es mantingui l’objectiu i voluntat del límit que l’ordenació pretén, i els 
ajustos estiguin fonamentats per una informació més precisa que la disponible en l’elaboració 
del POUM, d’acord amb els següents aspectes: 

 
- Adaptació a límits i característiques naturals del terreny 
- Adaptació a límits de parcel·les 
- Adaptació a altres elements existents del territori que no s’han tingut en compte 
 
La suma dels ajustos possibles regulats no poden variar en més o menys d’un 5% de la 
superfície resultant dels límits dels sectors delimitats en el POUM, traspassats mimèticament 
a la cartografia que s’usi per desenvolupar el planejament derivat. 
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3. En relació als límits i superfície dels polígons d’actuació urbanística i la superfície del sostre edificable 
màxim corresponent.  
 

a. Les superfícies dels polígons d’actuació urbanística que aquest POUM descriu en els 
diferents documents alfanumèrics tenen caràcter informatiu.  

 
b. Els límits dels polígons d’actuació dels plànols de l’ordenació detallada del sòl urbà del 

POUM poden ajustar-se en el moment d’elaborar el projecte de reparcel·lació, d’acord amb el 
que es regula en aquesta normativa. La cartografia a utilitzar per a l’elaboració d’un projecte 
de reparcel·lació serà com a mínim a escala 1:500.  

 
c. En el cas que aquesta adaptació de límits suposi també una variació de la superfície d’una 

zona, el sostre edificable màxim del polígon s’adaptarà, en més o menys, als paràmetres que 
corresponguin a la qualificació ajustada. 

 
d. La precisió dels límits d’un polígon d’actuació es pot dur a terme en el mateix projecte de 

reparcel·lació quan no superi el 10% de la seva superfície i sempre que no comporti la 
inclusió en l’àmbit de nous propietaris. Cal justificar la precisió amb criteris com l’adaptació a 
les finques reals, ajust a la realitat topogràfica, cartografia més detallada o circumstancies 
semblants.  

 
e. Si la precisió dels límits fos major del 10% o s’hi inclogués la finca d’un nou propietari, cal 

tramitar, d’acord amb la legislació urbanística vigent, un projecte de delimitació de polígon 
amb la finalitat de rectificar-ne els límits.  

 
4. En relació amb els límits de la qualificació urbanística: 
 

a. Els límits de la qualificació d’un sistema urbanístic vinculat i delimitat com a condició 
d’ordenació dins d’un sector de planejament poden ajustar-se en l’ordenació del planejament 
derivat, però no la seva situació general. S’han de mantenir en tot cas, els paràmetres de 
sistemes que es consideren bàsics, d’acord amb el que es regula al Títol IX. 

 
b. Els límits de la qualificació de l’ordenació detallada del sòl urbà, que es vincula a l’aplicació 

dels paràmetres urbanístics corresponents, es poden ajustar en el tràmit de la concessió de 
llicència, només quan un plànol de major escala ho justifiqui a partir d’un límit de parcel·la o 
carrer existents, tot respectant la voluntat d’ordenació que el planejament ha volgut 
pretendre.  

 
En aquest cas, l’ajust no pot superar la distància de 0,5m perpendicular a la línia del plànol 
en cada un dels seus punts. 

 
5. En relació als límits de condicions i paràmetres de l’ordenació volumètrica definida en el planejament: 
 

a. En el cas d’edificacions situades en relació amb el vial, en el tràmit de la llicència urbanística, 
es poden ajustar alineacions i profunditats edificables definides en els plànols d’ordenació 
amb un marge de 0,5m, sempre que es respecti la voluntat del planejament en relació a 
alinear-se a carrers o patis d’illa ja configurats i existents i, per tan, es consideri un error del 
planejament general. 

 
b. En el cas de volumetries definides d’edificacions situades en relació a la parcel·la o a l’illa, es 

poden ajustar alineacions de l’edificació amb un marge de 0,5m sempre que es compleixin 
les següents condicions:  

 
- Que sigui una alineació que no tinguin relació directa o confronti amb l’espai públic. 
- Que es compleixin les distàncies mínimes entre edificacions dins dels espais privats, que 

en caràcter general aquest POUM fixa en 10m.  



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

32

- Que es mantingui la mateixa superfície de l’ocupació en planta de l’edificació principal 
definida en el planejament, i no suposi cap variació en el sostre edificable màxim 
resultant de la parcel·la. 
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TÍTOL IV . SISTEMES URBANÍSTICS  
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DISPOSICIONS GENERALS  

Article 54.     Definició i naturalesa dels sistemes urbanístics 
1. Els sistemes urbanístics són aquells elements d'ordenació urbana que organitzen el territori i 
configuren les xarxes bàsiques de comunicacions, espais oberts, equipaments i habitatge dotacional 
públic. 
 
2. Tindran la condició de sistemes generals aquells que s’integrin a l’estructura general del territori i que 
relacionats entre ells, són determinants per assegurar el desenvolupament urbà. Els sistemes generals 
es representen en els plànols d’ordenació O.01. SISTEMA DE COMUNICACIONS, O.02. ESTRUCTURA 
GENERAL DEL TERRITORI. La resta de sistemes tindran la condició de sistemes locals.  
 
3. La consideració de sistemes implica la declaració de la utilitat pública de les obres i la necessitat 
d’ocupar els terrenys amb aquest destí, als efectes d’allò que disposa  el TRLU. 

Article 55.     Tipus de sistemes urbanístics i identificació 
Els sòls destinats a sistemes per aquesta normativa es qualifiquen de la forma següent: 
 

De comunicacions:    Sistema viari (clau X) 
     
D’espais Oberts:   Sistema d’espais lliures (clau V) 
     Sistema hidrogràfic (clau H) 

Sistema costaner (clau C) 
     
D’equipaments:   Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) 

     Sistema de serveis tècnics i ambientals (clau T) 
 

D’habitatge dotacional públic: Habitatge dotacional públic (clau D) 

Article 56.     Titularitat i afectació del sòl 
1. El sòl per a sistemes queda vinculat a aquesta destinació. La titularitat i l'afectació pública a l'ús i al 
servei públic i l'aplicació del règim propi del domini públic només són operatius després que 
l'administració hagi adquirit el sòl, fins i tot per expropiació forçosa o cessió gratuïta en aquells casos en 
què sigui procedent per llei. Mentre no es faci efectiva aquesta adquisició, el sòl continuarà sent propietat 
privada però estarà vinculat a la destinació assenyalada. 
 
2. La titularitat i l'afectació pública no exclou la possibilitat de fer concessió de domini públic d’aquells 
sistemes generals susceptibles d'aprofitament, quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la 
naturalesa del bé o els objectius urbanístics del Pla. 
 
3. Els equipaments o serveis qualificats o existents i en funcionament abans de l’aprovació definitiva 
d’aquets POUM podran mantenir llur titularitat i gestió privada, sempre que es mantingui l’ús aprovat. 
 
4. En el sòl urbanitzable, els sòls destinats a sistemes seran de titularitat pública. També seran de 
titularitat pública els sòls destinats a sistemes inclosos en polígons d'actuació urbanística i en sectors de 
pla de millora urbana. 
 
5. La modificació d’ús precisa de la redacció d’un pla especial que determini la titularitat i el nou ús. En 
cas que s’opti per la titularitat publica, l’administració podrà adquirir la propietat dels terrenys per 
qualsevol dels mitjans legalment establerts. 

Article 57.    Desenvolupament dels sistemes urbanístics a través de Plans Especials 
1. El desenvolupament de les determinacions del POUM sobre els sistemes es podrà fer mitjançant 
plans parcials urbanístics del sectors del sòl urbanitzable delimitat amb els que estiguin relacionats, o per 
mitjà d’un pla especial per qualsevol tipus de sòl segons el que s’estableix a continuació en els següents 
apartats.  
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Així mateix, els sistemes urbanístics del Pla d’ordenació poden desenvolupar-se mitjançant plans 
especials urbanístics temàtics o d'àmbit territorial concret, per tal de regular qualsevol dels aspectes que 
defineixen l'estructura general i orgànica del territori, i que són: 
 

a. El sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció: abasta totes les 
infraestructures per a la mobilitat de les persones i mercaderies, amb inclusió de les 
comunicacions per cable i els aparcaments de vehicles. 

 
b. El sistema urbanístic general d'equipaments: comprèn els centres públics i les dotacions de 

caràcter cultural, docent, esportiu, sanitari, assistencial, religiós, de transport i altres d’interès 
públic i social. 

 
c. El sistema urbanístic general d'espais lliures: abasta els parcs i jardins, masses arbrades i de 

vegetació arbustiva natural, sempre que estiguin classificades com a tal sistema, les zones 
verdes i els espais per a l’esbarjo, el lleure i l’esport. 

 
d. El sistema urbanístic general hidrològic: inclou els rius, rieres, sèquies, torrents, etc. així com els 

recursos hídrics subterranis. 
 

e. El sistema general de serveis tècnics i ambientals: inclou depuradores, xarxes elèctriques d'alta i 
mitja tensió i altres instal·lacions d'interès públic. 

 
2. Quan el sòls qualificats com a sistemes generals pertanyen a més d’un terme municipal, el 
desenvolupament de les determinacions d’aquest POUM es farà amb la participació i coordinació de 
totes els entitats locals implicades i Administracions publiques competents.  

Article 58.    Gestió i execució dels sistemes urbanístics 
1. Els terrenys qualificats com a sistemes urbanístics poden ser adquirits per l'administració actuant per 
qualsevol títol jurídic, mitjançant expropiació forçosa o, en el sòl urbà i urbanitzable, mitjançant la cessió 
obligatòria i gratuïta quan estiguin inclosos en un àmbit d’actuació subjecte a reparcel·lació, sector o 
polígon, que a aquests efectes pot ser discontinu.  
 
L’obtenció avançada de sistemes urbanístics generals inclosos en un àmbit d’actuació es pot fer per 
ocupació directa o com actuació aïllada expropiatòria, d’acord amb el TRLU. En aquest darrer cas 
l’Administració actuant se subrogarà els drets i els deures de l’anterior propietari. 
 
2. El cost dels terrenys adquirits per expropiació es pot repercutir entre els propietaris beneficiats per 
l'actuació en la part que s'estimi d'interès directe, d'acord amb el que disposa la legislació vigent, 
mitjançant les corresponents quotes urbanístiques, en el cas d’estar inclosos en àmbits de gestió 
urbanística, o bé mitjançant contribucions especials en el cas de no estar-hi. 
 
3. La gestió dels serveis que s’estableixen en els sistemes de titularitat pública es podrà efectuar: 

- Per gestió directa mitjançant òrgans o ens de la pròpia Administració. 
- Per gestió indirecta, preferentment per concessió administrativa. 
- Per constitució del dret de superfície o uns altres anàlegs que atribueix al seu titulat la gestió 

d’equipament previst en el Pla o plans parcials que a aquest efecte es redactin. 
- Una concessió d’aquest tipus en cap cas podrà ser superior a 50 anys. 

Article 59.     El  subsòl 
El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 del TRLU, resta sotmès a totes les 
servituds administratives necessàries per a la prestació de serveis públics o d’interès públic. 
 
L’aprofitament del subsòl es condiciona a la preservació de riscos i a la protecció d’aqüífers classificats i 
de restes arqueològiques d’interès declarat. 
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Article 60.      Protecció dels sistemes i regim jurídic relacionat amb les llicències 
1. Independentment de la tramitació i aprovació d’aquells instruments de planejament i/o execució que 
es requereixen per al desenvolupament i la implantació dels sistemes urbanístics, les construccions, les 
instal·lacions, les edificacions i les activitats que puguin situar-se, d’acord amb aquest Pla, en els sòls 
qualificats de sistema estaran subjectes a l’obtenció de la corresponent llicència municipal, sens perjudici 
d’altres autoritzacions i/o procediments que es requereixin. 
 
2. L’exigència de llicència urbanística s’estableix sens perjudici de les autoritzacions o concessions que 
sigui pertinent atorgar per part de l’ens titular del dominic públic.  
 
3. Prèviament a l’atorgament de la llicència, l’administració municipal sol·licitarà l’informe preceptiu dels 
òrgans competents. Els informes desfavorables per raons de competència especifica determinaran la 
denegació de la llicència municipal.  
 
4. Les instal·lacions, obres o usos per als quals es sol·liciti llicència hauran d’adaptar-se als plànols 
d’ordenació i/o usos i a aquelles prescripcions de caràcter constructiu i estètic que fixi l’Ajuntament.   
 
5. En el procediment de sol·licitud de la llicència municipal s’hauran d’incorporar els informes i estudis 
d’impacte ambiental necessaris per conèixer la influencia de l’activitat sobre el medi, avaluar-ne la 
repercussió i, si escau, establir les mesures correctores necessàries per pal·liar els possibles efectes 
negatius.  

Article 61.     Proporcionalitat 
1. La superfície dels sòl destinats a sistemes en Plans parcials urbanístics, Plans especials urbanístics, 
plans de millora urbana i polígons d’actuació urbanística, queda determinada pels estàndards específics 
que aquestes normes estableixen per a cada sector o polígon mitjançant els percentatges de sòl públic i 
sòl privat, els índex d'edificabilitat i densitat i la intensitat d’usos, depenent de la seva posició urbana. 
 
2. En el cas dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà, les previsions sobre superfície, 
edificabilitat, nombre d’habitatges i espais de cessió obligatòria responen a un criteri de proporcionalitat 
que s’ha de mantenir en el supòsit d'ampliació o reducció. 
 
3. Els sistemes previstos en sectors i polígons d'actuació han de ser de cessió gratuïta, si no s'estableix 
el contrari en les fitxes de cadascun. 
 
4. Qualsevol reducció dels estàndards per a sistemes, o del caràcter gratuït de la seva cessió, acordada 
o imposada durant la vigència del POUM, comporta la reducció dels coeficients d'edificabilitat en la 
mateixa proporció en què s'hagin alterat els estàndards esmentats. La reducció dels sistemes previstos 
en sectors o polígons d'actuació només es podrà efectuar com a modificació del POUM i caldrà justificar-
ne l’oportunitat i condicions. 

Article 62.     Cessions gratuïtes  
1. En sòl urbà no consolidat inclòs en àmbits d’actuació i en els sòl urbanitzable, s’han de cedir 
obligatòriament i gratuïtament els sòls destinats als sistemes urbanístics locals com vials, espais lliures 
públics, equipaments, i també els sistemes urbanístics generals que el Pla inclogui dins l’àmbit 
corresponent. A més, s’han de cedir els percentatges sobre l’aprofitament urbanístic que determina 
l’article 43 del TRLU. 
 
Sens perjudici d'això, tots els sòls destinats a sistemes poden ser objecte d’expropiació. 
 
2. Tanmateix, els sòls destinats a equipaments i a dotacions o ampliacions, que en el moment de 
l'aprovació d'aquest Pla d’ordenació siguin de domini privat, poden continuar mantenint la seva titularitat. 
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Capítol 5.   SISTEMA DE COMUNICACIONS  

Article 63.     Definició i tipus 
1. Els sòls destinats a sistema urbanístic de comunicacions per aquest POUM inclou aquells que formen 
part de l’estructura general i orgànica del territori i, per tant, participen de la regulació d’aquest Pla i de 
l’ordenament jurídic establert per als sistemes generals. 
 
Tanmateix, també podran formar part d’aquest sistema tots aquells sòls que determini com a tals el 
planejament derivat que s’aprovi definitivament en el desenvolupament d’aquest POUM. 
 
2. Aquestes normes estableixen les determinacions del sistema de comunicacions, sens perjudici del 
que estableixi de forma més específica la legislació sectorial vigent en cadascuna de les respectives 
matèries que afectin el sistema esmentat. En el municipi de Cadaqués el sistema de comunicacions es 
refereix només al sistema viari.  
 
3. Pel que fa a la línia d’edificació i àmbits d’afecció (domini, zona de protecció i línia límit d’edificació), 
s’hauran de respectar les determinacions que disposa la legislació sectorial aplicable.  
 

Secció 1. Sistema viari, clau X  

Article 64.     Definició, identificació i tipus 
1. Comprèn les instal·lacions i els espais reservats per al traçat de la xarxa viària dedicats exclusivament 
a aquest ús, els quals han de permetre l'accessibilitat entre les diverses àrees i els sectors urbans tot  
assegurant un nivell de mobilitat adequat, tant per al tràfic privat, a motor o no, com per al transport públic 
i per als vianants. 
 
2. Les vies, carrers i àrees d’aparcament que prevegi el planejament derivat, en el desenvolupament del 
POUM, quedaran automàticament incloses en el sistema viari.    
 
3. El règim de la xarxa viària bàsica o de carreteres serà el que correspongui, amb subjecció a la 
legislació corresponent, segons es tracti de vies estatals, provincials o municipals. 
 
4. La xarxa viaria està representada en el plànol d’ordenació O.01 SISTEMA DE COMUNICACIONS i es 
composa de les següents categories:  
 

a. Xarxa estructuradora territorial: 
Compren la xarxa viària territorial que estableix de forma integrada la continuïtat i connexió dels 
diferents itineraris de l’Estat i de la Generalitat, permetent l’accés al nucli de població.  
 
b. Xarxa estructuradora principal: 
Compren al conjunt da carreteres i carrers que tenen vocació estructurant pel municipi i que 
connecten amb la xarxa viaria territorial constituint els eixos d’afluència principal del nucli i connectant 
les diferents àrees urbanes.  

c. Xarxa local: 
Correspon al conjunt de carrers d’abast local de titularitat municipal. Aquesta categoria es diferencia 
en xarxa local primària i xarxa local secundaria: 
- La xarxa local primària es connecta amb la xarxa estructuradora principal, amb un traçat continu, 

i inclou les carreteres que travessen el sòl urbà i els carrers que constitueixen vies d’accés 
estructurants. Té caràcter vinculant a l’hora de desenvolupar el planejament derivat o de la gestió 
dels polígons d’actuació urbanística, segons el cas.  

- La xarxa local secundaria és una xarxa urbana que complementa la primària, i facilita l’accés a 
les edificacions per les servitud de pas i per les àrees d’aparcament. Té una dimensió més 
reduïda i presenta moltes vegades trams sense sortida i atzucacs. 

d. Viari conjunt històric i vials de trànsit restringit:  
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Correspon bàsicament als carrers que pertanyen al conjunt històric de Cadaqués i que per la seva 
situació i el seu paper específic tenen assignada una especial vocació i han de mantenir unes 
condicions de disseny i tractament diferenciades respecte a la resta de la xarxa viària. Es permet el 
trànsit ocasional de vehicles. 

e. Camins i passos per a vianants: 
Correspon als camins, vies rurals, escales i passos per a vianants que tenen com a funció principal la 
vertebració del territori no urbanitzat. D’una banda, connecten el nucli amb el sòl no urbanitzable, 
donant accés a les explotacions agrícoles i ramaderes i, de l’altra, banda es configuren com a camins 
de ronda i constitueixen el principal accés a la zona costanera.   

 
5. La xarxa viària local, primària i secundària, ha d’articular-se amb la xarxa estructuradora principal i té 
la missió de donar accés a les edificacions. Aquestes vies han de comptar amb alineacions i rasants 
definides ja sigui pel Pla d’ordenació, o bé, pel planejament derivat que el desenvolupi. 

Article 65.     Titularitat 
El sòl qualificat de sistema viari (X) i les àrees d’aparcament (Xa i Xav, de valor espacial), serà de 
titularitat pública.  

Article 66.     Normes de mobilitat aplicades 
1. S’estarà al que disposa la legislació sectorial vigent, segons es tracti de vies estatals, autonòmiques o 
municipals, és a dir, la Llei 25/1988 de 29 de juliol de Carreteres de l’Estat i el seu Reglament, i la Llei 
7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de Catalunya, pel que fa al règim de protecció referent a zones 
d’afectació i línia d’edificació. Així mateix, caldrà respectar la legislació sectorial vigent pel que fa als 
camins rurals, segons estiguin subjectes per raó de la seva ubicació, en sòl agrícola o forestal. Els 
plànols d’informació i d’ordenació defineixen la zona de domini públic. 
 
2. L'administració municipal requerirà als òrgans competents en matèria d'obres públiques, l'informe 
preceptiu. Els informes denegatoris per raons de competències específiques determinaran la denegació 
de la llicència municipal. 
 
3. Les actuacions en sòl urbà i urbanitzable que afectin les carreteres hauran d'obtenir l'informe 
favorable vinculant de la Diputació de Girona, quan els projectes contemplin canvis d’ús o modificacions 
dels accessos actuals en les carreters gestionades. Els elements de connexió a les carreteres s'hauran 
d'incloure íntegrament en els àmbits dels sectors de planejament corresponents i els costos d'aquests 
elements aniran a càrrec dels sectors on s’ubiquen. 
 
4. Quan el projecte sigui una nova via de la xarxa territorial situada en sòl no urbanitzable, serà 
preceptiva la redacció i l’aprovació d’un pla especial urbanístic d’ordenació viaria.  
 
5. Les condicions que regulen l’entorn de les vies es regiran pel què disposa la legislació sectorial vigent 
sobre limitacions de la propietat i sobre l’entorn de cada tipus de via pública, com també per les 
corresponents disposicions urbanístiques o sectorials.  

Article 67.     Regulació de l’ordenació 
1. En el sòl urbà consolidat el POUM defineix de forma precisa les alineacions definitives del sistema 
viari així com la corresponent línia d’edificació. En el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable, serà 
el planejament derivat el que definirà de forma precisa l’alineació d’aquesta xarxa local. No obstant, en 
els plànols d’ordenació s’assenyala de forma indicativa la posició i dimensió que ha de tenir la xarxa de 
carrers en aquest tipus de sòls.   
 
2. El planejament derivat i els projectes d'urbanització han de precisar la vialitat i els accessos als 
sectors. Les connexions amb la xarxa de carreteres hauran d'ajustar-se a la instrucció de traçat de 
carreteres 3.1-IC i a la instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya. En 
cap cas s'admetran rotondes partides ni, en general, les interseccions en creu. Únicament s'admetran, en 
trams de travessera aquelles interseccions en creu que siguin estrictament necessàries per a la 
configuració de la trama urbana. 



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

39

 
3. Les instal·lacions urbanes es realitzaran soterrades, sempre que sigui possible, i d’acord amb les 
normes tècniques que els siguin d’aplicació o les de les companyies corresponents. 
 
4. En la regulació del sòl no urbanitzable es preveuen el règim i les mesures urbanístiques en relació a 
les vies rurals. 
 
5. El planejament derivat no podrà disminuir les superfícies de la xarxa viària local establertes pel 
POUM. En tot cas, podrà precisar les determinacions incloses en els plànols d'ordenació del Pla i 
resoldre els enllaços de la carretera amb la xarxa viària local principal, secundària i de vianants. 
 
6. Les modificacions de la xarxa viària local que no compleixin les condicions establertes en aquesta 
normativa, s’hauran de tramitar i justificar com a modificacions del POUM. 

Article 68.    Condicions dels projectes d’urbanització del sistema viari 
1. L’espai públic i la vialitat han de tractar-se amb criteris de sostenibilitat, eficàcia funcional i qualitat 
paisatgística. S’hi ha d’evitar la contaminació lumínica, protegir la xarxa hídrica, fomentar el reciclatge i 
l’ús d’energies renovables. 
 
2. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), es reconeix el 
traçat i configuració dels carrers existents i les actuacions que s’hi duguin a terme s’ajustaran a les 
determinacions que s’estableix en els articles 36, 37, 38 i 39 de la seva normativa. 
 
El tractament i la urbanització de places i carrers del Conjunt històric i del seus entorns de protecció 
s’ajustarà a les determinacions que el PEUCHC estableix en els articles  40, 41, 43 44 i 45 de la seva 
normativa. 
 
3. Les mesures i característiques principals dels vials que resultin del desenvolupament del planejament 
derivat han de permetre una bona accessibilitat urbana, la plantació d’arbrat, la implantació dels eixos 
verds, els espais d’aparcament, etc. El seu dimensionat ha de respondre a les condicions següents: 
 

- L’amplada mínima dels vials principals serà de 10 metres, i 7 metres en la xarxa local que 
dependrà de l’amplada requerida per la vorera on s’hagi de plantar arbrat viari. 

 
- La tria d’espècies s’adaptarà a l’espai realment disponible per tal que els arbres puguin assolir la 

seva alçada, port i estructura natural, minimitzant les necessitats de poda per control de la forma 
o el volum. 

 
4. Respecte a la plantació de masses arbrades o arbres aïllats, independentment de la mida de 
l’escocell, s’haurà de garantir un volum mínim de terra útil per possibilitar el desenvolupament de 
l’exemplar arbori. En tot cas, s’hauran de complir les condicions agronòmiques per al desenvolupament 
radicular i no contenir cap tipus de canalització destinada a conduir serveis de distinta naturalesa, ja 
siguin públics o privats, a excepció de la xarxa de reg. 
 
Tant en terreny obert com en àrea pavimentada el volum de sòl condicionat serà proporcional al 
desenvolupament previsible de l’arbre. 
 
La distància entre dos posicions consecutives d’arbres d’alineació haurà de correspondre especialment al 
desenvolupament màxim de l’amplada de la copa, oscil·lant en un varem al voltant dels 5 als 10m. 
 
5. El disseny de l’espai públic ha de basar-se en els materials, tècniques constructives i cromatisme 
propis del municipi. En el condicionament de l’espai, cal mantenir al màxim la permeabilitat del sòl,  
plantar vegetació no invasora i unificar els models de mobiliari urbà.  
 
6. En la xarxa viària urbana, caldrà preveure reserves d’espai suficients per col·locar contenidors 
especialitzats de recollida selectiva i per optimitzar les operacions de recollida i transport de residus. 
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7. Els vials per a vianants tindran una secció unitària amb un únic pla de pavimentació que evidenciarà 
clarament la prevalença del trànsit de vianants per damunt del trànsit de vehicles. 
 
L’ordenació dels vials per a vianants es realitzarà mitjançant projectes d’urbanització i obres que es 
fonamentaran en el compliment de les disposicions vigents en matèria d’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques.   
 
8. Els edificis públic s’han de dissenyar amb criteris d’eficàcia, qualitat, sostenibilitat, i integració 
paisatgística i es prioritzarà la utilització d’energies renovables.    
 
9. En cas de noves actuacions i transformacions, els serveis s’hauran de preveure preferentment 
soterrats, tant en desenvolupar sectors de sòl urbà no consolidat com en desenvolupar sectors de sòl 
urbanitzable. En els casos de l’impossibilitat de soterrar els serveis s’haurà d’aportar una justificació que 
documenti i especifiqui aquesta impossibilitat.  
 
10.  Pel que fa als subministraments i serveis, cal minimitzar les esteses aèries, la senyalització i 
l’enllumenat i soterrar, sempre que sigui possible, les estacions transformadores. Els cables elèctrics, de 
telecomunicacions, o qualsevol altre que no estigui soterrat, s’instal·laran preferentment en façana 
sempre que aquesta limiti amb el domini públic i estaran fixats de manera ferma a l’estructura que els 
suporti.  
 
La disposició de línies aèries permanents, tant en façanes com amb postes o altres elements similars, 
s'ajustarà a la disposició de les construccions existents. Es seguiran traçats horitzontals o verticals, els 
creuaments de carrers seran preferentment de manera perpendicular a la direcció del carrer, s'evitarà l'ús 
de trams en catenària o, si resulta inevitable, aquest es minimitzarà, s'evitarà, en la mida del possible, l'ús 
del vol en espais públics tals com parcs, places o jardins. 
 
El color de les cobertes dels cables que utilitzin el vol, encara que sigui en domini privat, serà 
preferentment negre. Alternativament, podran ser del mateix color que les façanes on estiguin instal·lats. 
 
L'ús d'elements tècnics addicionals tals com caixes, registres, repartidors, etc. és permès sempre que 
s'adeqüi a l'entorn i s'ubiquin de manera que es minimitzi el seu impacte visual, no comporti limitacions a 
la mobilitat de persones i vehicles i no representi molèsties, perill o dany a persones i bens. 
 
L'ús de canalitzacions en façana ha d'assegurar la seva integritat. Quan aquestes en trobin en mal estat 
de manteniment o puguin comportar algun perill, l'Ajuntament podrà actuar per reduir aquesta perillositat 
o requerir una correcta instal·lació a la companyia titular de la instal·lació. 

Article 69.       Aparcaments  
1. Pel que fa a la urbanització dels espais destinats a aparcaments, clau Xa, que distribuïts per tot el 
nucli, es relacionen amb espais cívics urbans i que per tant es consideren amb continuïtat amb la vialitat 
s’estarà a les determinacions establertes per al sistema viari, considerant les peces d’aparcament con 
una extensió dels carrers. Es procurarà utilitzar la mateixa pavimentació emprada per als carrers a 
manera d’entendre-les com una única peça conjuntament amb la vialitat.  
 
2. En les àrees d’aparcaments de valor especial (associades als equipaments i als espais lliures), clau 
Xav, la urbanització tindrà un tractament en coherència amb el lloc, sense caràcter urbà, i s’hi plantarà 
arbrat amb la intenció d’integrar-los amb el sistema d’espais lliures. Així mateix, atès que tindran un ús 
estacional, s’han de tractar com a espais versàtils, 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. 
   
3. S’utilitzaran espècies pròpies de la zona i patrons de plantació que els permetin integrar-se en el 
sistema d’espais lliures, atenent al seu ús estacional. No s’admetran les especies al·lòctones ni 
invasores. 
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Article 70.       Proteccions del sistema viari 
1. El conjunt de vies que conformen el sistema viari restarà sotmès a la regulació de les zones de domini 
públic, de servitud i d’afecció, així com a les determinacions relatives a la línia d’edificació, segons 
estableixi en cada cas la legislació sectorial aplicable en matèria de carreteres.   
 
2. Són perceptives i es regiran per la llei sectorial corresponent les afectacions per les infraestructures 
que travessen el territori, ja siguin les aeronàutiques, de transport, telecomunicacions, etc. malgrat no 
hagin estat assenyalades en els plànols d’ordenació. 

Article 71. Permeabilitat biològica de les infraestructures  
1. La implantació de noves infraestructures lineals en el territori (carreteres, ferrocarril, etc), o la reforma 
de las ja existents, que suposin l’aparició d’una barrera física caldrà que introdueixi mesures correctores 
per assegurar la seva permeabilitat biològica, específicament quan travessin la xarxa hídrica (zones de 
rec o drenatge) o separin dues àrees d'interès natural. 
 
2. Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmunts, escombraries o superfícies ocupades pel 
parc de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes espècies de la zona, amb 
una densitat adequada, determinada pels serveis municipals competents. 
 
3. Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infraestructures hauran d’estar adaptades a la 
protecció de la fauna, sempre que sigui possible. La inclinació de les parets de les obres de drenatge no 
superarà els 15 % de pendent i tindrà una textura superficial de paret rugosa, formada per escullera.  
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Capítol 6.  SISTEMA D’ESPAIS OBERTS 

Article 72.     Definició i tipus 
1. El sistema urbanístic d’espais oberts comprèn el sòl que es destina a totes aquelles activitats, ja siguin 
de repòs, de relació social, d’entreteniment i d’airejament que la ciutadania pugui desenvolupar en espais 
no edificats, de domini públic i de lliure accés.   
 
Aquest sistema comprèn els parcs, els jardins, els espais per a l'esbarjo, el lleure i l'esport que 
s’identifiquen amb la clau V, en els plànols d’ordenació; els entorns dels cursos d’aigua, rieres i espais 
que, pel seu valor ambiental, ecològic i paisatgístic, han de garantir els corredors biològics i la relació de 
la població amb el medi i el paisatge i que s’identifiquen amb la clau H; i els terrenys que donen front a 
les costes marítimes i es mantenen no edificables i que s’identifiquen amb la clau C. 
 
2. Pel seu paper fonamental en el manteniment del paisatge, els espais oberts han de tenir un 
tractament específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva funció ambiental. 
 

Secció 2. Sistema d’espais lliures, clau V  

Article 73.     Definició, identificació i tipus 
1. El sistema d’espais lliures està integrat per tots els parcs, jardins, places, rambles i tot els espais 
lliures d’ús públic del municipi, situats en sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable, existents o de nova 
creació, que s’identifiquen en els plànols d’ordenació amb la clau V.  
 
2. Aquests espais lliures, independentment del seu règim urbanístic, tenen com a funció principal el 
repòs, lleure i esbarjo de la població.  
 
En la gestió d’aquests espais cal aplicar criteris de respecte i bon ús dels recursos naturals, entre els 
quals cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la selecció de les espècies vegetals, 
autòctones o climàticament adaptades, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la 
pèrdua de fertilitat i la impermeabilització. 
 
3. El POUM distingeix els espais lliures de caràcter general dels espais lliures de caràcter local i els 
representa en els plànols d’ordenació O.02 ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI i O.07 
RESERVES DE SÒL PER A EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES.  
 
El espais lliures de caràcter general són els que formen part de l’estructura general i orgànica del territori, 
tenen una dimensió important i es disposen en xarxa configurant el mosaic estructurant dels espais lliures 
urbans. Aquest són vinculants en el moment de desenvolupar el planejament derivat.  
 
D’altra banda els espais lliures de caràcter local complementen l’estructura territorial però es composen 
de peces més acotades lligades a l’estructura urbana dels carrers, dels recorreguts i dels camins històrics 
que connecten les diferents parts del nucli.  
 
4. Només s’admetran els supòsits de compatibilitat entre sistemes i altres qualificacions previstos per la 
legislació vigent.  

Article 74.     Titularitat  
Els sòls qualificats d’espais lliures (V) seran de titularitat publica.  

Article 75.     Condicions d’ordenació i ús  
1. En l’obtenció, el projecte, l’ús i la conservació dels parcs, places i passeigs, així com altres espais 
lliures s’observaran els preceptes generals establerts en aquestes normes o, si s’escau, els fixats en el 
corresponent instrument de planejament urbanístic derivat.  
 
2. L’ordenació dels espais lliures respondrà als objectius generals següents: 
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- Satisfer les necessitats de lleure, descans i gaudi dels ciutadans. 
- Permetre la conservació, recuperació i millora d’espais naturals. 
- Respectar les condicions concretes del lloc: orientació, exposició al sol, dimensió, etc. 

 
3. L’accés als espais lliures generals i locals ha de ser sempre des del sistema viari. Només s’hi pot 
accedir directament des dels habitatges o parcel·les privades quan es tracti d’un accés secundari limitat a 
vianants.  
 
Es permet l’accés a les edificacions d'ús privat i a d’altres sistemes a través d’aquests sòls qualificats 
d’espais lliures sempre que es defineixin les zones de pas i accés a les edificacions al corresponent 
projecte d'urbanització ordenant-les convenientment per a aquesta utilització.  
 
El potencial accés a les parcel·les i edificacions privades en cap cas comportarà una pèrdua de la qualitat 
i quantitat de sòl qualificat dins d’aquest sistema. L’Ajuntament podrà establir en quins casos concrets no 
s’admetrà l’accés als habitatges i propietats privades a través d’aquests sòls. 
 
4. Tots els espais lliures locals i els itineraris dels espais lliures urbans, així com els serveis i/o 
equipaments que s’hi ubiquin seran adaptats, segons les determinacions del Decret 135/95 de 24 de 
març. 
 
5. Els espais lliures que es creïn com a resultat del desenvolupament del planejament urbanístic derivat 
hauran de complir els requisits generals dels espais lliures definits a aquesta secció i, a més, les 
condicions següents: 
 

a. S’adaptaran a les determinacions del TRLU. 
 
b. No computaran, a efectes dels estàndards mínims, els que se situïn en terrenys amb pendent 

superior al 20%, o siguin intransitables o inadequats per a l'ús al que estan destinats, o els 
corresponents a les franges de protecció de les línies d’alta tensió. 

 
c. Hauran de comptar amb tots els elements d’urbanització i equipament que siguin necessaris per 

al gaudi de la tota la població, des dels infants a la gent gran: mobiliari urbà, jocs infantils, 
enllumenat, sistemes de reg localitzat automatitzats. 

 
d. Hauran de respectar i integrar adequadament els elements significatius com terrasses, murs de 

pedra seca, vegetació  arbòria i altres preexistències d’interès. 
 

e. S’haurà d’evitar la fragmentació dels espais i les barreres que aïllin els espais amb valor natural i 
social.  

 
6. Es fomentarà la connectivitat entre els espais lliures del municipi.  
 
7. Només s’admeten les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs infantils i els 
serveis, sempre que ocupin menys del 5% de la superfície del parc. S’admeten construccions 
complementàries d’aquests serveis: fonts, pèrgoles, casetes d’eines, quadres de comandament, etc. 
sempre que s’incloguin dins l’ocupació màxima abans determinada i s’integrin estèticament i paisatgística 
en l’entorn. L’alçada màxima d’aquestes edificacions serà de 6 metres i amb una sola planta útil. La 
instal·lació d’elements construïts corresponents a altres sistemes s’ubicaran en els espais qualificats com 
a sistemes de serveis tècnics o sistema d’equipaments comunitaris. 

Article 76.     Condicions dels projectes d’urbanització dels parcs i jardins urbans 
1. Els parcs i jardins urbans, en general, s'hauran d’ordenar prioritàriament amb elements d'urbanització 
propis per a l’ús a què es destinen i que són fonamentalment arbrat, jardineria, aigua i mobiliari urbà 
corresponent. 
 
2. Els espais definits com a sistema d’espais lliures s’ordenaran, en la major part de la seva extensió, 
amb superfícies toves de paviments naturals permeables i amb plantacions d’espècies arbustives, 
entapissants i arbres. 
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3. L’ús de paviments durs no permeables en aquests espais verds es limitarà a les necessitats socials 
concretes de cada espai i no podrà ser superior al 30% de la seva superfície total, sent recomanable que 
no superi el 20%. 
 
4. Aquells elements del sistema de parcs i jardins que mantinguin una coberta de vegetació autòctona 
s’ordenaran de manera que es preservi, sempre que la funcionalitat de l’espai ho permeti. L’ordenació 
procurarà també la conservació, quan existeixi, de l’estructura tradicional de paisatge rural en aquests 
espais. 
 
La tria d’espècies vegetals per a l’ordenació d’aquests espais haurà de respectar els criteris següents: 

- Bona adaptació a les condicions climàtiques del medi; preferentment seran espècies autòctones. 
- Bona adaptació a les condicions particulars del medi físic: orientació, pendent, il·luminació, vent, 

cobertura del sòl, tipus de sòl, etc. 
- Bona adaptació a l’espai disponible, tant en el moment de la seva implantació com tenint en 

compte el seu desenvolupament futur. 
- Baix requeriment de consum d’aigua de reg, així com fàcil adaptació a l’ambient urbà i resistència 

a plagues i malalties. 
- Requerir un manteniment mínim. 
- Afavorir l’augment de la biodiversitat de l’espai urbà. 
- No es podran usar espècies invasores, sobretot les al·lòctones, en especial en aquells espais 

lliures l’objectiu principal dels quals sigui la conservació o recuperació d’un espai natural. 
 
5. Els espais lliures urbans comptaran amb sistemes automatitzats de reg, quan les seves zones 
enjardinades que ho requereixin. 
 
6. S’haurà de respectar el patrimoni històric cultural que es trobi en aquestes zones, tan existents com 
proposades i valoritzar-lo.  
 
7. En el cas que es projecti un aparcament soterrani, caldrà garantir l’enjardinament i l’arbrat d’aquest 
espais i els drenatges adequats. Els accessos de vehicles no podran ocupar en superfície aquests espais 
lliures més enllà d’una franja de 5m paral·lela al carrer.  
 

Secció 3. Sistema hidrogràfic, clau H  

Article 77.     Definició, identificació i àmbits 
1. Constitueixen el sistema hidrogràfic el conjunt de rius, rieres, torrents, làmines d’aigua, canals, fonts 
naturals que estructuren el paisatge i tenen una funció connectora del territori, així com les diverses 
capes freàtiques del subsòl, identificats en els plànols d’ordenació amb la clau H. Dins del mateix sistema 
també s’inclouen les seves ribes i la vegetació de ribera associada conjuntament amb els espais que han 
configurat al llarg del temps.  
 
2. L’aigua procedent de les capes freàtiques ha de ser emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i per 
a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la inscripció i 
enregistrament en l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En el cas que el pou es trobi dins d’una zona 
hidrogràfica protegida cal, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de l’ACA o de l’organisme 
competent en matèria d’aigües. 

Article 78.     Titularitat 
El sòl qualificat de sistema hidrogràfic serà preferentment de titularitat pública. Són de domini públic els 
elements i espais qualificats així per la legislació d’aigües vigent. 

Article 79.     Regulació 
1. Els únics usos admesos en les zones de protecció de les canalitzacions hidràuliques són sistemes de 
titularitat pública o comunitària. En qualsevol cas, s’han de complir les disposicions establertes en el 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, Text refós de la legislació en matèria d’aigües en Catalunya, 
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les disposicions del Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’aigües i les seves modificacions posteriors, el Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el 
Reglament de domini públic hidràulic (RDPH) i les seves modificacions posteriors. 
 
Correspon a l’ACA, d’acord amb els procediments administratius establert al Reglament del Domini 
Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració Ambiental, l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions 
administratives per a l’ús de l’aigua, l’autorització o l’informe i la composició dels límits dels abocaments 
d’aigües residuals, així com l’autorització per l’ocupació, modificació del relleu o construcció en la franja 
de terreny de 100m d’amplada al costat de les lleres públiques que correspon a la zona de policia del 
domini públic. 
 
2. No es permetrà la canalització ni la impermeabilització dels torrents i rieres, llevat d’aquells punts en 
contacte amb el sòl urbà o urbanitzable on resulti necessari i sigui justificat adequadament, o quan estigui 
dictaminada per l’administració competent. En tot cas, s’ha de mantenir el domini i l’ús públic dels 
terrenys superficials del llit anterior a la canalització i s’ha de garantir la seva integració en el paisatge. 
 
3. Les infraestructures de serveis: aigua, sanejament, canalitzacions elèctriques, etc., quedaran fora de 
l'àmbit de les lleres. Només es permetran els encreuaments transversals, prèvia autorització de l’ACA, 
sempre que no es redueixi la secció de desguàs o es projecti l'obra de protecció corresponent. 
 
4. S’afavorirà la conservació i, si s’escau, la millora de les condicions actuals de les fonts, basses, 
estanyols i canals de rec, per facilitar la preservació de la fauna i vegetació associades. Els propietaris de 
terrenys on s’ubiquin tenen l’obligació de conservar-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat 
públic. 

Article 80.     Proteccions 
1. El tractament del sistema hidrogràfic es farà d’acord amb els objectius de conservació i restauració 
dels hàbitats aquàtics i de ribera, incloent cabals, paisatge, vegetació i fauna.  
 
2. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà amb caràcter general per la 
legislació sectorial existent, en particular pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176 de 24/7/01) i el DL 3/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
3. El Reial Decret 1/2001, defineix per als cursos fluvials una zona de servitud de 5m d’amplada a banda 
i banda, mesurada a partir de la llera, per a ús públic. També defineix la zona de policia de 100m 
d’amplada, mesurada horitzontalment a partir de la llera, en la que qualsevol actuació que s'hi vulgui 
realitzar haurà de comptar amb l'autorització de l'ACA, prèviament a la llicència municipal. 
 
4. En els plànols d’ordenació es distingeix: la zona fluvial, delimitada d’acord amb l’avinguda per al 
període de retorn de 10 anys, la zona de sitema hídirc delimitada d’acord amb l’avinguda per al període 
de retorn de 100 anys, i la zona inundable delimitada a partir de l’avinguda de període de retorn de 500 
anys, i s’haurà d’estar allò que determina l’article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
 
5. No es podrà ocupar la zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol classe, 
permanents o temporals, excepte aquelles degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic. 
Les tanques tampoc podran envair la franja de servitud de 5m. 
 
6. Es defineix una franja de protecció dels sistemes naturals de riberes associats a la xarxa hidrològica 
que tindrà una amplada de 25m a cada costat del marge de la llera. En aquest àmbit de protecció no 
s’admet cap tipus de construcció ni tanca, excepte quan sigui un servei de millora del propi sistema 
hidrogràfic. Tampoc es permet la desforestació de la vegetació de ribera associada a aquesta espai ni la 
variació dels marges. Aquest punt no és d’aplicació a la xarxa tradicional de rec agrícola existent al 
municipi. 
 
7. Per tal de salvaguardar la qualitat de les aigües subterrànies, a la zona propera a les fonts, i en les 
cotes immediatament superiors, no es permetran les excavacions, construccions, el pas d'altres 
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canalitzacions que no siguin d'aigua, abocament d'aigües brutes, sucs, purins, i productes químics 
solubles susceptibles de produir la contaminació de aqüífer. Queda protegit l’espai situat a una distància 
igual o inferior als 50m de qualsevol captació o surgència natural d’aigua, si bé es podran autoritzar les 
obres, plantacions i altres actuacions destinades a millorar les àrees contigües per potenciar-ne l’ús 
públic. 
 
8. S’evitarà sempre que sigui possible el traçat d’infraestructures canalitzades i, si per raons o 
condicionats justificables, no es pogués respectar el criteri anterior, es construiran adequadament les 
defenses necessàries de l’obra tenint en compte el règim d’avingudes, l’erosió potencial total, la 
naturalesa del fons de la llera i la seva capacitat de desguàs, així com es regenerarà tota la flora i fauna 
afectada. 
 
Les canalitzacions i els aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en l’àmbit immediat de les fonts i 
brolladors naturals del terme municipal hauran de garantir la seva conservació i respectar la seva 
tipologia tradicional. Les possibles captacions d’aigües, degudament autoritzades i dins dels paràmetres 
permesos, es situaran a un mínim de 25m de la font o brollador, a fi de garantir el manteniment d’un 
cabal de sortida mínim per l’ús de les persones i de la fauna salvatge i per permetre el creixement de la 
vegetació pròpia de l’entorn d’aquestes fonts i brolladors. 
 
Durant la fase d’instal·lació de les infraestructures soterrades de conducció d’aigües es tindrà cura de 
preservar al màxim l’estructura i funcionalitat del bosc de ribera i, si fos indispensable afectar-lo, caldrà 
posteriorment dur a terme una recuperació i restauració ambiental que garanteixi el bon estat del sistema 
un cop finalitzades les actuacions. 
 
9. Resten protegides la vegetació i els hàbitats naturals que generen els torrents. S’evitarà tota 
modificació de la composició de la vegetació arbustiva, herbàcia o arbòria de les riberes i marges 
d’aquests llits. 
 
10. Les actuacions sobre les lleres públiques hauran de tenir en compte l’establert als “Criteris 
d’intervenció en Espais Fluvials” redactades per l’ACA, el març de 2002 o altres documents posteriors 
d’aplicació. En referència a les obres de pas (ponts, viaductes, obres de drenatge menors, obres de 
fàbrica en camins rurals, i les seves modificacions, guals, etc.) i encreuaments de conduccions o serveis 
sota lleres, cal aplicar el document tècnic redactat per l’ACA de l’Aigua “Guia tècnica. Recomanacions 
tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” o altres documents 
posteriors d’aplicació. 
 
11.  Es prohibeix aixecar i treure fora dels llits les roques, sorres i pedres existents en quantitat 
susceptible de perjudicar la capacitat  biogènica de les riberes. 
 
12.  Queda totalment prohibit abocar residus de cap tipus a les lleres o lamines d’aigua naturals o 
artificials i, en particular, es prohibeix la neteja de cubes aplicadores de fertilitzants i fitosanitaris. Així 
mateix es prohibeix qualsevol activitat que alteri significativament el cicle hidrològic dels sòls.  
 
13.  Es prohibeixen totes aquelles actuacions que puguin comportar alteracions o deterioraments 
substancials dels ecosistemes i de les característiques paisatgístiques, geològiques i hídriques d’aquests 
elements, excepte en trams urbans i on calgui intervenir per motius de risc hidrològic. 
 
14.  Les línies aèries elèctriques, de telefonia i similars s’hauran de disposar de manera que els seus 
suports no ocupin zones inundables amb flux i velocitat apreciable. Així mateix, els seus traçats 
longitudinals en l’espai fluvial s’hauran de situar fora de la zona ocupada pel bosc de ribera. Les 
infraestructures soterrades de conducció d’aigües, matèries primeres o similars es situaran, sempre que 
sigui possible, fora de les terrasses baixes de les zones morfodinàmicament actives i de risc d’erosió. 
 
15.  L’ajuntament de Cadaqués podrà impulsar la redacció de projectes específics en determinats trams 
del sistema hidrogràfic per a la millora de la seva qualitat ambiental, d’acord amb els procediments 
requerits pels organismes autonòmics competents. 
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Secció 4. Sistema costaner, clau C 

Article 81.     Definició, identificació i àmbits 
1. Correspon als terrenys que donen front a les costes marítimes del terme municipal que es mantenen 
no edificables, tant per motius de protecció paisatgística com d’ordenació dels passeigs i fronts de mar i 
que corresponen als sòls del domini públic maritimoterrestre (DPMT) que formen part a nivell territorial 
del sistema d’espais oberts, amb la categoria ESPAIS D’ESPECIAL PROTECCIÓ, al ser espais protegits 
per la legislació sectorial. 
 
2. El sistema compren la zona de domini públic, que és la que correspon als terrenys definits entre la 
línia de la costa i l’atermenament del domini marítim i terrestre i altres sòls costaners continus amb 
característiques idèntiques. 
 
3. La zona de protecció de l’atermenament del domini públic marítimo-terrestre (DPMT) es defineix, en el 
sòl urbanitzable, com la banda de 100m d’amplada, mesurats terra endins a comptar des de la línia 
marítimo-terrestre, mentre que en el sòl urbà com la banda de 20m. En aquesta franja estan prohibides 
les edificacions residencial i hoteleres, les vies de comunicació interurbanes, així com qualsevol classe 
d’activitat que no estigui lligada a l’ús marítimo-terrestre o instal·lacions esportives al descobert. Dintre 
d’aquesta franja, els 6m immediats a la línia d’atermenament es defineix com a zona de servitud de 
trànsit i estarà destinada al pas públic de vianants i per als serveis de vigilància i salvament.  
 
4. Serà d’aplicació la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i el seu Reglament, Reial Decret 
1471/1989, d’1 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General per el desenvolupament i execució 
de la Llei 22/1988, de Costes, i la legislació sectorial vigent. 

Article 82.     Titularitat i gestió 
1. Els sòls del DPMT, són sempre sòls de titularitat demanial de l’Estat, i per tant, no s’obtenen com a 
cessió, compra o expropiació. Tampoc no són computables a efectes d’estàndards urbanístics.  
 
2. En l’àmbit del DPMT, qualsevol actuació que es vulgui portar a terme requereix d’autorització i/o 
concessió, així mateix, qualsevol actuació o canvi d’ús en la zona  de servitud requereix també d’una 
autorització prèvia. 
 
3. En tot tipus de sòls i en els àmbits i sectors de planejament, d’acord amb l’article 27 de la Llei de 
Costes, la zona de servitud de trànsit ha de quedar sempre expedita per al pas públic de vianants. En la 
zona de servitud de protecció, l’ús queda condicionat per l’article 25 de la Llei de Costes i l’article 45 del 
seu Reglament.   
 
4. Respecte l’ús del càmping, d’acord amb l’art. 33.5 de la Llei de Costes i l’article 68 del seu Reglament, 
en domini públic marítimo-terrestre queden prohibits els campaments i les acampades.  
 
5. Les noves instal·lacions de tractament d’aigües residuals s’emplaçaran fora de la ribera de mar i dels 
primers 20m de la zona de servitud de protecció, d’acord amb l’article 44.6 de la Llei de Costes. Així 
mateix, respecte de la xarxa d’aigües plujanes, s’haurà de reduir al màxim els punts de desguàs directe 
al mar d’aquestes aigües, agrupant-les en la mesura del possible per evitar els impactes negatius sobre 
el DPMT. 
 
6. Les obres i instal·lacions existents, situades en zona de domini públic o servitud, s’estaran a allò 
especificat en la Disposició Transitòria Quarta de la Llei de Oostes 
 
7. Els edificis nous que es construeixin en la zona d’influència de DPMT de 500m a comptar des de la 
línia d’atermenament hauran d’evitar la formació de pantalles arquitectòniques i la concentració de 
volums, en compliment de l’article 30 de la Llei de Costes i l’article 58 del deu reglament.. 
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Capítol 7. SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I SERVEIS 
TÈCNICS 
 

Article 83.     Definició i tipus 
 
1. Com elements de l’estructura general del territori i pel seu interès públic o social, es regulen en 
aquesta secció els equipaments destinats a usos públics i comunitaris, clau E, així com els espais 
reservats per a les instal·lacions de les xarxes de subministrament d’aigua, d’energia, telecomunicacions, 
sanejament i altres serveis tècnics i ambientals, identificats en els plànols d’ordenació amb la clau T.  
 
La relació directa dels equipaments comunitaris i serveis tècnics amb els espais oberts haurà de donar 
continuïtat a l’espai públic. 
 

Secció 1. Sistema d’equipaments comunitaris, clau E 

Article 84.     Definició, identificació i tipus 
 
1. El sistema d’equipaments comprèn els sòls que es dediquen a usos públics, col·lectius i comunitaris 
d’acord amb les categories següents: 
 

E1  Docent: centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la legislació vigent 
en aquesta matèria. 

 
E2  Sanitari-assistencial: centres d’assistència primària, dispensaris, hospitals, centres 

extrahospitalaris i residències geriàtriques. 
 
E3  Administratiu i proveïment: administració pública, mercats municipals, magatzems, i  

 similars. 
 
E4  Cultural, social i religiós: cases de cultura, biblioteques, teatres, museus,  videoteques, 

centres socials, llars de gent gran, centres d’esplai, temples i centres recreatius i  
religiosos. 

 
E5  Esportiu: instal·lacions i edificacions esportives i serveis annexos. 
 
E6  Funerari i cementiri. 
 
E7  Transport: aparcament- estacionament, estació- parada de bus, i similars. 
 
E8  Seguretat i defensa: serveis de seguretat pública, emergència i seguretat civil, i similars. 
 
E  Reserva o sense ús assignat 

 
2. En sòl urbà, el Pla indica de forma detallada la localització de cada equipament, llevat de les àrees en 
què es preveu el desenvolupament obligatori mitjançant plans de millora urbana, o bé, s’indica l'ús 
genèric d'equipament que l'administració especificarà en el desenvolupament del Pla, a través d’un pla 
especial, que també serà necessari per a l'ampliació dels equipaments privats existents. 
 
En general, les condicions de superfície i situació es determinen directament en els plànols d'ordenació i 
en les normes de cada zona, sector o àrea. 
 
3. En el sòl urbanitzable haurà de fer-se l'assignació mitjançant el planejament parcial o, si s'escau, el 
pla especial posterior. 
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4. Sempre que no disminueixi la superfície global de cada ús, es podrà variar l'assignació de l'ús vigent, 
mitjançant un pla especial urbanístic, mantenint, però, l'adscripció al sistema d'equipaments. 
 
5. El sòl previst per a nous equipaments, llevat de l'adscrit a l’ampliació dels equipaments privats 
existents, serà, en execució d'aquest POUM i dels instruments que el desenvolupin, de titularitat pública 
en funció dels procediments previstos a la legalitat vigent (cessions, expropiacions,....), si bé la gestió pot 
atribuir-se al sector privat quan no es prevegi, en els programes d'acció municipal, la seva execució dins 
els cinc anys següents a l'assignació d'ús específic.  
 
Si es tracta d'equipaments encara no cedits es poden autoritzar llicències provisionals amb els usos i 
limitacions previstes per la legislació vigent, però no es poden autoritzar si es tracta d'equipaments que ja 
són de titularitat municipal. 

Article 85.     Titularitat i gestió  
1. Els sòls que el POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a sistema d’equipaments 
comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals seran, en general, de titularitat pública. 
 
2. No obstant el que s’estableix al punt primer d’aquest article, els equipaments privats existents abans 
de l’entrada en vigor d’aquest POUM, conservaran la seva titularitat privada sempre que puguin acreditar 
que venen realitzant la seva activitat privada conforme a l’ús dominant pel qual aquest POUM ha 
qualificat el sòl o l’edificació, abans de la data esmentada. En cas que es produeixi el cessament definitiu 
o el canvi de l’ús dominant, l’administració podrà adquirir el sòl o l’edificació. La legitimació de 
l’expropiació de sòls qualificats d’equipaments que siguin de titularitat privada requerirà la prèvia 
assignació d’un ús concret i caldrà justificar la necessitat de titularitat pública mitjançant un pla especial. 
 
3. Només podran mantenir la titularitat privada els equipaments existents, no inclosos en cap sector o 
polígon d'actuació, que ja tinguin un ús d'equipaments. 
 
4. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic quan 
aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de l’equipament, i dels objectius d’aquest 
Pla. 
 
5. Els equipaments de titularitat privada o de titularitat pública amb gestió privada es distingeixen en els 
plànols d’ordenació amb la clau Epr. 
 
6. Els equipaments privats han de mantenir l'ús existent, que no es pot modificar sense modificar el 
POUM.  
 
7. Altres alteracions del sistema d'equipaments implicaran la modificació o la revisió del POUM. 
 
8. La iniciativa privada, a més dels supòsits considerats en els apartats anteriors, podrà construir 
equipaments d'acord amb la regulació de les condicions d'ús de cada zona, sector o àrea. 

Article 86.     Regulació dels usos i l’edificació  
1. S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic. S’admet també, justificadament, 
l’ús residencial restringit a les persones directament relacionades amb la gestió de l’equipament, sempre 
que el sostre destinat a residència no sobrepassi el 10% del total del sostre edificable en la parcel·la on 
es localitza, ni un sostre màxim de 150m2. 
 
2. L’edificació dels equipaments s’haurà d’ajustar als seus requeriments funcionals i es regularà 
mitjançant un Pla especial que haurà d’ajustar la seva edificabilitat neta, les condicions d’ordenació i 
d’edificació als paràmetres que regulen les zones de l’entorn, per tal que l’edifici s’integri correctament al 
teixit urbà. 
 
3. Els sòls d’equipaments situats dintre de l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de 
Cadaqués (PEUCHC), s’ajustaran a les determinacions que estableix la seva normativa específica per 
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als diferents àmbits territorials (AT) i, si és el cas, a la regulació que estableixen les fitxes FID del Catàleg 
del PEUCHC per a cada finca. 
 
4. L’ordenació específica dels equipaments existents es regula d’acord amb els paràmetres següents: 
 
 

- Escola Caritat Serinyana (E1) 
 

Tipus d’ordenació: aïllada 
Parcel·la mínima: l’existent 
Ocupació màxima: 60% 
Índex d’edificabilitat neta: 1,20m2st/m2s 
Alçada màxima total de l’edificació (ATE): 7,50m (PB+1) 
Planta soterrani: es permet sempre que no ultrapassi els límits fixats per la projecció vertical del 
perímetre ocupat per l’edificació 
Usos: escolar, docent i socio-cultural 
Condicions estètiques: segons s’estableix en els paràmetres d’ordenació al Capítol 2 del Títol IX. 
 
 

- Centre socio-cultural i recreatiu Sala d’actes de l’Amistat (E4) 
 

Tipus d’ordenació: aïllada 
Parcel·la mínima: l’existent. Es permetrà ampliar el volum actual de l’edifici un màxim del 10% del 
sostre existent i no podrà ultrapassar l’alçada existent. 
Índex d’edificabilitat neta: 1,20m2st/m2s 
Planta soterrani: es permet sempre que no ultrapassi els límits fixats per la projecció vertical del 
perímetre ocupat per l’edificació 
Usos: social, cultural i recreatiu. 
Condicions estètiques: segons s’estableix en els paràmetres d’ordenació al Capítol 2 del Títol IX. 
 
 

- Equipament esportiu (E5) 
 

Tipus d’ordenació: aïllada 
Parcel·la mínima: l’existent 
Ocupació màxima: 60% 
Índex d’edificabilitat neta: 1,20m2st/m2s 
Planta soterrani: es permet sempre que no ultrapassi els límits fixats per la projecció vertical del 
perímetre ocupat per l’edificació 
Usos: esportiu 
Condicions estètiques: segons s’estableix en els paràmetres d’ordenació al Capítol 2 del Títol IX. 
 

5. La zona d’equipaments E7/Xa situada a l’entrada del nucli va destinada a la construcció d’una gran 
àrea d’aparcament en diferents nivells, i es regula d’acord amb els paràmetres següents: 

 
Tipus d’ordenació: aïllada 
Parcel·la mínima: la grafiada en els plànols d’ordenació 
Ocupació màxima: 100% 
Alçada reguladora màxima (ARM): 14,50m (PB+4) 
Planta soterrani: es permet sempre que no ultrapassi els límits fixats per la projecció vertical del 
perímetre ocupat per l’edificació 
Usos: aparcament, estació de serveis i altres usos compatibles. 
Condicions estètiques: segons s’estableix en els paràmetres d’ordenació al Capítol 2 del Títol IX. 
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Secció 2. Sistema de serveis tècnics i ambientals, clau T  

Article 87.     Definició, identificació i tipus  
1. El sistema de serveis tècnics i ambientals comprèn els terrenys destinats a la dotació 
d’infraestructures de serveis següents, identificats amb la clau T: 

- Aigua: serveis d’abastament d’aigües potables, plantes de tractament, potabilitzadores i anàlegs. 
- Energia: centrals generadores d’energia, estacions transformadores, xarxa elèctrica, xarxa de 

gas, parcs eòlics i instal·lacions vinculades a l’estalvi energètic i anàlegs.  
- Depuració: xarxes d’aigües residuals, pluvials, depuradores i anàlegs. 
- Residus: plantes de triatge, compostatge, dipòsits controlats de residus, incineradores, i altres 

potencials serveis de caràcter ambiental i anàlegs. 
- Serveis públics de telecomunicacions i d’altres que configurin l’estructura general del territori. 
- Infraestructures de canals de rec, instal·lacions de prevenció d’incendis i anàlegs. 
- Estació de serveis, identificada en els plànols d’ordenació amb la clau Te. 

 
També s’inclouen tots els elements necessaris per al funcionament correcte d’aquestes 
instal·lacions. 

Article 88.     Titularitat i gestió  
Són sòls preferentment de titularitat pública, encara que poden ser gestionats per empreses privades. 

Article 89.     Regulació dels usos i l’edificació 
1. Només s’admeten els usos directament vinculats amb la instal·lació o servei tècnic- ambiental 
corresponent, amb les condicions de funcionament i seguretat específicament regulades en la legislació 
tècnica de la matèria. 
 
2. L’edificació i les instal·lacions s’han d’adaptar a les necessitats del programa del servei tècnic- 
ambiental que contenen, s’ha d’evitar la formació de superfícies de contrast amb l’entorn, dotant-les 
d’una tonalitat cromàtica que amenitzi línies i relleus al seu voltant i s’ha de disminuir l’impacte visual 
produït des dels camins, l’autopista o les poblacions contigües, mitjançant la instal·lació de barreres 
vegetals. 
 
Els espais lliures d’edificació o instal·lació que constitueixen l’entorn d’aquests serveis es consideren com 
a espais oberts i han de rebre un tractament amb vegetació autòctona i compatible amb les servituds 
derivades del servei. 
 
3. A l’entorn dels pous d’abastament o extracció pública d’aigua potable s’estableix una protecció de 
50m de radi en el qual no es permet cap tipus d’edificació de nova construcció, desmunt o moviment de 
terres que representi variacions morfològiques o paisatgístiques i que alteri les actuals condicions del 
medi. 
 
4. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis abans 
assenyalats i no hagi una reserva específica de sòl, es poden situar en el sòl no urbanitzable amb una 
qualificació urbanística que ho permetin, d’acord amb el procediment de l’article 48 TRLU, amb el tràmit 
previ del Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament de la Llei 3/1998, d’intervenció integral de 
l’administració ambiental. 
 
5. Les servituds generades per les instal·lacions són totes aquelles que es deriven del compliment de les 
legislacions vigents a l’àmbit de cada servei.  

Article 90.     Drets i deures dels operadors de xarxes publiques de comunicacions 
1. Per al desplegament de les xarxes públiques de comunicacions, es reconeix el dret dels operadors a 
l’ocupació del domini públic i privat en els termes que estableix la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
general de telecomunicacions. 
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2. En l’ocupació del domini públic i privat seran d’aplicació les limitacions i restriccions establertes per 
aquestes normes. 
 
3. Els operadors de xarxes públiques de comunicacions podran, per a dur a terme l’interès general pel 
qual estan autoritzats, concretar les clàusules i condicions que creguin convenients amb les 
administracions públiques o els particulars, sempre que no siguin contràries a l’ordenament jurídic o als 
principis de bona administració, establint els contractes, convenis i altres negocis jurídics sobre els béns i 
drets patrimonials subjectes al principi de llibertat de pactes. 
 
4. Al municipi de Cadaqués seran d’aplicació les recomanacions tècniques de l’acord de Govern d’1 de 
juny de 2008, pel qual s’aproven les mesures per fomentar l’Extensió d’Infraestructures de 
Telecomunicacions a Catalunya (MEITel). 

Article 91.     Instal·lacions de radiocomunicació 
1. La ubicació, característiques i condicions de funcionament de les estacions radioelèctriques han de 
minimitzar els nivells d’exposició del públic en general a les emissions radioelèctriques. 
 
2. Els sistemes radiants, els seus suports i els altres elements necessaris de la instal·lació es podran 
ubicar en general a totes les cobertes dels edificis o equipaments comunitaris en les condicions 
assenyalades per aquestes normes, amb independència del lloc on es trobi situat el centre operatiu de 
l’activitat. 
 
3. La disposició de la instal·lació serà aquella que asseguri raonablement la funció prevista, a criteri de 
l'usuari o explotador de la instal·lació, sempre que compleixi els criteris següents: 

a. Els sistemes radiants, els seus suports i els altres elements necessaris de la instal·lació podran 
ocupar el vol de les finques veïnes només si es disposa de l'autorització de la propietat de la finca 
afectada. 

b. Els sistemes radiants, els seus suports i els altres elements necessaris de la instal·lació podran 
ocupar el vol sobre el domini públic si es disposa d’autorització municipal expressa. 

c. El sistema radiant i la seva instal·lació hauran de ser de colors neutres. Només podran tenir 
coloracions remarcables quan aquestes tinguin la finalitat d'integració en l'entorn o per raons de 
seguretat. No es podran incorporar elements gràfics (alfanumèrics o signes) que siguin 
identificables a més de 10 metres o des del domini públic. 

d. Les antenes i els seus suports hauran de transmetre les seves càrregues mecàniques 
directament a elements estructurals de l'edifici aptes per tolerar els esforços corresponents, de 
manera que es garanteixi que ni els suports ni els ancoratges deteriorin la resistència mecànica 
dels elements constructius on es fixin ni originin nivells de vibració pertorbadors en els locals 
habitables superiors als que permetin les disposicions vigents. 

e. Els cables o qualsevol tipus de línia de transmissió que alimenti les antenes es fixarà de manera 
ferma a l'estructura de suport de l'antena. No es permeten cables en catenària o fixats a elements 
que no tinguin aquesta funció de suport. 

f. Les instal·lacions que superin els 3 metres per sobre de l’alçada màxima de l’edifici hauran de 
justificar que l'alçada pretesa és la mínima que assegura la funcionalitat. 

g. S'autoritzarà l'increment d'alçada d'aquelles antenes, o la seva remodelació, quan per raó de la 
construcció de nous edificis d'alçada superior a la prèviament existent s’hagi alterat l'enllaç 
hertzià necessari per al manteniment de la connexió. 

h. Les antenes vinculades a serveis essencials (ràdio i TV pública) s'instal·laran, en general, en les 
cobertes dels edificis restant prohibida la seva instal·lació en obertures exteriors, en façanes i en 
d'altres elements d'aquestes tals com balcons o terrasses. 

 
4. Amb caràcter general, no es permet l'existència en la instal·lació d'elements que provoquin molèsties, 
perill o dany a persones o bens i s'ha de garantir el dret de tercers a no patir danys en la seva propietat 
derivats de la instal·lació.  
 
Quan la instal·lació requereixi justificadament els elements indicats al paràgraf anterior, aquests s'hauran 
de senyalitzar i, si s'escau, adoptar mesures addicionals de protecció. 
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5. Les torres de suport d’antenes i sistemes radiants, així com els camins d’accés i les escomeses 
elèctriques es compartiran sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació 
urbanística i sectorial i suposi una reducció de l’impacte en el territori. En especial, caldrà tenir en compte 
els límits establerts per la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions pel que fa a la 
compartició d’instal·lacions de radiocomunicació. 

Article 92.     Limitacions i restriccions derivades de la protecció de la salut pública, de 
la seguretat pública i el paisatge 

1. Protecció dels espais sensibles  
Tenen la consideració d’espais sensibles els indicats a la disposició tercera, apartat f, de l’Ordre 
CTE/23/2002, d’11 de gener, per la qual s’estableixen condicions per a la presentació de determinats 
estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions. Són els següents: 

- Llars d’infants, centres d’educació infantil, primària i centres d’ensenyança obligatòria. 
- Hospitals i centres de salut. 
- Parcs públics. 
- Residències o centres geriàtrics. 

 
Caldrà donar compliment a l’Ordre CTE/23/2002. Es considerarà com a entorn de l’antena l’àrea 
delimitada per un radi de 100 metres, en aquest cas, mesurats en projecció horitzontal des de l’antena al 
límit de l’espai sensible. 
 
2. No es podran instal·lar infraestructures de radiocomunicació que ocupin el vol dels edificis ubicats en 
l’àmbit del AT-2 “Front Marítim” establert pel Pla Especial Urbanístic del Centre Històric, que alterin 
“skyline” de Cadaqués, a no ser que es justifiqui tècnica o econòmicament que no es pot garantir el 
correcte servei al ciutadà si no s’ubica la instal·lació en aquesta zona. Aquesta limitació no aplica a les 
antenes de radiodifusió d’ús propi de l’edifici. 
 
3. No és permesa l’existència d’antenes, o dels seus suports, que siguin obsoletes, no siguin operatives 
o comportin un risc per a persones i béns. 

Article 93.     Instal·lacions de telecomunicacions per cable 
1. La instal·lació de noves línies de telecomunicacions per cable en zona urbana serà preferentment 
soterrada. Respecte a les línies existents, a mesura que es vagin realitzant obres en la zona urbana que 
impliquin l’aixecament dels vial es substituiran les línies aèries existents per línies soterrades, sempre 
que sigui tècnicament i econòmicament viable.  
 
2. Quan es justifiqui la conveniència de la instal·lació aèria de noves línies telefòniques en zones 
urbanes, aquestes s'instal·laran preferentment en les façanes sempre que aquestes limitin amb el domini 
públic 
 
3. Els ramals o derivacions destinats exclusivament a donar servei a una finca o edifici no podran fer ús 
d'espais privatius de finques properes. En tot cas, els ramals o derivacions existents a l’entrada en vigor 
d’aquesta normativa no podran constituir ni en el present ni en el futur servitud de dret de pas. 
 
4. La disposició de línies aèries permanents, tant en façanes com amb postes o altres elements similars, 
seguirà les condicions següents: 

a. S’ajustarà a la disposició de les construccions existents, seguint traçats horitzontals o verticals,  
b. En l’ús del vol en la via pública seran preferents els recorreguts paral·lels o ortogonals a la 

composició arquitectònica pròpia de la via. 
c. S'evitarà l'ús de trams en catenària o, si resulta inevitable, aquest es minimitzarà. 
d. S'evitarà l'ús del vol en espais públics tals com parcs, places o jardins sent preferent, si cal, l'ús 

del seu perímetre.  
 
5. El color de les cobertes dels cables que utilitzin el vol, encara que sigui en domini privat, serà 
preferentment negre. Alternativament, podran ser del mateix color que les façanes on estiguin instal·lats. 
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6. L'ús d'elements tècnics addicionals tals com caixes, registres, repartidors, etc. és permès sempre que 
s'adeqüi a l'entorn i s'ubiquin de manera que es minimitzi el seu impacte visual, no comporti limitacions a 
la mobilitat de persones i vehicles i no representi molèsties, perill o dany a persones i béns. 
 
7. En cas d'haver de creuar el sòl no urbanitzable amb noves instal·lacions de telecomunicacions per 
cable, aèries o soterrades, aquestes es canalitzaran o s'ordenaran conjuntament amb les existents, 
preveient corredors al llarg de les infraestructures de comunicació o pels terrenys que menys perjudiquin 
la qualitat ambiental i paisatgística del territori, i sempre el més allunyades possible dels espais inclosos 
dins dels sòls de protecció especial. 

Article 94.     Intervenció administrativa  
1. La necessitat d’instal·lacions de telecomunicacions per cable, com a servei d’interès general, queda 
expressament reconeguda pel POUM. Quan es requereixi la instal·lació d’algun dels serveis abans 
assenyalats i no hi hagi una reserva específica de sòl, es poden situar en sòl el no urbanitzable, en el 
tipus de sòl que així ho admeti, d’acord amb el procediment de l’article 48 TRLU. 
 
2. Les obres i activitats en sòl no urbanitzable en matèria de telecomunicacions tenen la consideració 
d'actuacions específiques d'interès públic. 
 
3. Les actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable vinculades a les telecomunicacions 
es tramitaran, en general, com a projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzables, 
segons el que estableix el TRLU. El Projecte d’Actuació específica o, en el seu cas, el pla especial 
hauran de justificar la seva necessitat, l'àmbit d'ocupació requerit, l'estudi d'alternatives de localització i 
l'elecció justificada que haurà de tenir en compte també el menor impacte en el territori. 
 
El POUM reconeix la necessitat d’instal·lacions de radiocomunicació en sòl urbà, com a servei d’interès 
general per garantir una adequada i suficient prestació dels serveis de comunicacions electròniques.  
 
 
4. D’acord amb la Llei 12/2012, les estacions de radiotelecomunicacions que pretenguin establir-se en 
sòl urbà dins l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués estaran sotmeses al 
règim de llicència municipal. També ho estarà qualsevol altra instal·lació d’aquest tipus que pretengui 
ocupar una superfície superior a 300 metres quadrats o que pretengui fer un ús privatiu o ocupació de 
béns de domini públic. 
 
La resta d’instal·lacions queden sotmeses al règim de comunicació. 
 
5. Els nous sectors de desenvolupament hauran de garantir la correcta prestació dels serveis de 
comunicacions electròniques i les obres d’infraestructures necessàries. 
 
6. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat no es podran implantar 
instal·lacions de radiocomunicació fins que estigui aprovat el corresponent projecte de reparcel·lació o 
compensació o finalitzat el procediment d’expropiació, exceptuant aquells supòsits recollits a l’article 53 
del TRLU relatiu a usos i obres de caràcter provisional. 
 
7.  L'Ajuntament podrà ordenar el desmantellament d'antenes que hagin quedat obsoletes. Igualment 
podrà requerir les mesures de protecció convenients o, subsidiàriament, adoptar-les ell mateix quan 
l'estat d'alguna antena comporti qualsevol tipus de perillositat. 
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Capítol 8.  SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL 

Article 95.       Definició i identificació 
1. El sistema d'habitatge dotacional públic comprèn les actuacions públiques d'habitatge destinades a 
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats d'assistència o 
d'emancipació i dels altres col·lectius socials assenyalats en l’article 3 de la Llei 18/2007 de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

Article 96.     Titularitat i gestió  
Els sòls adscrits al sistema d’habitatge dotacional seran de titularitat pública. 

Article 97.     Regulació dels usos i l’edificació 
1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’habitatge dotacional s’ajustarà a les necessitats 
funcionals dels diferents hàbitats, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se situen i a 
les condicions ambientals del lloc. 
 
2. Els habitatges dotacionals localitzats en sòl urbà hauran d’ajustar-se a les condicions d’edificació del 
seu entorn. 
 
S'admet com a ús principal únicament el d'habitatge. També s’admeten com a usos complementaris els 
assistencial, cultural o educatiu, en les plantes baixes. 
 
3. La superfície d’aquests habitatges serà determinada per les necessitats a satisfer, complint les 
condicions mínimes d’habitabilitat. 
 
4. L’habitatge dotacional públic podrà situar-se en sòls destinats a equipament públic amb les condicions 
següents: 

- la seva superfície total no superarà mai el 5% de la superfície total destinada o reservada pel 
POUM a equipaments comunitaris públics locals en sòl urbà i urbanitzable. 

- no ocuparà una superfície superior al 2% del respectiu àmbit, si se situa en polígons o sectors.  
 

5. L’ordenació dels habitatges dotacionals públics seguirà, en tot cas, les determinacions següents: 
- s’adequaran  a les característiques de l’edificació de la zona on se situïn.  
- es resoldran arquitectònicament les parets mitgeres evitant que quedin vistes. 
- es prestarà una atenció especial al tractament adequat dels espais no edificats de la parcel·la. 

 
6. Si existeix un planejament especial, s'aplicaran les condicions d’edificació fixades en el propi 
planejament. En el cas de no existir planejament especial, s'aplicaran les condicions d'edificació i tipus 
d'ordenació fixades en aquestes normes per a les zones contigües, sense ultrapassar-ne els valors 
màxims ni incomplir les condicions mínimes. 
 
7. L’habitatge dotacional, segons estableix el TRLU, estarà exempt del pagament de les despeses 
d’urbanització derivades del desenvolupament i execució dels sectors o polígons d’actuació als que 
s’assigni aquest sistema. 
 
8. Els usufructuaris i les condicions de gaudi del sistema d’habitatge dotacional s’ajustaran als que 
s’estableixi en la legislació sectorial vigent en matèria d’habitatge. 
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TÍTOL V . SÒL URBÀ  
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Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 98.     Estructura de l’ordenació i regulació del sòl urbà 
1. El sòl urbà d’aquest POUM es regula bàsicament pels instruments següents: 
  

a. La qualificació urbanística. S’estableix per a cada zona i subzona una clau alfanumèrica que 
l’identifica i permet relacionar la seva localització en els plànols d’ordenació amb les 
corresponents condicions de parcel·lació, edificació i ús establertes per aquesta normativa 
urbanística. Els terrenys reservats per a sistemes també s’indentifiquen amb el corresponent codi 
alfanumèric. 

 
b. Els polígons d’actuació urbanística, que són els àmbits de remodelació o millora urbana, amb 

qualificació i ordenació urbanística detallada, i que s’executen mitjançant el sistema d’actuació 
urbanística corresponent. Els polígons d’actuació urbanística es regulen en el capítol 3 d’aquest 
Títol V, i els paràmetres i condicions més específiques per a cada un d’ells en les fitxes 
corresponents.  

 
c. Els sectors de plans de millora urbana, que són àmbits de transformació d’ús, de remodelació 

urbana, o de completar el teixit urbà, pendents de planejament derivat que determinarà 
l’ordenació urbanística detallada, mitjançant la qualificació urbanística i l’ordenació volumètrica 
precisa. Els plans de millora urbana es regulen en el capítol 4 d’aquest Títol V, i els paràmetres i 
condicions més específiques en les fitxes corresponents. 
 

d. Els plans especials urbanístics, que són àmbits pendents de planejament derivat que en 
determinarà l’ordenació urbanística detallada segons els objectius i les condicions especificades 
a les fitxes corresponents. Els plans especials urbanístics es regulen en el capítol 5 d’aquest Títol 
V.    

 
2. En el supòsit de sòls que hagin adquirit la condició d’urbans per execució del planejament urbanístic o 
que estiguin inclosos en un polígon d’actuació urbanística o sector de pla de millora urbana, la 
classificació com a sòl urbà no deslliura els propietaris afectats del compliment de les obligacions 
derivades del planejament de desenvolupament o dels compromisos de conservació adquirits. 
 
3. Els sòls destinats a les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial, es 
qualificaran mitjançant la clau de la zona corresponent en cada cas, acompanyada del subíndex HP. 
 
Els paràmetres urbanístics seran els corresponents a cada zona en concret, a excepció de les condicions 
d’ús i de densitat que seran els següents: 
 

- Condicions d’ús: l’ús exclusiu d’aquests sòls és el d’habitatge amb protecció oficial. 
Excepcionalment s’acceptaran els usos compatibles previstos per la clau corresponent, en 
aquells casos en que la superfície destinada a aquests usos no disminueix el sostre de reserva 
destinat a habitatges amb protecció oficial de l’àmbit corresponent. 

 
- La superfície màxima útil dels habitatges protegits serà la que determini el Decret del Pla del dret 

a l’habitatge vigent. 
 

En el cas que l’habitatge de protecció es disposi en les zones de clau 3 i clau 4 tindran com a 
promig una densitat de 90m2 construïts per habitatge, incloent en aquest còmput les superfícies 
ocupades per escales i patis interiors de ventilació. 

 
Les zones identificades amb la clau 6 l’habitatge de protecció es correspon a unes edificacions 
amb una volumetria especifica que mantenint els paràmetres de distàncies al límit de parcel·la i 
entre edificis establertes per a la subzona, una alçada màxima de planta baixa i una planta pis, 
s’assimilaran a la volumetria dels edificis veïns. S’admet l’habitatge plurifamiliar i la superfície 
promig màxima per determinar la densitat aquesta zona 6 és de 120m2 construïts. 
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4. Els límits de sol urbà (SU), consolidat i no consolidat, zones i sistemes d’aquest POUM queden 
definits en els plànols d’ordenació a E:1/1.000 i, conjuntament, constitueix l’ordenació detallada d’aquest 
sòl. 

Article 99.     Desenvolupament i execució en sòl urbà 
1. En sòl urbà consolidat, aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els projectes, tràmits i 
actuacions següents: 
 

a. Les llicències urbanístiques en les parcel·les sobre sòl amb ordenació i qualificació urbanística 
detallada, que no estiguin pendents de cap cessió de sòl públic. Si les parcel·les encara no tenen 
la condició de solar, es tramitarà conjuntament l’obra d’urbanització necessària amb el dipòsit de 
la fiança prèvia, per a fer efectius els drets i deures dels propietaris del sòl urbà consolidat, que 
s’estableixen en els articles 37 i 38 del RLU. 

 
b. La gestió urbanística aïllada mitjançant l’expropiació de sòl qualificat de sistemes públics no 

inclosos en polígons d’actuació urbanística, per part de l’Administració pública competent, i si 
s’escau el corresponent projecte d’urbanització o obra pública. 

 
c. Els polígons d’actuació urbanística per a millores d’urbanització d’un àmbit sense sistemes 

públics pendents de cessió, mitjançant la reparcel·lació econòmica per sufragar les despeses 
d’urbanització, d’acord amb el projecte d’urbanització corresponent. 

 
d. Els polígons d’actuació urbanística corresponents a actuacions de dotació, quan estigui aprovat i 

sigui executiu el projecte de reparcel·lació econòmica corresponent. En aquest cas, es podran 
concedir llicències, prèviament al pagament de la càrrega urbanística econòmica que es 
determini en el projecte de reparcel·lació.  

 
e. Plans de millora urbana, no delimitats prèviament en el POUM, que sorgeixen del 

desenvolupament del mateix, per a reordenacions volumètriques en una zona o parcel·la (antics 
estudis de detall). També en el cas de plans de millora urbana, no delimitats prèviament en el 
POUM,  que proposin reordenacions urbanes en un àmbit inicial de sòl urbà consolidat, sense 
modificar aprofitaments i càrregues, ni l’estructura general dels sistemes urbanístics, ni les zones 
bàsiques de sòl urbà, i que esdevé no consolidat en el moment que s’acorda un primer tràmit. 
Aquest tipus de PMU, d’acord amb l’article 70.4 del TRLU, no requereix la modificació puntual del 
POUM. 

 
f. Plans especials urbanístics puntuals, no delimitats prèviament en el POUM, per a l’ordenació 

detallada de diferents sistemes urbanístics (equipaments i serveis tècnics, habitatges dotacionals, 
ajustos en el sistema viari, etc), o altres objectius i finalitats com regular usos urbanístics, subsòl, 
paisatge urbà, àmbits protegits etc, segons regula l’article 67.1 del TRLU, sense necessitat d’una 
modificació puntual del POUM, d’acord amb l’article 68.4 del TRLU.  

 
2. En sòl urbà no consolidat aquest POUM es desenvolupa i s’executa amb els projectes, tràmits i 
actuacions següents: 
 

a. Les llicències urbanístiques directes segons l’ordenació detallada de sòl urbà, en el cas que una 
parcel·la estigui afectada per un sistema viari, tramitant prèviament la cessió corresponent i, en el 
seu cas, fent efectiu el cost i l’execució de la urbanització, d’acord amb l’art. 40.3 del RLU. 

 
b. Els polígons d’actuació urbanística corresponents a actuacions de dotació, que s’han d’executar 

mitjançant la tramitació del projecte de reparcel·lació econòmica corresponent. 
 

c. Els polígons d’actuació urbanística, amb ordenació detallada delimitats en el POUM, a executar 
mitjançant el sistema d’actuació urbanística definit pel POUM, fent efectius els drets i deures dels 
propietaris del sòl urbà no consolidat, regulats en els articles 39, 40.1 i 40.2 del RLU. Amb 
aquesta finalitat caldrà elaborar i tramitar els projectes de reparcel·lació o d’expropiació segons 
es determini, i els d’urbanització corresponents. 
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d. Els sectors de plans de millora urbana, que es desenvolupen amb l’elaboració i tramitació 
d’aquest planejament derivat, que ha de definir l’ordenació detallada de la qualificació urbanística 
i, si s’escau, ordenacions volumètriques precises i concretar els drets i deures dels propietaris del 
sòl urbà no consolidat, regulats en els articles 39, 40.1 i 40.2 del RLU, els quals s’executen 
mitjançant els projectes de reparcel·lació o d’expropiació, segons es determini, i els d’urbanització 
corresponents. 

 
e. Els plans especials urbanístics, que es desenvolupen amb l’elaboració i tramitació d’aquest 

planejament derivat, que han d’establir les determinacions de protecció del patrimoni cultural, del 
paisatge i dels valors ambientals concurrents i les limitacions d’usos necessàries  per ordenar la 
incidència i els efectes urbanístics o ambientals sobre el patrimoni urbà que les activitats 
produeixin sobre el territori, d’acord amb els articles 92, 93, 94 del RLU.  

 
3. En el marc de la vigència del POUM, es consideren instruments de desenvolupament del sòl urbà 
classificat pel POUM, les diferents modificacions puntuals que sorgeixen per motius diversos basats amb 
l’interès públic d’una nova actuació, d’acord amb el que regula l’article 97 del TRLU.    

Article 100. Murs de pedra seca 
1. Atenent a la importància en el paisatge de Cadaqués dels murs de pedra seca, les actuacions en sòl 
urbà vetllaran pel seu manteniment i recuperació. 
 
2. En sòl urbà, caldrà mantenir els murs de pedra seca no permetent-s’hi noves obertures sempre i 
quant quedi garantit l’accés a la parcel·la des del vial públic. Si de resultes de l’aplicació d’aquesta 
condició la parcel·la no assolís la condició de façana mínima a vial, quedarà exempta del seu 
compliment. 
 
3. Entre la documentació necessària per al desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic 
derivat en sòl urbà, caldrà incloure un plànol de situació dels murs de pedra seca existents en el sector, 
justificant la seva conservació i integració dins el projecte. 
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Capítol 2. REGULACIÓ DE LES ZONES EN SÒL URBÀ  

Article 101.      Zones i subzones en sòl urbà. Identificació 
5. Aquesta normativa urbanística estableix les zones i subzones de sòl urbà, en funció de la regulació 
específica per a cada teixit, de les diferents intensitats d’edificació i dels diferents usos principals que es 
detallen a continuació: 
 

- Nucli antic    clau 1    
- Urbà tradicional   clau 2    
- Illa tancada   clau 3    
- Illa oberta    clau 4    
- Cases agrupades   clau 5    
- Cases aïllades    clau 6    
- Industrial    clau 7    
- Hotelera   clau 8    

 

Secció 3.  Zona de nucli antic, clau 1 

Article 102.    Definició  
1. Aquesta zona correspon a la part més antiga del nucli de Cadaqués integrada per edificacions de 
tipologia entre mitgeres, alineades a vial, que presenten alçades diverses i, en alguns casos, compten 
amb patis vinculats. 
 
Comprèn tot el recinte emmurallat de la vila, que ocupava el puig rocós, fins arribar a la primera línia 
litoral, i que el Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC) inclou, 
majoritàriament, en l’àmbit territorial Nucli antic (AT1) mentre que una petita part la incorpora a l’àmbit 
territorial del Front marítim (AT2). També s’inclou l’antic nucli de Port Lligat. 
 
Les construccions d’aquesta zona, fruit de la suma d’elements que s’han anat constituint al llarg del 
temps, estan sotmeses a diferents nivells de protecció pel seus valors patrimonials, històrics, paisatgístics 
i ambientals i queden protegides individualment i com a conjunt. 
 
Aquesta zona es qualifica amb la clau 1. 
 
Qualificació de la zona Clau 
Nucli històric  Clau 1 

 
2. El Pla especial 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 per a cada àmbit territorial (AT). 
 
A més, el Pla especial inclou totes les finques del nucli antic, estiguin o no edificades, en un Catàleg 
integrat per les fitxes FID, que recullen la situació actual de cada edifici o solar i regulen, de forma 
particularitzada, les actuacions que s’hi poden dur  a terme mitjançant unes prescripcions particulars a les 
què  qualsevol intervenció s’ha d’ajustar. 
 
3. 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. 
 
4. Els actes subjectes a llicència i la documentació que requereixen estan regulats en els articles 10 a 20 
de la  normativa del Pla especial, la tipologia de les intervencions admissibles està regulades als articles 
31 a 33 i els criteris generals d’intervenció en els edificis estan regulats en els articles 46 a 48 de la 
normativa del Pla especial. 
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Article 103.    Regulació de la zona “Nucli històric”, clau 1 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Parcel·la mínima i front mínim de 
parcel·la 

L’existent. 

 
2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Tipus d’ordenació Edificació alineada a vial. 
Nombre màxim de plantes  
Alçada reguladora màxima 
Alçada total màxima 

Als plànols d’ordenació. Es mantenen les 
volumetries i alçades existents per a les finques ja 
edificades, excepte quan el PEUCHC les afecti. 
Segons s’estableix per a noves intervencions a 
l’art. 59 del PEUCHC, i en la regulació de les fitxes 
FID del Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Regles per a la determinació 
d’alçades 
 

L’ARM es prendrà des de la intersecció del centre 
de la façana amb la rasant del carrer de cota més 
baixa o, en el seu cas, amb la cota natural més 
baixa del terreny ocupat per l’edificació. 

Planta soterrani No pot ultrapassar els límits de la projecció vertical 
de l’edificació permesa. 

Planta baixa i planta pis Segons condicions generals i als art. 49 i 68 del 
PEUCHC, per als àmbits AT1 i AT2. 

Espai sota coberta  
Planta coberta Segons s’estableix en les condicions generals i als 

art. 51 i 61 del PEUCHC, per als àmbit AT1 i AT2. 
Adaptació topogràfica del terreny  
Ocupació màxima  Definida en els plànols d’ordenació. 
Densitat màxima d’habitatges L’existent. 

Un habitatge per cada 100m2 construïts, en cas de 
reconstrucció, rehabilitació o millora d’edificacions. 

Edificabilitat màxima L’existent, excepte quan el PEUCHC l’afecti.  
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca.   

Cossos sortints Segons s’estableix als art. 50 i 60 del PEUCHC, 
per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Elements sortints Segons s’estableix als art. 51 i 61 del PEUCHC, 
per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Reculades de l’edificació Segons s’estableix a l’art. 64 del PEUCHC per a 
l’àmbit AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Espai lliure d’edificació No s’admeten elements desmuntables. 
Construccions auxiliars Es reconeixen les existents. 
Publicitat  Segons s’estableix als art. 57 i 67 del PEUCHC, 

per als àmbits AT1 i AT2. 
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3. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ràfecs  Segons s’estableix als art. 51 i 61 del PEUCHC, 

per als àmbits AT1 i AT2. 
Balcons/Solanes/porxos/galeries Segons s’estableix als art. 50 i 60 del PEUCHC, 

per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Composició de façanes Segons s’estableix als art. 54 i 64 del PEUCHC, 
per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Cromatisme de les façanes Segons s’estableix als art. 55 i 65 del PEUCHC, 
per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Baixants i canalons Segons s’estableix als art. 52 i 62 del PEUCHC, 
per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC per a cada finca. 

Tancaments i fusteria  Segons s’estableix als art. 56 i 66 del PEUCHC, 
per als àmbits AT1 i AT2. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Tanques  
 
4. CONDICIONS D’ÚS 
 
Paràmetre Condicions particulars 
Ús dominant:  
Residencial: habitatge unifamiliar 
o plurifamiliar amb un màxim de 
2 habitatges per planta i escala. 

Les parcel·les amb façana mínima inferior a 4,50 
m solament es permetrà l’ús d’habitatge 
unifamiliar o bifamiliar i comercial, oficines, 
garatge vinculat a l’habitatge o petit taller a la 
planta baixa compatible amb l’habitatge. 

Usos compatibles: 
Residencial 
Restauració  
Comercial 
Oficines 
Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal 
Recreatiu 
Religiós  
Garatge-aparcament 

Residencial: hotels, hostals, apartaments, etc.  
Comercial en P.B. o P. semisoterrani fins 250 m2. 
Oficines compatibles amb l’ús d’habitatge en 
l’edifici. 
Tallers artesanals en P.B. o semisoterrani, fins a 
250 m2, combinat amb l’habitatge i amb un nivell 
sonor inferior a 35 dB (dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no 
s’admeten discoteques, sales de joc, espectacles, 
etc. 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge o a l’ús 
residencial, amb les limitacions que estableixen 
els articles 58 i 69 del PEUCHC, per als àmbits 
AT1 i AT2.  

Dotació mínima d’aparcament  
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Secció 4.  Zona d’urbà tradicional, clau 2 

Article 104.       Definició i subzones 
1. Aquesta zona correspon a 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, 
que el Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC) delimita com a àmbits 
territorials Front marítim (AT2), Extramurs (AT3) i Entorn de la riera de Sant Vicenç (AT4). 
 
2. Es diferencien les subzones següents: 
 
Relació de subzones Clau 
Urbà tradicional compacte Clau 2a 
Urbà tradicional amb pati interior Clau 2b 

 
 
3. El Pla especial 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 per a cada àmbit territorial (AT). 
 
A més, el Pla especial inclou totes les finques del nucli antic, estiguin o no edificades, en un Catàleg 
integrat per les fitxes FID, que recullen la situació actual de cada edifici o solar i regulen, de forma 
particularitzada, les actuacions que s’hi poden dur a terme mitjançant unes prescripcions particulars a les 
què  qualsevol intervenció s’ha d’ajustar. 
 
4. 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 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. 
 
5. Els actes subjectes a llicència i la documentació que requereixen estan regulats als articles 10 a 20 de 
la  normativa del Pla especial, la tipologia de les intervencions admissibles estan regulades en els articles 
31 a 33 i els criteris generals d’intervenció en els edificis estan regulats en els articles 46 a 48 de la 
normativa del Pla especial. 

Article 105.      Regulació de la subzona “Urbà tradicional compacte”, clau 2a i subzona 
“Urbà tradicional amb pati interior”, clau 2b 

1. DEFINICIÓ 
 
La subzona “Urbà tradicional compacte”, clau 2a es la zona que 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 
 
La subzona urbà tradicional amb pati interior, clau 2b, comprèn un conjunt d’illes configurades per 
edificacions entre mitgeres que compten amb pati. Les illes poden ser tancades semitancades 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. 
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2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
 
 Condicions particulars 
Paràmetres Clau 2a Clau 2b 
Parcel·la mínima i front mínim de 
parcel·la L’existent. 

 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 
 
 Condicions particulars 

Paràmetres Clau 2a Clau 2b 
Tipus d’ordenació Edificació alineada a vial. 

Indicat als plànols 
d’ordenació. B+2  

 
 

Nombre màxim de plantes 
Alçada reguladora màxima 
Alçada total màxima 

Es mantenen les volumetries i alçades existents 
per a les finques ja edificades, excepte quan el 
PEUCHC les afecti. 
Segons s’estableix per a noves intervencions a 
l’art. 59 del PEUCHC i en la regulació de les fitxes 
FID del Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Regles per a la determinació 
d’alçades 
 

L’ARM es prendrà des de la intersecció del centre 
de la façana amb la rasant del carrer de cota més 
baixa o, en el seu cas, amb la cota natural més 
baixa del terreny ocupat per l’edificació. 

Fondària edificable 100% de parcel·la o 
definida als plànols 

d’ordenació 

Definida als plànols 
d’ordenació 

Planta soterrani No pot ultrapassar els límits de la projecció vertical 
de l’edificació permesa. 

Planta baixa i planta pis Art. 68, 70 i 80 del PEUCHC, per als àmbits AT2, 
AT3 i AT4. 

Espai sota coberta Segons condicions generals. 
Planta coberta Art. 61, 72 i 82 del PEUCHC, per als àmbit AT2 i 

AT3 i AT4. 
Ocupació màxima  Definida en els plànols d’ordenació. 
Densitat màxima d’habitatges L’existent. 

Un habitatge per cada 100m2 construïts, en cas de 
reforma, rehabilitació o millora d’edificacions. 

Edificabilitat màxima L’existent, excepte quan el PEUCHC l’afecti i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca.   

Cossos sortints Segons s’estableix als art. 60, 71 i 81 del 
PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4, i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca. 

Elements sortints Segons s’estableix als art. 61, 72 i 82 del 
PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4, i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca. 

Reculades de l’edificació Segons s’estableix a l’art. 64 del PEUCHC per a 
l’àmbit AT2, i en la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC, per a cada finca. 

Espai lliure d’edificació No s’admeten elements desmuntables. 
Construccions auxiliars Es reconeixen les existents. 
Publicitat  Segons s’estableix als art. 67, 78 i 88 del 

PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4. 
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4. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ràfecs  Segons s’estableix als art. 61, 72 i 82 del 

PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4. 
Balcons/Solanes/porxos/galeries Segons s’estableix als art. 60, 71 i 81 del 

PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4 i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca. 

Composició de façanes Segons s’estableix als art. 64, 75 i 85 del 
PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4, i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca. 

Cromatisme de les façanes Segons s’estableix als art. 65, 76 i 86 del 
PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4, i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca. 

Baixants i canalons Segons s’estableix als art. 62, 73 i 83 del 
PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4. 
Segons estableix la regulació de les fitxes FID del 
Catàleg del PEUCHC per a cada finca. 

Tancaments i fusteria  Segons s’estableix als art. 66, 77 i 87 del 
PEUCHC, per als àmbits AT2, AT3 i AT4, i en la 
regulació de les fitxes FID del Catàleg del 
PEUCHC, per a cada finca. 

 
5. CONDICIONS D’ÚS 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ús dominant:  
Residencial: habitatge unifamiliar 
o plurifamiliar  
Hoteler: hotels, hostals, 
apartaments, etc 

 

Usos compatibles: 
Restauració  
Comercial 
Oficines 
Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal 
Serveis  
Recreatiu 
Religiós  
Garatge-aparcament 

Comercial en P.B. o P. semisoterrani fins 250 m2. 
Oficines compatibles amb l’ús d’habitatge en 
l’edifici. 
Tallers artesanals en P.B. o semisoterrani, fins a 
250 m2, combinat amb l’habitatge i amb un nivell 
sonor inferior a 35 dB (dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no 
admetent-se discoteques, sales de joc, 
espectacles, etc. 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge o a l’ús 
residencial, amb les limitacions que estableixen 
els art. 69, 79 i 90 per als àmbits AT2, AT3 i AT4. 

Dotació mínima d’aparcament  
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Secció 5.  Zona d’illa tancada, clau 3 

Article 106.  Definició 
 
Aquesta zona correspon a la part del sòl urbà configurat per edificacions agrupades, de tipologia entre 
mitgera i alineades a vial,  que disposen d’un espai o pati interior d’illa. Aquest espai pot tenir caràcter de 
pati privat, pati privat edificable en planta baixa o espai lliure d’ús públic i les illes poden ser tancades, 
semitancades o obertes per algun dels seus costats, segons defineixen els plànols d’ordenació. 
 
Per la seva proximitat al Conjunt històric protegit, algunes d’aquestes illes formen part de l’entorn de 
protecció (EP4) que delimita el Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC) i, en 
conseqüència, la seva normativa específica serà d’aplicació a les finques corresponents. 
 
Aquesta zona es qualifica amb la clau 3. 
 
Qualificació de la zona Clau 
Zona d’illa tancada  Clau 3 

Article 107.  Regulació de la zona “Illa tancada”, clau 3 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Parcel·la mínima   
Front mínim i màxim de parcel·la  4,50m per a habitatge unifamiliar i 6,50m per a 

habitatge plurifamiliar. 
 
2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ   
 
Paràmetres             Condicions particulars 
Tipus d’ordenació Edificació alineada a vial. 

Alineacions definides en els plànols d’ordenació.  
Nombre màxim de plantes 
Alçada reguladora màxima   
Alçada total màxima 

Als plànols d’ordenació. 
ARM i ATM segons s’estableix en els paràmetres 
d’edificació referits al carrer 
Segons estableix l’art. 128 del PEUCHC, per a les 
finques incloses en l’EP4. 

Regles per a la determinació 
d’alçades 

Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 
referits al carrer 
L’ARM es prendrà des de la intersecció del centre 
de la façana amb la rasant del carrer de cota més 
baixa o, en el seu cas, amb la cota natural més 
baixa del terreny ocupat per l’edificació. 

Fondària edificable Definida en els plànols d’ordenació. 
Planta soterrani Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 

referits al carrer 
No pot ultrapassar els límits de la projecció vertical 
de l’edificació permesa. 

Planta baixa i planta pis Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 
referits al carrer 
Cal respectar les separacions, passos per a 
vianants o escales previstos en els plànols 
d’ordenació. 

Planta coberta Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 
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referits al carrer. 
La teulada serà, preferentment, de teula vella que 
serà obligatòria per sobre la cota de 25m del 
terreny natural. 
Segons estableix l’art. 130 del PEUCHC, per a les 
finques incloses en l’EP4. 

Ocupació màxima Definida en els plànols d’ordenació. 
Densitat màxima d’habitatges Definit en els paràmetres d’edificació referits al 

carrer 
Edificabilitat màxima La que resulta d’aplicar els paràmetres volumètrics 

d’ocupació i alçada sobre cada parcel·la. 
Els edificis objecte de restauració, conservació o 
rehabilitació podran mantenir la seva volumetria, 
encara que superi la màxima establerta. 

Cossos sortints Segons estableix l’art. 129 del PEUCHC per a les 
finques incloses en l’EP4. 

Elements sortints Segons estableix l’art. 130 del PEUCHC per a les 
finques incloses en l’EP4. 

Reculades de l’edificació  
Pati interior d’illa Definit en els plànols d’ordenació. 

Espai lliure d’ús privat ús públic o edificable en P.B. 
Els patis interiors privats s’han de mantenir lliures 
d’edificació. 
Els patis destinats a ús públic podran construir una 
planta soterrani de propietat pública destinada a 
garatge-aparcament. 

Publicitat  Segons s’estableix en les condicions generals i en 
l’art. 136 del PEUCHC per a les finques incloses en 
l’EP4. 

 
 
3. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
 
Paràmetre Condicions particulars 
Ràfecs  Segons estableix l’art. 130 del PEUCHC. per a les 

finques incloses en l’EP4. 
Balcons/Solanes/porxos/galeries Segons estableix l’art. 129 del PEUCHC, per a les 

finques incloses en l’EP4. 
Composició de façanes En les façanes s’admeten altres materials 

secundaris o complementaris com la pedra, 
ceràmica vidriada, enrajolat, etc. 
Predominarà el massís sobre el buit, excepte en la 
planta superior i en la planta baixa, sempre que es 
justifiqui per als accessos a vehicles. Les obertures 
tindran proporcions verticals. En el conjunt de la 
façana, la proporció entre buits i plens es mantindrà 
sota els límits següents: 
el 50% de la superfície de la façana 
el promig de les proporcions, per plantes, de les 
edificacions contigües amb un increment màxim del 
10%increment admissible 
Es prohibeix expressament l’ús de gelosies de 
vidre, ceràmica, parets de vidre, plafons de plàstic 
i, en general, qualsevol materials que desdigui 
l’entorn. 
Segons estableix l’art. 133 del PEUCHC, per a les 
finques incloses en l’EP4.  

Cromatisme de les façanes Segons estableix l’art. 134 del PEUCHC, per a les 
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finques incloses en l’EP4. 
Baixants i canalons Segons estableix l’art. 131 del PEUCHC, per a les 

finques incloses en l’EP4. 
Tancaments i fusteria  Segons estableix l’art. 135 del PEUCHC, per a les 

finques incloses en l’EP4. 
Tanques  

 
4. CONDICIONS D’ÚS 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ús dominant:  
Residencial: habitatge unifamiliar 
o plurifamiliar  
Hoteler: hotels, hostals, 
apartaments, etc. 

 

Usos compatibles: 
Restauració  
Comercial 
Oficines 
Sociocultural  
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal 
Serveis  
Recreatiu 
Religiós  
Garatge-aparcament 

Comercial en P.B. compatible amb l’ús d’habitatge. 
Oficines compatibles amb l’ús d’habitatge en 
l’edifici. 
Tallers artesanals en P.B. combinat amb l’habitatge 
i amb un nivell sonor inferior a 35 dB (dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no admetent-
se discoteques. 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge o a l’ús 
residencial. 
Segons estableixen els art.137 del PEUCHC, per a 
les finques incloses en l’EP4. 

Dotació mínima d’aparcament  
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Secció 6.  Zona d’illa oberta, clau 4 

Article 108.     Definició 
Aquesta zona correspon a la part del sòl urbà configurat per edificacions agrupades, de tipologia entre 
mitgera i alineades a vial,  que formen illes compactes entre carrers o bé illes que disposen d’un espai 
lliure no edificat  que té caràcter de pati exterior o jardí privat, segons defineixen els plànols d’ordenació. 
 
Per la seva proximitat al Conjunt històric protegit, algunes d’aquestes illes formen part dels entorns de 
protecció (EP1), (EP3) i (EP4) que delimita el Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués 
(PEUCHC) i, en conseqüència, la seva normativa específica serà d’aplicació a les finques corresponents. 
 
Aquesta zona es qualifica amb la clau 4. 
 
Qualificació de la zona Clau 
Zona d’illa oberta  Clau 4 

Article 109.     Regulació de la zona “Illa oberta”, clau 4 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Parcel·la mínima  No s’estableix. 
Front mínim i màxim de parcel·la  4,50m per a habitatge unifamiliar i 6,50m per a 

habitatge plurifamiliar. 
Front màxim de parcel·la No s’estableix. 

 
2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ   
 
Paràmetres Condicions particulars 
Tipus d’ordenació Edificació alineada a vial. 

Alineacions definides en els plànols d’ordenació.  
Nombre màxim de plantes 
Alçada reguladora màxima   
Alçada total màxima 

Als plànols d’ordenació. 
ARM i ATM segons s’estableix a les condicions 
generals. 
Segons estableixen els art. 91 i 116 i 128 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Regles per a la determinació 
d’alçades 

Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 
referits al carrer. 
L’ARM es prendrà des de la intersecció del centre 
de la façana amb la rasant del carrer de cota més 
baixa o, en el seu cas, amb la cota natural més 
baixa del terreny ocupat per l’edificació. 

Fondària edificable Definida en els plànols d’ordenació. 
Planta soterrani No pot ultrapassar els límits de la projecció vertical 

de l’edificació permesa. 
Planta baixa i planta pis Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 

referits al carrer. 
Cal respectar les separacions, passos per a 
vianants o escales previstos en els plànols 
d’ordenació. 
Segons estableixen els art. 91, 116 i 128 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Espai sota coberta  
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Planta coberta Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 
referits al carrer. 
La teulada serà de teula vella. 
Segons estableixen els art. 93, 118 i 130 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Ocupació màxima Definida en els plànols d’ordenació. 
Densitat màxima d’habitatges Segons s’estableix en els paràmetres d’edificació 

referits al carrer. 
Edificabilitat màxima La que resulta d’aplicar els paràmetres volumètrics 

d’ocupació i alçada sobre cada parcel·la. 
Els edificis objecte de restauració, conservació o 
rehabilitació podran mantenir la seva volumetria, 
encara que superi la màxima establerta. 

Cossos sortints Segons estableixen els art. 92, 117 i 129 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Elements sortints Segons estableixen els art. 93, 118 i 130 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Pati exterior  Definit en els plànols d’ordenació. 
Els patis privats s’han de mantenir lliures 
d’edificació. 

Publicitat  Art. 99, 124 i 136 del PEUCHC, per a les finques 
incloses en els EP1, EP3 i EP4. 

 
 
 
3. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ràfecs  Segons estableixen els art. 93, 118 i 130 del 

PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Balcons/Solanes/porxos/galeries Segons estableixen els art. 92, 117 i 129 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Composició de façanes En les façanes s’admeten altres materials 
secundaris o complementaris com la pedra, 
ceràmica vidriada, enrajolat, etc. 
Predominarà el massís sobre el buit, excepte en la 
planta superior i en la planta baixa, sempre que es 
justifiqui per als accessos a vehicles. Les obertures 
tindran proporcions verticals. En el conjunt de la 
façana, la proporció entre buits i plens es mantindrà 
sota els límits següents: 
el 50% de la superfície de la façana 
el promig de les proporcions, per plantes, de les 
edificacions contigües amb un increment màxim del 
10%increment admissible 
Es prohibeix expressament l’ús de gelosies de 
vidre, ceràmica, parets de vidre, plafons de plàstic i, 
en general, qualsevol materials que desdigui 
l’entorn. 
Segons estableixen els art. 96, 121 i 133 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Cromatisme de les façanes Segons estableixen els art. 97, 122 i 134 del 
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PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Baixants i canalons Segons estableixen els art. 94, 119 i 131 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Tancaments i fusteria  Segons estableixen els art. 98, 123 i 135 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en els EP1, 
EP3 i EP4. 

Tanques  
 
4. CONDICIONS D’ÚS 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ús dominant:  
Residencial: habitatge unifamiliar 
o plurifamiliar  
Hoteler: hotels, hostals, 
apartaments, etc. 

 

Usos compatibles: 
Restauració  
Comercial 
Oficines 
Sociocultural  
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal 
Serveis  
Recreatiu 
Religiós  
Garatge-aparcament 

Comercial en P.B. compatible amb l’ús d’habitatge. 
Oficines compatibles amb l’ús d’habitatge en 
l’edifici. 
Tallers artesanals en P.B. combinat amb l’habitatge 
i amb un nivell sonor inferior a 35 dB (dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no admetent-
se discoteques. 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge o a l’ús 
residencial. 
Segons estableix l’art. 137 del PEUCHC, per a l’ús 
d’aparcament, a les finques incloses en l’EP4. 

Dotació mínima d’aparcament  
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Secció 7.  Zona de cases agrupades, clau 5 

Article 110.     Definició i subzones 
1. Aquesta zona correspon a l’extensió del nucli urbà tradicional i està integrada per edificacions de 
tipologia en filera que formen agrupacions, en alguns casos, amb alçades  escalonades, i també inclou 
algunes edificacions aïllades amb volumetria especifica. 
 
2. Es diferencien les subzones següents: 
 
Relació de subzones Clau 
Cases agrupades en filera Clau 5a 
Cases agrupades en filera,  
carrer de l’Heretat 

Clau 5a1 

Cases agrupades escalonades Clau 5b 
Cases agrupades a Sa Conca Clau 5c 

Article 111.     Regulació de les subzones de la zona de cases agrupades, clau 5  
 
1. DEFINICIÓ 
 
La subzona de cases agrupades en filera, clau 5a inclou les agrupacions de cases unifamiliars en filera, 
que generalment tenen l’edificació reculada de l’alineació a carrer i envoltades d’espais lliure. La subzona 
5a1 es situa en el conjunt de cases del carrer de l’Heretat. 
 
La subzona de cases agrupades escalonades, clau 5b, són les agrupacions de cases unifamiliars en 
filera o plurifamiliars, alineades o no a vial, que formen petits conjunts aïllats o continus. Atès que 
generalment es troben situades en terrenys amb pendent, es caracteritzen per la seva tipologia 
escalonada, amb plantes reculades o desplaçades en relació a les inferiors, fet que els permet una millor 
adaptació topogràfica. Tal com defineixen els plànols d’ordenació, les edificacions poden mantenir 
l’alineació a vial o bé recular-se presentant, en aquest cas, una ordenació segons volumetria especifica.  
 
La subzona de cases agrupades a Sa Conca correspon a l’agrupació de cases unifamiliars aïllades o 
aparionades que es situen a l’àmbit de Sa Conca. Quan el pendent del terreny sigui molt acusat es podrà 
modificar la situació de l’edificació per tal de disminuir el seu impacte i millorar-ne la integració 
paisatgística.  
 
 
2. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
 
 Condicions particulars 
Paràmetres Clau 5a Clau 5a1 Clau 5b Clau 5c 
Parcel·la mínima   
Front mínim de parcel·la  4,50m per a habitatge unifamiliar.  
Front màxim de parcel·la 30m o 6 habitatges.  30m o definida 

als plànols 
d’ordenació 

 

 
3. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ   
 
Paràmetres Condicions particulars 
Tipus d’ordenació Edificació alineada a vial o en 

volumetria especifica. 
Alineacions definides en els 
plànols d’ordenació. 

Edificació 
alineada a vial, 
definida en els 
plànols 
d’ordenació. 

Volumetria 
especifica. 
Definida en 
els plànols 
d’ordenació. 
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Nombre màxim de plantes 
Alçada reguladora màxima   
Alçada total màxima 

PB+2. Definida als plànols 
d’ordenació.  
Les finques incloses en l’EP3 
s’estaran al que estableix 
l’art.116 del PEUCHC. 

Escalonada de 
PB a PB+2. 
Definida als 
plànols 
d’ordenació.  

PB+2. 
Definida als 
plànols 
d’ordenació.  
 

Regles per a la determinació 
d’alçades 

L’ARM es prendrà des de la intersecció del centre de la façana 
amb la rasant del carrer de cota més baixa o, en el seu cas, amb 
la cota natural més baixa del terreny ocupat per l’edificació. 
Definida en els plànols d’ordenació, amb 
possibilitat d’ajustar la situació de l’edifici sempre 
que es mantingui la fondària edificable permesa. Fondària edificable  La reculada de 

les plantes serà 
com a mím 3m 

 

Planta soterrani No pot ultrapassar els límits de la projecció vertical de l’edificació 
permesa. 

Planta baixa i planta pis Cal respectar separacions, passos per a vianants o escales 
previstes en els plànols d’ordenació. 
La teulada serà, preferentment, de teula vella, que serà obligatòria 
per sobre la cota de 25m del terreny natural.  

Planta coberta 

Les finques incloses en l’EP3 
s’estaran al que estableix 
l’art.118 del PEUCHC. 

  

Ocupació màxima Definida en 
els plànols 
d’ordenació. 
Possibilitat 
d’ajustar la 
situació de 
l’edifici sense 
incrementar 
l’ocupació 
permesa. 

40% en PB i 
P.Primera i  
25% en 
P.Segona 

Definida en els plànols 
d’ordenació. Possibilitat d’ajustar 
la situació de l’edifici sense 
incrementar l’ocupació permesa. 

Densitat màxima d’habitatges  1 habitatge per parcel·la 
Edificabilitat màxima La que resulta 

d’aplicar els 
paràmetres 
volumètrics 
d’ocupació i 
número de 
plantes. 

1,05 m2/m2. 
 

Els edificis 
objecte de 
restauració, 
conservació o 
rehabilitació 
podran mantenir 
la volumetria 
existent. 

La que resulta 
d’aplicar els 
paràmetres 
sobre la 
parcel·la. 

Longitud màxima de l’edificació 30m. Les agrupacions d’habitatges s’han de 
separar un mínim de 3m entre elles i un mínim 
de 3m dels límits de la parcel·la. 

Definides en 
els plànols 
d’ordenació. 

Cossos sortints Les finques incloses en l’EP3 s’estaran al que estableix l’art.118 
del PEUCHC 

Elements sortints Les finques incloses en l’EP3 s’estaran al que estableix l’art.118 
del PEUCHC 

Reculades de l’edificació  La reculada de 
les plantes tindrà 
tractament de 
terrassa 
practicable i  

 

Espai lliure de la parcel·la Definit en els plànols d’ordenació. 
Els espais privats s’han de mantenir lliures d’edificació. 

Publicitat  Art. 124 del PEUCHC. 
 
4. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
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Paràmetres Condicions particulars 
Ràfecs  Segons estableix a l’art.118 del PEUCHC, per a les finques 

incloses en l’EP3. 
Balcons/Solanes/porxos/galeries Segons estableix a l’art.117 del 

PEUCHC, per a les finques 
incloses en l’EP3. 

les baranes 
poden ser 
formades per 
l’arrancada de 
la teulada o bé 
tenir el 
tractament 
independent. 

 

Composició de façanes En les façanes s’admeten altres materials 
secundaris o complementaris com la pedra, 
ceràmica vidriada, enrajolat, etc. 
Predominarà el massís sobre el buit, excepte en 
la planta superior i en la planta baixa, sempre 
que es justifiqui per als accessos a vehicles. Les 
obertures tindran proporcions verticals. En el 
conjunt de la façana, la proporció entre buits i 
plens es mantindrà sota els límits següents: el 
50% de la superfície de la façana 
el promig de les proporcions, per plantes, de les 
edificacions contigües amb un increment màxim 
del 10%increment admissible. 
Es prohibeix expressament l’ús de gelosies de 
vidre, ceràmica, parets de vidre, plafons de 
plàstic i, en general, qualsevol materials que 
desdigui l’entorn. Segons estableix l’art.121 del 
PEUCHC, per a les finques incloses en l’EP3. 

Les façanes 
han de ser de 
pedra de 
Cadaqués 
amb mur no 
aplacat. 

Cromatisme de les façanes Segons estableix l’art.122 del 
PEUCHC, per a les finques 
incloses en l’EP3. 

 

Baixants i canalons Segons estableix l’art.119 del 
PEUCHC, per a les finques 
incloses en l’EP3. 

 

 
5. CONDICIONS D’ÚS 
 
Paràmetres Condicions particulars 
Ús dominant:  
Residencial:habitatge unifamiliar   

 

Usos compatibles: 
Residencial 
Restauració  
Comercial 
Oficines 
Sociocultural  
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal 
Serveis  
Recreatiu 
Religiós  
Garatge-aparcament 

Residencial: hotels, hostals.  
 
 
Comercial en P.B. compatible amb l’ús 
d’habitatge.  
Oficines compatibles amb l’ús d’habitatge en 
l’edifici. 
Tallers artesanals en P.B. combinat amb 
l’habitatge i amb un nivell sonor inferior a 35 dB 
(dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no 
s’admeten discoteques.  
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge o a 
l’ús residencial. 

Residencial: 
hotels, hostals 
Garatge 
apracament 
vinculat a 
l’habitatge o 
l’ús 
residencial. 

Dotació mínima d’aparcament  
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Secció 8.  Zones de cases aïllades, clau 6 

Article 112.     Definició i subzones 
Aquesta zona ordena l’edificació aïllada, i en alguns casos aparellada, destinada a l’ús residencial 
unifamiliar en forma de ciutat jardí en funció de diferents densitats. Per poder adaptar les edificacions a 
les diferents característiques dels àmbits on s’ubiquen s’han definit diverses subzones. 
 
A més, i atesa la diversitat de situacions, forma i dimensió de la parcel·la, grau de consolidació, visibilitat, 
impacte paisatgístic, etc. s’han introduït unes condicions urbanístiques especials, independents de les 
subzones, que permeten un segon grau de diversificació i que són les següents: 
 
Construcció limitada a 1 planta (PB): es grafia als plànols d’ordenació mitjançant “l” que s’afegeix a 
continuació de la clau i després d’un punt: 6a.l; 6c.l; 6d.l. Aquesta grafisme no s’assenyala quan l’alçada 
de la subzona corresponent ja està limitada a una planta. 
 
Construcció que permet aparellar dos habitatges: es grafia als plànols d’ordenació mitjançant “A” que 
s’afegeix a continuació de la clau: 6c.A i 6d.A 
 
Construcció amb tractament exterior obligat a base de pedra de Cadaqués. Generalment aquesta 
condició s’estableix a les variants que tenen l’alçada màxima a una planta (PB). El grafisme s’indica amb 
una “P” que s’afegeix a continuació de la clau i després d’un punt: 6d.P, 6e.P, etc.  
 
També s’han refós en la següent relació de subzones els àmbits o sectors de planejament aprovats 
definitivament i executats. 
 
 
Relació de 
subzones 

Claus Tipologia  POUM 

6a Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada  
    6a.l Habitatge unifamiliar aïllat  
    6a1 Habitatge unifamiliar aïllat                               Dr. Bartomeus 
    6a2 Habitatge unifamiliar aïllat                               Sol de l’Engirol 
    6a2.A Habitatge aparellat                                    Sol de l’Engirol 

Parcel·la petita 
 

    6a3 Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada          Els Arrels 2 
6b Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada  
    6b1 Habitatge unifamiliar aïllat                              Dr. Bartomeus 

Parcel·la mitjana 
 

    6b2 Habitatge unifamiliar aïllat                               Sa Guarda 
6c Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada  
6c.l Habitatge unifamiliar aïllat    
    6c1 Habitatge unifamiliar aïllat Sa Guarda 
    6c2 Habitatge unifamiliar aïllat PERI 22 
    6c3 Habitatge unifamiliar aïllat s’Oliguera 2 
6d Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada  
6d.l Habitatge unifamiliar aïllada  

    6d1 Habitatge aparellada  

    6d2 Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada La Pineda 
    6d3 Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada Turó de Calders 

Parcel·la gran 
 

    6d4 Habitatge unifamiliar aïllat o aparellada Turó de Calders 
6e Habitatge unifamiliar aïllat   
    6e1 Habitatge unifamiliar aïllat Port Lligat 
6f Habitatge unifamiliar aïllat   

Parcel·la molt gran 
 

    6f1 Habitatge unifamiliar aïllat  Port Lligat 
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Article 113.     Regulació de la zona clau 6 
Es reconeixen com edificables les parcel·les existents de superfície o façana inferiors a les fixades com a 
mínimes per a cada zona quan es compleixen les condicions que determina l’article sobre Parcel·les 
d’aquesta normativa. 
Els paràmetres generals per a la zona 6 són: 
 
1. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 
 
Tipus d’ordenació Aïllada 
Regles per a la 
determinació d’alçades 

 

Planta soterrani  
Planta baixa   
Espai sota coberta  
Planta coberta Segons estableixen els art. 93, 105, 118 i 130 

del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 

Adaptació topogràfica del 
terreny 

 

Longitud màxima de 
l’edificació 

30m. Les agrupacions d’habitatges s’han de 
separar un mínim de 3m entre elles i un 
mínim de 3m dels límits de la parcel·la. 

Cossos sortints Segons estableixen els art. 92, 104, 117 i 129  
del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 

Elements sortints Segons estableixen els art. 93,105,118,i 130 
del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 

Espai lliure de parcel.la  
Construccions auxiliars  
Arbrat S’obliga a la plantació i/o manteniment 

d’arbres d’espècies autòctones i 2m d’alçada 
en la següent proporció per m2 o fracció de 
superfície: 
1 exemplar cada 250m2 en claus 6a i 6b 
1 exemplar cada 300 m2 en clau 6c 
1 exemplar cada 350 m2 en clau 6d 
1 exemplar cada 500 m2 en claus 6e i 6f 

Publicitat Segons estableixen els art. 99,111,125,i 137 
del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 

 
 
2. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
 
Paràmetre Condicions particulars 
Ràfecs   
Balcons/porxos/galeries  
Composició de les façanes  Segons estableixen els art. 96, 108, 121 i 133 

del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4.  

Cromatisme de les façanes Segons estableixen els art. 97, 109, 122 i 134 
del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 

Baixants i canalons Segons estableixen els art. 94, 106, 119 i 131 
del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 
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Tancaments Segons estableixen els art. 98, 110, 123 i 135 
del PEUCHC, per a les finques incloses en 
els EP1, EP2, EP3 i EP4. 

Tanques  
 
 
3. CONDICIONS D’ÚS 
 

a. En el cas que es permeti l’ús hoteler, l’edificabilitat es podrà incrementar fins un màxim de 
0,5m2st/m2sòl en la subzona clau 6a, 6b, 6c i 6d, i en la clau 6e i 6f, per ser parcel·les molt 
grans, es mantindrà l’edificabilitat assignada per la subzona.  
En general s’hauran de complir els paràmetres següents: 

- Densitat mínima: 15m2 per persona  
- Longitud màxima de les edificacions s’estableix en 30m. Aquesta llargada es podrà 

ultrapassar sempre i quan l’edificació faci una reculada mínima d’un metre. 
- L’aparcament es regularà per la normativa específica hotelera.  

 
b. En el cas d’ús residencial serà obligatori disposar d’una plaça d’aparcament per habitatge dins del 

volum edificable.  
 
4. ORDENACIÓ ESPECIFICA de la zona 6 
 
Aquesta ordenació específica de la clau 6(*) asterisc, es recullen aquelles construccions existents, que es 
troben fora d’ordenació i que pel seu interès dins de poble de Cadaqués cal preservar-les i mantenir-les 
amb unes condicions específiques. 
 
S’estableixen les següents zones d’ordenació específica restringides a l’edificació existent: 
 

(6*1)   Casa Pitxot: correspon a l’edifici existent on s’admet l’ús bifamiliar actual 
(6*2)  Casa Sagi: correspon al conjunt d’edificis existent on s’admet s’admet l’ús plurifamiliar  

actual de quatre habitatges 
(6*3)  Casa Costa: correspon a l’edifici existent destinat a habitatge unifamiliar 
(6*4)  Casa al Llané, camí vell de Sant Sebastià: correspon a l’edifici existent alineat a carrer 

destinat a habitatge unifamiliar, que mantindrà l’edificació alineada a vial. 
(6*5)  Torre Colom: correspon a l’edifici existent, amb el Pla especial de protecció i recuperació 

de l’edifici “Lo Castell” i entorn, aprovat definitivament el 26 d’octubre del 1994, que 
admet l’ús plurifamiliar (6 habitatges). La finca està inclosa dins un Pla de millora urbana. 

(6*6) Casa al camí d’Oliveres: correspon a un edifici unifamiliar de l’arquitecte E.Correa. 
(6*7) Casa al camí de S’Aranella: correspon a l’edifici existent destinat a habitatge unifamiliar 
(6*8) Barraca d’en Llimó 
 6*9) Casa a l’avinguda de Víctor Rahola a Ses Oliveres: correspon a un habitatge que te un 
cos alineat a carrer que es permetrà mantenir la seva volumetria. 

 
 

Article 114.     Regulació de les subzona 6a   
 
Subzona de cases aïllades en parcel·la petita 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
Paràmetres Clau 6a Clau 6a.l Clau 6a1 Clau 6a2 Clau 6a2.A Clau 6a3 
Parcel·la mínima 
(per habitatge) 

400m2   400m2  360m2 400m2 200m2 400m2 

Front mínim parcel·la   
Diàmetre inscrit 

15m     
Ø: 15m     

15m     
Ø: 15m     

15m     
Ø: 15m     

16m     
Ø: 16m     

10m     
Ø: 10m     

15m     
Ø: 15m     

Separacions  3m a carrer - 3m a veïns Indicat als plànols 
d’ordenació 

3m a carrer 
- 3m veïns 
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2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Clau 6a Clau 6a.l Clau 6a1 Clau 6a2 Clau 6a2.A Clau 6a3 
Nombre de plantes B+1 PB B+1 B+1 B+1 PB 
Alçada edificació AEM 7,50m (B+1)     5,00m (PB) 
Alçada aparent AAM 11,25m (B+1)    8,75m (PB)      
Ocupació  40%PB i 

25% PP    
50%PB  40%PB i 25% PP 35%PB  

Densitat  25ha/Ha 
Edificabilitat neta 0,50m2/m2    0,45m2/m2    0,50m2/m2    0,375m2/m2    0,50m2/m2     0,35m2/m2 

(màxim 
180m2st) 

 
 
3. CONDICIONS D’ÚS 

 
Paràmetres Clau 6a Clau 6a.l Clau 6a1 Clau 6a2 Clau 6a2.A Clau 6a3 
Ús dominant:  
  

Residencial 
Hoteler 

Usos compatibles: 
 
 

Comercial en P.B.  
Oficines 
Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal en P.B. combinat amb habitatge i amb nivell sonor inferior a 35 dB dia. 
Religiós 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge. 

 
 

4. CONDICIONS ESPECIALS DE TRACTAMENT EXTERIOR 
 

Clau 6a2 
En els plànols d’ordenació s’indica el punt de referència de la cota de la planta baixa. 
Els murs d’anivellament i contenció de terra no superaran en la part vista 1,50m 
d’alçada i tindran tractament de pedra de Cadaqués. 

Clau 6a3 

El tractament exterior serà de pedra de Cadaqués formant mur, no aplacat, la fusteria 
de portes i finestres exteriors serà de color fosc i la coberta serà de teula vella o amb 
tonalitats i textura similars. 
La façana de l’edificació auxiliar alineada a vial no superarà l’alçada de 3m des de la 
rasant del vial i per sobre, només s’admetrà la barana de la terrassa o jardí, que serà 
de reixa tradicional de color fosc o amb elements vegetals i no superarà l’alçada d’1m.
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Article 115.  Regulació de les subzona 6b   
 
Subzona de cases aïllades en parcel·la mitjana 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
Paràmetres Clau 6b Clau 6b1 Clau 6b2 
Parcel·la mínima 
(per habitatge) 

600m2 500m2 

Front mínim parcel·la   
Diàmetre inscrit 

17m 
Ø: 17m 

  

Separacions  3m a carrer - 3m a veïns 5m a carrer – 5m a 
veïns 

 
2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Clau 6b Clau 6b1 Clau 6b2 
Nombre de plantes B+1 PB 
Alçada edificació AEM 7,50m 5,00m 
Alçada aparent AAM 11,25m 8,75m 
Ocupació  30%PB i 20% PP 45%PB 
Densitat  16 ha/Ha     20 ha/Ha 
Edificabilitat  0,40m2/m2 0,50m2/m2 0,39m2/m2 

 
 
3. CONDICIONS D’ÚS 

 
 Clau 6b Clau 6b1 Clau 6b2 
Ús dominant:  Residencial 

Hoteler  
Residencial 
 

Residencial 
 

Usos compatibles: 
 

Comercial en P.B.  
Oficines  
Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal en P.B. combinat amb habitatge 
i amb nivell sonor inferior a 35 dB dia. 
Religiós  
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge. 

Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Religiós  
Garatge-aparcament 
vinculat a l’habitatge 

 
 
4. CONDICIONS ESPECIALS DE TRACTAMENT EXTERIOR 
 

Clau 6b2 

En l’espai  no edificat s’hauran de mantenir els murs de pedra seca que 
delimitin la parcel·la a una distància inferior a 1m del seus llindars. 
Els murs d’anivellament i contenció de terra no superaran en la part vista 
1,50m d’alçada i tindran tractament de pedra de Cadaqués. 
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Article 116.   Regulació de les subzona 6c   
 
Subzona de cases aïllades en parcel·la gran 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
Paràmetres Clau 6c - 6cA Clau 6c.l Clau 6c1 Clau 6c2 Clau 6c3 
Parcel·la mínima 
(per habitatge) 800m2 740m2 800m2 750m2 

Front mínim parcel·la   
Diàmetre inscrit 

20m 
Ø: 20m 

    

Separacions  3m a carrer –  
3m a veïns 

5m carrer   
5m veïns 

3m a carrer – 3m a veïns 

 
2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Clau 6c- 6cA Clau 6c.l Clau 6c1 Clau 6c2 Clau 6c3 
Nombre de plantes B+1 PB PB B+1 B+1 
Alçada edificació AEM 7,50m (B+1)     5,00m (PB) 
Alçada aparent AAM 11,25m (B+1)    8,75m (PB)      
Ocupació  30%PB i 

20% PP 
45%PB  45%PB  30%PB i  

20% PP    
30%PB i 
20%PP 

Densitat  12,5 
ha/Ha 

25 
ha/Ha 

12,5 
ha/Ha 

13,51 
ha/Ha 

12,5 ha/Ha 13,33 ha/Ha 

Edificabilitat  0,35m2/m2 0,39m2/m2    0,325m2/m2    0,284m2/m2    
 
3. CONDICIONS D’ÚS 

 
Paràmetres Clau 6c - 6cA Clau 6c.l Clau 6c1 Clau 6c2 Clau 6c3 
Ús dominant:  
  

Residencial 
Hoteler 

Residencial 

Usos compatibles: 
 
 

Comercial en P.B.  
Oficines 
Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal en P.B. combinat amb habitatge i amb nivell sonor 
inferior a 35 dB (dia). 
Religiós 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge. 

 
4. CONDICIONS ESPECIALS DE TRACTAMENT EXTERIOR 
 

Clau 6c1 

En l’espai no edificat s’hauran de mantenir els murs de pedra seca que delimitin la 
parcel·la a una distància inferior a 1m del seus llindars. 
Els murs d’anivellament i contenció de terra no superaran en la part vista 1,50m 
d’alçada i tindran tractament de pedra de Cadaqués. 

Clau 6c3 S’admeten les construccions auxiliars adossades a l’edifici principal amb una 
superfície màxima de 50m2 i una alçada màxima de 3m. 
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Article 117.  Regulació de les subzona 6d   
 
Subzona de cases aïllades en parcel·la gran 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
Paràmetres Clau 6d - 6dA Clau 6d.l Clau 6d1 Clau 6d2 Clau 6d3 Clau 6d4 
Parcel·la mínima 
(per habitatge) 1.000m2 

Segons 
plànol 

ordenació 
PP 11 

Front mínim parcel·la   
Diàmetre inscrit 

25m 
Ø: 25m 

 
Ø: 17m 

Separacions  5m a carrer – 5m a veïns 3m a carrer – 3m a veïns 
 
2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Clau 6d - 6dA Clau 6d.l Clau 6d1 Clau 6d2 Clau 6d3 Clau 6d4 
Nombre de plantes B+1 PB B+1 B+1 B+1 PB 
Alçada edificació AEM 7,50m (B+1)     5,00m (PB) 
Alçada aparent AAM 11,25m (B+1)    8,75m (PB)      
Ocupació  30%PB i 20% 

PP    
45%PB  25%PB i 

20% PP  
30%PB i 
20% PP 

30% PB i 
20% PP 

30% PB 

Densitat  10 
ha/Ha 

20 
ha/Ha 10ha/Ha 

Edificabilitat  0,35m2/m2 0,25m2/m2    0,30m2/m2     0,184m2/m2 
 
3. CONDICIONS D’ÚS 

 
Paràmetres Clau 6d - 6dA Clau 6d.l Clau 6d1 Clau 6d2 Clau 6d3 Clau 6d4 
Ús dominant:  
  

Residencial 
Hoteler 

Residencial 

Usos compatibles: 
 
 

Comercial en P.B.  
Oficines 
Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal en P.B. combinat amb habitatge i amb 
nivell sonor inferior a 35 dB (dia). 
Religiós 
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge. 

Comercial en P.B.  
 
Garatge aparcament 
vinculat a l’habitatge. 

 
4. CONDICIONS ESPECIALS DE TRACTAMENT EXTERIOR 
 

Clau 6d4 
El tractament exterior serà de pedra de Cadaqués formant mur, no aplacat, la fusteria 
de portes i finestres exteriors serà de color fosc i la coberta serà de teula vella o amb 
tonalitats i textura similars. 
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Article 118.     Regulació de les subzona 6e  
Subzona de cases aïllades en parcel·la molt gran 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
Paràmetres Clau 6e Clau 6e1 
Parcel·la mínima 
(per habitatge) 

2.000m2 

Front mínim parcel·la   
Diàmetre inscrit 

30m 
Ø: 30m 

Separacions  6m a carrer –  
5m a veïns 

6m a carrer –  
6m a veïns 

 
2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Clau 6e Clau 6e1 
Nombre de plantes B+1 PB 
Alçada edificació AEM 7,50m 5,00m 
Alçada aparent AAM 11,25m 8,75m 
Ocupació  15%PB i 8% PP    23%PB 
Densitat  5 hab/Ha 
Edificabilitat  0,23m2/m2 

 
3. CONDICIONS D’ÚS 

 
 Clau 6e Clau 6e1 
Ús dominant:  Residencial 

Hoteler 
Usos compatibles: 
 

Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal en P.B. combinat amb 
habitatge i amb nivell sonor inferior a 35 
dB (dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no 
s’admeten discoteques ni similars. 
Religiós  
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge. 

 
4. CONDICIONS ESPECIALS DE TRACTAMENT EXTERIOR 
 

Clau 6e1 

El tractament exterior serà de pedra de 
Cadaqués formant mur, no aplacat, la fusteria 
de portes i finestres exteriors serà de color fosc 
i la coberta serà de teula vella o amb tonalitats 
i textura similars. 
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Article 119.     Regulació de les subzona 6f  
Subzona de cases aïllades en parcel·la molt gran 
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ  
 
Paràmetres Clau 6f Clau 6f1 
Parcel·la mínima 
(per habitatge) 

4.000m2 

Front mínim parcel·la   
Diàmetre inscrit 

50m 
Ø: 50m 

Separacions  6m a carrer –  
6m a veïns 

5m a carrer –  
5m a veïns 

 
2. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres Clau 6f Clau 6f1 
Nombre de plantes PB 
Alçada edificació AEM 5,00m 
Alçada aparent AAM 8,75m 
Ocupació  10%PB 
Densitat  2,5 hab/Ha 
Edificabilitat  0,10m2/m2 

 
3. CONDICIONS D’ÚS 

 
 Clau 6f Clau 6f1 
Ús dominant:  Residencial 

Hoteler 
Usos compatibles: 
 

Sociocultural 
Docent 
Sanitari-assistencial 
Taller artesanal en P.B. combinat amb 
habitatge i amb nivell sonor inferior a 35 
dB (dia). 
Recreatiu compatible amb l’habitatge, no 
s’admeten discoteques ni similars. 
Religiós  
Garatge aparcament vinculat a l’habitatge. 

 
 
4. CONDICIONS ESPECIALS DE TRACTAMENT EXTERIOR 
 

Clau 6f1 

El tractament exterior serà de pedra de 
Cadaqués formant mur, no aplacat, la fusteria 
de portes i finestres exteriors serà de color fosc 
i la coberta serà de teula vella o amb tonalitats 
i textura similars. 
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Secció 9. Zona industrial, clau 7 

Article 120.     Definició 
 
Comprèn els sòls del sector industrial existent i els inclosos en el polígon d’actuació urbanística PAU-5 
Pla de Sant Llorenç destinats a l’ampliació de la zona industrial que, per la naturalesa de l’activitat, no 
suposa ni genera situacions de perill per la salubritat o la seguretat tant personal com ambiental o de 
degradació del medi ambient i és compatible amb el nucli urbà.  
 
Aquesta zona es qualifica amb la clau 7. 
 
Qualificació de la zona Clau 
Zona industrial  Clau 7 

Article 121.     Regulació de la zona “Industrial”, clau 7  
 
1. CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ 
 
Paràmetres C. general Condicions particulars 
Parcel·la mínima  art. 268 La existent. En cas de nova parcel·lació serà com a 

mínim de 200m2 de sòl. 
Front mínim de parcel·la art. 267 L’existent. En cas de nova parcel·lació serà com a 

mínim de 10m 
 
2. CONDICIONS DE L’EDIFICACIÓ 
 
Paràmetres C. general Condicions particulars 
Tipus d’ordenació art. 256-257 Edificació alineada a vial 
Alçada reguladora màxima  
 
Nombre màxim de plantes 

art. 296 
 
art. 295 

Es mantenen les volumetries i alçades existents per 
a les parcel·les ja edificades.  
PB+2 
En cas de nova parcel·lació l’alçada màxima és de 
12m. 

Punt d’aplicació de l’alçada 
reguladora 

 S’entén per cota de referència de cada parcel·la el 
punt més baix de la vorera a què fa front.  

Ocupació planta soterrani  L’ocupació de la planta soterrani no pot sobrepassar 
la fondària màxima.  

Planta baixa  art. 298 Segons s’estableix en les condicions generals 
d’edificació alineació a vial. 

Planta coberta art.  301 L’existent. En cas de nova edificació serà inclinada 
d’acord amb les existents.  

Adaptació topogràfica del 
terreny 

art. 280 Segons s’estableix en les condicions generals 
d’edificació alineació a vial. 

Edificabilitat màxima  art. 271 La que resulta de l’aplicació de la fondària edificable 
màxima i alçada màxima i en tot cas no superarà els 
3m2 sostre/1msòl.  

Fondària màxima edificable  art. 287 L’existent o grafiada als plànols d’ordenació.  
Espai lliure d’edificació art. 277 Es dedicaran a la circulació interior i a espais 

enjardinats excepte els que obligatòriament hauran 
d’esser d’aparcament al servei dels treballadors i 
executius, així com personal visitant, segons 
s’estableix en les condicions generals.  

Publicitat  art. 289 Segons s’estableix en les condicions generals.  
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3. CONDICIONS ESTÈTIQUES 
 
Paràmetres C. general Condicions particulars 
Façana i mitgeres art. 294 Segons s’estableix en les condicions generals. 
Cromatisme de les façanes art. 310 Segons s’estableix en les condicions generals. 
Baixants i canalons art. 310 Segons s’estableix en les condicions generals. 
Fusteria  art. 310 Segons s’estableix en les condicions generals. 
Tanques art. 281 Haurà d’esser de tela metàl·lica, amb sòcol opac de 

0,50m d’alçària. L’alçària mitja total de la tanca serà 
de 2m comptats des de la rasant del terreny.  

 
4. CONDICIONS D’ÚS 
 
Paràmetres C. general Condicions particulars 
Ús dominant:  
Industrial i magatzems 

art. 312 
art. 320-321 

L’ús dominant o principal ha d’ocupar un mínim del 
80% del sostre.  

Usos compatibles: 
Comercial; emmagatzematge; 
oficines relacionades amb 
l’activitat industrial;  
educatiu en la vessant de 
formació professional; tallers 
professionals i d’oficis; sanitari 
– assistencial al servei del 
polígon.  

 Segons s’estableix en les condicions generals. 
L’ús d’habitatge únicament és admès en el cas de la 
seva existència i sempre que estigui lligat a la 
indústria. 

Dotació mínima d’aparcament art. 328 Una plaça per cada 100m2 d’edificació. 
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Secció 10. Zona hotelera, clau 8 

Article 122.     Definició i regulació de la zona 
Comprèn les àrees d’activitat econòmica relacionades amb el turisme com són les àrees residencials 
temporals, hoteleres.  
 

1. Es distingeixen les següents zones hoteleres:  
 

  Carpediem Club   8.1 
  Hotel Rocamar    8.2 
  Hotel Llané petit   8.3 
  Hotel Sol Ixent    8.4 
  Hotel Calina    8.5 
  Hotel Port Lligat   8.6 
  Hotel Sa Guarda   8.7 
  Hotel Sa Guarda-2 (antic PP-2)  8.8 
  Hotel Playa Sol    8.9  
  Hotel Sa Tarongeta   8.10 
  Hotel Nou Estrelles    8.11 
  Hotel Quatre Camins sud-2  8.12 
 
S’admeten les condicions actuals de les construccions existents.  
 
Els nous edificis hotelers i les ampliacions dels existents estan subjectes a l’ordenació de 
volumetria específica i  han de complir els paràmetres següents: 
 

- Densitat mínima: 15m2 per persona  
- Longitud màxima de les edificacions: 30m. Es podrà ultrapassar aquesta llargada de 30m 

sempre i quan s’estableixi una reculada de l’edificació d’un mínim d’un metre. 
- Els paràmetres  d’ocupació de la planta soterrani s’estableixen segons l’article 244. 
- El tractament exterior de l’edificació dependrà de les condicions de les construccions de 

l’entorn. 
 

2. En caràcter general la superfície construïda existent que sobrepassi el sostre màxim admès pel 
coeficient d’edificabilitat neta queden en volum disconforme. S’admet executar obres de 
consolidació, conservació i millora de l’edificació. 

 
3. La zona de l’hotel Nou Estrelles queda regulada com una actuació aïllada de dotació i serveis 

privats. Haurà de compensar l’escreix de 260m2st de sostre, resultes de la diferència entre 
l’índex d’edificabilitat atorgat al polígon d’actuació urbanística número 7, Sa Tarongeta 1, i el 
sostre fixat pel POUM, amb espais lliures de cessió, d’acord amb allò que estableix la legislació 
urbanística vigent. 
 

4. Les intervencions que es facin en els hotels inclosos en els entorns de protecció del PEUCHC 
s’ajustaran a la seva normativa especifica. 

 
 

 
 

 
  



 

 
Clau 8
Condicions de parcel.la, d'edificació i d'ús

Clau 8.1 Clau 8.2 Clau 8.3 Clau 8.4 Clau 8.5 Clau 8.6 Clau 8.7 Clau 8.8 Clau 8.9 Clau 8.10 Clau 8.11 Clau 8.12
Carpediem Rocamar Llané Petit Sol Ixent Calina Port Lligat Sa Guarda 1 Sa Guarda 2 Playa Sol Sa Tarongeta Nou Estrelles Quatre Camins

Parcel.la mínima L'establerta 
en el PAU

L'establerta en 
el PMU

L'establerta en el 
PAU

Ocupació 30% PB i 
15% PP

30% PB i 
15% PP

30% PB i 
20% PP 60% 60% L'establerta en 

el PMU 50% L'establert en el 
PAU

100% en PB i  
75% en PP

L'establerta en el 
PAU

Edificabilitat neta 0,30 m2/m2 0,35 m2/m2 0,50 m2/m2 1,14 m2/m2

Resultat de 
multiplicar 

l'ocupació per 
num plantes

4.089m2st 0,90 m2/m2(*)

Resultat de 
multiplicar 
l'ocupació per 
num plantes 
admeses

Resultat de 
multiplicar 
l'ocupació per 
num plantes 
admeses

2.000m2

Planta soterrani L'establerta en 
el PMU

Projecció vertical 
de la PB i com a 
màxim l'ocupació 
màxima permesa

Nombre de plantes B+2 PB PB i B+2 B+1

Alçada ARM=9,40m AEM=5,00m ARM=9,40m AEM=7,50m

Usos admesos L'establerta 
en el PAU hoteler L'establerta en el 

PAU

Altres

El tractament 
exterior serà amb 

pedra de 
Cadaqués a PB i 
opcional a PP

(*) L'ocupació en planta soterrani que sobresurti de la projecció vertical de l'edifici computa a efectes d'edificacbilitat.

L'establerta en el 
PAU

comercial en PB
socio-cultural

recreatiu

aparcament
comercial en PB

socio-cultural
Usos compatibles L'establerta en 

el PMU

aparcament

recreatiu

L'establerta 
en el PAU

AEM=7,50m AEM=12,50m

hotelerhoteler

Projecció vertical de la PB i com a màxim l'ocupació màxima permesa Projecció vertical de la PB i com a màxim 
l'ocupació màxima permesa

B+1 B+3

0,50 m2/m2

Paràmetres

L'existentL'existent

40% PB i 20% PP



 

 
Capítol 3.  POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)  

Article 123.     Relació de polígons d’actuació urbanística 
El POUM delimita 27 polígons d’actuació urbanística, el desenvolupament dels quals es portarà a terme 
mitjançant el corresponent instrument de gestió urbanística a partir de les determinacions que contempla 
aquest Pla d’ordenació:  
 

- PAU-1 La Pineda 
- PAU-2 carrer Eugeni d’Ors 
- PAU-3 Carrer Trilla 
- PAU-4 Sa Tarongeta 1a 
- PAU-5 Sa Tarongeta 1b 
- PAU-6 Sa Tarongeta 1c 
- PAU-7 Rierassa 1 
- PAU-8 Rierassa 2 
- PAU-9 Rierassa 3 
- PAU-10 Sa Guarda 2 
- PAU-11 Es vigilant  
- PAU-12 Castell Sant Jaume 
- PAU-13 Carrer Josep Maria Prim 
- PAU-14 Puig d’en Sanés 

- PAU-15 Ses Oliveres 
- PAU-16 Carrer Migjorn 
- PAU-17 Carrer Solitari 
- PAU-18 S'Oliguera 3 
- PAU-19 S'Oliguera 4 
- PAU-20 Caials 2 
- PAU-21 Carpediem club 
- PAU-22 Quatre camins sud 1 
- PAU-23 Quatre camins sud 2 
- PAU-24 Platja de s'Alqueria 1 
- PAU-25 Platja de s'Alqueria 2 
- PAU-26 Puig de Sa Guineu 
- PAU-27 L’Heretat 

Article 124.     Procediment i execució dels polígons d’actuació urbanística  
1. Per executar els polígons d’actuació urbanística s’han d’elaborar i tramitar els projectes de 
reparcel·lació o d’expropiació i el projecte d’urbanització, d’acord amb el que es determina en cada fitxa. 
 
2. El projecte de reparcel·lació, a més del plànol del planejament vigent, haurà de contenir un plànol 
complementari de detall a 1:500 amb la concreció del sostre edificable i unitats d’habitatge o establiments 
de cada illa o parcel·la, d’acord amb que estableix cada fitxa i la regulació de cada zona definida, i tenint 
en compte el següent:  

- En el cas de desnivells notoris en la topografia de l’àmbit en ordenacions volumètriques definides, 
s’haurà de detallar en seccions el còmput de la planta baixa i planta soterrani, en relació amb el 
carrer o la parcel·la, i la topografia resultant dels espais lliures de parcel·la o patis d’illa d’acord 
amb els articles del capítol 2 del Títol IX. La suma de totes les plantes computables, inclosa la 
planta altell i àtic si escauen, no podrà sobrepassar el paràmetre de sostre edificable màxim del 
polígon definit en la fitxa. 

- En cas que no s’hagin detallat en la corresponent fitxa, el sostre edificable de la planta 
sotacoberta i de les edificacions admeses en els espais lliures o patis d’illa, aquest sostre haurà 
de computar i sumar-se al sostre edificable màxim definit, d’acord amb el que estableix l’article 
corresponent del capítol 2 del Títol IX d’aquestes normes urbanístiques, amb la finalitat d’establir 
la coherència en el projecte de reparcel·lació i en les concessions de llicències posteriors. 

- S’haurà de definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d’una illa, o parcel·la, diferenciant els 
de règim lliure i els de règim protegit. 
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Article 125. PAU-1 La Pineda 
 
PAU- 1 La Pineda  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 15.706m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 2.475m2 16%

X Sistema viari 1.620m2 10%
V Espais lliures 855m2 5%

Sòl privat 13.231m2 84%
6c.l Cases aïllades 4.975m2 32%

6d2.I/6d2.l.P Cases aïllades 3.701m2 24%
6e Cases aïllades 4.555m2 29%

SOSTRE MÀXIM
resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 11 hab

USOS ADMESOS

Usos dominants:  residencial 

4. Cessions

Situat a l'extrem sud del nucli, a una zona residencial de cases aïllades, limita al nord amb el parcel·lari existent i la 
carretera de Roses a Cadaqués, a l'est amb el carrer de San Pius V, al sud amb el parcel·lari i el tram final de la 
carretera a Roses, que també indica el límit del polígon per l'oest.

Reordenar l'àmbit de l'antic PERI 2 aprovat, per millorar la vialitat ampliant l'espai de cul-de-sac existent, preservar el 
camí existent de sa Jorneta restringida als vianants i articular els espais lliures creant passos o comunicacions 
transversals. 

5. Condicions de gestió i execusió

Usos compatibles: els admesos en la zona

6. Altres
La urbanització del camí existent mirador de Salvador Dalí haurà de mantenir el traçat existent i integrar-se en
l'entorn paisatgístic del lloc on es troba.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord amb 
les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del 
TRLU.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. S'hauran 
d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de viari i espai lliure.
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Article 126. PAU-2 carrer Eugeni d’Ors 
 
PAU- 2 Carrer Eugeni d'Ors  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 5.253m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 172m2 3%

X Sistema viari 172m2

Sòl privat 5.081m2 97%
6* Casas aïllades

SOSTRE MÀXIM Sostre l'existent 
Es permet ampliar el volum existent en un 10%

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 7 hab
(màxim 5 habitatges en el volum de la casa principal)

USOS ADMESOS
Usos dominants:
Usos compatibles:

5. Cessions

6. Condicions de gestió i execusió

residencial  

Mantenir el volum existent de l'antiga casa Salleras i acondicionar del volum annex permetent ajustar la seva 
volumetria, que haurà de mantenir una bona relació amb l’edificació catalogada i l'entorn.    

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.

7. Altres

Caldrà l'informe favorable del Departament de Cultura.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació.
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari. El polígon haurà d'assumir com a càrrega externa la
urbanització del tram del camí des Pins des Rector al llarg de tota la façana que limita amb la parcel.la.

Situat a l'est del poble, pròxim a la platja es Llaner Gros. Limita al nord amb el carrer Eugeni d'Ors i l'avinguda 
del Pi, a l'est amb una illa residencial i el Passeig de la platja es Llaner Gros, a sud amb una zona residencial 
de cases aïllades i a l'oest amb el teixit urbà.

Millora de la vialitat des del carrer del Doctor Bartomeus.

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

els admesos a la zona
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Article 127. PAU-3 Carrer Trilla 
 

PAU- 3 Carrer Trilla  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 621m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 305m2 49%

X Sistema viari 305m2 49%

Sòl privat 316m2 51%

3 Illa tancada 316m2 51%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial

4. Cessions

5. Condicions de gestió i execusió

6. Altres

Situat a la zona central del nucli, molt pròxim al casc antic. Part dels sòls estan inclosos dins el PEUCH i el PEU
La Riera. El polígon limita al nord amb el carrer de la Riera de Sant Vicenç, a l'est i sud amb el carrer de ses
Hortes i a l'oest amb el c

Obtenir un espai públic relacionat amb la riera, millorar la vialitat ampliant la vorera del carrer i la reserva de sòl 
per a situar una rotonda, tot completant la trama urbana.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43
del TRLU.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació.
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari.
L'execució del PAU-4 resta subordinada a la prèvia aprovació definitiva del PEU-1 La Riera, havent d'ajustar-se
l'ordenació a les determinacions d'aquest PEU. 
S'imputa com a càrregues del sector el % dels costos derivats de la redacció del PEU-1 La Riera, així com els
% dels costos derivats de la seva execució.

Usos compatibles: els admesos en la zona

Els espais lliures s'han de relacionar amb l'espai de la riera amb els objectius previstos en el PEU riera.

Serà necessari un estudi de la inundabilitat de la riera de Sant Vicenç per aquest àmbit que resolgui amb les
mesures correctores adequades la innundabilitat del sector.  
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Article 128. PAU-4 Sa Tarongeta 1a 
 
PAU- 4 Sa Tarongeta-1a  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 2.987m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 1.224m2 41%

X Sistema viari 1.027m2 34%
V Espais lliures 169m2 6%

E7 Equipament 28m2 1%
Sòl privat 1.763m2 59%

3 Illa tancada 1.763m2 59%

SOSTRE MÀXIM 5.765 m2st 100%
Residencial 5.765 m2st 100%

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES

4. Cessions

6. Altres

Situat a la part oest del nucli, pròxim a una de les entrades al poble. Limita al nord amb una zona residencial 
d'illes obertes, a l'est amb el naixament de la carretara GI-614, al sud amb el PAU-5, i a oest amb el gran 
aparcament i futura estació autobus

Execució de l'àmbit amb projecte de reparcel.lació aprovat.

USOS ADMESOS

resultat de l'aplicació de les condicions de la 
zona

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viair i espai slliures.

5. Condicions de gestió i execusió

Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar), hoteler, comerç

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

Usos compatibles: els admessos en la zona
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Article 129. PAU-5 Sa Tarongeta 1b 
 
PAU- 5 Sa Tarongeta-1b  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 1.009m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 54m2 5%

X Sistema viari 54m2 5%
Sòl privat 955m2 95%

3 Illa tancada 594m2 59%
8.10 Hoteler 361m2 36%

SOSTRE MÀXIM 2.531 m2st 100%
Hoteler 1.444 m2st 57%
Residencial 1.087 m2st 43%

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES

4. Cessions

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari.
S'imputa com a càrregues externes la urbanització dels sòls qualificats de sistema viari situats davant l'estació 
d'autobusos i no inclosos dins el PAU-4, segons plànol annex.

5. Condicions de gestió i execusió

Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar), hoteler, comerç

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

Usos compatibles: els admessos en la zona

Situat a la part oest del nucli, pròxim a una de les entrades al poble. Limita al nord amb el PAU-4, a l'est amb el 
naixament de la carretara GI-614, al sud amb el PAU-6, i a oest amb el gran aparcament i futura estació 
autobusos. 

Execució de l'àmbit amb projecte de reparcel.lació aprovat.

USOS ADMESOS

resultat de l'aplicació de les condicions de la 
zona

6. Altres
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Article 130. PAU-6 Sa Tarongeta 1c 
 
PAU- 6 Sa Tarongeta-1c  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 4.382m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 1.340m2 31%

X Sistema viari 1.340m2 31%

Sòl privat 3.042m2 69%
3 Illa tancada 3.042m2 69%

SOSTRE MÀXIM 7.888 m2st 70%
Residencial/hoteler 5.521 m2st 70%
Comercial 2.366 m2st

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES

Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar), comercial, hoteler

4. Cessions

Execució de l'àmbit amb projecte de reparcel.lació aprovat.

6. Altres

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 
43 del TRLU.

Usos compatibles: els admessos en la zona

USOS ADMESOS

Situat a la part oest del nucli, pròxim a una de les entrades al poble. Limita al nord amb el PAU-5, a l'est amb 
el naixament de la carretara GI-614, al sud amb el carrer Riera de Sant Vicenç, i a sud i oest amb el PEU La 
Riera. 

resultat de l'aplicació de les condicions de la zona

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació de la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari.
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Article 131.  PAU-7 Rierassa 1 
 
PAU- 7 Rierassa 1  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 488m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 195m2 40%

X Sistema viari 195m2 40%

Sòl privat 293m2 60%
3 Illa tancada 293m2 60%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'aplicació de les condicions d'edificació de la zona

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES resultat de l'aplicació de les condicions de la zona

4. Cessions

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar)

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de 
compensació.S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari.

6. Altres

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.

Situat a l'oest del poble. El polígon inscriu uns terrenys lliures d'una illa tancada que dona al carrer del Teatre, 
limita a l'est amb el PAU-8 i 9.

Obtenir la cessió de l'espai interior completant la volumetria del conjunt de l'illa.

5. Condicions de gestió i execusió

Usos compatibles: els admesos en la zona
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Article 132. PAU-8 Rierassa 2 
 
PAU- 8 Rierassa 2  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 629m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 63m2 10%

X Sistema viari 63m2 10%

Sòl privat 566m2 90%
3 Illa tancada 566m2 90%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'aplicació de les condicions d'edificació de la zona

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES resultat de l'aplicació de les condicions de la zona

4. Cessions

Situat a l'oest del poble. El polígon inscriu uns terrenys lliures d'una illa tancada que limita al nord amb el PMU-2 
Carretera de Portlligat, a l'est amb el carrer de sa Rierassa, al sud amb el PAU-9.

Obtenir la cessió de l'espai interior completant la volumetria del conjunt de l'illa.

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar)

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.

L'accés als habitatges ha de tenir en compte la inundabilit de Sa Rierassa.

5. Condicions de gestió i execusió
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari.

Usos compatibles: els admesos en la zona

6. Altres
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Article 133. PAU-9 Rierassa 3 
 
PAU- 9 Rierassa 3  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 940m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 181m2 19%

X Sistema viari 181m2 19%

Sòl privat 758m2 81%
3 Illa tancada 758m2 81%

SOSTRE MÀXIM L'existent

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES L'existent

4. Cessions
Usos compatibles: els admesos en la zona

6. Altres

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.

5. Condicions de gestió i execusió
Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari.

Situat a l'oest del poble. El polígon inscriu unes finques ja construïdes que fan cantonada entre l'avinguda de 
Caritat Serinyana i el carrer de Sa Rierassa. 

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar)

Obtenir la cessió de l'espai interior de l'illa i l'accés a aquest espai a través del pas cobert existent des de 
l'avinguda Caritat Serinyana en un àmbit ja consolidat.
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Article 134. PAU-10 Sa Guarda 2 
 
PAU- 10 Sa Guarda 2  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 4.283m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 539m2 13%

X Sistema viari 539m2 13%

Total zones sòl privat 3.744m2 87%
6d1.l.p Cases aïllades 3.744m2 87%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de la zona

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 2 hab

4. Cessions

Comprèn uns terrenys situtats al nord-oest del nucli, que pengen del camí de Puig-Ferral, limitant al nord i nord-
oest amb el sòl no urbanitzable, al sud amb una zona de cases aïllades i a l'est amb el PP Sa Guarda.

Obtenir la cessió i urbanització del camí existent per completar el teixit residencial.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% 
d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

USOS ADMESOS

6. Altres
El polígon d'actuació urbanística haurà d'assumir com a càrrega externa l'acondicionament del tram del camí de 
Puig-Ferral per sobre del PAU-15 fins al primer encreuament. El traçat del camí haurà de preservar el mur de 
pedra existent. 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de sistema viari.

Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar)
Usos compatibles: els admesos en la zona
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Article 135. PAU-11 Es vigilant 
 
PAU- 11 Es vigilant  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 818m2 100%

2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 332m2 41%

X Sistema viari 322m2 39%
E Equipament comunitari 10m2 1%

Sòl privat 486m2 59%
2b Urbà tradicional 486m2 59%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de la zona

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 14 hab

USOS ADMESOS

Usos dominants:
Usos compatibles:

5. Cessions

Caldrà l'informe previ de la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona.

Preservar l’edifici Casa Rahola, d’acord amb el PEUCHC, i mantenir lliure part del jardí històric davant de 
l’edifici.

7. Altres

Es fixa un únic poligon d'actuació. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. S'hauran de 
cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes viari i equipaments.
L'execució del PAU-11 resta subordinada a la prèvia aprovació definitiva del PEU-1 La Riera, havent d'ajustar-
se l'ordenació a les determinacions d'aquest PEU. 
S'imputa com a càrregues del sector el % dels costos derivats de la redacció del PEU-1 La Riera, així com els 
% dels costos derivats de la seva execució.

6. Condicions de gestió i execusió

Comprèn, l'àmbit de planejament derivat definit pel PEUCH, i situat en la zona del nucli antic, davant de l'Art i 
Joia. Limita al nord amb la riera de Sant Vicenç, a l'est amb un equipament docent i un conjunt d'edificacions 
de tipus residencial, al sud amb el carrer de la Unió i carrer des Vigilant i a l'oest amb el carrer des Vigilant i el 
Centre d'Art Perrot-Moore Picasso.

Regular la composició volumètrica i de façanes i, de manera més específica, i generar un espai públic que
permeti realçar els elements protegits que comprèn i la connexió entre els equipaments de la zona, i situant
l'aprofitament urabnístic de manera compatible amb aquest objectiu.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic 

residencial plurifamiliar

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

els admesos a la zona
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Article 136. PAU-12 Castell de Sant Jaume  
 
PAU- 12 Castell de Sant Jaume  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 3.650m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 1.881m2 52%

X Sistema viari 1.035m2 28%
Xa Aparcament 65m2 2%
V Espais lliures 781m2 21%

Sòl privat 1.769m2 48%
4 Illa oberta 806m2 22%

6a Cases aïllades 963m2 26%

SOSTRE MÀXIM 1.460 m2st

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 10 hab

4. Cessions

Situat al nord del casc antic. Limita al nord amb l'espai de la Torre des Castell i al nord-est amb zones de cases 
aïllades i el PAU-13 Carrer de Josep Maria Prim, al sud amb el carrer del Pintor Joan Ponç i a l'oest amb el teixit 
existent i l'espai públic de la pineda.

Ampliar la zona verda existent per tal de preservar l'entorn-mirador del Castell de Sant Jaume, i la millora de la 
vialitat possibilitant el retorn en els carrer Josep Maria Prim i  carrer del Pintor Joan Ponç, i creant aparcament a 
la zona.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar i plurifamiliar).
Usos compatibles: els admesos en la zona.

6. Altres

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari, aparcament i d'espais lliures.

Serà necessari l'informe favorable del Departament de Cultura.
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Article 137. PAU-13 Carrer Josep Maria Prim 
 
PAU- 13 Carrer Josep Maria Prim  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 1.185m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 319m2 27%

X Sistema viari 319m2 27%

Sòl privat 866m2 73%
4 Illa oberta 866m2 73%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES

4. Cessions

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar)
Usos compatibles: els admesos en la zona.

6. Altres

Es fixa un únic polígon d’actuació. Sistema de reparcel•lació modalitat compensació. S'hauran d'urbanitzar els 
sòls qualificats de sistemes viari.

Situat al nord del casc antic, limita a nord amb el PAU-12, a est i sud amb una zona residencial de cases 
aÏllades i a l'oest amb el carrer de Josep Maria Prim. 

Millora de la xarxa de comunicacions aconseguint enllaçar peatonalment el carrer de Josep Maria Prim amb el 
carrer d'Àngel Planells.

5. Condicions de gestió i execusió

resultat de l'aplicació de les condicions d'edificació de la zona

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
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Article 138. PAU-14 Puig d’en Sanés 
 
PAU- 14 Puig d'en Sanés  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 38.563m2 100%

2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 12.340m2 32%

X Sistema viari 4.628m2 12%
V Espais lliures 7.713m2 20%

Sòl privat 26.223m2 68%
6a cases aïllades 801m2 2%

6c*/6c cases aïllades 2.602m2 7%
6d cases aïllades 18.086m2 47%
6e cases aïllades 4.734m2 12%

SOSTRE MÀXIM 8.484 m2st
Els sòls de la zona 6c* no seran edificables.

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 24 hab

4. Cessions

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar aïllat i aparionat)
Usos compatibles: els admesos en la zona.

Es fixa un únic polígon d’actuació. Sistema de reparcel•lació modalitat compensació.S'hauran d'urbanitzar 
els sòls qualificats de sistemes viari, aparcament i d'espais lliures.

Es situa pròxim al casc antic per l'est, envoltat per cases aïllades als limits nord, oest i sud i limita a l'est 
amb el SUD 3 S'Oliguera1.

Ajustar l'ordenació aprovada de l'antic PERI-21, l'espai lliure a l'entorn del Turó d'en Sanés tot conservant 
els murs de pedra seca i aterrassaments, adaptar la secció del carrer de Pampacunilla als murs de pedra 
existents i conexió amb els sector de S'Oliguera 1.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per 
l'article 43 del TRLU.

6. Altres
S'haurà de preservar el màxim possible els murs de pedra seca existent i , especialment els que 
conformen el camí de Pampaconills que s'integraran en la secció del carrer.
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Article 139. PAU-15 Ses Oliveres 
 
PAU- 15 Ses Oliveres  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 6.619m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 1.162m2 18%

X Sistema viari 291m2 4%
Xa/V Espais lliures 871m2 13%

Sòl privat 5.457m2 82%
6c2A cases aïllades

6*9 cases aïllades
SOSTRE MÀXIM 1.690 m2st

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 6 hab

Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar aïllat i aparionat).

4. Cessions

USOS ADMESOS

6. Criteris paisatgístics 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació enla modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat i d'espais lliure.

7. Altres

Protegir l'espai lliure central de l'àmbit i preservar les oliveres existents. Situar les edificacions en les cotes 
inferiors i adaptades als aterrassaments existents. 

Situat a l'est del nucli davant de la platja de Ses Oliveres. Limita a nord amb una zona de cases aÏllades, a l'est i 
al sud l'avinguda de Victor Rahola i a l'oest amb el PMU-5 Es Colom.

Obtenir com a espais lliures l'actual zona d'oliveres situada davant de la platja per tal de protegir-la i com a 
referent històric de Cadaqués i la millora de la vialitat amb l'obertura d'un nou carrer en el perímetre de la zona 
verda que donarà accés als habitatges.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

Usos compatibles: els admesos en la zona.
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Article 140. PAU-16 Carrer Migjorn 
 
PAU- 16 Carrer Migjorn  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 3.666m2 24%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 898m2 24%

X Sistema viari 577m2 16%
V Espais lliures 321m2 9%

Sòl privat 2.768m2 76%
6a Cases aïllades 2.768m2 76%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de la zona

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 12 hab
Habitatges Lliures 8 hab
Habitatges de protecció 4 hab

Usos dominants: residencial (unifamiliar aïllada o aparellada).

4. Cessions

6. Criteris paisatgístics 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de sistema viari i d'espais lliure.

7. Altres

Mantenir el vial existent i els murs de pedra.

Situat a l'est del nucli, molt pròxim a la Platja de ses Oliveres. Es tracta d'uns terrenys ubicats en la zona urbana 
de cases aïllades. Limita al sud-oest pel carrer Migjorn i al nord-oest pel carrer Ses Oliveres.

Millorar la vialitat donant cotinuïtat al carrer Migjorn fins a comunicar amb el carrer d'Oliveres.

Reserva mínima de sòl per a habitatge de protecció pública d'acord amb el que determina el TRLU. La seva 
localització s'indicarà en la reparcel.lació.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

USOS ADMESOS

Usos compatibles: els admesos en la zona.
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Article 141. PAU-17 Carrer Solitari 
 
PAU- 17 Carrer Solitari  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 2.388m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 432m2 18%

Xav Aparcament/espai lliure 432m2 18%

Sòl privat 1.956m2 82%
6cA Cases aillades 1.956m2 82%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES resultat de la densitat neta de les zones

USOS ADMESOS

Usos dominants:  residencial 

4. Cessions

Sector que representa la meitat d'una illa residencial situada entre el carrer Solitari i una reserva viària pendent 
d'urbanitzar que connecta amb el carrer de la Verge de Montserrat. La part de la illa exclosa del polígon està 
completament consolidada. La urbanització del vial al que fa front el polígon ha d'anar a càrrec de les parcel·les 
residencials situades a l'oest d'aquest.

Reconfigurar l'ordenació del sector per tal d'agrupar tota la reserva de sistemes en un únic espai,  preveient una 
zona d'aparcament públic que, juntament amb  els aparcaments previstos en zona viària, doni resposta a la gran 
demanda de la zona.

5. Condicions de gestió i execusió

Usos compatibles: els admesos en la zona

6. Altres

No s'ha d'efectuar cessions, els sòls per a sistemes ja són propietat de l'Ajuntament. S'ha de procedir a una 
reparcel·lació per tal d'assolir l'objectiu per al que s'ha delimitat aquest polígon.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. S'hauran 
d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de viari.
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Article 142. PAU-18 S’Oliguera 3 
 
PAU- 18 S'Oliguera-3  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 12.199m2 100%

2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 3.546m2 29%

X Sistema viari 1.179m2 10%
Xa Aparcament 1.095m2 9%
V Espais lliures 1.235m2 10%
T Serveis tècnics 37m2 0,3%

Sòl privat 8.653m2 71%
6dA Cases aïllades 8.653m2 71%

SOSTRE MÀXIM 3.112 m2st

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 16 hab

4. Cessions

6. Altres

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per 
compensació.S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes viari, d'espais lliures i de serveis 
tècnics.

Ubicat a l'est del nucli, en un entorn de cases aïllades, en contacte amb el PAU-19 S'Oliguera 4 i el SU D 5 
Racó des Calders. El seu límit coincideix a nord i nord-est amb el límit de sòl urbà,  a l'est amb el carrer des 
calders, a sud amb el carrer de Llevant i a oest amb el carrer des Molí.

Garantir l'execució de l'antic PERI-31 aprovat definitivament en data de 4 de novembre de 2009, pendent de 
reparcel·lar i urbanitzar.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar).
Usos compatibles: els admesos en la zona.
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Article 143. PAU-19 S'Oliguera 4 
 
PAU-19 S'Oliguera-4  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 10.675m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

Sòl públic 1.289m2 12%
X Sistema viari 1.014m2 9%

Xa Aparcament 258m2 2%
T Serveis tècnics 17m2 0%

Sòl privat 9.386m2 88%
6dA cases aïllades 9.386m2 88%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 14 hab

4. Cessions

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge aparionat).
Usos compatibles: els admesos en la zona.

Ubicat a l'est del nucli, en un entorn de cases aïllades, en contacte amb el PAU-18 S'Oliguera 3 i el SUD-5 Racó 
d'es Calders. El seu límit coincideix a nord i oest amb el límit de sòl urbà, a l'est amb el carrer des Molí i al sud 
amb el carrer de Llevant.

Cedir i millorar la vialitat de l'actual camí des Molí, ampliant la seva secció i donar-li continuïtat amb la vialitat 
prevista en el sector SUD-5 Racó d'es Calders, i preveure puntualment l'ampliació de la vialitat per possibilita el 
retorn de vehicles i una zona d'aparcament; alhora que reconèixer les edificacions existents.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per 
compensació.S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari i d'aparcament.

6. Altres

5. Condicions de gestió i execusió
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Article 144. PAU-20 Caials 2 
 

PAU- 20 Caials 2  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat
1. Àmbit

Superfície 26.991m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació
SUPERFÍCIES

Sòl públic 11.143m2 41%
X Sistema viari 3.525m2 13%
V Espai lliure 7.618m2 28%

Sòl privat 15.848m2 59%
6dA Cases aïllades 13.344m2 50%

6dA.l.p Cases aïllades 2.504m2 9%

SOSTRE MÀXIM 5.550 m2st

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 31 hab

Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar aïllat, i aparellat).

4. Cessions

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del
10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

USOS ADMESOS

Usos compatibles: els admesos en la zona.

Situat a l'est del nucli tocant la franja costera que s'esten des a banda i banda de Punta s'Oliguera. El límit nord 
del polígon coincideix amb el límit de sol urbà i amb el del SUD-6 Caials 4, a l'est el límit es més irregular
adaptant-se en part al parcel·lari, en part al al carrer de Punta de s'Oliguera i en part al límit urbà per la costa.
El límit sud queda definit pel carrer de Punta s'Oliguera i a l'oest pel carrer de Llançà.

Reodenar l'àmbit concentrant tots els sòls d'espai lliure del sector en els terrenys de valor paisatgístic més
propers a la costa, per tal de preservar i mantenir la pineda existent, i alhora evitar el pas rodat de vehicles a la
Punta de s'Oliguera. Millorar la vialitat amb una nova alternativa d'accés rodat a la Punta i aCaials amb
l'obertura d'un tram de carrer en continuïtat amb el carrer de Llevant.

6. Criteris paisatgístics 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació.
S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes d'Espais lliures, de vialitat i d'aparcament.

Es preveu conservar gran part de la vegetació existent i/o plantar arbrat en una proporció mínima d'un abre
(espècie autòctona) cada 250m2 de superfíce de parcel.la, i adaptar les edificacions a la topografia, disposant-
les a les cotes més baixes i menys visibles. Alhora, s'han de mantenir i aprofitar el màxim de murs de pedra
seca existents. 
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Article 145. PAU-21 Carpediem club 
 
PAU- 21 Carpediem club  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat
1. Àmbit

Superfície 18.329m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 2.155m2 11%

X Sistema viari 977m2 5%
V Espais lliures 1.178m2 6%

Sòl privat 16.174m2 89%
4 Illa oberta 564m2 3%

5a Cases agrupades e 811m2 4%
8.1 Hoteler 14.799m2 81%

SOSTRE MÀXIM 6.240 m2st 100%

Residencial 1.800 m2st 29%
Lliure 1.080m2st 60%
Protecció 720m2st 40%

No residencial Hoteler 4.440 m2st 71%

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 18 hab
Habitatges Lliures 10 hab
Habitatges de protecció 8 hab

4. Cessions

6. Altres

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari i d'espais lliures.

5. Condicions de gestió i execusió

Serà necessari que el projecte d'urbanització del nou tram de vial del camp de futbol sigui unitari amb el 
del PMU-6.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per 
l'article 43 del TRLU.

Millorar la vialitat del nucli donant comunicant el nou carrer al nord del camp de futbol amb la zona 
residencial de Sa Guarda, situar els sòls d'espais lliures en continuïtat amb els de l'entorn, i completar la 
trama urbana amb residència, delimitant l'àmbit hoteler  a la banda nord del nou vial.

Inscriu uns terrenys ubicats al nord-oest del poble de Cadaqués, en el límit de sòl urbà. Limita al nord i a 
l'est amb el sector SUD-1 de Sa Guarda 1, i  al sud i oest amb el camp de fútbol i amb el teixit existent.

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar i plurifamiliar), hoteler.
Usos compatibles: els admesos en la zona

Reserva mínima de sòl per a habitatge de protecció pública d'acord amb el que determina el TRLU. La 
seva localització s'indicarà en la reparcel.lació.

 



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

111

Article 146. PAU-22 Quatre camins sud 1 
 
PAU- 22 Quatre camins sud-1  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 41.108m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 11.966m2 29,1%

X Sistema viari 2.768m2 6,7%
V Espais lliures 7.650m2 18,6%
H Sistema hidrogràfic 1.535m2 3,7%
T Serveis tècnic 13m2 0,0%

Sòl privat 29.142m2 70,9%
6f Cases aïllades 29.142m2 70,9%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de la zona

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 6 hab

4. Cessions

6. Altres

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar)
Usos compatibles: els admesos en la zona

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per 
compensació.S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat i d'espai lliure.

El polígon ha de preveure com a càrrega externa la urbanització de l'avinguda de Salvador Dalí, en el tram inclòs 
dins de l'àmbit, el qual haurà de fer-se conjuntament amb el PAU-23 i preservar els murs de pedra existents. 
També serà necessari fer un projecte d'urbanització unitari del camí que dóna accés als habitatges entre el PAU-
23 i PMU-6 .

Ubicat al nord del nucli en contacte amb el límit de sòl urbà. Limita al nord amb el SND-2 Quatre Camins, a l'est 
amb el PAU-23 Quatre Camins Sud-2, al sud amb el cementiri i el Museu Dalí, i a l'oest amb el PMU-6 Camp de 
futbol.

Obtenir com a cessió d'espai públic els sòls situats a l'altre banda de l'Av. Salvador Dalí, en continuïtat amb el 
museu Dalí i urbanitzar el reconeixent com a sòl urbà els habitatges existents.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.
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Article 147. PAU-23 Quatre camins sud 2 
 
PAU- 23 Quatre camins sud-2  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 20.732m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació
SUPERFÍCIES

Sòl públic 10.159m2 49%
X Sistema viari 245m2 1%

Xa Aparcament 1.481m2 7%
V Espais lliures 7.537m2 36%
H Sistema hidrogràfic 896m2 4%

Sòl privat 10.573m2 51%
8.12 Hoteler 10.573m2 51%

SOSTRE MÀXIM 2.000 m2st

4. Cessions

USOS ADMESOS
Usos dominants: hoteler.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes viari, aparcament i espais lliures.
S'imputa com a càrregues del sector la urbanització del tram de l'avinguda de Salvador Dalí que el limita per 
l'est.

El polígon ha de preveure com a càrrega la urbanització del tram de l'avinguda de Salvador Dalí que limita amb 
l'àmbit, i serà necessari que aquest projecte d'urbanització sigui unitari amb el del PAU-22 Quatre camins sud-1. 
S'hauran de preservar els murs de pedra seca existents. També es farà càrrec del cost que suposi la 
relocalització de la central de transformació elèctrica existent que haurà d'anar soterrada. 

Situat al nord-est del casc antic, comprén la vesant que baixa cap a la cala de Portlligat. Limita al nord amb el 
sol urbanitzable del SND-2 Quatre Camins, a l'est amb l'Hotel Calina i l'Av. Salvador Dalí,  i tots els limits sud i 
oest estan en contacte amb el PAU-22 Quatre Camins sud-1

Obtenir una zona important d'aparcament per al nucli proper a la platja de Portlligat, i la cessió d'espais lliures 
del sòls més propers a la riera i a l'avinguda Salvador Dalí.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

6. Altres

Caldrà definir de manera conjunta la urbanització de l'antic camí situat al sud-oest que a través del PAU-22 i 
PMU-6 que comunica amb el GR que porta a la font de Mas d'en Duran, on s'haurà de preservar el seu traçat i 
els murs de pedra seca existents i només es permetrà el seu eixamplament en la zona definida en el plànol 
d'ordenació.

Usos compatibles: els admesos en la zona.
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Article 148. PAU-24 Platja de s’Alqueria1 
 
PAU- 24 Platja de s'Alqueria-1  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 8.062m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 4.424m2 55%

V Espais lliures 4.424m2 55%

Sòl privat 3.638m2 45%
6dA Cases aïllades 3.638m2 45%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 6 hab

4. Cessions

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació.
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes d'espais lliures.

6. Altres

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge aparellat).
Usos compatibles: els admesos en la zona.

Situat a l'extrem nord del nucli, el polígon inscriu els terrenys de les vessants est, nord i oest d'un turó situat
entre l'Avinguda del Paratge de s'Alqueria, el camí de baixada a la platja de S'alqueria Gran i la zona de cases
aïllades consolidades.

Preservar el turó del paratge de s'Alqueria més proper a la costa com espai lliure i completar la trama urbana.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.
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Article 149. PAU-25 Platja de s'Alqueria 2 
 
PAU- 25 Platja de s'Alqueria-2  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 17.283m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 2.533m2 15%

X  Sistema viari 907m2 5%
V Espais lliures 1.626m2 10%

Sòl privat 14.750m2 85%
6d.l.P Cases aïllades 9.857m2 57%

6e Cases aïllades 4.893m2 28%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 9 hab

4. Cessions

Situat a l'extrem nord del nucli, el polígon limita a nord amb el PAU-24, a est amb la platja de s'Alqueria Gran, a
sud amb el Racó des Moro i la platja de s'Alqueria Petita, i a oest amb l'avinguda del Paratge de s'Alqueria.

Millorar l'accés i ampliar l'espai públic lliure a la platja de s'Alqueria petita amb els sòls provinents de la pineda
existent de valor paisatgístic.

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar).
Usos compatibles: els admesos en la zona.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.

S'haurà de mantenir l'espai natural i preservar la pineda existent en la zona qualificada d'espais lliures.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació.
S'hauran de completar la urbanització dels sòls qualificats de sistema viari i d'espais lliures.

6. Altres
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Article 150. PAU-26 Puig de Sa Guineu 
 
PAU- 26 Puig de Sa Guineu  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 49.527m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 6.176m2 12%

X Sistema viari 3.308m2 7%
Xav Aparcament/espai lliure 694m2 1%

V Espais lliures 2.174m2 4%

Sòl privat 43.351m2 88%
6d.I.p Cases aïllades 1.693m2 4%

6f Cases aïllades 41.658m2 84%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 10 hab

4. Cessions

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar aïllat)
Usos compatibles: els admesos en la zona.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat, d'aparcament i d'espais lliures.

6. Altres

Situat al nord del del poble, limita al nord amb una zona residencial de cases aïllades, al nord-est i est amb la 
costa del Cau de sa Guineu, al sud amb la Platja de Sant Antoni, i a l'oest amb l'avinguda del Paratge de 
s'Alqueria 

Millora de l'accés per a vianants a la platja de Sant Antoni, ampliant el pas per l'oest, i deixar el pas públic per 
l'actual camí que vorejant la casa de l'Eixugador per l'est que comunica amb el camí de ronda, i situar una zona 
d'aparcament integrada en l'entorn natural.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.
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Article 151. PAU-27 L’Heretat 
 
PAU- 27 L'Heretat  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 9.764m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 3.946m2 40%

X Sistema viari 1.878m2 19%
E Equipaments 481m2 5%
V Espais lliures 1.587m2 16%

Sòl privat 5.818m2 60%
5a Residencial 5.503m2 56%

5a* Aparcament privat 315m2 3%

SOSTRE MÀXIM resultat de l'edificabilitat neta de les zones

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES resultat de la densitat neta de les zones

USOS ADMESOS

Usos dominants:  residencial 

4. Cessions

6. Altres

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord amb 
les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. S'hauran 
d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de viari i espai lliure.

Sector residencial delimitat pel carrerde la Verge de l'Esperança, carrer del President Macià, carrer del Maltret i una 
franja dels sistema hidrogràfic. Travessa l'àmbit de nord a sud  el carrer de l'Heretat.

Obtenció dels sòls qualificats de sistema d'espais lliures i sistema d'equipaments comunitaris

5. Condicions de gestió i execusió

Usos compatibles: els admesos en la zona
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Capítol 4. PLANS DE MILLORA URBANA (PMU) 
 

Article 152.     Relació de plans de millora urbana  
El POUM delimita un total de set àmbits de plans de millora urbana (PMU), el desenvolupament dels 
quals es portarà a terme mitjançant la redacció i tramitació de la figura de planejament derivat 
corresponent, a partir de les determinacions que contempla el present Pla d’ordenació: 
 

- PMU-1 Pla d’en Llorens 
- PMU-2 Carretera de Portlligat 
- PMU-3 Sa Tarongeta-3 
- PMU-4 Illa passeig Miquel Rosset i Palau 
- PMU-5 Es Colom 
- PMU-6 Camp de futbol  
- PMU 7 Platja Confitera-1 

 

Article 153.     Desenvolupament i execució dels Plans de millora urbana 
1. Els PMU s’elaboraran amb la tècnica de l’ordenació detallada amb volumetria precisa, amb seccions i 
amb la indicació del repartiment del sostre edificable per plantes. 
  
2. S’utilitzarà la mateixa qualificació que en sòl urbà, establint les subzones o subsistemes que es 
creguin convenients, per diferenciar paràmetres específics o per remetre l’ordenació precisa al plànol de 
detall del planejament derivat. 
 
3. S’haurà de definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d’una illa, o parcel·la, diferenciant els de 
règim lliure i els de règim protegit. 
 
4. S’haurà de delimitar un o més polígon d’actuació, els seus sistemes d’actuació i les condicions 
específiques per al projecte de reparcel·lació i d’urbanització. 
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Article 154. PMU-1 Pla d’en Llorenç  
 
PMU-1 Pla d'en Llorenç  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 2.815m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació
SUPERFÍCIES

Sòl públic
Reserves mínimes 985m2 35%

V Espais lliures 22%
T 13%

Sòl privat 1.830m2 65%
7 Industrial  

EDIFICABILITAT 0,59 m2/m2

4. Cessions

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació.
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari i d'espais lliures.

6. Altres

La cessió del 10% d'aprofitament urbanístic a l'ajuntament es situarà en els sòls més pròxims a la deixalleria. 

El sector es troba al nord-est del municipi, en el polígon del Pla d'en Llorenç al que s'accedeix per la carretera
GI-614. L'àmbit compren uns terrenys planers situats al sud del sector industrial. Limita a nord amb un dels
carrers de la zona industrial, a l' est amb la carretera d'accés a Cadaqués i  a sud i oest el sòl no urbanitzable.

Completar la zona industrial de l'actual polígon i permetre l'ampliació de la deixalleria municipal.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43
del TRLU.

5. Condicions de gestió i execusió

USOS ADMESOS

Serveis tècnics i 
ambientals

Usos dominants: industrial
Usos compatibles: els admesos en la zona
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Article 155. PMU-2 Carretera de Portlligat  
 
PMU-2 Carretera de Portlligat  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 9.273m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació
SUPERFÍCIES

Sòl públic
Reserves mínimes 5.100m2 55%

X Sistema viari i aparcament
V Espais lliures 15%

E4 Equipaments comunitaris 5%
H Sistema hidrogràfic

Sòl privat 4.173m2 45%
4 Illa oberta

EDIFICABILITAT 0,58 m2/m2
Residencial 90%

Habitatge Lliure 60%
Habitatge Protecció 30%

Altres usos 10%

DENSITAT BRUTA 52 hab/ha
Lliure 32 hab/ha
Protecció 20 hab/ha

Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar), comercial, hoteler

4. Cessions

El sector haurà de preveure la reserva de sòl per a habitatge de protecció pública. 

Serà necessari un estudi de la inundabilitat de Sa Rierassa específic per aquest àmbit que resolgui amb les
mesures correctores adequades la innundabilitat del sector. 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari, aparcament i d'espais lliures.

6. Altres

Situat a la part oest del terme municipal, el poligon inscriu uns terrenys que limiten al nord amb sòl no 
urbanitzable, a l'est amb el carrer Sa Rierassa, al sud amb el carrer del Teatre i una zona d'illes residencials, i 
a l'oest amb la carretera de Portlligat i el centre social "L'Amistat".

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic 

5. Condicions de gestió i execusió

Completar la trama urbana, obtenir un espai central de plaça en relació amb l'equipament existent l'Amistat, 
amplició de la cessió d'equipaments i la millora de la vialitat en el nucli en el tram de carrer del Teatre i el 
carrer de Ses Mimoses i crear noves àrees d'aparcament.

USOS ADMESOS

Usos compatibles: els admesos en la zona
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Article 156. PMU-3 Sa Tarongeta 3 
 
PMU- 3 Sa Tarongeta-3  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 3.376m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic

Reserves mínimes 1.688m2 50%
X Sistema viari 25%
V Espais lliures 25%

Sòl privat 1.688m2 50%
4 Illa oberta

EDIFICABILITAT 1,66 m2/m2 100%
Residencial 88%

Habitatge Lliure 60%
Habitatge Protecció 40%

Altres usos Comercial 12%

DENSITAT BRUTA 154 hab/ha
Lliure 89 hab/ha
Protecció 65 hab/ha

Usos dominants: residencial (habitatge plurifamiliar)

4. Cessions

USOS ADMESOS

6. Altres

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament 
destinat a sistemes d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de 
compensació. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes viari i d'espais lliures.
L'execució del PMU-3  resta subordinada a la prèvia aprovació definitiva del PEU-1 La 
Riera, havent d'ajustar-se l'ordenació a les determinacions d'aquest PEU. 
S'imputa com a càrregues del sector el % dels costos derivats de la redacció del PEU-1 La 
Riera, així com els % dels costos derivats de la seva execució.

Els espais lliures s'han de relacionar amb l'espai de la riera amb els objectius previstos en 
el PEU riera.

Usos compatibles: els admesos en la zona

Situat a la zona central del poble. El polígon inscriu els terrenys limitat al nord amb el 
carrer de Lluís Tassis, a l'est amb el carrer de Sa Rierasa, al sud amb el carrer de Sant 
Vicenç  i a l'oest amb el carrer de la Font Vella. 

Completar la trama urbana, obtenir un espai lliure de plaça que s'obri a la riera i la millora 
de la vialitat amb l'ampliació de la secció dels carrers que l'envolten.

El sector haurà de preveure la reserva de sòl per a habitatge de protecció pública.
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Article 157. PMU-4 Illa passeig Miquel  Rosset i Palau 
 
PMU- 4 Illa Passeig Miquel Rosset i Palau  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 1.130m2 100%

2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 582m2 52%

Reserves mínimes 

X Sistema viari 406m2
V Espai lliure 176m2

Sòl privat 548m2 48%
2b Urbà tradicional

EDIFICABILITAT 0,84m2/m2

DENSITAT BRUTA 80 hab/ha

USOS ADMESOS
Usos dominants:
Usos compatibles:

5. Cessions

6. Condicions de gestió i execusió

7. Altres
Garantir la comunicació entre el Passeig deMiquel Rosset i Palau i el passeig es Portitxol

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic 

Es fixa un únic poligon d'actuació. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. S'hauran de
cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat i d'equipament, així com els espais privats d'ús
públic situats als baixos de l'edificació.
S'imputa com a càrregues externes l'acondicionament i adequació del pas sota edificació existent fora el
sector i que connecta l'espai lliure interior d'illa amb el Passeig Riba Nemesi Llorens.

Situat a la zona central del nucli, pròxim a la Platja Gran. Limita a nord amb una zona residencial i els carrers
del Palau i el carrer de Miquel Rosset, a l'est amb el mateix carrer del Palau, a sud i oest amb el teixit
consolidat.

Regular la composició volumètrica i de façanes i de manera més específica, i generar un espai lliure públic
que permeti realçar els elements protegits que comprèn i la connexió entre els equipaments de la zona. 

residencial unifamiliar o plurifamiliar
els admesos a la zona
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Article 158. PMU-5 Es Colom 
 
PMU- 5 Es Colom  POUM Cadaqués
Sòl urbà consolidat

1. Àmbit

Superfície 4.106m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic

Sòl privat 4.106m2 100%
6*5 Cases aïllades

EDIFICABILITAT sostre existent + 540 m2st

NÚMERO MÀXIM D'HABITATGES 8 hab
6 habitatges existents a la Casa Colom

USOS ADMESOS
Usos dominants:
Usos compatibles:

5. Cessions

Situar l’aprofitament urbanístic de 540m2st en la banda nord-est, integrant el nou volum que ha de mantenir 
una bona relació amb l'edificació catalogada i l'entorn.    

Compren les finques situades a l'avinguda Rahola. Limita al nord amb una zona residencial unifamiliar, a l'est
amb el PAU-15 Ses Oliveres, al sud amb l'avinguda Rahola i la costa, i a l'oest amb un vial estret que enllaça
el carrer Messina amb l'avinguda Rahola. 

Regular la composició volumètrica i de façanes per tal d'integrar l'aprofitament urbanístic reconegut per l'antic
PGOU, i garantir el manteniment del jardí privat de la Casa Es Colom en la  major extensió possible.

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

els admesos a la zona
residencial  (habitatge aïllat aparionat i plurifamiliar)
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PMU-6 Camp de futbol 

PMU- 6 Camp de futbol  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 35.498m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 24.849m2 70%

X Sistema viari
V Espais lliures 20%
E Equipament comunitari 28%

Xa Aparcament

Sòl privat 10.649m2 30%
6 Cases aïllades
5 cases agrupades
3 Illa tancada

EDIFICABILITAT 0,24m2st/m2s 100%

Habitatge Lliure 70%

Habitatge Protecció 30%

DENSITAT BRUTA 17 hab/ha
Lliure 8 hab/ha
Protecció 9 hab/ha

USOS ADMESOS
Usos dominants:
Usos compatibles:

5. Cessions

6. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

Es fixa un únic poligon discontinu. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de cooperació. S'hauran de cedir i
urbanitzar els sòls qualificats de sistemes d'espais lliure, de vialitat, d'equipament i d'aparcament.

7. Altres
S’haurà de fixar un criteri comú d’urbanització del nou vial del Camp de futbol inclòs dins l’àmbit d’aquest PMU i
el PAU-21 per garantir-ne la continuïtat. 

El sector haurà de preveure la reserva de sòl per a habitatge de protecció pública d'acord amb el que determina 
la Llei d'Urbanisme.

Concentrar la major part del sostre amb tipologia més densa a la part meridional del sector més propera al nucli. 
Restituir el perfil original del terreny en la vora del camí històric i emplaçar-hi edificacions unifamiliars amb 
tipologia escalonada per millorar la seva integració.  

Sector discontinu format per l’actual camp de futbol que limita a nord amb el PAU-21 Carpediem Club, a est amb 
el carrer del President Companys, a sud amb el carrer de Lluís Aznárez i a oest amb un carrer peatonal i amb el 
mateix PAU-17 Carpedien Club. L’altra part del sector, situada en els sòls que ocupa les instal.lacions obsoletes 
de l’actual càmping que limita a nord i est amb el PAU-22 Quatre Camins Sud 1, a sud amb l'avinguda Salvador 
Dalí i a oest amb una zoan residencial i alguns equipaments.

Concentrar els sòls d'equipament al costat dels l'actuals equipaments i possibilitar el trasllat de l'actual camp de
futbol. Millora de les comunicacions amb lextensió del vial que connecta la carretera cap a Cap de Creus amb
l'avinguda de Sant Baldiri amb una secció que incorpora espais d'aparcamen, i l'obertura d'un nou vial al nord de
l'actual camp de futbol fins a Sa Guarda.

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística
els admesos a la zona
Residencial unifamiliar i plurifamiliar
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Article 159. Platja Confitera 1 

PMU - 7 Platja Confitera-1  POUM Cadaqués
Sòl urbà no consolidat

1. Àmbit

Superfície 13.633m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 2.727m2 20%

X vialitat 12,0%
Xa/V aparcament / espai lliure

Sòl privat 10.906m2 80%
6dA.I.p cases aïllades

4 Illa oberta
EDIFICABILITAT 0,28 m2/m2 100%

Habitatge Lliure 79%
Habitatge Protecció 21%

DENSITAT BRUTA 23 hab/ha
Lliure 18 hab/ha
Protecció 6 hab/ha

Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar aïllat, aparionat i plurifamiliar).

4. Cessions

6. Altres

Ubicat a l'extrem est del nucli davant la platja Confitera. El límit nord és la prolongació del carrer de llevant, a
l'est zona de cases aïllades, al sud la Platja Confitera i el carrer de S'Estrop, a l'oest el camí de S'Arenella.

Millorar la vialitat amb l'obertura del tram de carrer del Llebeig fins a comunicar amb el carrer de l'Estrop,
ampliar el pas del tram de carrer de Pere Fet entre el camí de s'Aranella i el carrer del Llebeig i cobrir les
necessitats d'aparcament a la zona.

5. Condicions de gestió i execusió

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic 

El sector haurà de preveure la reserva de sòl per a habitatge de protecció pública. 

L'accés rodat als habitatges serà pel carrer Llebeig i els habitatges es situaran de manera que preservin al 
màxim la pineda existent.

USOS ADMESOS

Usos compatibles: els admesos en la zona.

Cal preservar al llarg del camí de s'Aranella el mur de pedra existent inclós dins el sector, per tal de mantenir 
la baixada a la platja com un accés restringit i el mur de pedra existent en el camí per a vianants que te 
continuïtat amb el carrer de Llevant.

Es fixa un únic polígon d’actuació. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació.S'hauran de 
cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat, aparcament  i d'espais lliure.
S'imputa com a càrregues externes l'acondicionament del camí de s'Aranella a tot el llarg del sector amb 
l'objecte de resoldre'n la circulació de vehicles i vianants; l'adequació d'aquells sòls de l'entorn més proper al 
sector inclosos dins la ZMT que es considerin necessaris per al seu bon funcionament; i la urbanització de 
l'espai qualificat de Xav situat al sud-oest del sector, a l'altra banda del camí de s'Aranella. La urbanització 
d'aquest espai ha de garantir l'accés rodat a les parcel·les privades que hi fan façana i s'ha de fer atenent a 
les característiques dels sòls qualificats de Xav i situats al llarg del camí, per tal d'acabar conformant un 
continu d'espai lliure públic.
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Capítol 5. PLANS ESPECIALS EN SÒL URBÀ  
 

Article 160. Tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans especials  
 
1. Aquest POUM recull un Pla especial urbanístic aprovat definitivament amb anterioritat, el Pla Especial 
Urbanístic del Conjunt Històric de Cadaqués (PEUCHC), i delimita un nous àmbit, el Pla Especial 
urbanístic de la Riera, PEU-1. 
 
 
2. El Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), aprovat definitivament per la 
CTU de Girona l’1 d’Abril del 2009, té com a finalitat la protecció integral del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Ambiental del Conjunt Històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció. 
 

1. La delimitació del Pla especial comprèn les àrees següents: 
 

a. Conjunt històric, on es defineixen els àmbits interns: 
 

- Àmbit territorial 1 (AT1) “Nucli antic”  
- Àmbit territorial 2 (AT2) “Front Marítim”  
- Àmbit territorial 3 (AT3) “Extramurs”  
- Àmbit territorial 4 (AT4) “Entorn de la riera de Sant Vicenç”  

 
b. Entorns de protecció del Conjunt històric, integrats per les quatre àrees adjacents al 

perímetre del    conjunt: 
 

- Entorn de protecció 1 (EP1) “Puig d’en Colom 
- Entorn de protecció 2 (EP2) “Llané – Sa Conca” 
- Entorn de protecció 3 (EP3) “Puig de les Creus” 
- Entorn de protecció 4 (EP4) “El Colom – Puig d’en Vidal” 

 
2. El Pla especial està integrat pels documents següents: 
 

- Memòria i documents annexos 
- Anàlisi complementària d’informació 
- Normes 
- Plànols d’informació 
- Plànols d’ordenació 
- Catàleg de fitxes per carrers 
- Catàleg amb fitxes (FID) de les finques incloses en els àmbits (AT) 

 
3. El Pla especial defineix els nivells de protecció següents: 
 

- Nivell de protecció 1: Protecció integral 
- Nivell de protecció 2: Protecció del tipus 
- Nivell de protecció 3: Protecció ambiental 
- Nivell de protecció 4: Adequació ambiental 
- Nivell de protecció 5: Protecció històrica 

 
4. El Pla especial regula les actuacions possibles dintre del seu àmbit mitjançant: 
 

- Una normativa articulada que inclou aspectes generals i disposicions específiques 
d’edificació per a cada àmbit territorial (AT) i entorn de protecció (EP). 

 
- Unes prescripcions particulars, per a cadascuna de les finques incloses en el Catàleg, 

que queden detallades a les fitxes (FID).   
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5. En tots els casos, les actuacions que es proposin en l’àmbit del Pla especial, estaran sotmeses a 
l’informe previ de la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. 

 
6. D’acord amb el principi de jerarquia normatiu, aquest document haurà d’ajustar el seu contingut a 

les determinacions del POUM un cop aquest estigui aprovat definitivament. 
 
 

Article 161. PEU -1 La Riera 
 
PEU- 1 La Riera  POUM Cadaqués
Sòl urbà 

1. Àmbit

2. Objectius

L’àmbit del Pla Especial quedarà definit per l’espai que ocupa pròpiament la riera i part dels sòls lliures
adjacents, així com els terrenys de cessió d'espai de sistemes previstos en el PMU-1Carrer de la Trilla, PAU-6
Sa Tarongeta-1b i PMU-3 Sa Tarongeta 3 que s'hauran de relacionen amb l’espai de la riera.

Ordenar l'espai de la riera i els espais lliures annex en un projecte unitari que ha de resoldre els desnivells 
existents i accessos als edificis, i l'aparcament de la zona. Integrar els diferents espais lliures amb la secció de 
la riera.
Definir criteris d’integració paisatgística i d’ordenació a través de materials, vegetació, configuració dels espais 
comuns i dels elements a preservar.

Caldrà resoldre la inundabilitat de la riera de Sant Vicenç  
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TÍTOL VI. EL SÒL URBANITZABLE 
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Article 162.     Definició  
1. Constitueixen el sòl urbanitzable del terme de Cadaqués els terrenys que el POUM ha considerat 
necessaris i adequats a fi de garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del municipi i fer possible 
el creixement harmònic de la població i de la seva activitat econòmica, d’acord amb el que estableix 
l’article 3 del TRLU. 
 
2. Pera  la transformació urbanística d’un sector de sòl urbanitzable delimitat cal la formulació, la 
tramitació i l’aprovació definitiva d’un pla parcial urbanístic. 
 
3. Aquest POUM preveu nou sectors de sòl urbanitzable delimitat, i els declara aptes per ser urbanitzats, 
d’acord amb el planejament de rang superior. La delimitació d’aquest Plans parcials es grafia en els 
plànols d’ordenació. 
 
4. Per a cada pla parcial, el POUM descriu els objectius del seu desenvolupament i en determina les 
condicions d’ordenació, edificació, criteris d’ordenació i integració paisatgístic, ús i gestió en les fitxes 
normatives corresponents. 
 
5. Els Plans parcials delimitats per aquest POUM recullen i respecten les determinacions i proteccions 
establertes pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.   
 
 
 
Capítol 1. SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Article 163.     Regulació del sòl urbanitzable delimitat  
1. El sectors de sòl urbanitzable delimitat es regulen per les determinacions generals que estableixen 
aquestes normes i les condicions corresponents als plans parcials que s’especifiquen a les fitxes 
normatives.  
 
El contingut i les determinacions d’aquestes fitxes s’estructura en base als apartats següents: 
 

a. Àmbit:  
S’assenyala la superfície total del sector de planejament i s’especifica l’emplaçament geogràfic 
dintre del municipi. L’àmbit delimitat podrà ser ajustat en la mateixa tramitació del pla parcial 
dintre dels límits que es preveuen en aquestes normes per a una major precisió.  

 
b. Objectius: 

Es defineixen els objectius que han de servir per desenvolupar el pla parcial així com les 
determinacions principals respecte al destí de les cessions de sistemes urbanístics i 
d’equipaments.  
 

c. Condicions d’ordenació: 
Es descriuen les condicions de desenvolupament de cada sector i s’especifiquen les reserves de 
sistemes de sòl públic, les zones de sòl privat, el nombre màxim d’habitatges amb el sostre 
màxim edificable i els habitatges de protecció publica que correspon al 30% del sostre 
residencial, d’acord amb el TRLU.  
 
Les quantificacions del sòl privat tenen caràcter de màxims mentre que els sòls públics tenen 
caràcter de mínims.  
 

d. Criteris d’ordenació i d’integració paisatgística: 
S’especifiquen els criteris que s’hauran d’aplicar per a l’ordenació dels sector i per a una bona 
integració paisatgística i preservació dels valors del territori.  
 

e. Cessions: 
Es distingeixen les cessions de sòl públic de les d’aprofitament urbanístic.  
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Els percentatges assignats a cada sistema es podran modificar per tal de reconèixer la realitat 
física del sector o les limitacions derivades de la implantació de servituds o proteccions, sempre 
que el percentatge total de superfície prevista per a sistemes dins del sector es mantingui i les 
superfícies resultants compleixin allò previst pel TRLU.  
 

f. Condicions de gestió i execució: 
Es fixen les condicions de gestió i execució que generalment preveuen el sistema de 
reparcel·lació en modalitat de compensació.  
 

g. Altres: 
S’especifiquen altres condicions com poden ser càrregues externes. 

Article 164.     Condicions generals d’urbanització del sòl urbanitzable 
1. No es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui totalment acabada la urbanització que els 
afecti i estiguin en condicions de funcionament els accessos i els subministraments d’aigua, energia 
elèctrica i les xarxes de clavegueram.   
 
2. Es disposa com a preceptiu que les esteses de noves línies elèctriques i/o de telecomunicacions es 
realitzin de forma soterrada, així com els trams de connexió amb les línies preexistents. 
 
3. Preferentment, s’optarà per una xarxa separativa en nous trams de clavegueram. 
 
4. Amb caràcter general i d’acord amb les determinacions del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus, cal que els plans parcials incloguin la 
normativa i les previsions necessàries per: 
 

a. Preveure espais i instal·lacions en els edificis d’habitatges i oficines, en els comerços i altres 
establiments emplaçats en medis urbans, que facilitin la recollida selectiva dels residus i, en 
general, les operacions de gestió descrites a la llei.  

 
b. Preveure, en la xarxa viaria urbana i en els camins veïnals, els espais reservats suficients per a la 

col·locació de contenidors o altres equipaments necessaris per a optimitzar les operacions de 
recollida i transport de residus.  

 
5. El planejament derivat i els projectes d’urbanització que els desenvolupin definiran i executaran les 
xarxes bàsiques de serveis, les seves instal·lacions i elements tècnics necessaris per donar servei a cada 
sector. 
 
La redacció dels projectes d’urbanització resoldrà el subministrament d’aigua potable i el sanejament  - 
que en cas de nova execució serà en xarxa separativa – així com la petició de certificats, tramitació, 
autoritzacions, dimensionat i descripció detallada de les instal·lacions tècniques que corresponguin.  
 
Dins les despeses d’urbanització dels sectors s’imputaran la connexió a les xarxes de serveis existents i 
l’ampliació d’aquestes, en cas que sigui necessari, degut a l’increment de cabals i consums que deriven 
de cada sector. Si s’escau, participarà en el finançament dels sistema de tractament d’aigües residuals 
municipal, sempre de forma proporcional al cabal subministrat pel sector.  
 
En l’elecció del sistema d’enllumenat públic, s’optarà sempre per un tipus d’enllumenat de baix consum.  
 
6. Els projectes d’urbanització dels carrers hauran de preveure un màxim del 50% de la secció per al 
trànsit rodat. La resta es destinarà a vianants i, on calgui, a carril bici o espais lineals enjardinats.  

Article 165.     Drets i deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat 
1. D’acord amb el TRLU, els propietaris del sòl urbanitzable delimitat tenen els drets següents: 
 

- A promoure el planejament derivat en les condicions i terminis fixats pel Pla d’ordenació i el 
Programa d’actuació urbanística municipal, si aquest existeix. 
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- A edificar els solars resultants els solars resultants 

 
2. De conformitat amb el TRLU, els propietaris del sòl urbanitzable delimitat tenen els deures següents: 
 

- Repartir equitativament els beneficis i les carregues derivades del planejament urbanístic.  
 
- Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament 

urbanístic per als sistemes urbanístics locals inclòs en l’àmbit d’actuació urbanística.  
 

- Cedir a l’Ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l’execució dels 
sistemes urbanístics generals que el planejament urbanístic general inclogui en l’àmbit d’actuació 
urbanística. 

 
- Cedir gratuïtament a l’administració actuant, dintre del sector de sòl urbanitzable, el sòl necessari 

per edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector.  
 

- Reservar el sòl corresponent al 30% del sostre residencial de nova implantació, destinant el 20% 
del sostre residencial resultant per la construcció d’habitatge de protecció publica i el 10% per 
habitatge a preu concertat.  

 
- Edificar els solars en el terminis que, en el seu cas, estableixi el planejament urbanístic.  

 
- Conservar la urbanització en els termes establerts en aquest POUM.  

Article 166. Murs de pedra seca 
1. Atenent a la importància en el paisatge de Cadaqués dels murs de pedra seca, les actuacions en sòl 
urbanitzable vetllaran pel seu manteniment i recuperació. 
 
2. En sòl urbanitzable, caldrà mantenir els murs de pedra seca no permetent-s’hi noves obertures, 
garantint l’accés a les parcel·les privades a través d’altres fronts, si és el cas.  
 
3. Entre la documentació necessària per al desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic 
derivat en sòl urbanitzable, caldrà incloure un plànol de situació dels murs de pedra seca existents en el 
sector, justificant la seva conservació i integració dins el projecte. 
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Capítol 2. SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 

Article 167.     Relació dels sectors del sòl urbanitzable delimitat 
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat previstos per aquest POUM són set: 
 

- SUD-1 Sa Guarda   
- SUD-2 Turó de Calders 
- SUD-3 S’Oliguera-1 
- SUD-4 S’Oliguera 2 
- SUD-5 Racó d’es Calders 
- SUD-6 Caials 4 
- SUD-7 Portlligat 1 

 
Mitjançant les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat que han estat anunciats, les disposicions de 
les quals tenen caràcter normatiu, es recullen les determinacions prescriptives que hauran de regular el 
seu desenvolupament mitjançant el corresponent pla parcial urbanístic.   

Article 168.     Desenvolupament i execució del sòl urbanitzable delimitat 
Criteris per a l’elaboració dels plans parcials: 

- Cal utilitzar la mateixa qualificació que en el sòl urbà, establint les subzones o subsistemes que 
es creguin convenients, per remetre l’ordenació precisa al plànol de detall del planejament 
derivat.  

- Els plans parcials s’elaboraran amb la tècnica de l’ordenació detallada amb volumetria precisa  
amb seccions i amb la indicació del repartiment del sostre edificable per plantes, d’acord amb 
l’article corresponent del capítol 2 del Títol IX d’aquestes normativa. 

- Cal definir el nombre d’habitatges en cada illa o part d’una illa, o parcel·la, diferenciant els de 
règim lliure i dels de règim de protecció pública (en qualsevol de les seves tipologies), d’acord 
amb el que es regula en el capítol 2 del Títol IX  d’aquestes normes urbanístiques. 

- Cal delimitar els polígons d’actuació urbanística que es considerin necessaris, establint els seus 
sistemes d’actuació corresponents i les condicions específiques que calgui complir en la 
formulació dels projectes de reparcel·lació o d’expropiació.  

- Cal determinar condicions per als projectes d’urbanització. 
- Cal establir regulacions d’ordenació de caràcter ambiental, de mobilitat i de paisatge  urbà, 

prenent com a guia de referència el treball elaborat per les àrees residencials estratègiques. Fer 
referència també a les condicions de l’articulat de les normes territorials, segons l’àmbit de la 
vegueria en la qual es trobi cada POUM, relatives a les àrees d’extensió residencials i per a 
activitats econòmiques. 

- Atenent la visibilitat que tenen les cobertes dels edificis, tant des de terra com des del mar, els 
Plans parcials que desenvolupin sectors de sòl urbanitzable delimitat hauran d’incorporar un 
“Estudi d’alternatives d’edificació” que analitzi l’impacte visual de diferents opcions: edificis amb 
coberta inclinada tipus teulat, edificis amb coberta plana tipus terrassa o edificis amb coberta 
mixta. Aquest Estudi ha de permetre avaluar quina és la l’alternativa que garanteix una millor 
integració de l’edificació a l’entorn i incorporar els resultats a la regulació de l’edificació del Pla 
parcial. 
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Article 169. SUD-1  Sa Guarda  
 
SUD- 1 Sa Guarda  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat

1. Àmbit

Superfície 148.219m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 82.096m2 55%

X Sistema viari 17.247m2 12%
V Espais lliures 54.717m2 37%
E Equipament comunitari 10.132m2 7%

Sòl privat 66.123m2 45%
6b2 cases aïllades 4.294m2 3%
6c1 cases aïllades 42.228m2 28%
8.8 hoteler 19.601m2 13%

EDIFICABILITAT 0,15m2st/m2s

DENSITAT BRUTA 7 hab/ha

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar aïllat i aparionat) i hoteler

Comprèn els sòls situats al nord-oest del nucli. Limita a nord amb el sòl no urbanitzable, a l'est amb el SND-2
Quatre Camins, al sud amb la carretera del Cap de Creus, el PAU-21 Carpe Diem i amb el teixit urbà
residencial consolidat.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistema viari i d'espai lliure.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU.
Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 
del TRLU.

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

Delimitar l'àmbit del sector de l'antic pla parcial 6.2 Sa Guarda aprovat definitivament, a efectes de la seva
execució.

6. Condicions de gestió i execusió

7. Altres

Usos compatibles: els admesos en la zona

Protegir les parts més altes i visibles, d'acord amb el PDUSC i concentrar gran part de l'aprofitament en una 
zona hotelera. Adaptar la vialitat a la topografia tot preservant al màxim els murs de pedra i la vegetació.

5. Cessions
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Article 170. SUD-2 Turó de Calders 
 
SUD- 2 Turó d'es Calders  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat

1. Àmbit

Superfície 101.768m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 40.707m2 40%

Reserves mínimes 

X Sistema viari 16.888m2 16,6%
V Espais lliures 17.928m2 17,6%
E Equipament comuni 5.803m2 5,7%
T Serveis tècnics

Sòl privat 61.061m2 60%
6d3 cases aïllades
6d4 cases aïllades

EDIFICABILITAT 0,1145m2st/m2s

DENSITAT BRUTA 6,0 hab/ha

USOS ADMESOS
Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar i aparellat)

Situat al nord del municipi. Comprèn els sòls ubicats a banda i banda de l'avinguda de Sant Baldiri, al nord-est
del nucli. Limita a nord amb el parc del Museu Dalí, a l'est amb els sòls en pendent de la Costa des Molí i el
SUD-5 Racó d'es Calders, al sud amb el PAU-17 S'Oliguera-2 i el SUD-3 S'Oliguera-1, que és també el seu
límit per l'oest. 

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació. 
S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat, d'equipament, de serveis tècnics i 
d'espai lliure i cedir el sòl de sistema d'equipaments.

6. Condicions de gestió i execusió

Delimitar l'àmbit del sector de l'antic PP-11 Turó de Calders amb Pla Parcial aprovat definitivament i amb
projecte de reparcel.lació, a efectes de la seva execució.

Usos compatibles: els admesos en la zona

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 
10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

5. Cessions

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística
Protegir el Turó de Calders amb la seva configuració i elements singulars que s'identifiquen al territori. 
Preservació de l'entorn de l'antic camí del molí i dels murs de pedra existents, així com de les vistes a la platja 
de Caials i Portlligat. Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, 
ordenant acuradament les vores de la zona urbana, mitjançant elements de contenció i d'acabat. Aprofitar, en 
la mesura del possible, la vegetació existent a l'àmbit (oliveres i pins) en els espais lliures públics i privats, i 
garantir la utilització d'espècies autòctones alhora que eliminar la flora al·lòctona invasora.

7. Altres
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Article 171. SUD-3  S’Oliguera 1  
   
SUD-3 S'Oliguera-1  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat
1. Àmbit

Superfície 81.161m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 33.179m2 40,88%

Reserves mínimes 

X Sistema viari 15,00%
V Espais lliures 15,93%
E Equipament comunitari 9,95%

Sòl privat 47.982m2 59,12%
Cases aïllades en parcel.la de 

EDIFICABILITAT 0,13m2st/m2s

DENSITAT BRUTA 7,40 hab/ha

USOS ADMESOS

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat i d'espai lliure.

Comprèn els terrenys situats al nord-est del nucli, a la zona del Puig d'en Sanés. Limita a nord amb l'avinguda
Salvador Dalí i el cementiri, a l'est amb el sector de Turó dels Calders, al sud amb el carrer de Mestral i a
l'oest amb el PAU-14 Puig d'en Sanés.

7. Altres

6. Condicions de gestió i execusió

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

5. Cessions

Preservar els aterrassaments i els murs de pedra existents dins l'espai lliure oriental pel seu valor patrimonial i 
històric, i mantenir i protegir el rec existent al límit est del sector. Concentrar les edificacions a les cotes més 
baixes i menys visibles i ajustar la vialitat a les traces i les preexistències. Aprofitar la vegetació autòctona i 
garantir la seva utilització en els espais lliures públics i privats. 

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i 
gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

Usos compatibles: els admesos en la zona

Ajustar la superfície del sector amb Pla parcial aprovat definitivament per incloure els sòls situats a l'est fins el
camí de Portlligat, i aconseguir una cessió important de sòl per equipament escolar.

Usos dominants: residencial (habitatge unifamiliar i aparellada) 

Preveure passos per a vianants per connectar transversalment l'àmibt creant una xarxa contínua amb els 
espais lliures.    
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Article 172. SUD-4  S’Oliguera 2  
 
SUD- 4 S'Oliguera-2  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat

1. Àmbit

Superfície 34.276m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 10.464m2 30,53%

Reserves mínimes 

X Sistema viari 14,94%
V/E Espais lliures / Equipament 15,59%

Sòl privat 23.812m2 69,47%
6a/6c cases aïllades 

EDIFICABILITAT 0,15m2st/m2s

DENSITAT BRUTA 7,3 hab/ha

USOS ADMESOS
Usos dominants:

Usos compatibles:

Reordenar l'àmbit de Pla parcial aprovat per situar el sòls d'equipaments en les cotes inferiors relacionades
en relació amb l'espai lliure públic que s'ubicarà en l'avinguda de Sant Valdiri. Millorar la circulació viària amb
una vialitat articulada amb els carrers existents a l'entorn. 

5. Cessions

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

residencial (habitatge unifamiliar i aparellada) i
hoteler

7. Altres

Comprèn els sòls situats a l'est del nucli, a la zona de Caials. Limita a nord amb el carrer Mestral i el carrer de
Llevant, a l'est amb l'avinguda de Sant Baldiri, a sud amb l'àmbit del PAU-17 s'Oliguera-2.2, i a oest amb una
zona residencial de cases aïllades. 

els admesos en la zona

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació. 
S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes de vialitat, d'equipament, d'espai lliure i 
d'aparcament i cedir la zona destinada a equipament.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i 
gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

Manteniment dels murs de pedra i aterrassaments existents pel seu valor patrimonial i històric, així com la 
vegetació autòctona dins dels espais lliures públics i privats. Concentrar l'edificació en les parts més baixes 
per minimitzar l'impacte paisatgístic de les noves construccions. Aprofitar la vegetació existent i garantir en tot 
cas l'utilització d'espècies autòctones dins els espais lliures públics i privats. Garantir el correcte tractament 
del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, ordenant acuradament les vores de la zona urbana, 
mitjançant elements de contenció i d'acabat.

6. Condicions de gestió i execusió
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Article 173. SUD-5  Racó D’es Calders  
 
SUD-5 Racó D'es Calders  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat

1. Àmbit

Superfície 53.873m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 21.549m2 40%

Reserves mínimes 

X Sistema viari 13%
V Espais lliures 22%
E Equipament comunitari 5%

Sòl privat 32.324m2 60%
6c/6f cases aïllades
6HP volumetria específica

EDIFICABILITAT 0,10m2st/m2s

DENSITAT BRUTA 6 hab/ha

USOS ADMESOS
Usos dominants:
Usos compatibles:

Ordenar el sector situant els sòls e cessió per a espais lliures en els terrenys enomenats el Racó d'es
Calders en continuïtat amb els altres espais lliures propers. Millorar la vialitat, donant continuïtat a la vialitat
dels sectors veïns, a la banda nord-est eixamplant el camí existent i preveient la reserva d'espais
d'aparcament a la zona. Donar continuïtat al camí des Molí del PAU-19 s'Oliguera-4.

5. Cessions

els admesos en la zona
4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

residencial (habitatge unifamiliar) i hoteler

Protegir la zona del Racó de Calders i el mirador, i garantir l'accés a la platja des Calders. Adaptar les noves 
edificacions a la topografia i situar-les en els sòls amb menor pendent, reseguint les traces existents. 
Preservar els murs de pedra existents a l'oest de l'àmbit i dins l'espai d'equipament pel seu valor patrimonial. 
Aprofitar la vegetació present en el sector dins els espais lliures públics i privats. Garantir un tractament 
acurat en el límit del sector amb el sòl no urbanitzable, mitjançant elements de contenció i d'acabat.

El sector haurà de preveure la reserva mínima de sòl per a habitatge de protecció pública d'acord amb el que 
determina la Llei d'Urbanisme. 

Les àrees d'aparcament seran espais arbrats i amb tractaments de superfície i enjardinament adients per 
garantir-ne la integració amb la zona on s'emplacin.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i 
gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.
Garantir una cessió mínima d'aparcament del 3% del sector podent estar inclosa, aquesta superfície, dins la 
reserva mínima per a sistema viari prevista en el punt 3 d'aquesta fitxa.

Comprèn els terrenys que limiten a l'oest amb l'avinguda de Sant Baldiri, al sud amb el carrer Llevant, i
s'extenen cap al nord-est fins al carrer de Calders i al seu límit nord amb la platja des Calders.

6. Condicions de gestió i execusió

7. Altres

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació. 
S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes viari, d'espai lliure i d'aparcament.
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Article 174. SUD-6 Caial 4   
 
SUD- 6 Caials-4  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat

1. Àmbit

Superfície 39.119m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació

SUPERFÍCIES
Sòl públic 11.736m2 30%

Reserves mínimes 

V/E Espais lliures/Equipament 27%
Xa Aparcament 3%

Sòl privat 27.383m2 70%
6e/6f cases aïllades
6HP volumetria específica

EDIFICABILITAT 0,10m2st/m2s

DENSITAT BRUTA 5,0 hab/ha

USOS ADMESOS

Comprèn els sòls situats al nord-est del nucli que limiten a nord amb una zona residencial de cases aïllades i el
carrer de sa Punta d'en Bailet, a l'est amb el PAU-20 Caials 2, al sud amb el carrer de Llançà, i a l'oest carrer des
Calders.

6. Condicions de gestió i execusió

7. Altres

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord 
amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i gratuïta del 10% 
d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

Usos dominants: residencial i hoteler
Usos compatibles: els admesos en la zona

El sector haurà de preveure la reserva mínima de sòl per a habitatge de protecció pública d'acord amb el que 
determina la Llei d'Urbanisme. 

Desenvolupar l'àmbit situant la zona d'espai lliure en relació amb el camí de la platja des Calders, com a element
de connexió amb l'espai de Parc natural i amb l'espai lliure del PAU-20 Caials 2. Obtenir un àrea d'aparcament
integrada paisatgisticament en l'entorn.

5. Cessions

Les àrees d'aparcament seran espais arbrats i amb tractaments de superfície i enjardinament adients per garantir-
ne la integració amb la zona on s'emplacin.

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística. Sistema de reparcel•lació amb la modalitat per compensació. 
S'hauran de cedir i urbanitzar els sòls qualificats de sistemes d'espai lliure i cedir la superfície destinada a 
l'equipament.

Mantenir el mur de pedra existent en el carrer des Calders i concentrar les edificacions en les cotes menys 
visibles. Restringir l'alçada de les edificacions a una sola planta per integrar-les amb les existents a l'entorn, 
minimitzant el seu impacte paisatgístic sobre el territori. Protegir el camí d'accés a la platja des Calders així com la 
vegetació autòctona. Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, 
ordenant acuradament les vores de la zona urbana, mitjançant elements de contenció i d'acabat.
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Article 175.     SUD-7 Portlligat-1 
 
SUD- 7 Portlligat 1  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable delimitat

1. Àmbit

Superfície 53.427m2 100%
2. Objectius

3. Condicions d'ordenació
SUPERFÍCIES

Sòl públic 38.200m2 71,50%
Reserves mínimes 

X Sistema viari 1,90%
V/E Espais lliures 69,60%

Equipament comunitari
Sòl privat 15.227m2 28,50%

6e1 cases aïllades

EDIFICABILITAT 0,06m2st/m2s
 

DENSITAT BRUTA 1,13 hab/ha
USOS ADMESOS

Usos dominants: residencial

7. Altres

Preservar el Turó de s'Alqueria i el turó d'en Morell i protegir les vistes sobre la Cala d'es Jonquet i la platja de 
s'Alqueria gran. 
Concentrar les edificacions en els sòls de menor pendent, adaptant-se a la topografia i a l'entorn el màxim 
possible, i restringir la seva alçada a una sola planta, minimitzant l'impacte visual. 
Preservar els murs de pedra seca existents a l'interior de l'àmbit. 
Aprofitar la vegetació existent en els espais lliures públics i privats i garantir la utilització d'espècies 
autòctones. 
Garantir el correcte tractament del límit del sector amb el sòl no urbanitzable immediat, ordenant acuradament 
les vores de la zona urbana, mitjançant elements de contenció i d'acabat.

Atès que l'ús hoteler és un ús compatible amb la zona prevista, en el cas que s'implanti l'ús hoteler, 
l'edificabilitat total del sector es podrà incrementar fins un màxim de 0,09 m2st/m2s, essent l'edificabilitat 
residencial 0,04 m2st/m2s i la de l'ús hoteler 0,05m2st/m2s. L'ús hoteler podrà implantar-se, exclusivament, 
en el subàmbit 2.

Millora de la senyalització del camí de ronda existent a l'àmbit.

Àmbit discontinu situat a l'extrem nord del nucli urbà.
El subàmbit 1 ocupa part dels terrenys de l'Olivar d'en Ballesta i limita a nord amb el sòl no urbanitzable, a est
i sud-est amb una zona de cases aïllades i el carrer de Cap d'en Roig, i a sud-oest i oest amb l'avinguda del
Paratge de s'Alqueria. 
El subàmbit 2, ubicat a l'est del primer, limita al nord amb un amplia zona verda, a l'est amb la costa, extenent-
se des de Costa des Cap d'en Roig fins a Platja de s'Alqueria Gran, al sud amb el PAU-20 Platja de s'Alqueria
1, i a l'oest amb la zona de cases aÏllades entorn el carrer de Cap d'en Roig.

5. Cessions 

Obtenir com a cessió d'espai lliure les zones protegides pel PDUSC i establir unes condicions d'ordenació
que, partint dels paràmetres del sector previst al PGOU, siguin les més adequades per a completar la trama
urbana, tot tenint en compte les singularitats paisatgístiques i d'emplaçament de l'àmbit.

4. Criteris d'ordenació i d'integració paisatgística

Usos compatibles: els admesos en la zona

Es fixa un únic polígon d’actuació urbanística discontinu. Sistema de reparcel•lació en la modalitat de 
compensació. S'hauran d'urbanitzar els sòls qualificats de sistemes viari i d'espais lliures.

Cessions de sòl públic: cessió obligatòria i gratuïta del sòl reservat pel planejament destinat a sistemes 
d'acord amb les finalitats establertes pel POUM i el TRLU. Cessions d'aprofitament: cessió obligatòria i 
gratuïta del 10% d'aprofitament urbanístic establert per l'article 43 del TRLU.

6. Condicions de gestió i execusió
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Capítol 3. SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 

Article 176.     Regulació del sòl urbanitzable no delimitat  
1. El sectors de sòl urbanitzable delimitat es regulen per les determinacions generals que estableixen 
aquestes normes i les condicions corresponents als plans parcials de delimitació que s’especifiquen a les 
fitxes normatives.  
 
El contingut i les determinacions d’aquestes fitxes s’estructura en base als apartats següents: 
 

a. Àmbit:  
S’assenyala la superfície total del sector de planejament i s’especifica l’emplaçament geogràfic 
dintre del municipi. L’àmbit delimitat podrà ser ajustat en la mateixa tramitació del pla parcial 
dintre dels límits que es preveuen en aquestes normes per a una major precisió.  

 
b. Condicions i objectius: 

Es defineixen els objectius que han de servir per desenvolupar el pla parcial així com les 
determinacions principals respecte al destí de les cessions de sistemes urbanístics i 
d’equipaments.  
 
Les quantificacions del sòl privat tenen caràcter de màxims mentre que els sòls públics tenen 
caràcter de mínims.  
 
Es distingeixen la reserva mínima de les cessions de sòl públic. 
 

2. Aquests sectors es podran delimitar quan es doni alguns dels supòsits següents: 
 

a. Execució de més del 60% del total de la superfície de sòl urbanitzable delimitada prevista pel 
POUM. 

 
b. Adopció nous criteris respecte l’estructura general i orgànica del territori que no puguin ser 

assolits pels sectors delimitats pel POUM. 
 

 
 

Article 177.     Relació dels sectors del sòl urbanitzable no delimitat 
Els sectors de sòl urbanitzable delimitat previstos per aquest POUM són dos: 
 

- SND-1 El Llané 
- SND-2 Quatre Camins 

 
Mitjançant les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable no delimitat que han estat anunciats, les disposicions 
de les quals tenen caràcter normatiu, es recullen les determinacions prescriptives que hauran de regular 
el seu desenvolupament mitjançant el corresponent pla parcial de delimitació.   
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Article 178. SND-1  El Llané 
 

SND- 1 El Llané  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable no delimitat

1. Àmbit

Superfície 36.625m2 100%

2. Condicions i objectius

Reserva mínima de sòl públic 50%

Els usos contemplats en l'àmbit són el residencial i l'hoteler
Es preservarà l'espai del rec des Jornets i els sòls al seu l'entorn d'espai lliure, així com els sòls més
propers amb el sòl no urbanitzable.

Comprèn uns terrenys de l'Olivar d'en Baró, situats al sud-oest del nucli. El PPU limita al nord amb el camí
vell de Sant Sebastià, al est i al sud amb el camí de sa Jorneta, mentre que a l'oest s'extén el sòl no
urbanitzable.

 
 

Article 179. SND-2  Quatre Camins 
 
SND- 2 Quatre Camins  POUM Cadaqués
Sòl urbanitzable no delimitat
1. Àmbit

Superfície 167.159m2 100%
2. Condicions i objectius

Reserva mínima de sòl públic 50%

Els usos contemplats en l'àmbit són el residencial i l'hoteler

Comprèn els sòls del Camp del Birbenc, al nord del nucli. L'àmbit es troba dividit en dos per la carretera de
Cadaqués al Cap de Creus. Limita a nord amb el sòl no urbanitzable, a l'est amb el paratge de Portlligat en sòl
no urbanitzable, al sud amb la mateixa carretera de Cadaqués al Cap de Creus, el PAU-18 Quatre Camins
Sud-1 i el PMU-3 Camp de futbol. Finalment  a l'oest, limita amb el PPU-2 Sa Guarda.

S'ha de garantir que els terrenys del Camp del Birbenc i tota la vessant est dels sòls de Quatre camins sud es
mantindran d'espai lliure.
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TÍTOL VII. SÓL NO URBANITZABLE 
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Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 180.     Definició  
 
1. Es classifiquen com a sòl no urbanitzable els terrenys que pels seus valors ambientals, agrícoles, 
forestals, paisatgístics o d’altra naturalesa, han de ser objecte de conservació, protecció i gestió amb la 
finalitat d’evitar-ne la degradació, i aquells que resulten quantitativament innecessaris per al 
desenvolupament urbanístic en el model territorial previst en el termini temporal d’aquest pla. 
  
2. En el sòl no urbanitzable aquest pla distingeix entre sòl d’especial protecció –els espais inclosos en el 
parc natural del Cap de Creus, incloent el sistema costaner i el sòl de valor natural i de connexió- i sòl de 
règim comú -el sòl rústic-. D’acord amb el planejament territorial, el primer coincideix amb els espais 
oberts de protecció especial i el segon té la consideració d’espais oberts de protecció preventiva. 

Article 181.     Regulació 
 
1. Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs 
propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del 
principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits legalment establerts.  
 
Els usos i les construccions compatibles amb aquesta classe de sòl i la seva tramitació estan regulats en 
els articles 46 a 50 del TRLU i 46 a 60 del RLU, amb les condicions específiques que s’assenyalen en 
aquestes normes per a cada zona.  
 
Les potencials possibilitats edificatòries dels sòls no urbanitzables s’han d’interpretar de manera 
restrictiva atesa la voluntat del planificador de preservar-lo expressament al marge de l’acció 
urbanitzadora i d’evitar-ne utilitzacions indegudes. 
 
2. Es consideren com argument favorable per a l’autorització d’edificacions, instal·lacions i 
infraestructures en sòl no urbanitzable: 
a) el fet que aportin qualitat al medi natural, als espais agraris i al paisatge, és a dir, que tinguin 
conseqüències positives i duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi 
àmpliament l’extensió específica de l’actuació. 
b) que siguin d’interès públic. 
c) la reutilització i millora d’edificis existents de qualitat i localització adequades. 
 
3. Per a l’autorització de construccions i edificacions de nova planta, caldrà elaborar un estudi d’impacte i 
integració paisatgística, que haurà d’ésser informat per l’òrgan competent en matèria de paisatge en els 
supòsits que preveu el TRLU. 
 
4. En el sòl no urbanitzable d’especial protecció són incompatibles totes aquelles actuacions d’edificació 
o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial. 
Són admissibles les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de 
protecció o la millora de la gestió del sòl, com ara les necessàries per a l’agricultura  a cel obert i la 
ramaderia extensiva. 
 
Les activitats legalment admissibles incorporaran en el preceptiu estudi d’impacte i integració 
paisatgística, un capítol que analitzi els efectes de la inserció de l’edificació en l’entorn territorial i 
demostri la seva compatibilitat amb la preservació dels valors que motiven la protecció especial d’aquest 
sòl. Aquesta anàlisi ha de considerar les variables següents: vegetació i hàbitats, fauna, valor edafològic, 
funcions de connector biològic, estabilitat del sòl, funcions hidrològiques, connectivitat territorial, 
accessibilitat i necessitat de serveis, increment de la freqüentació, patrimoni cultural i històric, patrimoni 
geològic, zones humides, qualitat atmosfèrica, millora esperada de l’espai protegit i valor productiu agrari. 
 
En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl construïda i/o artificialitzada per a la implantació  –superfície, 
amplada,...– seran determinants en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en 
l’entorn territorial. 
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Capítol 2.  TIPUS DE SÒL NO URBANITZABLE  
 

Secció 1.    Sòl rústic. Clau N1 

Article 182.     Definició  
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 ha de mantenir el caràcter de sòl no urbanitzable, preservant aquest paratge 
natural que comunica la costa amb el Parc de Cap de Creus. 

Article 183.     Regulació 
Aquest àmbit s’ha de desenvolupar mitjançant un pla especial que ordeni un nou accés a la badia de 
Portlligat des de la carretera d’accés al cap de Creus i prevegi zones d’aparcament de vehicles, i 
possibiliti activitats temporals lligades a l’oci i el lleure i de serveis. 
 
 

Secció 2.    Sòl de valor natural i de connexió. Clau N2 

Article 184.     Definició  
Integren aquesta categoria de sòl no urbanitzable els espais delimitats en els plànols de la sèrie O. 05 de 
qualificació del sòl no urbanitzable amb la clau N2, compresos entre el límit del sòl urbà i urbanitzable de 
Cadaqués i els límits del parc natural. Aquests espais són d’especial protecció segons el Pla director 
urbanístic del sistema costaner, que els qualifica com a sòl no urbanitzable costaner –clau C1– i segons 
el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines que els recull com a espais oberts de protecció 
especial. 

Article 185.     Regulació 
1. S’admeten els usos directament vinculats a la naturalesa rústica dels terrenys, és a dir, els usos i les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com aquelles construccions, edificacions i instal·lacions de 
nova implantació directament vinculades a les esmentades activitats pròpies del sòl no urbanitzable. 
 
En general, atesa la reduïda distància entre el sòl urbà o urbanitzable de l’assentament de Cadaqués i el 
sòl qualificat de valor natural i de connexió, no es considera justificable la necessitat de construir nous 
habitatges familiars per vetllar per les explotacions de naturalesa rústica que es puguin instal·lar en 
aquest tipus de sòl. 
 
Les masies o cases rurals que hagin d’estar incloses en el Catàleg previst a l’article 50.2 del TRLU, es 
regiran per les seves determinacions. 
 
En els habitatges preexistents que comptin amb la deguda cobertura jurídica es permet la continuïtat de 
l’ús d’habitatge unifamiliar. No s’admeten ampliacions ni construccions auxiliars tipus garatge.  
 
No s’admet la instal·lació d’hivernacles ni de piscines a les finques d’aquesta zona. 
 
2. La recuperació d’antigues construccions rústiques, principalment barraques de pedra seca, està 
subjecta a l’obtenció de llicència municipal. Cal acreditar la seva vinculació a una finca agrícolament 
treballada, es a dir, que mantingui l’estructura de feixes delimitades per murs de pedra seca i plantació  
preferentment d’oliveres, o d’altres espècies pròpies de l’agricultura de la zona. S’ajustaran a les 
condicions d’edificació establertes per a les noves construccions agrícoles, excepte en aquells 
paràmetres referents a localització o dimensió si l’edificació a recuperar no els compleix. La dimensió 
mínima de finca per permetre la recuperació d’antigues barraques de pedra seca és de 7.500 m2. 
 
3. La implantació de noves construccions agrícoles auxiliars, per a magatzem d’eines i productes 
agrícoles, que poden servir eventualment d’aixopluc, només s’admet en aquelles finques que estiguin 
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efectivament en explotació; això vol dir que s’hagi recuperat l’antiga estructura de parets de pedra seca i 
feixes plantades d’olivera (preferentment, o altres espècies adequades) que caracteritzen el paisatge 
agrari d’aquesta zona. Les condicions d’edificació són les següents: 
 

a) La dimensió mínima de finca és de 10.000 m2. Només s’admet una construcció per finca 
 

b) Les construccions seran del tipus barraca, amb les característiques de les edificacions rurals 
tradicionals d’aquest entorn. Seran de planta baixa, coberta a una sola vessant paral·lela al 
pendent del terreny i tindran una alçada màxima en el punt més alt de 3,5 m. 

 
c) No podran superar els 14m2 de superfície útil, en un únic cos d’edificació rectangular amb la 

dimensió major perpendicular al sentit del pendent del terreny i adossat al mur de pedra seca 
d’una de les feixes de la finca.  

 
d) No podran tenir conductes d’extracció de fum. Només s'admeten obertures per a ventilació o 

il·luminació, amb unes mides no superiors a 0,50x0,50m. S’admet una única obertura per a porta, 
amb un màxim de 1,8 m d’amplada, a situar preferentment en el parament de façana de menor 
alçada. 

 
e) Els materials a utilitzar per a la construcció seran els típics del lloc, preferentment de pedra de 

Cadaqués o similar. La coberta serà de teula o de pedra. Les fusteries seran preferentment de 
fusta i d’un únic color de la gamma terrosa. 

 
f) Si hi ha porxos, no podran superar en total una ocupació de 15 m2. No s’hi admeten altres 

tancaments que, en el seu cas, el parament lateral de l’edificació a la qual s’adossin o el mur de 
pedra seca que serveixi per delimitar la feixa on s’implanti. 

 
g) S'hauran de separar, com a mínim, una distància de 15m respecte als límits dels camins, 25m 

respecte carreteres, torrents i rieres i un mínim de 10m de la resta de partions de la finca.  
 

h) En el cas que disposin de cambres higièniques, preveuran el corresponent sistema de depuració 
d’aigües residuals en fosses. 

 
i) No s’admet l’ús residencial en aquestes edificacions. 

 
3. Les noves construccions relacionades directament amb l’explotació agrícola, ramadera o forestal 
compliran les condicions següents: 

 
a) La dimensió mínima de finca serà la unitat mínima de conreu.  
 
b) Per admetre una nova construcció caldrà acreditar la vinculació a l’activitat rústica, justificar les 

seves dimensions segons les necessitats de l’explotació i demostrar que no hi ha cap altra 
construcció de funcions anàlogues a la finca. 

 
c) Les construccions seran de planta baixa, amb una alçada màxima de 5m, excepte les sitges 

agrícoles i altres instal·lacions que requereixin tècnicament una major alçada, i la superfície 
construïda màxima serà de 250 m2. 

 
d) S’utilitzaran els materials de construcció típics del lloc, no s’admeten les parets de fàbrica de bloc 

o maó vist que no tinguin un tractament final adequat. Si s’utilitzen panells de formigó seran de 
color terrós. Els acabats dels paraments i les fusteries tindran tonalitats cromàtiques terroses, no 
s’admet el color  blanc ni els acabats brillants. Les cobertes han de ser de tonalitats rogenques. 

 
e) S'hauran de separar, com a mínim, una distància de 50m de les carreteres de la xarxa local, 15m 

de qualsevol altra via pública, 10m del límit de propietat i 25m de les rieres i torrents. En terrenys 
forestals, la separació mínima serà de 25m al límit de la propietat, per assegurar la franja de 
protecció d’incendis forestals. 
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f) Per a les activitats ramaderes la distància mínima de l’edificació al límit amb el sòl urbà i 
urbanitzable serà la que determina la normativa sectorial. A banda de les activitats d’acollida i 
manteniment d’animals domèstics de companyia, tipus gosseres, hípiques o similars, l’activitat de 
cria, reproducció i engreix d’espècies animals només s’admet en forma extensiva. En aquest 
casos caldrà justificar que la càrrega ramadera existent no representi un risc d’erosió del terreny, 
que l’espai no hagi estat afectat per incendis en anys recents i que no es tracti de zones 
repoblades recentment o en procés de regeneració. 

 
 

5. S’admeten les activitats o els equipaments d’interès públic que necessàriament s’hagin d’emplaçar en 
el medi rural previstos a l’apartat 4 de l’article 47 del TRLU amb les condicions següents: 
 

a) En el cas de les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i 
l’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i 
imprescindibles per a l’ús de que es tracti; i els equipaments i serveis comunitaris no compatibles 
amb els usos urbans, dins de la franja de 500 metres de sòl a comptar des de la ribera del mar, 
només s’admetran aquelles que s’hagin d’implantar necessàriament a la zona costanera per raó 
de la seva vinculació directa i funcional al mar o a la costa. 

 
b) Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, la 

infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, 
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la producció 
d’energia a partir de fonts renovables i altres instal·lacions ambientals d’interès públic hauran de 
justificar de forma expressa i motivada la necessitat de situar la instal·lació en el medi rural. 

 
6. L’explotació de recursos naturals mitjançant noves activitats extractives, no s’admet en els sòls 
inclosos en una franja de 500 metres a comptar des de la ribera del mar. 
 
7. En aquesta zona no s’admet l’ús de càmping. 
 
8. No es permet la instal·lació de cartells de publicitat i d’altres elements similars temporals o permanents 
llevat dels que s’autoritzin de manera extraordinària i dels que serveixin exclusivament per a l’orientació, 
els quals seran col·locats amb criteris de màxima discreció i uniformitat i de manera que no afectin  
l’harmonia del paisatge. 
 

Secció 3.Sòl natural protegit. Clau N3 

Article 186.     Definició  
Comprèn els espais inclosos en el parc natural del Cap de Creus, aprovat per la Llei 4/1998, de 12 de 
març, de protecció del Cap de Creus. Estan delimitats en els plànols de la sèrie O. 05 de qualificació del 
sòl no urbanitzable, amb la clau N3. Els és d’aplicació la normativa del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del parc natural del Cap de Creus, aprovat per la resolució MAH 2618/2006, de 28 
de juliol.  
 
El POUM de Cadaquès proposa incrementar la protecció d’algunes peces de sòl a base de sotmetre-les 
a la regulació normativa d’altres zones de major grau de protecció del parc natural. És el cas, d’una 
banda, de petites peces intersticials entre els límits de parc natural i els que el POUM proposa per al sòl 
urbà i urbanitzable, que es remeten a la regulació de la zona de parc natural, i d’altra banda, de les zones 
d’ordenació específica que també es remeten a la normativa de la zona de parc natural per adaptar les 
determinacions del pla especial aprovat a la situació física o jurídica actual. Tot mantenint la regulació 
normativa del pla especial, el POUM qualifica com a sistema costaner els sòls inclosos en el domini 
públic marítimo-terrestre al llarg del litoral del parc natural. 
 
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 N3a 
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- Zona de paratge natural d’interès nacional, clau N3b 
- Zona de parc natural, clau N3c 
- Zona d’ordenació específica, clau 25N3d1 i clau N3d2 
 
Els objectius d’aquests espais, especificats en el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del parc natural del Cap de Creus, són la preservació estricta i la restauració, quan escaigui, dels 
sistemes naturals del parc natural de Cap de Creus, dels valors geològics, botànics, faunístics i ecològics 
i dels elements d’interès cultural que conté i de la integritat del seu paisatge.  

Article 187.      Regulació 
 
És d’aplicació la normativa del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural 
del Cap de Creus, amb les precisions següents: 
 
1. La zona d’ordenació específica de s’Agulla – es Camell, identificada amb la clau N3d1, es regularà per 
les normes de la zona 1 de reserva natural integral.  
 
2. Les zones d’ordenació específica de Perafita i Guillola, identificades amb la clau N3d2, es regularan 
per les normes de la zona 4 de parc natural. 
 
3. Pel que fa a l’ús d’habitatge la normativa del Pla especial estableix que a la totalitat de l’àmbit del parc 
natural només s’admet l’habitatge unifamiliar en habitatges preexistents, que comptin amb la deguda 
cobertura jurídica, i que per a l’ús d’habitatge, no s’admet l’ampliació de les edificacions existents. 
 
4. Pel que fa als usos i activitats agrícoles i ramaderes tradicionals, que s’han de portar a terme de forma 
compatible amb la conservació del paisatge, s’estableix que, tant la recuperació d’antigues barraques de 
pedra seca com la construcció de noves edificacions per a usos agraris, que estan subjectes a l’obtenció 
de llicència municipal, resten condicionades a l’efectiva recuperació de l’estructura agrària de les finques 
on s’emplacin, mitjançant la neteja i, en el seu cas,  recuperació de les parets de pedra seca i de les 
feixes plantades d’olivera que caracteritzen el paisatge agrari del Cap de Creus. En aquestes 
construccions no s’admet l’ús residencial. 
 
Per a tota la resta, és d’aplicació la normativa del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 
del parc natural del Cap de Creus. 
 
 
 
Capítol 3. ALTRES DETERMINACIONS 

Article 188.     Finques. Divisions i segregacions 
1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys ubicats en sòl no urbanitzable 
no podran efectuar-se segregacions en contra d’allò que disposa la legislació agrícola o forestal. 
 
2. Les actuacions específiques d’interès públic s’han d’implantar sobre la superfície de sòl que requereixi 
la seva funcionalitat, la qual serà susceptible de segregació sempre que no doni lloc a una resta de finca 
matriu inferior a la unitat mínima de conreu o forestal. En l’establiment de la superfície de sòl necessària, 
es tindrà en compte que qualsevol construcció en sòl no urbanitzable ha de tenir la consideració 
d’edificació aïllada i ha de mantenir al seu entorn un espai no transformat que actuï com a coixí amb el 
sòl rural confrontant. En cap cas la superfície del terreny a segregar tindrà una extensió inferior a la més 
gran que s’estableix en sòl urbà per a construccions o usos equiparables. 
 
3. Són indivisibles les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de les quals sigui inferior al doble de les 
unitats mínimes segons el Decret 169/1983, del 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu (4,5 
hectàrees per secà i 1,25 ha per regadiu) o segons el Decret 35/1990, de 23 de gener, sobre producció 
forestal (25 ha), excepte les següents: 
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a. Les parcel·les amb una dimensió igual o menor a la unitat mínima establerta per a cada espai, si 
els lots resultants de la divisió són adquirits pels propietaris de terrenys contigus, amb finalitat 
d’agrupar-los i formar una única finca.  

 
b. Les parcel·les amb dimensió menor al doble de la unitat mínima establerta per a cada espai, 

quan la diferencia amb el mínim esmentat es pugui segregar amb la finalitat especificada en el 
punt anterior.  

 
4. Queden prohibides les parcel·lacions o segregacions que: 
 

a. Donin lloc a parcel·les que no tinguin accés immediat ni directe des de carreteres, pistes forestals 
o qualsevol via de domini públic, excepte que tingui una servitud de pas legalment constituïda. 

  
b. Donin lloc a parcel·les de superfície inferiors a la unitat mínima de conreu o a la unitat mínima 

forestal establertes per la legislació agrària corresponent, exceptuant els casos esmentats en 
l’apartat anterior. 

 
5. Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en sòl no urbanitzable, estan subjectes a 
prèvia llicència municipal. Es considerarà infracció urbanística greu el fraccionament del sòl que vulneri 
les determinacions del Pla. 
 
6. Es considera il·legal tota parcel·lació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció 
d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable. El compliment de les condicions 
establertes en aquest article és condició necessària però no suficient, per adquirir un dret d'edificació 
sobre les finques resultants. 

Article 189.    Tanques 
1. La construcció de tanques en el sòl no urbanitzable en general, ha de limitar-se a aquells casos en 
què siguin imprescindibles per les circumstàncies del lloc o es justifiqui la seva necessitat per atendre els 
requeriments funcionals d’una instal·lació. Es recomana, quan sigui possible, la utilització d’altres 
sistemes que la tanca per l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. 
 
2. Les tanques es construiran de forma integrada amb el paisatge en que s’insereixen i hauran de 
respectar les servituds de pas existents entre finques. No podran impedir ni obstaculitzar el trànsit pels 
camins o espais públics o l’accés a les platges o a qualsevol indret d’ús públic.  
 
3. Les tanques s’hauran de construir a base de pedra de Cadaqués segons el costum tradicional, amb 
una alçada màxima de 90cm. També podran formar-se amb filat metàl·lic, preferentment tanca cinegètica  
en lloc de malla de simple torsió, visualment permeables i ajustades al caràcter rural de l’espai. En 
general no s’admeten les tanques d’obra. Les tanques visualment permeables poden complementar-se 
amb vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es desitgi. 
 
4. Excepcionalment s’admeten tanques d’obra o opaques en aquelles parcel·les on per motius de 
seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes i no existeixin altres fórmules de tancament 
que puguin garantir-ho. Aquestes tanques s’han de tractar amb superposicions de vegetació viva per tal 
de millorar la seva integració en el paisatge. 
 
5. Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat de tanques, hauran de ser 
permeables al pas de la petita fauna terrestre pròpia del lloc. Aquesta condició comporta l’ús de tanca 
cinegètica o bé que, com a mínim, per cada 25 metres lineals de tanca hi hagi una obertura al nivell del 
terra de 25 cm d’alçada i 50 cm de longitud. 
 
6. Les tanques s'hauran de situar com a mínim a 4m de l'eix dels camins que formen part de la xarxa de 
camins rurals. En relació amb les carreteres s'hauran de situar a una distància mínima de 8m de l'aresta 
exterior de l'explanació de la carretera o bé a 3m quan siguin tanques diàfanes. En relació amb les lleres 
públiques les tanques no es podran situar a menys de 5m de la vora superior del talús. 
 
7. La construcció de tanques està subjecte a llicència municipal.  



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

148

Article 190.     Moviments de terres  
1. Es considera que la disposició en feixes del terreny i els murs de pedra seca que caracteritzen l’entorn 
rural de Cadaqués constitueix una pauta paisatgística d’especial valor patrimonial, per la seva 
excel·lència estètica, valor simbòlic i significació històrica. Per aquest motiu és objectiu del pla facilitar la 
seva permanència indefinida. En aquest sentit, només s’admeten els moviments de terres que impliquin 
explanacions mitjançant desmantellament de marges quan siguin estrictament necessaris per al 
desenvolupament d’una construcció o instal·lació autoritzada, que han d’abastar només el sòl que sigui 
materialment necessari i minimitzar els desmunts i terraplens i l’afectació al sistema de drenatge natural. 
 
2. En els espais de ribera de rius, rieres i torrents, com també els marges de camins i conreus cal evitar 
els terraplenats i assegurar el manteniment de la funcionalitat del conjunt de l’espai fluvial. Especial 
atenció requereixen els moviments de terres motivats per la protecció i millora de camins associats a 
cursos d’aigua, en el doble significat d’elements del paisatge i d’itinerari d’interès paisatgístic. 
 
3. En totes les intervencions s’ha d’evitar ocupar els terrenys amb major pendent. Quan siguin 
necessaris anivellaments, s’han de salvar els desnivells amb murs de contenció de pedra seca a la 
manera tradicional de Cadaqués.  
 
4. Els moviments de terra estan sotmesos a l’obtenció de llicència municipal tal com recull l’art. 187 del 
TRLU.  

Article 191.     Camins i altres elements d’infraestructures 
1. Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl de protecció 
especial, com també la millora dels que hi ha en aquesta classe de sòl, han d’adoptar solucions que 
minimitzin els desmunts i terraplens, i han d’evitar interferir els connectors ecològics, corredors 
hidrogràfics i els elements singulars del patrimoni natural (hàbitats d’interès, zones humides i espais 
d’interès geològic) i cultural. 
 
2. L'obertura o la recuperació de vies d'accés, camins i dreceres, en el cas que no estigui integrada en 
un projecte d'actuació admesa en aquesta classe de sòl, s’haurà de tramitar de conformitat amb el que 
determina l’article 48 del TRLU. La modificació del perfil longitudinal i transversal dels camins i les vies 
rurals requereix llicència municipal.  
 
3. El desenvolupament de la xarxa viària rural haurà de respectar el sentit general del traçat (origen-
destinació, directrius de la traça, amplada,...) S'admeten petits ajustos del traçat amb la finalitat 
d'adequar-se millor a la topografia, de respectar elements de valor singular (patrimoni vegetal, cultural,...) 
de reduir l'impacte en el paisatge i de millorar cruïlles o nusos.  
 
4. Les noves línies aèries o soterrades de transport de matèria o d’energia que hagin de creuar el sòl no 
urbanitzable s'ordenaran conjuntament amb les existents. Sempre que sigui tècnicament i 
econòmicament viable, en l’obertura de camins i l’estesa de xarxes d’infraestructura s’han d'aprofitar els 
canals de pas i els corredors existents i seguir les actuals vies de comunicació de manera que es 
mantingui la unitat de les explotacions sense fragmentar els camps, procurant ocupar aquells terrenys 
que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del territori.  
  
5. En l'obertura d'un nou camí en zona forestal, d’acord amb la regulació sectorial no es pot superar els 4 
m d'amplada ni un pendent del 10%, excepte en el cas de situacions singulars degudament justificades. 
 
6. Els poders públics han de promoure una xarxa de camins paisatgístics i de miradors accessibles a 
peu o amb vehicles que permetin una suficient percepció dels valors paisatgístics del territori.  
 
7. Cal vetllar perquè les infraestructures viàries definides com a itineraris paisatgístics mantinguin 
obertes les perspectives al paisatge i evitin la construcció en les parcel·les agrícoles de tancaments, 
tanques, edificacions o elements opacs que limitin el camp visual o desfigurin les panoràmiques. També 
cal evitar l’artificialització innecessària d’aquests espais. 
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Article 192.    Vegetació, fonts i masses d’aigua 
1. Es potenciarà la vegetació de ribera al llarg dels torrents i les rieres. Les masses boscoses 
consolidades i aquelles àrees de vegetació singular (arbres aïllats) existents en el sòl no urbanitzable es 
consideren elements naturals que cal protegir. Amb aquesta finalitat, no es podran autoritzar en aquestes 
àrees edificacions, instal·lacions i explotacions agrícoles que puguin perjudicar les seves condicions 
naturals.  
 
2. Les fonts localitzades en espais no edificats en sòl no urbanitzable mantindran una protecció 
urbanística radial de 50m. A l’interior del cercle definit no s’admet cap tipus de construcció a excepció de 
les obres de millora de la font.  
 
3. Si no hi ha un pla especial urbanístic amb objectiu d’ordenació del paisatge que justificadament 
estableixi altres condicions més permissives, les edificacions que poguessin autoritzar-se en sòl no 
urbanitzable s’han de separar com a mínim una distància de 100 metres de les zones fluvials de rius i 
rieres i dels llacs, estanys i pantans, sense perjudici del compliment de les disposicions de la planificació 
hidràulica. 
 
4. L’Ajuntament podrà regular mitjançant ordenança el llistat d’espècies prohibides d’acord als actuals 
coneixement científics sobre l’ecologia de les poblacions de flora al·lòctona invasora. 

Article 193.     Normes relatives als residus 
1. En general es prohibeix la deposició o descarrega de residus en terrenys que no hagin estat 
prèviament autoritzats per l’Ajuntament.  
 
 
2. Les aigües residuals de les edificacions disseminades al sòl no urbanitzable s’han de tractar 
prèviament a l’abocament mitjançant sistemes de depuració adequats:  
 

- Connexió a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un col·lector territorial 
proper. 

 
- Depuració mitjançant sistemes biològics, preferentment de filtres biològics o llacunatges amb 

vegetació, utilitzant línies de tractament que suposin un consum energètic i una producció de 
fangs mínims quan es tracti de conjunts d’edificacions situades en sòl rural. 

 
- Depuració mitjançant foses sèptiques amb les característiques tècniques necessàries per 

assegurar la deguda estanqueïtat i el sistema adient de gestió dels residus, quan no sigui 
possible cap dels dos supòsits anteriors. 

 

Article 194.     Paisatge i edificacions aïllades.  
1. Les Directrius del paisatge del Pla territorial de les comarques gironines, que contenen els objectius 
de qualitat paisatgística definits en el catàleg de paisatge d’aquest àmbit, són d’aplicació directa i 
obligatòria a tots els projectes en sòl no urbanitzable, amb el grau de vinculació que es desprèn del seu 
redactat. 
 
2. Entesos el paisatge i la seva percepció social com a fenòmens evolutius i canviants al llarg del temps, 
la finalitat de les regulacions d’ordre específicament paisatgístic és propiciar que l’evolució del paisatge 
sigui harmònica amb l’evolució de la sensibilitat social, sense perjudici de fixar, amb un objectiu de 
permanència indefinida, aquells elements, paratges o pautes paisatgístiques d’especial valor patrimonial 
ja sigui per l’excel·lència estètica, el valor simbòlic o la significació econòmica. 
 
3. En tots els projectes de construccions i edificacions de nova planta en sòl no urbanitzable, així com en 
la resta de supòsits que preveuen les directrius del paisatge esmentades, cal incorporar un Estudi 
d’impacte i integració paisatgística, que haurà d’ésser informat per l’òrgan competent en matèria de 
paisatge en els supòsits que preveu el TRLU. Per a la seva valoració es prendran com a referència les 
guies d’integració paisatgística redactades per la Generalitat de Catalunya. 
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4. En relació amb les noves construccions aïllades cal tenir especialment en compte les prescripcions 
següents:  
 
a) Implantació: Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la integració 

paisatgística de la construcció, s’han d’avaluar diverses alternatives d’emplaçament i se seleccionarà 
la més adient amb relació amb el paisatge. En principi, i llevat dels casos d’estratègia de 
monumentalització, convé evitar les localitzacions a les parts centrals dels fons de vall, en punts 
focals respecte a carreteres, miradors i en indrets amb alta exposició visual. 

 
b) Perfil territorial: S’han de preservar les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i 

s’evitarà la localització d’edificacions sobre els punts prominents, els careners i les cotes més altes 
del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia d’horitzó modifiqui el perfil natural 
perceptible del paisatge. 

 
c) Proporció: Les construccions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, de 

manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària constitueixen una presència 
impròpia i desproporcionada. 

 
d) Parcel·la: La correcta inserció en el medi rural de qualsevol construcció requereix que aquesta ocupi 

la mínima part possible de la parcel·la i que la resta mantingui el caràcter d’espai rural no artificialitzat 
que ha d’actuar de coixí amb l’entorn no transformat, tot i que s’admeten les actuacions necessàries 
per donar un correcte tractament als límits de la construcció. 

 
e) Façanes i cobertes: És obligatori el tractament com a façana de tots els paraments exteriors de les 

edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials d’acabament només s’han d’utilitzar 
aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter del paisatge i no introdueixin 
contrastos estranys que en desvaloritzin la imatge dominant. 

 

Article 195.     Edificacions existents no incloses en el Catàleg de masies i cases rurals 
1. En absència d’un pla especial d’iniciativa pública que contingui la catalogació de les masies i cases 
rurals del terme municipal, la reconstrucció o rehabilitació de masies i cases rurals poden ésser 
autoritzades pel procediment que estableix l’article 48 del TRLU. La documentació, en aquest cas, ha 
d’incloure una justificació específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials 
que determinen la preservació i recuperació de l’edificació. 
 
Les construccions preexistents en sòl no urbanitzable destinades a l’ús d’habitatge, que no siguin 
incloses en el Catàleg de masies o cases rurals o no estiguin associades a explotacions rústiques, poden 
romandre sobre el territori amb l'ús esmentat, si se subjecten al règim següent: 
 

a. Si els habitatges es van implantar il·legalment i ha prescrit l'acció de restauració de la realitat 
física alterada, resten subjectes al règim de fora d'ordenació. 

 
b. Si els habitatges no es van implantar il·legalment, resten subjectes al règim de disconformitat.  

 
2. Si les edificacions de l'apartat anterior reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat, n'hi ha prou 
amb l'obtenció de la corresponent cèdula d'habitabilitat per a reprendre l'ús d'habitatge. Si hi manquen les 
condicions mínimes d'habitabilitat, les obres necessàries per a assolir-les poden ser autoritzades 
mitjançant el procediment regulat en l'article 58 del Reglament d’urbanisme, sempre que siguin 
autoritzables d'acord amb el règim de fora d'ordenació o de disconformitat que els sigui aplicable. 
 
3. Les edificacions preexistents en sòl no urbanitzable efectivament destinades a usos diferents de 
l'habitatge que no siguin admesos per la Llei d'urbanisme es regiran per les condicions següents: 
 

a. Si es van implantar il·legalment, i ha prescrit l'acció de restauració de la realitat física alterada, 
resten subjectes al règim de fora d'ordenació. 
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b. Si no es van implantar il·legalment, resten subjectes al règim de disconformitat.  
 
Els canvis d'ús en les esmentades edificacions s'han d'ajustar a les determinacions del TRLU, llevat que 
es tracti de reprendre el mateix ús concret que va ser objecte d'autorització, i estan subjectes a l'obtenció 
de llicència municipal d'acord amb el procediment que regula l'article 58 del Reglament d’Urbanisme. 
 

Article 196.     Deures dels propietaris del sòl no urbanitzable 
1. D’acord amb la legislació urbanística vigent, l’autorització d’obres i usos en sòl no urbanitzable ha de 
garantir, en tots els casos, la preservació d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la 
màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades i comporta per a la persona 
propietària els deures següents: 
 

- Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per conservar el sòl i la seva massa vegetal 
en l’estat legalment exigible o per restaurar aquest estat, en els termes previstos pels articles 
d’aquesta normativa d’aplicació a cada zona. 

 
- Costejar i, en el seu cas, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la 

construcció o l’edificació amb les xarxes generals de serveis i cedir a l’Administració competent 
aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al domini públic, quan hi 
hagi de formar part. 

 
- Costejar i, si s’escau, executar les obres i instal·lacions necessàries per donar compliment a la 

resta de condicions que exigeixi el pla especial o l’acord d’aprovació del projecte, respecte a 
l’obtenció de subministraments, assoliment de nivells de sanejament adequats o altres serveis. 

 
- Costejar i, en el seu cas, executar les mesures correctores que determini un pla especial o l’acord 

d’aprovació del projecte, per tal d’evitar la fragmentació d’espais agraris i l’afectació greu a les 
explotacions agràries i alhora minimitzar els efectes de les edificacions i llurs usos, accessos i 
serveis sobre la qualitat del paisatge. 
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Capítol 4. PLANS ESPECIALS EN SÒL NO URBANITZABLE  
 

Article 197. Tipus, objecte i naturalesa dels diferents plans especials  
 
Aquest POUM delimita un Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable, el PEU-2, la Plana de Port 
Lligat, que establirà les condicions d’edificació que han de tenir especialment en compte l’harmonització 
amb l’entorn. 
 
L’objectiu és el de preservar aquest paratge natural 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.   
 
La urbanització de l’accés i –sobretot- de les zones d’aparcament s’ha de projectar amb materials tous i  
permeables, propis del lloc, de manera que conjugui la funcionalitat en els moments de major afluència 
de vehicles amb el manteniment dels valors de l’espai no urbanitzat en absència d’aquests. S’hi ha de 
comptar amb enjardinament, ha de ser de caràcter no ornamental, amb espècies vegetals i patrons de 
plantació similars als del paisatge natural de l’entorn. Si cal il·luminació, serà la mínima imprescindible 
per garantir la seguretat. 
 
El sostre màxim admissible per a ús d’equipaments i serveis relacionats amb Portlligat, incloent els 
residencials en la modalitat de casa de colònies o alberg de joventut, no superarà els 500 m2. Les 
edificacions seran de planta baixa i integrades en el terreny. 
 
 

Article 198. PEU -2 La Plana de Port Lligat 
 
PEU- 2 La Plana de Port Lligat  POUM Cadaqués
Sòl no urbanitzable

1. Àmbit

Superfície 48.666m2

2. Objectius

Al nord-est del nucli. Comprèn els sòls més planers de la riera de Port Lligat Limita a nord amb la ctra. De
Portlligat, a est amb una zona d'equipaments i cases aÏllades provinents desl sector desenvolupat de
Portlligat, a sud amb la platja i a oest amb l'hotel i el sector de Quatre camins sud. 

Protegir el paratge de Por Lligat i el seu entorn, i preveure una zona d'aparcament lligada amb l'accés des de 
la carretera a Port Lligat, així com altres usos i activitats que no malmetin el paratge.
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TÍTOL IX . ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS  
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Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS DELS PARÀMETRES 
URBANÍSTICS  

Article 199.     Estructura dels paràmetres urbanístics 
1. Els paràmetres urbanístics tenen dues naturaleses diferents: 
 

a. Els paràmetres d’ordenació són paràmetres de components físiques, formals i de mesura sobre 
el territori, per a l’ordenació urbanística d’àmbits a desenvolupar, o per a l’ordenació del sòl, vol i 
subsòl associats a una qualificació urbanística. 

 
b. Els paràmetres d’ús són paràmetres que regulen i relacionen les funcions de l’home amb els 

diversos elements i àmbits del territori, i s’associen a un àmbit de planejament o a una 
qualificació urbanística. 

 
2. Els paràmetres d’ordenació es defineixen i regulen en el següent capítol 2 i s’estructuren en quatre 
seccions: 

- La primera són els paràmetres per  a l’ordenació dels sectors i la gestió dels polígons, 
- Les altres tres seccions són els paràmetres per a l’ordenació de la qualificació urbanística, referits 

als tres elements bàsics que configuren els teixits urbans: la parcel·la, el carrer i l’edificació. 
 
Secció 1: Paràmetres referits als sectors i polígons. 
Són els paràmetres determinants per a l’elaboració del projecte urbanístic del planejament derivat i per 
l’elaboració del projecte de gestió corresponent als polígons d’actuació urbanística, estiguin delimitats 
directament en el sòl urbà o a partir de l’elaboració de planejament derivat. 
 
Secció 2: Paràmetres referits a la parcel·la, segons tres subseccions: 
 

- Ss 1: paràmetres propis de la parcel·la, comuns per a totes les zones 
- Ss 2: paràmetres d’edificació referits a la parcel·la, comuns per a totes les zones 
- Ss 3: paràmetres en relació a la parcel·la, per a les zones on l’edificació es situa en relació a la 

parcel·la o conjunt de parcel·les o illa, si s’escau. 
 
Secció 3: Paràmetres referits al carrer, segons dues subseccions: 
 

- Ss 1: paràmetres propis del carrer, són els paràmetres del sistema viari que es poden relacionar 
amb l’edificació. 

- Ss 2: paràmetres en relació al carrer, són els paràmetres d’ordenació de l’edificació per a les 
zones on aquesta es situa en relació a l’alineació del vial. 

 
Secció 4: Paràmetres referits a l’edifici. 
Són els paràmetres propis de l’edifici i comuns a tots els tipus d’edificació i zones. La regulació de la 
situació de la planta baixa i de les alçades màximes en relació al seu punt d’aplicació, són els únics 
paràmetres que es regulen diferent atenent si l’edificació es situa en relació al carrer o en relació a la 
parcel·la (o illa), i alhora també s’estableixen criteris unitaris.  
 
Els paràmetres d’ús es defineixen i es regulen en el capítol 3. 

Article 200.     Relació entre els paràmetres, el tipus i la zona urbanística 
1. Als efectes de relacionar els paràmetres d’ordenació amb les zones urbanístiques, s’estableixen tres 
tipus bàsics d’edificació, basats en la seva morfologia bàsica o pròpia de l’edificació: 

- L’edificació situada en relació al vial, on l’alineació de l’edificació té relació amb l’alineació del via, 
i, per tant , en general són ordenacions volumètriques definides en el planejament. 

- L’edificació situada en relació a la parcel·la, són edificacions aïllades amb condicions de situació 
respecte als límits de parcel·la, amb ordenacions volumètriques definides o flexibles segons cada 
planejament. 

- L’edificació situada en relació a l’illa o part d’aquesta, com una variant de l’anterior amb gran 
parcel·la i amb un tipus d’edificació singular condicionada per usos específics. En aquest cas, els 
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paràmetres de l’ordenació volumètrica venen regulats detalladament per un planejament derivat, 
o directament pels paràmetres bàsics d’ordenació en relació a la gran parcel·la amb ordenació 
volumètrica flexible. 

 
2. Cada zona i subzona d’aquest POUM determina quin tipus bàsic d’edificació li correspon, als efectes 
de l’aplicació dels paràmetres de caràcter general. Independentment de l’aplicació d’aquests paràmetres, 
cada zona o subzona haurà de precisar els paràmetres específics que la identifiquen i la regulen en 
relació al tipus d’ordenació volumètrica. 
 
3. En relació als tres tipus bàsics de l’edificació són d’aplicació els següents paràmetres de regulació 
general definits i regulats en el capítol 2: 
 

a. Si l’edificació es situa en relació al vial, són d’aplicació tots els paràmetres d’ordenació a excepció 
dels regulats en els articles de la subsecció 3 “paràmetres en relació a la parcel·la” de la secció 2. 

 
b. Si l’edificació es situa en relació a la parcel·la, són d’aplicació tots els paràmetres d’ordenació a 

excepció dels regulats en els articles de la subsecció 2 “paràmetres en relació al carrer” de la 
secció 3. 

 
c. Si l’edificació es situa en relació a l’illa: 

- en el cas que no hi hagi planejament derivat, en general, són d’aplicació els de l’apartat 
“b”, i en el cas que alguna edificació s’alinei al vial els de l’apartat “a”. 

 
- en el cas que hi hagi una ordenació volumètrica precisa el planejament derivat serà el 

que determinarà quins paràmetres són d’aplicació. 
 
4. Les definicions i regulacions de caràcter general dels paràmetres d’ordenació i ús que aquest POUM 
determina són aplicables tant al planejament de desenvolupament -derivat o modificació del planejament 
general- com en els projectes sotmesos a llicència urbanística. 

Article 201.     Jerarquia dels paràmetres urbanístics 
Als efectes del desenvolupament i aplicació d’aquest POUM, i d’una millor gestió i seguretat jurídica, 
d’acord amb el que determina el TRLU, s’estableixen tres rangs en la jerarquia dels paràmetres 
urbanístics: 
 

a. Paràmetres bàsics, vinculats a l’aprofitament urbanístic que el planejament determina en 
cada àmbit del territori municipal, d’acord amb l’art. 37 del TRLU, i a la posició i dimensionat 
dels sistemes urbanístics públics. 

 
b. Paràmetres propis de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica del planejament, 

vinculats a l’ordenació urbanística de les zones i als seus paràmetres associats. 
 

c. Paràmetres propis de l’edifici, a concretar en el tràmit de la llicència urbanística a partir de la 
regulació definida en l’articulat corresponent a aquests paràmetres. 

Article 202.     Paràmetres basics d’un POUM 
1. Els paràmetres bàsics d’un POUM, són els que es relacionen directament amb l’aprofitament 
urbanístic i el model de l’ordenació urbanística vinculada als sistemes públics, d’acord amb el que 
determinen els articles 37 i 70.4 del TRLU. 
 
2. Es consideren paràmetres bàsics del POUM els següents: 

- El percentatge mínim global dels sistemes públics i l’específic dels espais lliures dels sectors, 
admetent ajustos en el sistema viari i equipaments des d’una projecció adequada dels interessos 
públics en el planejament derivat. 

- La posició i dimensionat dels espais lliures, equipaments i sistemes generals de comunicacions. 
- El sostre edificable màxim d’una parcel·la o àmbit de planejament. 
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- La intensitat d’ús associada al nombre màxim d’habitatges o d’establiments d’una parcel·la o 
àmbit de planejament. 

- Els usos dominants i incompatibles d’una parcel·la o àmbit de planejament. 
- Els paràmetres d’una zona urbanística regulats per la normativa del POUM. 
- Els paràmetres de l’ordenació detallada del sòl urbà d’aquest POUM corresponents a les zones 

dels teixits històrics i tradicionals. 
 
3. La modificació dels paràmetres bàsics definits en aquest POUM comporta la seva modificació puntual. 
D’acord amb el TRLU (art. 37 i 70.4), les variacions del model urbanístic en un àmbit de planejament, 
d’una zona bàsica de sòl urbà o el seu tipus d’ordenació, dels sistemes generals i de les càrregues 
urbanístiques d’un àmbit o parcel·la, requereixen també la modificació puntual del POUM. 

Article 203.     Paràmetres de l’ordenació detallada i volumètrica 
1. Els paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica són els propis associats a la 
qualificació urbanística del sòl urbà del POUM o d’un planejament derivat. 
 
2. Es consideren paràmetres de l’ordenació urbanística detallada i volumètrica els següents: 

- Alineacions dels vials que no formen part de la xarxa viària bàsica del municipi, i els ajustos de 
les delimitacions dels diferents sistemes públics sense variació de la posició i dimensionat. 

- Alineació de l’edificació en relació al vial o regulats dins d’una zona. 
- Ocupació màxima de la parcel·la, en % o amb perímetre definit en planta. 
- Espai lliure de parcel·la, dibuixat o resultant segons la regulació de paràmetres. 
- El nombre de plantes màxim i paràmetres associats a cada tipus de planta amb la 

correspondència de l’alçada màxima i punt d’aplicació i, si s’escau, en el cas de volumetria 
definida pel planejament derivat, la posició altimètrica de cada planta en relació al pendent del 
carrer. 

- Fondària edificable màxima, patis d’illa i patis davanter i posterior, fronts principals i secundaris. 
- Edificació principal i edificació auxiliar. 
- Envolvent màxima d’un edifici, resultat d’aplicar els anteriors paràmetres. 

 
3. En general, els paràmetres de l’ordenació detallada i volumètrica es poden modificar amb un 
planejament derivat (art. 70.4 TRLU) si no es modifiquen els paràmetres i condicions bàsiques del POUM 
i a criteri final de l’òrgan competent en matèria urbanística. 

Article 204.     Tipus d’ordenació de l’edificació 
1. L’edificació es regula en la normativa mitjançant disposicions d’aplicació general i altres d’específiques 
que determinen els paràmetres urbanístics, les condicions de l’edificació i els usos o activitats permesos 
en cada zona. 
 
2. El tipus d’ordenació de l’edificació es defineix per la seva posició relativa respecte al carrer o la 
parcel·la. Es distingeixen les ordenacions d’edificació següents: 
 
a) Edificació alineada a vial: 
 

1. Correspon a una edificació de volumetria fixa i tipologia entre mitgeres, on l’alineació del pla de 
façana és coincident o paral·lel amb els límits de la vialitat pública.  

 
2. Es regula mitjançant els paràmetres bàsics següents: fondària edificable, front mínim de parcel·la 

(façana), nombre màxim de plantes, alçada reguladora màxima i alçada total màxima referida a la 
rasant del carrer o a l’espai lliure interior. La concreció numèrica d’aquests paràmetres s’estableix 
en la regulació especifica de cada zona. 

 
3. Aquest tipus d’ordenació és pròpia de les qualificacions de nucli antic (clau 1), urbà tradicional 

(clau 2), illa tancada, (clau 3),  illa oberta (clau 4),  cases agrupades (clau 5) i industrial (clau 7).   
 
b) Edificació aïllada: 
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1. Correspon a una edificació de volumetria especifica en relació amb la forma i la superfície de la 
parcel·la.  

 
2. Es regula fonamentalment per l’índex d’edificabilitat, nombre màxim de plantes, alçada 

d’edificació màxima, alçada aparent màxima, l’ocupació màxima de la parcel·la i distàncies de 
separació mínimes als límits de parcel·la, paràmetres que, en conjunt, determinen les condicions 
que ha de complir l'edificació a l'interior de la parcel·la. La concreció numèrica d’aquests 
paràmetres s'estableix en la regulació específica de cada zona 

 
3. Aquest tipus d’ordenació és pròpia de la qualificació de cases aïllades (clau 6).  

 
c) Ordenació específica: 
 

1. Correspon a una ordenació de volumetria flexible que permet edificacions singulars.  
 

2. Resulta d’aplicar un sostre edificable i unes condicions d’edificació i permet reconèixer 
volumetries existents ja definides. L’edificació segons volumetria específica es regula, depenent 
de la seva localització, de la manera següent: 

 
- Pel que disposa les ordenacions d’illa aprovades amb anterioritat a aquest POUM.   

 
- Pel sostre edificable i les condicions de l’edificació següents: nombre màxim de plantes, alçada 

reguladora màxima, alçada aparent màxima, ocupació màxima de la parcel·la i distàncies de 
separació mínimes als límits de parcel·la. 

 
3. Aquest tipus d’ordenació s’aplica a la qualificació de cases aïllades (clau 6*) i hoteler (clau 8).  

Article 205.     Tipus de regulació volumètrica en el planejament urbanístic 
Els paràmetres de l’ordenació volumètrica d’una edificació estan vinculats a una qualificació urbanística i 
poden estar definits mitjançant: 

- les condicions d’ordenació volumètrica detallades en els plànols d’ordenació i completats amb la 
regulació dels paràmetres aplicables a cada zona, o 

- directament només a partir dels paràmetres alfanumèrics regulats en aquesta normativa 
urbanística.  

Article 206.     Paràmetres propis d’un edifici 
1. Els paràmetres propis d’un edifici són els que es concreten en el projecte arquitectònic, en el moment 
de la concessió de la llicència urbanística, i es regulen en les normes urbanístiques. 
 
2. Es consideren paràmetres propis d’un edifici els següents: 

- El sostre d’un edifici, el qual es calcula sobre un projecte per comprovar que no sobrepassi el 
sostre edificable màxim d’una parcel·la. 

- La façana d’un edifici, que el projecte arquitectònic formalitzarà. 
- Els cossos sortints oberts i tancats que concreti el projecte. 
- El volum resultant final d’un edifici, diferent de l’envoltant màxima d’un edifici. 
- Els espais oberts d’un edifici que concreti el projecte. 
- Els patis de llum, que concreti el projecte. 
- Els patis de ventilació. 
- Els elements sortints i tècnics d’un edifici. 
Es consideren paràmetres relacionats i simultanis a l’edificació: 
- Les  modificacions de la topografia en una parcel·la (vinculat a la llicència d’edificació) 
- Les tanques a espai públic i entre veïns (complement de l’edifici en la llicència) 

 
3. El planejament urbanístic general o derivat pot introduir marges de flexibilitat suficientment reglats per 
la concessió de la llicència urbanística, d’acord amb el següent: 

- Condicions gràfiques de flexibilitat o d’obligatorietat en els plànols d’ordenació. 
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- Marges de flexibilitat regulats en la normativa de la zona o subzona sobre la variació d’algun 
paràmetre de l’ordenació volumètrica (art. 58.3 i 65.2.d del TRLU) sense alterar els paràmetres 
bàsics vinculats a l’aprofitament de la zona o subzona. 

Article 207.     Criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
1. Els edificis de nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga edificació i els resultants 
d’obres de gran rehabilitació atendran als criteris ambientals i d’ecoeficiència establerts en el Decret 
21/2006 de 14 de febrer de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 
i d’ecoeficiència en els edificis, o la normativa sectorial posterior que la desenvolupi o substitueixi. 
 
2. Altrament les construccions s’adaptaran als criteris establerts en la normativa d’aquest POUM. 
 
3. En general la nova construcció, la rehabilitació o renovació dels edificis s’ajustaran als criteris 
següents: 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua 
- regulació sobre les xarxes de sanejament de pluvials i residuals 
- regulació sobre mecanismes economitzadors d’aigua 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia 
- regulació sobre els tancaments de les edificacions i el seu comportament climàtic 
- regulacions sobre la producció de l’energia en els edificis 
- regulacions sobre l’orientació de les edificacions 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius 
- regulacions sobre els sistemes constructius de les edificacions 
- regulacions sobre la ventilació i transmitància tèrmica dels edificis 
- regulacions sobre el tractament de les aigües pluvials 
- regulacions sobre els tancaments exteriors 
- regulacions generals sobre materials i sistemes constructius 

- Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus 
- regulacions la separació fraccionada del residu: Envasos lleugers, matèria orgànica, 

vidre, paper-cartró i rebuig 
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Capítol 2. ELS PARÀMETRES D’ORDENACIÓ 

Secció 4. Paràmetres referits als sectors i polígons  

Article 208.     Superfície del sector i del polígon 
1. És la superfície de sòl de cada sector de planejament derivat o polígon d’actuació urbanística que el 
POUM delimita en els plànols d’ordenació. 
 
2. La superfície del sector o del polígon s’especifica en les normes urbanístiques o annexos normatius. 
La superfície del sector pot ajustar-se en la formulació del planejament derivat i, en el cas del polígon 
d’actuació urbanística, en la formulació del projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article “Ajust de límits 
en els plànols d’ordenació i de les superfícies corresponents”. 

Article 209.     Superfície computable del sector i del polígon 
1. La superfície computable d’un sector de planejament és la que s’ha de considerar als efectes de 
l’aplicació de l’índex d’edificabilitat bruta i de les intensitats dels usos. 
 
2. S’han d’excloure de la superfície computable del sector, si s’escau, el domini públic marítimo-terrestre 
i l’hidràulic. Els sistemes urbanístics executats que no es transformen ni s’integren a la funcionalitat del 
projecte urbanístic del sector, tampoc formen part de la superfície computable del sector. 
 
3. La superfície computable precisa del sector de planejament,s’establirà i es justificarà en el projecte del 
planejament derivat corresponent, i la del polígon en el projecte de reparcel·lació. 

Article 210.     Índex d’edificabilitat bruta del sector i del polígon 
1. És el quocient resultant entre el sostre edificable màxim d’un sector o polígon d’actuació urbanística i 
la seva superfície computable. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable per metres quadrats 
de sòl (m2st/m2s). 
 
2. En els sectors de planejament derivat és un paràmetre bàsic normatiu i en els polígons d’actuació 
urbanística és un índex de referència informatiu i no normatiu, ja que el sostre edificable màxim del 
polígon es determina a partir de l’ordenació establerta pel planejament. 

Article 211.     Sostre edificable màxim del sector i del polígon  
1. És la superfície màxima de sostre edificable en un sector de planejament o polígon d’actuació 
urbanística. S’expressa en metres quadrats de sostre edificable (m2). 
 
2. En els sectors pendents de planejament derivat és el producte entre l’índex d’edificabilitat bruta i la 
superfície computable del sector. 
 
3. En els polígons d’actuació urbanística que no provenen d’un planejament derivat, el sostre edificable 
màxim del polígon s’ha de calcular sumant els diferents sostres edificables de cada zona.  

Article 212.     Percentatges de sòl mínim de sistemes en sectors i polígons 
1. És la relació en tant per cent entre les superfícies de sòl destinades als diferents sistemes públics i la 
superfície del sector. 
 
2. En l’ordenació del planejament derivat el percentatge total mínim de sòl públic és un paràmetre bàsic i 
invariable, mentre que entre el estàndard d’equipament i vialitat es poden establir compensacions, 
sempre que es justifiqui l’ interès públic de l’ordenació i la seva vinculació als objectius normatius del 
sector. 
 
3. En el cas dels polígons d’actuació urbanística, és el tant per cent entre la superfície de sòl de 
sistemes públics definida per l’ordenació detallada en relació a la superfície del polígon i, per tant, és una 
paràmetre deductiu de referència. 
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Article 213.    Densitat màxima d’habitatges bruta 
1. És el nombre màxim d’habitatges en relació a la unitat de superfície d’un sector o polígon. S’expressa 
en nombre d’habitatges per hectàrea de sòl (hab/ha). 
 
2. En els sectors de planejament derivat, és un paràmetre bàsic normatiu i s’aplica per deduir-ne el 
nombre màxim d’habitatges del sector, que haurà de ser detallat i mesurat en cada zona del planejament. 
 
3. En els polígons d’actuació urbanística es dedueix del nombre màxim d’habitatges resultant de 
l’ordenació detallada, segons els paràmetres aplicats a cada zona. En el cas que la fitxa del polígon 
d’actuació determini aquest paràmetre, el nombre màxim d’habitatges s’ha concretar com sumatori a 
partir del corresponent a cada parcel·la del projecte de reparcel·lació, d’acord amb la regulació de cada 
zona. 
 

Secció 5. Paràmetres referits a la parcel·la 

Subsecció.1    Paràmetres propis de la parcel·la 

Article 214.     Parcel·la i illa 
1. Parcel·la és la porció de sòl, edificable o no, que constitueix o pot constituir una unitat registral de 
propietat.  
 
2. Depenent de la classe de sòl on es situa la parcel·la, pren el següent nomenclàtor: 

- Parcel·la urbana: parcel·la en sòl urbà  
- Finca inicial: parcel·la en sòl urbanitzable 
- Finca: parcel·la en sòl no urbanitzable. 

 
3. S’anomena illa al conjunt de parcel·les urbanes incloses en un mateix perímetre delimitat per les 
alineacions del vial i altres espais públics. Per aquest motiu la majoria de “paràmetres referits a la 
parcel·la” que aquestes normes regulen poden ser aplicats i considerats en l’àmbit d’una illa o part 
d’aquesta,  en el cas que  hi hagi més d’una qualificació urbanística o zona.  

Article 215.     Forma d’una parcel·la urbana: front, fons, fondària i laterals d’una 
parcel·la 

1. Front de parcel·la és el límit de la parcel·la amb el carrer. 
 
2. Fons de parcel·la és la línia contraposada a la del front. En el cas de no haver-hi paral·lelisme entre 
front i fons es considerarà com a fons la línia que geomètricament sigui assimilable. 
 
3. Fondària de parcel·la és la dimensió mitja entre front i fons, mesurada sobre un segment 
perpendicular al front. 
 
4. Laterals de parcel·la són els límits que interseccionen amb el front. 
 
5. Les parcel·lacions i reparcel·lacions no poden generar parcel·les que tinguin laterals que formin un 
angle menor de 30º amb la perpendicular al front. En el cas de dues parcel·les existents en zones 
d’edificació situades en relació al vial, que tinguin entre elles un lateral amb la condició anterior, però no 
estiguin edificades, aquestes parcel·les no tindran la condició de parcel·la mínima regulada en l’article 
següent i prèviament a la llicència urbanística per edificar hauran de regularitzar els seus límits. 

Article 216.     Parcel·la mínima 
1. És la porció de sòl mínima i indivisible que es determina en cada zona segons els paràmetres de 
superfície i les dimensions lineals de les parts del seu perímetre. A més, la parcel·la haurà de tenir 
assenyalades alineacions i rasants per ser considerada edificable. 
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2. En una parcel·lació, mai es podran generar nous volums disconformes en les parcel·les resultants, 
segons els paràmetres i condicions aplicables a cada zona, i hauran de complir els paràmetres de 
superfície, forma i perímetre que s’estableixin per a cada zona. 
 
3. Les parcel·les de superfície inferior al doble de la mínima són indivisibles i, en qualsevol cas, la 
subdivisió de parcel·les no pot donar lloc a parcel·les amb superfície i/o façana inferiors a les establertes 
com a mínimes per la normativa de la zona on estan situades.    
 
Les parcel·les mínimes, definides per a cada zona, seran indivisibles, qualitat que caldrà fer constar al 
Registre de la Propietat en el moment d’inscripció de la finca, d’acord amb el que preveu l’article 193 del 
TRLU i s’expressa en la regulació específica de cada zona. 
 
4. Com a excepció dels apartats anteriors, s’admet edificar en parcel·les de superfície i/o façana inferior 
a les fixades com a mínimes per a cada zona, quan es compleixi alguna de les condicions següents: 
 

a. Si procedeix de segregacions o divisions que constin en escriptura pública amb anterioritat a 
l’aprovació inicial del Pla General del 1986. 

 
b. Quan s’ajustin a un pla parcial aprovat i executat amb anterioritat al Pla General del 1986. 

 
c. En el cas de parcel·les existents entre altres ja construïdes o amb impossibilitat d’assolir la 

superfície i/o façana mínimes exigides. 
 

d. Parcel·les que constin en el cadastre en el moment de l’aprovació del POUM, segons el plànol 
Cadastral d’informació inclòs al planejament, sempre que no formin part d’un sector delimitat com 
a polígon d’actuació urbanística (PAU) o com a pla de millora urbana (PMU). 

 
5. S’entén per front mínim de parcel·la aquella longitud d’alineació de carrer que pertany a la mateixa 
parcel·la. 
 
Per tal d’assegurar unes mides correctes de parcel·lació, la normativa estableix un front mínim de 
parcel·la com a requisit per edificar.  
 
Quan la parcel·la doni front a dos carrers contigus, formant cantó o xamfrà, n’hi haurà prou que la 
condició de front mínim es compleixi en qualsevol dels seus fronts. 
 
En referència al front de parcel·la en l’alineació a carrer o vial, es diferencien els conceptes següents: 
 

a. En les edificacions de nova implantació (construccions en solars i les derivades del 
desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística) és obligatori ocupar tot l'ample de façana. 
La posició respecte a l'alineació de carrer és obligatòria i s'assenyala en els plànols d'ordenació. 

 
b. Quan es substitueixin les edificacions en alineació a vial és obligatori ocupar tot l'ample de la 

façana que ocupava l’anterior, no permetent-se separacions respecte les partions veïnes, excepte 
quan ho especifiqui la normativa de la zona. La posició respecte a l'alineació de carrer és 
obligatòria, d’acord amb el què s'assenyala en els plànols d'ordenació. 

 
c. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), les 

edificacions de nova implantació que es realitzin en solars o en substitució d’edificis existents es 
regularan, complementàriament, per la seva normativa específica.  

 
A més, quan les finques estiguin incloses en el Catàleg del Pla especial, qualsevol actuació 
s’haurà d’ajustar a les prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per 
a cada finca. 

 
6. S’han de respectar les servituds legalment adquirides i així inscrites al registre tal com estableix la Llei 
5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.  
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Article 217.     Terreny i pendent de la parcel·la 
1. El terreny natural d’una parcel·la és l’estat del terreny existent de la parcel·la segons la cartografia 
dels plànols de menor escala d’aquest POUM. Els pendents naturals del terreny són les diferents 
seccions del terreny natural. En el cas que el terreny hagi estat alterat anteriorment a la cartografia de 
referència, aquella parcel·la no tindrà terreny natural, i s’atendrà al que es regula en la definició de 
terreny homogeni a partir dels perfils dels terrenys veïns al límit de la parcel·la i al seu front amb el vial. 
 
2. Terreny homogeni d’una parcel·la és una superfície teòrica composada per plans triangulars que es 
generen pel traçat de les línies entre els següents punts: 

- entre les cotes de cada angle del perímetre de la parcel·la i les del punt mig de cada costat que 
formen l’angle, 

- entre cotes del punt mig de cada costat de parcel·la que siguin contigus, 
- entre cotes del punt mig de cada costat i les cotes dels punts d’intersecció de les seccions del 

terreny entre els punts mitjos de cada costat no contigu. 
Els pendents homogenis del terreny seran les diferents seccions del terreny homogeni resultant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El terreny modificat d’una parcel·la és el terreny que resulta d’aplicar els paràmetres definits per 
l’adaptació topogràfica d’una parcel·la per ser edificada, a partir dels pendents del terreny natural o 
terreny homogeni, segons a quin correspongui les cotes més baixes. 
Les seccions del terreny modificat en relació a l’edificació, en el tràmit de la llicència, són documents 
essencials per a la determinació de la posició de la planta baixa i el punt d’aplicació de les alçades 
màximes i per al còmput del sostre edificable urbanístic d’un projecte arquitectònic. 
 
4. En el cas de parcel·les, conjunt de parcel·les o illa, regulades amb edificació en relació amb el vial, el 
terreny a modificar partirà de la definició i la regulació del terreny homogeni resultant a partir dels 
pendents en els límits de l’illa i parcel·les veïnes. 

Article 218.     Solar 
1. És la parcel·la urbana apte per a l’edificació, perquè compleix els paràmetres de superfície mínima i 
de perímetre regulats en la zona, i que limita amb un vial amb alineacions i rasants definides, pavimentat 
íntegrament, amb enllumenat públic i amb els serveis bàsics definits en l’article 27.1 del TRLU, i no està 
inclosa en un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística. 
 
2. Una parcel·la pot esdevenir solar, en el procés de tramitació establert de la llicència urbanística, al 
finalitzar les obres d’urbanització que s’hagin de completar per assolir la condició de solar, 
simultàniament a la construcció de l’edificació. 
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Subsecció.2     Paràmetres d’edificació referits a la parcel·la 

Article 219.     Índex d’edificabilitat neta de parcel·la 
1. És el quocient entre el sostre edificable màxim d’una parcel·la i la seva superfície. S’expressa en 
m2st/m2s. 
 
2. En la regulació urbanística del POUM aquest índex s’usa per a les zones que es regulen amb 
condicions de volumetria especifica i en tipus d’edificacions situades en relació amb la parcel·la o en 
relació amb la illa. 

Article 220.     Sostre edificable màxim de la parcel·la 
1. El sostre edificable màxim de la parcel·la és la superfície de sostre que pot assolir l’edificació d’una 
parcel·la, com a resultat d’aplicar els paràmetres urbanístics segons la regulació de cada zona. 
S’expressa en metres quadrats de sostre (m2st). 
 
2. El sostre edificable màxim d’una parcel·la es determina, en les diferents zones del planejament de 
dues maneres: 
 

- Directament amb les unitats de m2 de sostre edificable màxim adjudicats a una parcel·la, o deduït 
de l’índex d’edificabilitat neta, que es calcula multiplicant la superfície de la parcel·la per aquest 
índex. 

 
- A partir de l’ordenació detallada del planejament que es regula segons volumetria definida, sigui 

una edificació situada en relació amb el vial o una edificació situada en relació amb la parcel·la o 
illa. En aquest cas, el sostre edificable màxim de la parcel·la es calcula a partir de la planta 
geomètrica definida i el nombre de plantes. 
El sostre corresponent a les plantes sotacoberta i edificacions auxiliars en el pati d’illa o espais 
lliures de la parcel·la, en cas que les normes de la zona definida en el planejament les admeti, 
computaran com a sostre edificable de la parcel·la, però no als efectes del càlcul del nombre 
màxim d’habitatges o d’establiments d’una parcel·la. 

 
3. En relació als usos, el planejament pot regular percentatges màxims o mínims del sostre edificable o 
directament amb unitats de m2, per destinar-lo a diferents usos. 
 
Quan el planejament que admeti o prevegi usos principals de caràcter col·lectiu i d’accessibilitat pública 
en planta soterrani, aquesta haurà de computar com a sostre edificable. 
 
4. El sostre edificable màxim de parcel·la és el paràmetre que cal aplicar en els documents d’ordenació, 
gestió i execució del planejament urbanístic següents: 

- En el càlcul d’un planejament derivat per a la comprovació de no sobrepassar el sostre edificable 
màxim del sector, a partir del sostre edificable de la parcel·la en cada àmbit de zona, i segons els 
usos principals admesos en cada cas. 

- En el càlcul del sostre edificable màxim d’un àmbit amb ordenació detallada en sòl urbà, en el cas 
que s’opti per la seva reordenació mitjançant un pla de millora urbana o una modificació del 
planejament general, tenint en compte els usos inicials i la seva intensitat. Als efectes del sostre 
corresponent a la planta sotacoberta i al pati d’illa inicials, aquests no computen per deduir-ne el 
nombre màxim d’habitatges ni per resituar-lo amb un major aprofitament. 

- En el càlcul del sostre edificable màxim d’un polígon d’actuació urbanística que resulta de 
l’ordenació detallada del planejament, tenint en compte els usos definits o admesos pel 
planejament, i amb els mateixos criteris que l’apartat anterior. 

- En l’adjudicació del sostre edificable màxim d’una parcel·la en un projecte de reparcel·lació, 
d’acord amb el planejament que li correspongui, tenint en compte els usos i l’aprofitament del 
subsòl, per a la seva correcte inscripció registral. 

- En el tràmit de la concreció de volums en la llicència urbanística, d’acord amb l’article 252 del 
RLU, en el cas que s’estableixin o es regulin marges de flexibilitat volumètrica. 
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- En el tràmit d’una llicència quan hi ha volums disconformes i s’ha de calcular el sostre de 
l’edificació existent en tota la parcel·la i el sostre màxim de la parcel·la que li adjudica el 
planejament d’aplicació, per tal de no sobrepassar-lo. 

 

Article 221.     Nombre màxim d’habitatges per parcel·la 
1. És el nombre màxim d’habitatges que es permet construir en una parcel·la. 
 
2. El nombre màxim d’habitatges per parcel·la, segons la tipologia edificatòria de cada zona, es pot 
determinar de les maneres següents: 

- Dividint el sostre edificable màxim de parcel·la per la ràtio de la superfície de sostre per habitatge. 
- Establint, en la zona corresponent, el nombre absolut màxim d’habitatges en cada parcel·la, bé 

sigui directament, o bé en funció de les condicions d’ordenació o tipologia de l’edificació. 
 
3. En el cas que el nombre màxim d’habitatges d’una parcel·la es dedueixi a partir del sostre edificable 
màxim de la parcel·la, s’han excloure les superfícies corresponents a usos no residencials, l’admesa en 
el pati d’illa i la de la planta sotacoberta, si s’escauen, i el sostre resultant es divideix pels mòduls de 
metres quadrats construïts establerts per habitatge, depenent del tipus del règim d’habitatge públic 
protegit, concertat o lliure. 

Article 222.     Densitat màxima d’habitatges 
1. En el sòl urbà consolidat i tipologia plurifamiliar, la densitat màxima tindrà com a promig 100m2 per 
habitatge, incloent en aquest còmput les superfícies ocupades per escales i patis interiors de ventilació. 
Del nombre d’entitats que resulti es desestimarà la fracció decimal igual o superior a cinc dècimes i si la 
fracció fos superior el nombre d’habitatges s’incrementarà en una unitat. 
 
En cas de reforma, rehabilitació, millores o remodelació d’edificacions, es respectarà el nombre d’entitats 
existents, encara que se superin els criteris anteriors, sempre que compleixin la normativa d’habitabilitat. 
 
2.  En les parcel·les de cases unifamiliar aïllades, únicament s’admetrà la construcció d’un habitatge aïllat 
per parcel·la, restant, per tant, prohibit la construcció sobre una única parcel·la de varies edificacions 
unifamiliars, aïllades o agrupades, en règim de condomini o copropietat o propietat horitzontal. 

Article 223.     Ocupació màxima de parcel·la 
1. L’ocupació màxima d’una parcel·la és la superfície màxima que pot ocupar l’edificació, encloent-hi la 
projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l'edificació, inclosos els soterranis i els 
cossos sortints. S’expressa com un percentatge (%) en la regulació de cada zona del sòl urbà. 
 
2. L’ocupació s’amida per la projecció ortogonal sobre un pla horitzontal de tot el volum de l’edificació, 
inclosos els cossos volats tancats; els cossos semitancats o oberts computaran al 50% de la seva 
superfície. 
 
3. Les plantes soterrani resultants d’excavació o anivellament no poden superar l’ocupació màxima de la 
parcel·la en el cas d’edificacions aïllades, a excepció dels accessos que, en tot cas, no ocuparan més del 
15% de la superfície lliure no edificada. 
 
4. L’ocupació màxima permesa per a l’edificació auxiliar solament s’aplica a les zones d’edificació 
aïllada, està regulada també per un percentatge (%) aplicable a la superfície del solar i pels paràmetres 
que estableixi cada zona del sòl urbà o, en el seu cas, els planejaments parcials que desenvolupin 
sectors urbanitzables.  La construcció auxiliar ha de reunir les mateixes característiques que la principal i 
pot destinar-se a l’ús de garatge, traster, instal·lacions, bodega, rebost, safareig, hivernacle, etc. al servei 
de l’edifici principal. 
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Subsecció.3    Paràmetres en relació amb la parcel·la 

Article 224.     Espai lliure de parcel·la 
1. L’espai lliure de la parcel·la és l’espai no ocupat per l’edificació resultant, principal i auxiliar, a partir 
d’aplicar els paràmetres corresponents a cada zona. 
 
2. Aquests terrenys lliures d'edificació es destinen generalment a patis o jardins privats vinculats a les 
edificacions i no poden ésser objecte, en superfície, de cap altre aprofitament que no sigui el 
corresponent a espais lliures al servei dels edificis o, en el cas de cases aïllades, al servei de l'edificació 
principal de la parcel·la o a edificacions auxiliars.  
 
3. Segons la zona es distingeixen de la resta del conjunt edificat i es representen en els plànols 
d’ordenació amb la nomenclatura de no edificat (NE). En aquests espais es poden produir els accessos, 
es poden pavimentar preferentment amb materials permeables i es poden enjardinar, si escau, amb 
vegetació autòctona o climàticament adaptada i no al·lòctona ni  invasora, per minimitzar el consum 
d’aigua. 
 
En l’espai no edificat es permet la instal·lació de piscines, pistes de tenis o frontons i la col·locació 
d’elements desmuntables com pèrgoles, sempre que s’adaptin a les condicions estètiques generals, 
segueixin els criteris de les solucions tradicionals i no es tanquin amb material fixos en cap dels seus 
paraments verticals. S’ha de dissenyar amb criteris d’integració paisatgística, estalvi energètic i 
minimització de la contaminació visual, acústica i lumínica. En tots els casos, serà necessari sol·licitar la 
corresponent llicències d’obres municipal i justificar la seva necessitat i conveniència, la seva ubicació, 
volum i impacte paisatgístic. 
 
Cal respectar al màxim la topografia existent i mantenir, sempre que sigui possible, els elements de valor 
com són murs de pedra seca, bancals, barraques de vinya o altres elements d’interès i minimitzar la 
construcció de tanques visualment impermeables.  
 
4. Es posarà especial atenció en els elements de frontera entre l’espai públic i el privat, com són les 
tanques i murs, que hauran de seguir les determinacions que s’especifiquen en els paràmetres 
urbanístics d’aquesta normativa.  
 
Les edificacions privades, com les públiques, s’han de dissenyar amb criteris d’eficàcia, qualitat, 
sostenibilitat i integració paisatgística i prioritzar la utilització de la energia renovable.  
 
5. Els propietaris de dues o més parcel·les contigües poden establir la mancomunitat d’aquests espais 
lliures, d’acord amb la normativa específica de la zona. En aquest supòsit, s’eliminaran les partions o 
tanques entre finques i se subjectaran als requisits formals establerts per als patis mancomunats. 
 
6. Els propietaris podran cedir gratuïtament al municipi el sòl lliure d’edificació i l’Ajuntament es reservarà 
el dret a acceptar-lo, en funció de raons d’interès públic, social o comunitari. La cessió d’aquest sòl al 
municipi comportarà el deure de conservar-lo i destinar-lo a un ús públic, per part de l’Ajuntament. 
 
7. Els espais lliures d’edificació també comprenen aquells sòls no edificables per raons paisatgístiques o 
de protecció de sistemes que també s’identifiquen amb la clau (NE) en els plànols d’ordenació, computen 
als efectes d’aprofitament i densitat i poden mantenir la titularitat i l’ús existent però, en aquest cas, no 
s’admet cap tipus d’instal·lació.  
 

Article 225.     Separacions mínimes i fixes als límits de la parcel·la i entre edificacions 
1. Les separacions mínimes als límits de parcel·la són les distàncies mínimes a que poden situar-se les 
façanes de les edificacions, inclosos els cossos sortints i també els soterranis, respecte als límits del 
front, laterals i fons de la parcel·la. 
 
2. La separació mínima entre edificacions dins d’una mateixa parcel·la, són les distàncies mínimes entre 
façanes, inclosos els cossos sortints, de les diferents edificacions possibles en la parcel·la. 
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3. La separació fixa als límits de la parcel·la i entre edificacions és la que es regula de forma precisa, en 
concepte d’alineació de l’edificació, en els plànols d’ordenació detallada del planejament. 
 
4. El perímetre regulador màxim d’edificació és el polígon configurat per les separacions mínimes o fixes, 
i defineix l’àmbit on es poden situar les noves edificacions. 
 
5. Les separacions mínimes aplicables s’estableixen en la normativa pròpia de cada zona. No obstant 
l’anterior, en determinats casos, es defineixen en el plànols d’ordenació del sòl urbà i del planejament 
derivat, condicions d’ordenació volumètrica amb línies de separacions mínimes o fixes, amb marge de 
flexibilitat o no, en relació al carrer, a la zona o a la parcel·la. 
 
6. En el cas de cases aïllades, les plantes soterrani resultants de rebaixos, anivellaments de terreny o 
excavacions han de respectar les distàncies mínimes establertes als límits de parcel·la, llevat dels 
accessos, quan aquestes es destinin a garatge.  . 
 
7. Excepcionalment, es podran ocupar aquest espai per edificacions auxiliars, quan així ho especifiqui la 
normativa particular de la zona, amb les condicions que determini.  
 
8. Allí on siguin permeses, les piscines hauran de respectar les distàncies mínimes establertes als límits 
de parcel·la, llevat de en els límits a un carrer o sistema públic on es podran reduir les distàncies a un 
mínim d’1m. 
 
9. A les parcel·les de superfície i/o façana inferior a la mínima fixada, edificables en virtut dels supòsits 
previstos a l’apartat 4 de l’article 214, que es justifiqui la impossibilitat d’edificar amb les separacions als 
límits de parcel·la establerts, s’autoritzarà disminucions d’aquestes separacions, sempre que es redueixi 
en la mateixa proporció l’alçada de l’edificació. 
 
Excepcionalment, en aquelles parcel·les en les què el veí hagi construït fins al límit de la partió deixant 
una paret mitgera vista, es podrà adossar la construcció a aquesta mitgera sense complir la separació al 
límit de parcel·la, amb la condició que, en cap cas, es construeixi en una llargada superior a la paret 
existent ni s’origini cap nova paret mitgera vista. 

Article 226.     Modificacions de la topografia del terreny 
1. Són les modificacions de la topografia del terreny admeses, vinculades als projecte d’obres per una 
llicència urbanística d’edificació. 
 
2. Les parcel·les que tenen un pendent topogràfic igual o superior al 80% no són edificables. 
 
Les parcel·les que tenen un pendent topogràfic comprès entre el 40% i el 80% han d’aplicar una reducció 
del 25% en el percentatge d’ocupació assignat a la zona corresponent. 
 
3. En funció del tipus d’ordenació s’hauran de complir les condicions següents:  
 
a) En edificació alineada a vial: 
 

1. La separació a carrer o espai públic s’adaptarà a les definicions i regulacions de les plantes 
baixes i soterrani. 

 
2. Les illes i parcel·les limitades per carrers en pendent no tindran mai una edificabilitat o volum 

superior a aquell que els correspondria en terrenys plans. 
 
b) En edificació aïllada: 
 

1. L’edificació s’haurà de situar el les àrees amb pendents inferiors al 30%, sempre que sigui 
possible, per evitar moviments de terra que alterin la configuració natural del terreny. 

 
2. Les terrasses o plataformes que s’hagin de construir s’hauran d’integrar en el paisatge. 
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4. Es defineix com a línia teòrica de pendent natural del terreny aquella que uneix les rasants dels dos 
carrers oposats, traçada des del punt exterior del solar. Aquesta línia es prendrà com a mesura dels 
possibles murs i plataformes d’anivellament. 
 
5. Quan sigui necessari l’anivellament del terreny en terrasses, s’hauran de complir les condicions 
següents: 
 

a. No es podrà alterar el nivell natural del terreny en els límits de la parcel·la. 
 
b. No es podrà alterar el nivell natural del terreny a l’interior de la parcel·la en una franja d’un metre 

al voltant del seu perímetre.  
 

c. Les plataformes d’anivellament resultants a l’interior de la parcel·la no podran ultrapassar uns 
talussos ideals del 20% de pendent, traçats des de les cotes resultants d’incrementar o reduir les 
cotes naturals del terreny en 1,50m. (Gràfic 1) 

 
 
 
 
 
 
          
 

           
(GRÀFIC 1) 

 
 

d. Els murs d’anivellament i contenció de terres dins la parcel·la no ultrapassaran, en la part vista, 
una alçada d’1,50m i tindran un tractament a base de pedra de Cadaqués. 

 
6. Les parcel·les situades en terrenys en pendent no tindran mai una edificabilitat o volum superior a 
aquell que els correspondria en terrenys plans. Les façanes secundàries tindran els mateixos tipus 
d’acabat que la principal, encarta que corresponguin a soterranis. 

Article 227.     Tanques a espai públic i entre veïns  
1. Són els paraments verticals situats sobre els límits de la parcel·la entre espais públics o privats, que 
tenen la funció d’evitar l’accés lliure a la parcel·la. 
 
2. Les tanques de l’espai públic s’han de subjectar, en tota la seva longitud, a les alineacions i rasants. 
No obstant, poden recular per facilitar l’accés rodat o per qualsevol altre motiu justificat, sempre que es 
cedeixi el terreny sobrant a l’Ajuntament per integrar-lo a l’espai públic.  
 
3. Les tanques han de respectar les servituds de pas existents entre finques i no poden impedir ni 
obstaculitzar el trànsit pels camins o espais públics o l’accés a les platges o a qualsevol altre indret del 
terme municipal que sigui d’ús públic. 
 
4. Les tanques s’han de construir amb paret de maçoneria a base de pedra de Cadaqués però 
s’admetrà, en casos justificats, l’ús d’aquest material com a revestiment formant mur no aplacat. 
 
5. Les tanques no poden ultrapassar, en general, l’alçada d’1,20m per sobre dels quals només s’admet 
vegetació autòctona fins a una alçada de 2m, tot evitant les al·lòctones invasores. Les parets massisses 
poden ultrapassar, excepcionalment, els 1,50m quan les necessitats constructives així ho requereixin 
(murs de contenció, singularitats del terreny, etc.) i s’ha de justificar en el moment de demanar la llicència 
corresponent. 
 
6. En la zona de nucli antic (clau 1), urbà tradicional (clau 2) illa tancada (clau 3) i illa oberta (clau 4), es 
pot autoritzar la construcció de parets de tanca fins a 2m d’alçada i amb tractament arrebossat i pintat 
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color blanc Cadaqués quan resulti problemàtic o dissonant amb l’ambient de l’indret l’aplicació de 
l’apartat anterior degut a  la singularitat específica del cas. En aquestes zones, les tanques provisionals 
han de tenir el mateix tractament que les definitives. En la zona d’edificació aïllada (clau 6) no es 
permeten tanques provisionals. 
 
7. La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el sòl no urbanitzable en general, venen regulades de 
manera especifica pels articles capítol 2 del Títol VII referents al sòl no urbanitzable d’aquestes Normes. 
 

Secció 6. Paràmetres referits al carrer 

Subsecció.1     Paràmetres propis del carrer 

Article 228.     Alineació a vial 
1. L’alineació del vial és el límit entre la qualificació de sistema viari i qualsevol altre qualificació 
urbanística. 
 
2. En sòl urbà, als efectes de la regulació dels paràmetres urbanístics, el vial s’anomena carrer, i 
l’alineació del carrer és el límit en planta entre aquest i les parcel·les urbanes o espais lliures públics.  

Article 229.     Amplada del vial i carrer 
1. L’amplada del vial o carrer és la distància mínima entre les alineacions enfrontades del vial o carrer. 
 
2. L’amplada de vial és la que resulta de l’afectació real del sistema viari en el planejament urbanístic, 
als efectes d’aplicar els paràmetres relacionats amb l’edificació. En el cas d’algun desajust de precisió 
entre el planejament i una alineació consolidada, la nova edificació es situarà en relació amb l’alineació 
consolidada existent. 
 
3. En el cas d’alineacions de carrer enfrontades no paral·leles, l’amplada del vial teòrica és la mitjana de 
les amplades en un tram de carrer entre travessies. Als efectes d’aplicació de paràmetres que s’hi 
relacionin normativament, l’amplada de vial serà la distància més petita entre els fronts del tram. 

Article 230.     Rasants del vial i de l’alineació del vial 
1. La rasant del vial és la línia que fixa l’altimetria de l’eix del vial. 
 
2. La rasant de l’alineació del vial o carrer és la línia que fixa l’altimetria de l’alineació sobre el pla de la 
vorera definitivament urbanitzada. 
 

Subsecció.2     Paràmetres d’edificació en relació amb el carrer 

Article 231.     Alineació de l’edificació respecte al carrer 
1. És la posició de la línia en planta de la façana de l’edificació que se situa en relació amb el carrer, 
coincident amb l’alineació del vial o en situació reculada i paral·lela respecte d’aquesta.  
 
2. Les alineacions de les edificacions que se situen en relació amb el carrer, estan totes definides en els 
plànols d’ordenació detallada de sòl urbà o del planejament derivat. En el cas que un edifici es projecti 
respecte a l’alineació d’un vial, a partir d’una zona regulada com a de volumetria flexible, en la llicència 
urbanística, se li aplicaran els paràmetres corresponents a l’edificació en relació al vial. 

Article 232.     Front principal i front secundari 
Quan una edificació té més fronts donant a diferents carrers, aquests poden ser fronts principals o fronts 
secundaris, depenent de la determinació de la fondària edificable respecte a aquests carrers: 
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El front principal d’edificació, coincidint o retirat de la línia del front de la parcel·la, correspon a aquell al 
qual s’aplica la fondària edificable, i també els paràmetres relacionats amb el carrer, com el punt 
d’aplicació de l’alçada reguladora màxima i la situació de la planta baixa.  
 
El front secundari d’edificació, en el cas de carrers en cantonada, és quan pren caràcter de tester en la 
seva façana respecte de la façana del front principal. Amb caràcter general, en el cas de coberta 
inclinada, l’envoltant màxima es caracteritza perquè en el front secundari, la part del volum de 
sotacoberta es visualitza admetent obertures sobre el front secundari. En el cas que el carrer del front 
secundari tingui un fort pendent, la façana i el volum de l’edificació s’adaptaran al que es regula en els 
articles del capítol 2 del Títol IX.   
 
En el cas que la fondària edificable es reguli doblement i continua respecte als dos carrers en cantonada, 
els dos fronts de carrers seran principals i l’envoltant màxima de l’edifici, en cas de coberta inclinada, 
tindrà en compte l’arrencada de la coberta en tot el perímetre de la parcel·la que dóna a carrer. 

Article 233.     Fondària edificable 
1. La fondària edificable és la mesura perpendicular a l’alineació de l’edificació que se situa en relació 
amb el vial i que fixa l’alineació posterior d’aquesta edificació. Es troba indicada gràficament en els 
plànols d’ordenació en sòl urbà o, en el seu defecte, en la normativa corresponent de cada zona. 
 
2. L’espai interior que ultrapassi la fondària edificable es destinarà a: 

- espai lliure d’ús privat 

- espai lliure d’ús públic 

- espai construït en planta baixa 

Aquestes situacions queden indicades gràficament en els plànols d’ordenació.  

3. La fondària edificable en cada parcel·la només es pot sobrepassar pels cossos sortints o pels 
elements sortints, amb un vol limitat a 1,20m. 

Article 234.     Paret mitgera 
1. És la paret que se situa en els laterals i límits entre parcel·les i que s’eleva des dels fonaments a la 
coberta, encara que el seu pla s’interrompi per celoberts i patis de ventilació. 
2. Les parets mitgeres o la part d’elles que queden al descobert, un cop acabada la construcció de 
l’edifici, han de ser tractades com a façanes pel promotor o propietari de la finca, tant si són pròpies com 
si són del veí. Es prohibeix l’acabat amb envà pluvial vist.  
 
3. S’han d’evitar els efectes discordants entre edificacions situades en una mateixa illa, conjunt o entorn, 
tant pel que fa a la volumetria com pel que fa a la composició de façanes dels edificis. 

Article 235.     Pati d’illa 
1. És l’espai delimitat entre les alineacions posteriors de l’edificació definides per les diferents fondàries 

edificables màximes, i també entre els límits de l’illa en els costats on no es preveu edificació. 
 

2. En relació amb la configuració d’un pati d’illa, quan no hi hagi  planejament derivat de detall que 
justifiqui altres solucions, s’aplicaran amb caràcter general els mateixos paràmetres regulats en els 
articles 235, Terreny i pendent de la parcel.la, i 244, Modificacions de la topografia del terreny, sobre 
l’àmbit de l’illa o part d’aquest i en relació amb els seus límits, prenent de referència d’aplicació el 
terreny homogeni definit en l’article 235. 
D’acord amb l’article 244 els murs que es poden generar en l’interior de l’illa entre patis posteriors de 
parcel·les confrontants, poden ser fins a 3 metres i més diferència de cotes entre patis, es resoldrà 
amb solucions diverses segons cada cas, sobre plans inclinats no superiors a 45º, respecte del fons 
de la parcel.la confrontant. 
 

3. En qualsevol cas, l’edificació principal i la façana posterior vinculada a la cota dels pati d’illa o al pati 
posterior d’una parcel.la s’atendrà al regulat en els articles següents. 
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Article 236.     Pati davanter i posterior de la parcel.la 
1. Pati davanter de parcel.la és l’espai definit entre l’alineació de vial i la línia d’edificació, quan aquesta 
està reculada respecte de l’alineació de vial.  
 
2. Quan l’edificació admesa en el pati d’illa està adossat a la del cos principal: 

- Tindrà la mateixa alçada i rasant del forjat de planta baixa de l’edificació principal. 
- En cas que la zona admeti l’ús residencial en planta baixa, també s’admetrà aquest ús en la part 

d’ampliació situada en el pati, sense constituir un habitatge independent i amb la condició de 
mantenir les condicions d’habitabilitat. 

 
3. Les edificacions auxiliars adossades o separades de les parets veïnes, no tindran una alçada superior 
a 3 metres, tant la cota del pati on s’ubica com en relació amb el pati veí en cas de situar-se al límit 
lateral o fonc de la parcel.la. 
 
En cas que el pati del veí estigui situat a una cota més baixa, l’edificació auxiliar s’haurà de projectar de 
manera que no sobrepassi l’envolvent teòrica formada pel pla vertical situat en el límit de la parcel.la fins 
a 3 metres respecte a la cota del veí, i a partir d’aquesta alçada fins a 3 metres respecte a la cota del veí, 
i a partir d’aquesta alçada un pla inclinat a 30º. 
 
En cap cas del casos la coberta no serà transitable. 

Article 237.     Publicitat 
Mentre no es reguli mitjançant la corresponent Ordenança municipal, els rètols hauran de complir les 
condicions següents: 
 
1. Els rètols visibles des del carrer o qualsevol espai públic respectaran façanes i cobertes de l’edifici i 
hauran  de situar-se dins l’espai de les obertures exteriors, sense ultrapassar el pla de façana, o bé en el 
perímetres exterior de les obertures damunt el pla de façana, sempre que no tingui llum pròpia i la mida 
de les lletres no superi els 30 cm. 
 
Es prohibeixen expressament els rètols col·locats tipus bandera i els rètols lluminosos a base de lletres 
sobre un plafó de plàstic. 
 
2. Els tendals podran dur rètols impresos solament en el seu davant i les marquesines només en el seu 
perímetre exterior -davant i costats- en una franja no superior a 30 cm. 
 
Els tendals i marquesines d’un mateix edifici hauran de presentar idèntica tonalitat cromàtica. 
 
3. Aquestes instal·lacions necessiten llicència prèvia municipal, que podrà ser denegada motivadament 
per l’Ajuntament, en cas que la seva mida, forma, composició o tipus de reclam publicitari no es 
considerin adequats per l’impacte que produeixen. 
 
4. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), la publicitat s’haurà 
d’ajustar a les determinacions que estableixen sobre “Elements sobreposats a les façanes” els articles 
57, 67, 78, 88, 99, 111, 124 i 136 de la seva normativa, per a cada àmbit territorial (AT) i entorn de 
protecció (EP). 

Article 238.     Arbrat 
1. Per potenciar la replantació d’arbres s’estableix com a condició especial, en alguns sectors, l’obligació 
de plantar i/o mantenir l’arbrat existent dins les parcel·les edificables en una proporció mínima establerta, 
per a cada zona, en funció de les característiques de l’indret.  
 
No obstant això, quan les característiques rocoses del terreny impossibilitin la plantació d’arbres, 
s’hauran de tractar les parets exteriors de les edificacions amb pedra de Cadaqués, encara que no s’hagi 
establert normativament aquesta condició. En aquest cas, l’Ajuntament plantarà el mateix nombre 
d’arbres corresponents a les parcel·les en un espai lliure públic proper al sector, a càrrec del sol·licitant 
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de la llicència d’edificació de la parcel·la corresponent o bé, en substitució, podrà executar obres 
d’urbanització o de revegetació d’espais lliures, amb el mateix pressupost. 
 
2. Els espais destinats a l’aparcament de vehicles no es pavimentaran i s’hi plantarà arbrat. S’utilitzaran 
espècies pròpies de la zona i patrons de plantació regulars o irregulars, que els permetin mantenir un 
caràcter de bosquines i integrar-se en el sistema d’espais lliures, atenent al seu ús estacional. 
 
3. En la urbanització dels nous vials, la plantació d’arbrat es farà amb espècies climàticament adaptades 
i seguirà unes pautes de plantació no lineals que permeti una millor integració a l’entorn. 
 

Secció 7. Paràmetres referits a l’edifici 

Article 239.     Edificació principal, edificacions auxiliars i instal·lacions  
1. Les edificacions principals són aquelles que acullen els usos principals definits per la zona, i 
constitueixen el volum principal edificat de la parcel·la. 
 
2. Les edificacions auxiliars són les construccions amb sostre edificable computable, independents o 
adossades a l’edificació principal, i que acullen usos complementaris al principal. Com per exemple, 
garatges, casetes de serveis, porxos independents, coberts per usos diversos, i altres similars. 
 
3. Les instal·lacions i altres elements són les construccions al servei de les edificacions principals sense 
sostre d’aixopluc, i per tant, sense sostre edificable que computi. Com per exemple, piscines, pistes de 
tennis, frontons, barbacoes, casetes de maquinària sense accessibilitat, i altres similars.  
 
4. Les condicions de les edificacions principals i auxiliars estan regulades en cada zona i el seu sostre 
computa com a sostre edificable de la parcel·la i la seva projecció en planta com a ocupació d’una 
parcel·la.   

Article 240.     Sostre d’un edifici 
1. El sostre d’un edifici és la suma en m2 de les superfícies construïdes amb sostre de les plantes d’una 
edificació, sigui principal o auxiliar, d’acord amb els paràmetres referits a l’edifici regulats en aquestes 
normes.   
 

2. El sostre d’un edifici en el tràmit de la llicència, mai podrà superar el sostre edificable màxim d’una 
parcel·la provinent d’un paràmetre absolut o deduït de l’índex d’edificabilitat neta de la parcel·la.  
 
3. El sostre d’un edifici situat en relació amb un carrer o terreny de fort pendent, mai superarà el que 
resultaria d’edificar en un terreny pla en el tràmit de la llicència urbanística. Per tant, s’ha de justificar amb 
detall el sostre computable referent a la posició de la planta baixa, en relació amb el carrer, al pati d’illa o 
a l’espai lliure de parcel·la.   

Article 241.     Evolvent màxima d’un edifici i volum d’un edifici 
1. L’envoltant màxima d’un edifici en volumetries definides en el planejament és l’espai volumètric màxim 
format pels plans interceptats següents: 

- els de posició vertical situats sobre els límits del perímetre de l’ocupació màxima o definida en 
planta, limitats per les alçades màximes de les façanes i les mitgeres, segons es determini en els 
paràmetres de cada zona, 

- i els plans de les cobertes definides i admissibles en cada zona. 
 
2. El volum d’un edifici és el que configura el projecte arquitectònic a partir d’aplicar els paràmetres 
vinculats a l’ordenació volumètrica corresponent:  

- En el cas de volumetries definides en els plànols d’ordenació, el volum d’un edifici no 
sobrepassarà l’envoltant màxima resultant.  

- En el cas de volumetries flexibles, els paràmetres principals que condicionen el volum d’un edifici, 
són el sostre edificable màxim de la parcel·la, el nombre màxim de plantes, l’ocupació màxima de 
la parcel·la, i les distàncies mínimes de separació de l’edificació als límits de la parcel·la.  
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Article 242.     Façanes d’un edifici 
1. Les façanes d’un edifici són els plans verticals de l’edifici, incloses les parets mitgeres, resultant 
d’aplicar els paràmetres urbanístics de posició en planta de l’edificació i l’alçada reguladora corresponent, 
segons si l’edifici se situa en relació amb el vial o amb la parcel·la.  
 
2. La façana mínima d’un edifici és el paràmetre que regula la mesura mínima en planta de la línia de 
façana que es situa en relació al front de parcel·la.  
 
3. Tenen consideració de façanes tots els paraments d’un edifici visible des de qualsevol espai d’ús 
públic (carrer, plaça, espai lliure, mar, etc.) 
 
4. Les façanes d’edificis alineats a vial, que es divideixen en dues o més parts degut al pendent del 
carrer, s’han de tractar diferenciant les parts resultants, tant pel que fa la volumetria com pel que fa a la 
composició d’obertures, materials d’acabat, etc.  
 
5. L’alçada de coronament de la façana i el carener de dues edificacions contigües no poden ser 
coincidents i, per tant, s’han de diferenciar  amb un desnivell que individualitzi volumètricament cada 
unitat i eviti la sensació de continuïtat del conjunt. 
 
6. Només quan la distribució de les xarxes de telecomunicacions sigui aèria o per façana, la façana 
haurà de disposar d'un accés des de l'exterior a l'interior per a la instal·lació dels cables corresponents i 
de dimensions adequades. 
 
7. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), les noves 
intervencions que es realitzin en els àmbits territorials (AT) i entorns de protecció (EP) s’han d’ajustar a 
les determinacions que estableixen sobre “Composició de façanes” els articles 54, 64, 75, 85, 96, 108, 
121 i 133 de la seva normativa. 
 
A més, quan les finques estiguin incloses en el Catàleg del Pla especial, qualsevol actuació haurà 
d’ajustar-se a les prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per a cada finca. 

Article 243.     Nombre màxim de plantes 
1. El nombre de plantes és la quantitat de plantes que es permet construir dins de l’alçada màxima 
permesa en cada zona, que inclou la planta baixa i les plantes pis. El nombre màxim de plantes permès 
en tot el terme municipal és de tres, equivalents a planta baixa i dues plantes pis, excepte quan el plànol 
d’ordenació permeti expressament planta baixa i tres plantes pis. Es prohibeixen els àtics i sobreàtics per 
damunt del número de plantes assignat a cada zona, excepte quan el plànol d’ordenació ho admeti 
expressament. 
 
2. L’alçada màxima d’edificació s’estableix particularment en la normativa de cada zona i el nombre 
màxim de plantes s’especifica en la normativa urbanística o en els plànols d’ordenació del sòl, sens 
perjudici de la fixació d’un nombre mínim de plantes quan així ho especifiqui la normativa urbanística de 
cada zona. En color blau s’indica el número de plantes (com per exemple a planta PB +2PP equivalent a 
tres plantes). 
 
3. El nombre de plantes permès en les zones d’illa tancada (clau 3), illa oberta (clau 4) i cases agrupades 
(clau 5) s’han representat a cada illa, en els plànols d’ordenació a E:1/1000.   
 

a. En general, el nombre de plantes s’ha representat al costat del carrer de cota inferior que es pren 
com a referència, de manera que el nombre de plantes a la façana posterior sigui menor o igual 
al de la façana principal. Si el nombre de plantes s’ha representat al costat del carrer de cota 
superior, la façana posterior només pot edificar una planta de més, si el terreny ho admet pel seu 
pendent. (Gràfic 2) 

 
 
 
 



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

173

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 2) 
 
 

b. En el supòsit que, pel pendent del terreny, es generi més d’una planta en la façana posterior, el 
nombre de plantes s’ha representat en aquesta façana i, per tant,  l’alçada reguladora es prendrà 
des de la nivell natural del terreny en el punt més baix de la façana oposada a la què dona front 
al carrer, estigui l’edifici directament alineat al vial o separat per un espai lliure d’edificació 
(Gràfics 3 i 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 3) 
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(GRÀFIC 4) 
 

c. En cas que el pendent acusat del terreny obligui a escalonar l’edificació, reculant les plantes 
superiors respecte a les inferiors, el nombre de plantes s’ha representat al costat del carrer 
sempre que el carrer amb què confronta l’edifici estigui a la cota inferior (Gràfic 5); quan el carrer 
està a la cota superior, el nombre de plantes s’ha representat en la façana oposada prenent com 
a referència la cota més baixa del terreny ocupat per l’edificació (Gràfic 6). En els plànols 
d’ordenació s’ha indicat amb una línia contínua cada un dels trams on l’edifici puja o baixa una 
planta per tal adaptar-se al nivell natural del terreny. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (GRÀFIC 5)              (GRÀFIC 6) 

Article 244.     Alçada reguladora màxima d’un edifici  
1. L’alçada reguladora màxima d’un edifici és la mesura vertical sobre el pla exterior de la façana del 
front principal, des del seu punt d’aplicació fins a la intersecció del pla superior del darrer forjat, tant si és 
pla com inclinat. 
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2. L’alçada màxima d’edificació s’estableix, en funció del tipus d’ordenació, de la manera següent: 
 
a) En alineació a vial: 
 

1. Correspon a edificacions amb volumetria fixa i la seva alçada final es defineix mitjançant els 
paràmetres següents: 

 
- Alçada reguladora màxima (ARM): és l’alçada màxima que poden assolir les edificacions 

fins l’arrencada de la coberta i es mesura verticalment sobre el pla exterior de façana, 
des de la rasant del vial fins el pla horitzontal que serveix de referència al inici de la 
coberta.  

 
- Alçada total màxima (ATM): és l’alçada màxima que poden assolir les edificacions amb la 

coberta inclosa i es mesura verticalment sobre el pla exterior de façana, des de la rasant 
del vial fins la projecció horitzontal del carener. (Gràfic 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 7) 
 
 

2. Segons el nombre de plantes, s’estableixen les alçades màximes següents: 
 

Nombre de plantes   ARM  ATM 

Planta baixa    4,25 m  6,25 m 

Planta baixa + 1 planta pis  7,00 m  9,00 m 

Planta baixa + 2 plantes pis  9,00 m  10,50 m (en l’àmbit del PEUCHC) 

Planta baixa + 2 plantes pis  9,40 m  11,00 m (en àmbits exteriors al PEUCHC) 

Planta baixa + 2 plantes pis + àtic   12,15 m 13,65 m (reculada de 3m) 

Planta baixa + 3 plantes pis  12,15 m 13,65 m  

 
b) En edificació aïllada: 
 

1. Correspon a edificacions amb volumetria flexible raó per la qual els límits d’alçada s’estableixen 
per a qualsevol punt del terreny mitjançant: 

 
- Alçada d’edificació màxima (AEM): és l’alçada màxima que poden assolir les edificacions 

fins el final de la coberta i es mesura verticalment des de qualsevol punt del terreny. 
 

- Alçada aparent màxima (AAM): és un límit d’alçada que fixa el punt més alt que poden 
assolir les edificacions en l’alçat que ofereix més alçada i s’obté sumant 3,75m a l’alçada 
total màxima en aquest punt. (Gràfic 8) 
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(GRÀFIC 8) 
 
 

2. Segons el nombre de plantes, s’estableixen les alçades màximes següents: 
 

Nombre de plantes  AEM  AAM   

Planta baixa   5,00 m  8,75 m 

Planta baixa + 1 planta pis 7,50 m  11,75 m 

 
c) En volumetria específica: 
 

1. Correspon a edificacions que es caracteritzen per tenir una volumetria pròpia de l’edificació a vial 
però, en canvi, apareixen separades dels carrers com si es tractessin d’edificacions aïllades. 
Atenent aquest fet, les limitacions d’alçada s’estableixen mitjançant: 

 
- Alçada reguladora màxima (ARM): és l’alçada màxima que poden assolir les edificacions 

des del nivell natural del terreny fins l’arrencada de la coberta. 
 

- Alçada total màxima (AEM): és l’alçada màxima que poden assolir les edificacions en 
l’alçat que ofereix més alçada (Gràfic 9) 

 
 

 
 

(GRÀFIC 9) 
 

Article 245.     Regles per a la determinació d’alçades  
1. En funció del tipus d’ordenació, l’alçada màxima d’un edifici es determinarà de la manera següent: 
 
a) En edificació alineada a vial: 
 

L’alçada reguladora màxima i l’alçada total màxima, de forma general, s’amidaran en el centre de l 
façana principal i en funció del nombre de vials als que doni l’edificació: 

 
1. Edificis amb façana a una sola via: 
 

a. Si la rasant del carrer, considerat front de parcel·la, presenta una diferència de nivells entre 
l’extrem de cota més alta i el de cota més baixa inferior a 1,20m, l’alçada reguladora i l’alçada 
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total de l’edificació s’amidaran des del centre de la façana, a partir de la rasant de la voravia en 
aquest punt. (Gràfic 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 10) 
 
 

b. Si la diferència de rasants entre els extrems de cota més alta i de cota més baixa és superior a 
1,20m, la façana s’haurà de dividir en els trams que calguin per tal d’evitar-ho. A cadascun dels 
trams resultants, l’alçada reguladora i l’alçada total s’hauran d’amidar d’acord amb les regles 
anteriors, com si corresponguessin a façanes independents. Cada tram tindrà, almenys, la 
longitud indicada per a la façana mínima. En tot cas, les mides màximes quedaran regulades a 
les condicions particulars d’edificació de cada zona. (Gràfic 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 11) 
 
 
 
2. Edificis amb façana a dues o més vies que facin cantonada o xamfrà: 
 

a. Si l’alçada reguladora de l’edificació fos la mateixa a cada cara de vial, s’aplicaran les 
condicions de l’apartat anterior, operant en el conjunt de les façanes desenvolupades, com si 
fossin una sola façana. 

 
 
3. Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà i disposin de pati interior d’illa: 
 

a. L’alçada reguladora màxima i l’alçada total màxima de l’edificació s’amidaran sobre cada carrer 
com si es tractés d’edificis independents.  

 
b. El pendent del terreny en l’espai interior d’illa mai no generarà més d’una planta soterrani o més 

de 3m de diferència entre les façanes principals i posteriors, permetent-se les adaptacions del 
terreny per evitar-ho. (Gràfic 12) 
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(GRÀFIC 12) 

 
c. Els murs de contenció que s’hagin de construir per a l’adaptació del terreny seran tractats amb 

pedra de Cadaqués i no ultrapassaran una alçada vista d’1,50m. 
 
d. Quan el pati o espai interior d’illa (oberta o tancada) sigui edificable, la seva alçada no podrà 

superar, en cap punt, l’alçada de 3,50m sobre la cota natural del terreny. (Gràfic 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(GRÀFIC 13) 

 
4. Edificis amb façana a dues o més vies que no facin cantonada o xamfrà i no disposin de pati interior 
d’illa: 
 

a. Quan l’edifici tingui les façanes oposades amb front a dos carrers amb rasants a diferent nivell 
per raons del pendent topogràfic, l’alçada reguladora màxima i l’alçada total màxima s’amidaran 
des del carrer amb rasant a cota inferior. (Gràfic 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 14) 
 
S’equipararan les ribes i la punta d’en Pampa a un carrer, tal com determina l’article 59 del Pla 
especial del conjunt històric de Cadaqués. 

 
b. Si el parcel·lari estigués dividit en dues propietats que generessin dos solars o parcel·les diferents 

confrontant a carrers de rasant a diferent nivell, l’alçada reguladora màxima i l’alçada total 
màxima de l’edificació s’amidaran sobre la façana que confronta amb el carrer de rasant inferior i, 
en el solar que confronta amb el carrer de rasant superior, les alçades s’amidaran de la manera 
següent: 

 
- les que resultin com a conseqüència de prendre la referència des del carrer de cota 

inferior. 
 

- les que resultin d’aplicar el promig d’alçada dels edificis situats en el tram de carrer de 
cota superior (Gràfic 15) 
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(GRÀFIC 15) 
 
b) En edificació aïllada:  
 

L’alçada d’edificació màxima (AEM) es mesurarà verticalment des de qualsevol punt del terreny i 
defineix un límit d’alçada virtual paral·lel al pendent natural del terreny que, en cap cas, pot ser 
ultrapassat per l’edifici 

 
L’alçada aparent màxima (AAM) es mesurarà verticalment sobre el pla de façana que ofereixi major 
alçada sumant 3,75 metres a la alçada d’edificació màxima (AEM) en aquest punt i defineix un límit 
d’alçada virtual complementari de l’anterior. (Gràfic 5) 

 
c) En  volumetria específica: 
 

L’alçada reguladora màxima (ARM) es mesurarà des de la cota natural més baixa del terreny ocupat 
per l’edificació fins l’arrencada de la coberta.  
 
L’alçada total màxima (AEM) es mesurarà verticalment de de la cota més baixa del terreny ocupat 
per l’edificació en l’alçat que ofereix més alçada. 

 

 
 

(GRÀFIC 9) 
 
 

Article 246.     Planta baixa  
1. La planta baixa d’un edifici és la planta relacionada directament amb l’accés principal de l’edifici, 
situada a la cota més pròxima a la rasant del carrer o a les rasants del terreny de la parcel·la. És la 
primera planta situada sobre la planta soterrani, real o possible.  En funció del tipus d’ordenació, 
s’estableixen les condicions següents: 
 
a) En edificació alineada a vial: 
 

1. Es considera planta baixa d’un edifici aquella que té el paviment entre 0,60m per sobre i 0,60m 
per sota la rasant del vial que correspon a la parcel·la en els punts de major i menor cota, 
respectivament. Aquest criteri s’utilitzarà per a cada front de parcel·la confrontant a vial. 
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2. Quan, a conseqüència del pendent, hi hagi més d’una planta que se situï dintre dels límits 
establerts al punt anterior, s’entendrà com a planta baixa, a cada tram, la de posició inferior. No 
es permet desglossar l’alçada màxima de planta baixa en dues plantes segons les modalitats de 
semisoterrani o planta baixa i entresol.  

 
3. L’alçada lliure de la planta baixa estarà compresa entre un mínim de  2,70m i un màxim de 4m. 

(Gràfic 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(GRÀFIC 16) 
 
 

4. Es permeten altells en planta baixa quan formin part del local, no tinguin accés independent des 
de l’exterior i reuneixin les condicions següents: 

- la projecció sobre la planta baixa no podrà superar el 50% de la seva superfície  
- l’alçada lliure mínima per sobre i per sota de l’altell serà de 2,20m 
- dins l’obertura definida per l’altell sobre la planta baixa s’hi podrà inscriure un cercle de 

3m de diàmetre 
- no poden tenir finestres a façana 
 

b) En edificació aïllada: 
 

1. Es considera planta baixa aquella planta el paviment de la qual no supera, en cap punt del seu 
perímetre, la cota d’1 metre sobre del perfil  natural del terreny. (Gràfic 17). 

 
 
 
 
 
 
 

(GRÀFIC 17) 
 

2. L’alçada lliure de la planta baixa estarà compresa entre un mínim de 2,70m i un màxim de 3m. 
 
c) En Volumetria específica:   
 

1. Es considera planta baixa aquella planta el paviment de la qual no supera, en cap punt del seu 
perímetre, la cota d’1 metre sobre el perfil natural del terreny. En cas d’edificis existent, es 
reconeix la planta baixa consolidada.  

 
2. L’alçada lliure de la planta baixa estarà compresa entre 2,70m i 3m. En cas d’edificis existents, es 

respecta l’alçada lliure consolidada.  
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2. En tots els edificis de nova construcció o gran rehabilitació, per sota de la planta baixa, tant si hi ha 
planta soterrani com si no, es disposarà d'una canalització que, des d'un registre interior, permeti l'accés 
al subsòl de la via pública en un lloc conegut per assegurar l'accés actual o futur a xarxes de 
telecomunicacions en subsòl. 

Article 247. Planta soterrani 
1. Té la consideració de planta soterrani aquella planta que està per sota de la planta baixa real o 
possible. En funció del tipus d’ordenació, s’estableixen les condicions següents: 
 
b) En edificació alineada a vial: 
 

Es considera planta soterrani aquella que té la cara superior del seu forjat situada entre 0,60m per 
sobra o 0,60m per sota de la rasant del tram de vial que coincideixi amb la façana en el punt de major 
i menor cota, respectivament.  

 
Només es pot construir més d’una planta soterrani en els edificis d’ús plurifamiliar. 

 
c) En edificació aïllada: 
 

Es considera planta soterrani aquella que té la cara superior del seu forjat de sostre situada a menys 
d’un metre sobre el nivell natural del terreny, en el punt més desfavorable. Aquesta planta admet 
obertures únicament en una de les façanes de l’edificació, quan el pendent del terreny ho permeti, en 
el supòsit que l’edifici es destini a ús hoteler.  

 
En l’edificació aïllada, alineada o no a vial, es pot construir més d’una planta soterrani.  

 
d) En volumetria específica: 
 

Es considera planta soterrani aquella que té la cara superior del seu forjat de sostre situada a menys 
d’un metre sobre el nivell natural del terreny, en el punt més desfavorable. Aquesta planta admet 
obertures únicament en una de les façanes de l’edificació, quan el pendent del terreny ho permeti, en 
el supòsit que l’edifici es destini a ús hoteler.  
 
En volumetria específica, alineada o no a vial, es pot construir més d’una planta soterrani.  

 
2. La construcció de plantes soterrani queda supeditada a que aquestes  puguin desguassar a la xarxa 
de clavegueram o de pluvials, encara que sigui per mitjans mecànics.  
 
3. Les plantes soterrani poden desenvolupar-se a diferent nivell i la seva alçada lliure mínima serà de 
2,20m. 
 
4. Les plantes soterrani poden destinar-se a aparcaments, trasters, instal·lacions tècniques de l'edifici, 
magatzem, cambres cuirassades i similars i també a  usos sanitaris. No es permeten els usos 
residencials ni els que suposin permanència continuada de les persones. En edificis d’ús hoteler aquesta 
planta pot destinar-se a usos complementaris o associats a la pròpia activitat, exceptuant l’ús d’habitació. 
I restauració. 
 
L’ocupació de les plantes soterrani resultants d’excavació o anivellament, per norma general, no 
sobrepassarà l’ocupació màxima permesa en la parcel·la i respectarà la separació a límits, llevat de les 
rampes d’accés i dels casos justificats per l’interès públic i social. 
 
La planta soterrani no computa a efectes d’edificabilitat. 

Article 248.     Planta pis 
1. Són les plantes superiors a la planta baixa. Les plantes pis hauran de tenir una alçada interior lliure 
mínima de 2,70m entre el paviment acabat i el sostre i de 2,20m en cas de cambres higièniques, cuines i 
espais de circulació. 
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2. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), les noves 
intervencions que es realitzin en els àmbits territorials (AT) i entorns de protecció (ET) s’han d’ajustar a 
les determinacions que estableixen sobre “Alçada de forjats” els articles 49, 59, 70 i 80, 91, 103, 116 i 
128 de la seva normativa. 
 
A més, quan les finques estiguin incloses en el Catàleg del Pla especial, qualsevol actuació haurà 
d’ajustar-se a les prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per a cada finca. 

Article 249.    Planta sotacoberta 
1. S’entén com sota coberta o ‘cap de casa’ aquelles superfícies practicables resultants de la formació 
dels pendents de la coberta per sobre de l’alçada reguladora.  
 
Per a la formació de la sota coberta s’admet l’arrencada de la coberta en el pla exterior de la façana a 
una alçada de 0,30m sobre l’últim forjat real sense que el total superi l’alçada màxima permesa a la zona 
corresponent. En aquest cas, no es permet cap obertura en el pla de façana resultant llevat de les 
necessàries per a la ventilació de la cambra d’aire, amb un màxim del 10% de la superfície 
 
2. En les zones de nucli antic (clau 1), urbà tradicional (clau 2), illa tancada i oberta (claus 3 i 4) la planta 
sota coberta sempre estarà vinculada a la planta inferior i no disposarà d’accés independent, és a dir que 
en cap cas podrà ser un habitatge independent. 
 
La superfície de les plantes sota coberta no podrà ultrapassar el 40% de la superfície edificada de la 
planta inferior. Els espais amb una alçada lliure superior a 1,50m computaran als efectes de determinar la 
quantitat de sostre de l’edificació, amb independència que el projecte inicial prevegi la seva utilització o 
no. 
 
Es prohibeixen les obertures de ventilació i il·luminació a les cobertes i als paraments verticals o façanes 
del sota coberta. 
 
En la zona de cases aïllades (clau 6) no s’admeten les plantes sota coberta, atès que les plantes poden 
desenvolupar-se a diferent nivell. 

Article 250.     Planta coberta 
1. La planta coberta és la planta terminal de l’edifici que protegeix la construcció de la pluja i altres 
agents atmosfèrics, i que se situa immediatament per sobre del pla horitzontal dels elements del darrer 
forjat.  
 
La forma de les cobertes es regula principalment per la tipologia constructiva i el pendent; poden ser 
planes o inclinades, a una aigua, dues aigües, quatre vessants, complexes, etc 
 
En tot cas, en planta coberta s'haurà de disposar un sistema d'antena que permeti la captació dels 
senyals de radiodifusió legalment establerts. 
 
2. En funció del tipus d’ordenació, s’estableixen les condicions següents: 
 
a) En edificació alineada a vial  
 

1. La coberta de les edificacions situades en les zones de nucli antic (clau 1), urbà tradicional (clau 
2) illa tancada (clau 3) i illa oberta (clau 4), ha de ser inclinada amb un pendent comprès entre el 
20% i el 30%.  

 
La coberta arrancarà a partir dels plans corresponents a les façanes que donin a carrer, a pati 
interior d’illa o a espai lliure de parcel·la i es recolzarà directament sobre la cara superior de l’últim 
forjat o 0,30m per sobre, sempre que no se superi l’alçada reguladora màxima.  
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2. Quan l’últim forjat es projecti inclinat, el punt d’arrencada de la coberta no superarà l’alçada 
reguladora màxima. L’espai interior resultant podrà destinar-se a ampliació de l’habitatge 
mitjançant un altell, la superfície del qual, no podrà superar el 40% de la superfície de la planta 
inferior. 

 
3. Els careners de la teulada se situaran preferentment en paral·lel al carrer i es podran aixecar, 

com a màxim, 2m per sobre l’alçada reguladora. 
 
4. No s’admet la coberta plana i no es permeten terrasses que trenquin la volumetria de la coberta, 

excepte en el casos següents: 
 

a. En els edificis destinats a l’ús hoteler i en el plurifamiliars, en general, es permeten fins a 
15m2 de coberta plana per a la ubicació d’instal·lacions d’ús comunitari com 
compressors d’aire condicionat, extractors i altres aparells similars, sempre que no 
sobresurtin del carener de la teulada. 

 
b. En les zones d’illa tancada (clau 3 ) i illa oberta (clau 4), s’admet opcionalment  en obres 

de nova planta, de substitució o d’ampliació en alçada que la planta superior de l’edifici 
pugui recular del pla de façana una distància mínima de 3m. 

 
La reculada serà obligatòria quan l’edificació contigua ho estigui, sempre que aquesta 
hagi consolidat el màxim de plantes permeses. En aquest cas, s’haurà de recular fins la 
seva mateixa fondària, per tal de no privar-la de vistes i no formar noves mitgeres. 

 
L’espai resultant de les reculades permeses segons els apartats anteriors podrà  tenir 
tractament de teulada o bé de terrassa practicable. En aquest segon cas, la barana podrà 
ser formada per l’arrencada de la teulada o bé ajustar-se a les condicions que estableix 
l’article sobre “Condicions estètiques” d’aquesta normativa. 

 
c. En la zona de cases agrupades de tipologia escalonada (clau 5b), les cobertes resultants 

dels canvis d’alçada dels edificis han de tenir tractament de terrassa practicable des de la 
planta superior. En aquest cas, les baranes han d’ajustar-se a les condicions que 
estableix l’article sobre “Condicions estètiques” d’aquesta normativa. 

 
d. En l’àmbit territorial Front marítim (AT2), delimitat pel Pla especial urbanístic del conjunt 

històric de Cadaqués (PEUCHC), on s’admet la reculada de la planta superior, d’acord 
amb l’article 64 de la seva normativa sobre “Composició de façanes”, l’espai resultant de 
la reculada he de tenir tractament de terrassa practicable.  

 
5. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), les noves 

intervencions que es realitzin en els àmbits territorials (AT) i entorns de protecció (ET) s’han 
d’ajustar a les determinacions que estableixen sobre “Cobertes i coronaments” els articles 51, 61, 
72, 82, 93, 105, 118 i 13 de la seva normativa. 

 
A més, quan les finques estiguin incloses en el Catàleg del Pla especial, qualsevol actuació haurà 
d’ajustar-se a les prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per a 
cada finca. 

 
b) En edificació aïllada: 
 

1. La coberta de les edificacions situades en la zona de cases aïllades (clau 6) ha de ser inclinada 
amb un pendent comprès entre el 20% i el 30%, quan formin part del sòl urbà o del sòl 
urbanitzable desenvolupat.  

 
La coberta arrancarà del pla o plans de façana i es recolzarà o formarà sobre la cara superior de 
l’últim forjat.  

 
2. Quan la planta segona de l’edifici s’enretiri respecte a la planta baixa per adaptar-se al pendent 

del terreny, el sostre de la planta inferior pot tenir tractament de terrassa practicable des de la 
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planta superior. En aquest cas, les baranes han d’ajustar-se a les condicions que s’estableix 
l’apartat que regula les baranes de l’article sobre “Condicions estètiques” d’aquesta normativa. 

 
3. Quan s’admeti construir el garatge alineat a vial la seva coberta pot tenir tractament de terrassa 

practicable des de l’edifici principal. 
 

4. En els sòls urbanitzables delimitats residencials que s’hagin de desenvolupar, els plans parcials 
han d’incorporar un “Estudi d’alternatives d’edificació” que analitzi l’impacte visual dels edificis 
amb diferents tipus de coberta: inclinada, plana o mixta.  

 
Aquest Estudi ha de permetre avaluar quina és l’opció que minimitza la visió de les cobertes i 
millora la integració paisatgística dels edificis i el pla parcial ha de regular la tipologia de cobertes 
d’acord amb el resultat. 
 

5. En els sectors de sòl no urbanitzable delimitat, que comptin amb pla parcial aprovat 
definitivament però que estiguin pendents d’edificació, la tipologia de cobertes es pot replantejar. 
En aquest cas, cal incorporar un “Estudi d’alternatives d’edificació” que permeti avaluar la millor 
opció i, si és el cas, modificar la regulació de les cobertes en el pla parcial tramitant la modificació 
puntual corresponent.  

 
6. El nombre de forjats serà, com a màxim, tres en edificis de planta baixa i  pis i dos en edificis de 

planta baixa, comptant el sostre de la planta soterrani o sòl de l’edificació i també el forjat pla o 
inclinat de coberta. No s’admeten altells atès que les plantes es poden desenvolupar a nivells 
diferent. 

 
c) Volumetria específica: 

1. La coberta de les edificacions situades en les zones de cases agrupades (clau 5) i serveis (clau 
8) es assimilable a les cobertes d’edificació alineada a vial pel que fa a la tipologia i a les 
característiques.  

 
3. Els acabats de les cobertes es faran amb materials tradicionals del país per aconseguir una bona 
integració dels edificis en l'entorn on estan localitzades. 

 
4. En general, per sobre de la coberta poden sobresortir xemeneies, elements de sortida de fums o de 
ventilació, parallamps i infraestructures de telecomunicacions. Es prohibeixen expressament els dipòsits, 
aparells d’aire condicionat o altres elements que puguin desvirtuar la configuració de la coberta.  
 
5. Per sota del pla definit de coberta s’han d’englobar les caixes d’escala, els aparells d’aire condicionat, 
les antenes parabòliques i d’altres elements i/o aparells similars que puguin distorsionar la imatge 
tradicional del conjunt del nucli. Les obertures de patis de ventilació i il·luminació o celoberts s’adaptaran 
al pendent de la coberta sense ultrapassar-la. 
 
6. Els edificis destinats a usos industrials, hoteler o a equipaments que per llurs característiques 
tècniques o estructurals no puguin adaptar-se a les condicions establertes en els apartats anteriors es 
veuran deslliurats del seu compliment. Així mateix, les antenes parabòliques podran assolir l’alçada 
mínima necessària per a poder fer la seva funció.   
 
7. En qualsevol cas, les cobertes no podran abocar les aigües pluvials a les propietats veïnes i, per tant, 
s’hauran de preveure canalons i baixants ceràmics o metàl·lics. 

Article 251.     Alçada lliure i construïda d’una planta 
1. L’alçada lliure d’una planta és la distància entre el seu paviment i el seu sostre o cel ras, si s’escau. 
  
2. L’alçada construïda d’una planta és la distància entre els seu paviment i la cara inferior del forjat del 
sostre. 
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Article 252.     Cossos sortints 
1. Són cossos sortints els elements construïts que sobresurten dels plans de les façanes d’un edifici a 
partir de la primera planta pis, tenen caràcter d’habitables o ocupables i responen als tipus següents: 
 

- Tancats: tenen tots els seus costats formats per tancaments no desmuntables, com miradors o 
tribunes. 

 
- Semitancats: tenen alguns dels seus costats formats amb tancaments no desmuntables. 

 
- Oberts: no tenen cap costat totalment tancat, com terrasses o balcons. 

 
2. La superfície en planta dels cossos sortints tancats computa a efectes d’ocupació i també de sostre 
edificable. La superfície dels cossos sortints semitancats i dels oberts computa en un 50% a efectes 
d’ocupació i de sostre edificable.  
 
Els porxos situats en les plantes baixes del edificis computen al 50% de la seva superfície, tant si estan 
situats dintre del volum edificat com si formen part d’un cos afegit i el 100% a efectes d’ocupació. 
 
 
3. Es permet la conservació dels cossos sortints existents tancats, semitancats i oberts amb llurs 
característiques pròpies. Excepte en l’àmbit del PEUCHC, els cossos sortints d’obra nova s’han de 
separar, com a mínim, 1 metre de la paret mitgera, la seva volada s’amidarà perpendicularment a la línia 
de façana i no poden ocupar més de la meitat de la longitud de la façana.  
 
4. La volada màxima dels cossos sortints pot ser del 10% de l’amplada del vial, amb les limitacions 
següents: 

- en el carrers d’amplada inferior a 6 metres s’admet una volada màxima de 40cm i en els carrers 
d’amplada superior a 9m la volada màxima pot ser de 100cm.  

 
- en els carrers inaccessibles al trànsit rodat i destinats exclusivament a vianants es permeten els 

cossos sortints a partir del sostre de la planta baixa. 
 

- en els carrers amb trànsit rodat –sigui o no restringit- es permeten cossos sortints a partir de 
3,75m sobre la cota més alta de la rasant de la vorera per a cada tram de façana amb una 
mateixa rasant. 

 
- el gruix dels balcons pot ser entre 12 a18 cm. 

 
Si l’edificació confronta amb vies o trams de vies de diferent amplada, s’aplica la regla de l’amplària de 
vial agafant la més petita de les amplàries per unificar el vol dels cossos.  
 
5. Els cossos sortints a la part posterior dels edificis poden tenir un vol màxim al pati d’interior d’illa 
d’1,20m i no poden ocupar, en projecció horitzontal, més de la meitat de la façana posterior.  
 
6. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), les noves 
intervencions que es realitzin en els àmbits territorials (AT) i els entorns de protecció (EP) s’han d’ajustar 
a les determinacions que estableixen sobre “Cossos sortints” els articles 51, 61, 72, 82, 93, 105, 118 i 
130 de la seva normativa. 
 
A més, quan les finques estiguin incloses en el Catàleg del Pla especial, qualsevol actuació  haurà 
d’ajustar-se a les prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per a cada finca. 
 

Article 253.     Espais oberts d’un edifici 
1. Els espais oberts d’un edifici són els espais amb sostre, inclosos en l’envoltant de les façanes de 
l’edifici, que estan oberts a l’exterior en un o més costats. 
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2. En un planejament derivat que detalli la situació d’un espai obert en una volumetria definida o en un 
projecte arquitectònic que es reguli per un número absolut de sostre edificable màxim, els espais oberts 
no computaran en els supòsits següents: 

- Els espais oberts en planta baixa d’ús públic o col·lectiu. 
- Els espais oberts que constitueixen un buit de volum entre plantes i façanes de l’edifici 

configurant noves façanes internes dins de l’envoltant de l’edifici. 
- Els espais oberts a tres costats amb una fondària respecte de la façana no superior a l’alçada 

lliure. 
- Els espais oberts a un o dos costats amb una fondària respecte al pla de façana igual o inferior  o 

a la meitat de la seva alçada lliure entre forjats, i la seva amplada en façana sigui superior o igual 
a dues vegades la seva fondària. 
En cap cas, un espai obert no computable pot estar ocupat per instal·lacions fixes de l’edifici o 
espais requerits per les condicions d’habitabilitat.    

 
3. La superfície dels espais oberts d’ús privatiu no computables a efectes de sostre d’un edifici, i la dels 
cossos sortints oberts d’un edifici no poden superar el conjunt de la superfície potencial dels cossos 
sortints oberts possibles, admesos en les façanes d’un edifici, segons es reguli en cada zona o amb 
caràcter general en l’article anterior. 

Article 254.     Elements tècnics i compositius d’un edifici 
1. Són aquells elements constructius (com sòcols, pilars, ràfecs, gàrgoles, cornises, marquesines, para-
sols i similars) no habitables ni ocupables, de caràcter fix, que sobrepassen de la línia de façana o de la 
profunditat màxima edificable. 
 
2. Els sòcols poden sortir un màxim de 5cm en tota la longitud de la façana. 
 
3. El vol màxim dels sortints de barbacanes, cornises i ràfecs de la coberta, en l’ordenació d’edificació en 
alineació a vial, serà com a màxim de 40cm.  
 
Els ràfecs d’una nova edificació no serà mai continuació del ràfec de l’edificació contigua i, per tant, s’ha 
de trencar el nivell de la barbacana o coronament de la façana, per tal d’aconseguir l’adequada 
discontinuïtat. 
 
4. En edificació aïllada, la superfície dels elements sortints que ultrapassin els 50cm de vol computarà al 
50% com a ocupació de l’edificació.  
 
5. Es permeten marquesines i voladissos decoratius de les instal·lacions comercials sempre que se 
situïn, com a mínim, a 2,20m d’alçada sobre la rasant de la vorera en tots els seus punts i que tinguin un 
vol màxim del 50% de l’amplada de la vorera, no superior a 50cm. Per sota de l’alçada anterior es poden 
col·locar tendals sempre que no impedeixin la lliure circulació, respectin una llum mínima de 2m i tinguin 
un vol màxim de l’amplada de la vorera descomptant-li la vorada. 
 
6. En l’àmbit del Pla especial del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), el vol de les cornises 
s’ajustarà a les determinacions que estableixen per a “Cobertes i coronaments” els articles 51, 61, 72, 82, 
93, 105, 118 i 130, de la seva normativa. 
 
A més, quan les finques estiguin incloses en el Catàleg del Pla especial, qualsevol actuació haurà 
d’ajustar-se a les prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per a cada finca. 

Article 255.     Reculades de l’edificació 
1. En les zones d’illa tancada (clau 3)  i illa oberta (clau 4), s’admet recular lliurament les edificacions de 
l’alineació a vial, sempre que es conservi l’ortogonalitat amb aquesta alineació i es mantingui l’alineació 
posterior de l’edificació.  
 
L’espai resultant a la banda del vial ha de ser cedit gratuïtament a l’Ajuntament, adscrit a la vialitat 
pública i urbanitzat a càrrec del propietari. La llicència municipal d’edificació es condicionarà a l’aportació 
de la garantia real o personal suficient, d’acord amb la legislació vigent. 
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2. S’admeten lliurament les façanes porticades d’ús públic sempre que la llum de pas entre pilars  i entre 
aquests i la façana sigui, com a mínim, d’1,80m i de 3,00m, com a màxim, però mai superior a l’alçada de 
la planta baixa.  
 
Les porxades, façanes porticades i passos sota els edificis que defineixen els plànols d’ordenació a 
E:1/1.000 són d’execució obligada. 
 
Els terrenys resultants de porxades, façanes porticades i passos no computen a efectes de superfície 
edificada i  han de ser cedits gratuïtament a l’Ajuntament, adscrits a la vialitat pública i urbanitzats a 
càrrec del propietari. La llicència municipal d’edificació es condicionarà a l’aportació de la garantia real o 
personal suficient, d’acord amb la legislació vigent. 
 
3. Les reculades d’edificació no poden modificar l’alçada reguladora màxima ni cap dels límits d’ocupació 
de les construccions.  
 
4. Els propietaris de les finques reculades assumeixen els costos del tractament com a façana de les 
mitgeres que quedin al descobert. En l’atorgament de tota llicència d’edificació s’entén inclòs aquest 
condicionament. 
 
5. Les servituds de pas, porxades i passos coberts existents en el moment de l'aprovació del POUM, 
s’han de mantenir, sens perjudici del que estableix la llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya, relatiu als drets reals, respecte a possibles transformacions de les edificacions. 
 
6. En les zones d’illa tancada (clau 3) i illa oberta (clau 4), s’admet opcionalment la reculada de la planta 
superior de l’edifici un mínim de 3m del pla de façana, per tal d’aconseguir una millor il·luminació o vistes. 
 
La reculada de la planta superior serà obligatòria quan l’edificació contigua ho estigui i hagi consolidat el 
nombre màxim de plantes permeses. En aquest cas, s’haurà de recular fins la seva mateixa fondària, per 
tal de no privar-la de vistes i no formar noves mitgeres. 
 
L’espai resultant de les reculades permeses segons els apartats anteriors pot  tenir tractament de teulada 
o bé de terrassa practicable. 
 
7. En la zona de cases agrupades de tipologia escalonada (clau 5b) la reculada de les plantes superiors 
respecte a les inferiors és obligatòria i s’ha d’ajustar als canvis de nivell que defineixen els plànols 
d’ordenació a E:1/1.000. 
 
8. En l’àmbit territorial Front marítim (AT2), delimitat pel Pla especial urbanístic del conjunt històric de 
Cadaqués (PEUCHC), s’admet la reculada de la planta superior un màxim de 3 metres, d’acord amb 
l’article 64 sobre “Composició de façanes” de la seva normativa. 
 
En tot cas, les noves actuacions es realitzin en finques incloses en al Catàleg del Pla especial, 
s’ajustaran a les prescripcions particulars que estableixen les fitxes FID del Catàleg, par a cada finca. 

Article 256.     Aparcament 
1. Tots els habitatges de nova planta que s’executin i que confrontin amb un carrer no destinat 
exclusivament a vianants han de disposar d’una plaça d’aparcament per habitatge o apartament en el 
mateix edifici o en terrenys vinculats a l’edifici. 
 
2. Les places d’aparcament es poden agrupar en un mateix espai, que ha d’estar localitzat a una 
distància de l’edifici d’habitatges que no superi un radi de 150m. 
 
3. Per als establiments hotelers i turístics, s’exigeix una infraestructura mínima que determini la legislació 
sectorial vigent. 
 
4. La dimensió mínima de les places d’aparcament serà de 2,25m per 4,50m. 



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

188

Article 257.     Construccions auxiliars 
1. S’entén per construccions auxiliars les construccions al servei dels edificis principals situades en els 
patis o jardins privats i destinades a eines de jardineria, barbacoes i altres usos similars. Aquestes 
construccions no s’admeten desvinculades de l’edificació principal. 
 
2. En les zones de nucli antic (clau 1) i urbà tradicional (clau 2) es permeten construccions auxiliars amb 
una superfície que no superi el 5% de la superfície del pati o jardí privat, amb un màxim de 5m2, una 
alçada que no superi els 2,30m i uns materials adequats i compatibles amb els de l’edifici principal. 
 
3.  En la zona de cases aïllades (clau 6) aquestes construccions respectaran les separacions als límits 
de la parcel·la, el seu sostre edificat és computarà als efectes del càlcul d’edificabilitat i es tractaran amb 
materials similars als de l’edifici principal. 

Article 258.     Garatges 
1. S’entén per garatges les construccions al servei dels edificis principals situades en els patis o jardins 
privats i destinades a aparcament de vehicles. Aquestes construccions no s’admeten desvinculades de 
l’edificació principal. 
 
2. En la zona de cases aïllades (clau 6) aquestes construccions respectaran les separacions als límits de 
la parcel·la, el seu sostre edificat computarà als efectes del càlcul d’edificabilitat i es tractaran amb 
materials similars als de l’edifici principal. 
 
3. En les parcel·les que per la seva configuració topogràfica tinguin la cota natural del terreny en el límit 
amb el vial a una alçada igual o superior a 2m, les edificacions auxiliars o destinades a garatge podran 
ubicar-se en alineació a vial amb la condició que el seu volum quedi soterrat almenys en un 90% i que el 
seu paviment inferior no estigui per sota la rasant de la vorera del carrer.  
 
En aquests casos, l’alçada del mur de contenció de terra no podrà ultrapassar el 2.60m i tindrà un 
tractament de pedra da Cadaqués. Per damunt del mur de contenció podrà situar-se la tanca segons les 
condicions fixades en l’article que regula les tanques.  

 
En les parcel·les que per la seva configuració topogràfica tinguin la cota natural del terreny en el límit 
amb el vial a una alçada inferior a 2m, les edificacions auxiliars o destinades a garatge hauran de recular-
se de l’alineació a vial fins que s’assoleixi aquesta alçada.  
 
En aquest cas, es tractaran els murs laterals que apareguin i tindrà també un tractament de pedra da 
Cadaqués. 
 
En tots els casos l’edificació auxiliar tindrà una amplada no més gran d’un terç de la façana de la 
parcel·la i una fondària màxima de 15m amb dues referències en relació amb l’alineació inicial al vial.  
 
En supòsits previstos en aquest apartat la part de construcció que pugui quedar vista (frontis, coberta, 
etc,) tindrà un tractament a base de pedra de Cadaqués, i s’evitarà el color blanc o qualsevol altre que 
pugui dificultar un correcte camuflatge envers la integració cromàtica amb el paisatge natural.  

Article 259.     Materials i acabats 
1. La composició de les façanes ha de tenir en consideració les normes compositives i estètiques de les 
edificacions veïnes En general, s’han d’acomplir les condicions següents: 
 
a) Façanes  
 

1. Els materials a utilitzar en l’acabat de les façanes han de ser els tradicionals i es prohibeix 
qualsevol tractament que trenqui l’harmonia global. En especial, no s’admeten les façanes d’obra 
vista, els murs cortina, els revestiments metàl·lics, de materials plàstics o de peces prefabricades 
vistes i d’altres materials o colors dissonants amb els tractaments tradicionals dominants. 

 
2. La superfície exterior massissa dominant ha de ser dels materials següents: 
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- Pedra de Cadaqués col·locada en sec o no. 

 
- Revestiment d’arrebossat per ser pintat de color blanc Cadaqués 

 
3. El color dominant de les superfícies massisses serà el blanc Cadaqués o el propi de pedra de 
Cadaqués, S’admet el pintat de blanc mate sobre la pedra natural de Cadaqués. 

 
b) Tancaments: 
 

1. Les portes i finestres han de ser dels materials següents: 
 

- Fusta pintada 
 

- Alumini pintat per immersió de color o tonalitats que no siguin discordants amb la resta 
d’edificis veïns. Els gruixos i proporcions dels marcs i pre-marcs de la zones d’illa 
tancada (clau 3) i illa oberta (clau 4) i cases agrupades (clau 5) s’assemblaran als de la 
construcció tradicional en fusta i no podran mostrar-se en exteriors amb el seu acabat 
metal·litzat 

 
2. Els elements de protecció solar com persianes o porticons ha de ser dels materials següents: 

 
- Fusta pintada amb composició a base d’encadellat, lamel·les o peces tipus llibret, seguint 

les característiques tradicionals. 
 

- Acer o alumini pintat de color segons la gamma cromàtica tradicional, mai metal·litzat.  
 

- Es prohibeixen expressament les persianes enrotllables. 
 

3. Quan la normativa obligui al tractament de parets exteriors a base de pedra de Cadaqués, els 
elements de fusteria i els tancaments de protecció solar es pintaran de colors foscos que facilitin la 
integració al paisatge.  

 
c) Cobertes, canals i baixants:  
 

1. En funció de la seva tipologia, les cobertes poden ser dels materials següents: 
 

- Teula aràbiga per a teulats; quan la normativa obligui al tractament de parets exteriors a 
base de pedra, les cobertes inclinades han de ser de teules velles o amb textura i colors 
similars. 

 
- Pedra de Cadaqués o enjardinades per a cobertes planes, per tal que s’integrin al 

cromatisme de l’entorn. 
 

2. Els canals de recollida d’aigua poden quedar ocults o bé vistos a l’extrem dels ràfecs de la 
coberta i poden ser ceràmics o metàl·lics. Els baixants d’aigües pluvials que quedin vistos poden ser 
d’aquests mateixos materials. 

 
Es prohibeixen expressament les canals i els baixants de materials plàstics o de fibrociment. 
 
d) Balcons, baranes i escopidors:  
 

1. La llargada màxima dels balcons no ultrapassarà els 2m.  
El seu vol i dimensions s’adequarà a la normativa de cada zona, tindran  les característiques 
tradicionals pròpies de Cadaqués i el seu gruix oscil·larà entre els 12cm i els 18cm. 

 
No es permeten els balcons continus compartits per diferents usuaris i separats per mampares, 
reixes o altres elements. 
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2. Les baranes poden ser massisses, rematades amb escopidor o amb jardineres incorporades, o 
de barrots de ferro col·locats verticalment i rematats per un passamà metàl·lic. 

 
3. Els escopidors poden ser de llosa de Cadaqués  o de peces ceràmiques. 

 
e) Terrasses i baranes:  
 

1. En les zones del nucli antic (clau 1), urbà tradicional (clau 2), illes tancades o obertes (claus 3 i 4)  
i cases agrupades (clau 5), les baranes poden ser massisses o de barrots de ferro, com en l’apartat 
anterior. Les parets divisòries entre terrasses no poden superar l’alçada d’1 metre i s’han d’instal·lar 
jardineres de 0,90m d’amplada mínima per respectar les servituds de vistes del veí. No s’hi poden 
instal·lar barbacoes, safareigs, ni cap altre element que ultrapassin aquestes mides. 

 
2. En les zones de cases agrupades de tipologia escalonada (clau 5b) o en les cases aïllades (clau 
6), les baranes han de ser lleugeres i visualment permeables. Poden ser metàl·liques de ferro per 
pintar, d’acer “cortain” o amb cables tensats. No s’admeten els acabats lluents ni els colors brillants. 

 
f) Xemeneies i elements de ventilació:  
 

S’han de fer amb obra de fàbrica arrebossada i pintada o amb pedra de Cadaqués, seguir el 
tractament tradicional. Els conductes tipus “shunt” s’han de revestir igualment amb aquests materials. 

 
2. En l’àmbit del Pla especial urbanístic del conjunt històric de Cadaqués (PEUCHC), les noves 
intervencions s’hauran d’ajustar a les determinacions que estableix la seva normativa específica sobre 
“Materials i colors” “Tancaments i fusteria”, “Canals i baixants” i “Xemeneies”, per a cada àmbit territorial 
(AT) i entorn de protecció (EP). 
 
A més, les actuacions en finques incloses al Catàleg del Pla especial hauran d’ajustar-se a les 
prescripcions particulars que s’estableixen a les fitxes FID del Catàleg, per a cada finca. 
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Capítol 3. ELS PARÀMETRES D’ÚS 
 

Secció 8. Regulació d’usos i activitats 

Article 260.    Desenvolupament de la regulació dels usos 
1. En la regulació detallada de cada zona s’estableixen els usos segons la seva permissivitat, el seu 
domini i la seva funció. Aquests usos s’han d’ajustar a la regulació establerta en aquesta secció. 
  
2. Segons la seva permissivitat es poden distingir en: 
  
a) Usos admesos 
 

Són els expressament admesos a la regulació de zona corresponent. Als usos permesos se’ls pot 
fixar limitacions, i resulta d’aquesta limitació la classificació següent: 

 
1. Ús dominant o principal: El que defineix l’especialització d’un àmbit o zona. 
 
2. Ús compatible: Són els usos que es poden donar simultàniament o coexistir amb l’ús dominant. 

 
b) Usos prohibits 
 

Els usos prohibits són els que no s’indiquen explícitament a cada categoria i tipus de sòl. 
 
3. Segons el seu domini es diferencien els usos següents: 
 
a) Ús de  domini públic 
 

Són els referits als serveis prestats per l’Administració o per gestió dels particulars sobre els béns de 
domini públic. També inclouen els realitzats per l’Administració en béns de propietat particular 
mitjançant arrendaments o qualsevol altre tipus d’ocupació. 

 
b) Ús de domini privat 
 
Són aquells usos que es realitzen per particulars en propietat privada. Com a usos privats poden 
distingir-se: 

1. Particular: és el que realitza individualment el titular d’una propietat. 
2. Comunitari: són els desenvolupats sobre béns de titularitat privada, de forma mancomunada, 

associada o comuna per part dels seus propietaris. 
3. Col·lectiu: són els usos privats destinats al públic o col·lectivitat. Es caracteritzen per pertànyer a 

una associació, agrupació, societat, club o organització similar, per l’abonament d’una quota, d’un 
preu o alguna altra contraprestació. 

 
4. En els Polígons d’actuació urbanística i Plans de millora urbana s’estableix l'ús dominant i els usos 
compatibles admesos.  
 
5. Els Plans especials de protecció del patrimoni històric i cultural poden limitar els usos admesos en un 
àmbit. 

Article 261.     Regulació de l’ús residencial 
1. L’ús residencial o d’habitatge és el destinat a l’allotjament o residència familiar, segons els tipus 
següents: 
 

a. Habitatge unifamiliar: És l’edifici destinat a un únic habitatge i que està situat en una parcel·la 
independent, aïllada o entre mitgeres, que té accés independent i exclusiu des de l’espai públic. 
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b. Edifici d’habitatges plurifamiliar: És l’edifici que conté dos o més habitatges, amb accés i 
elements comuns. 

Article 262.     Regulació de l’ús hoteler 
El que correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per temporada, inclosos en 
el D. 176/1987, de 9 d’abril, sobre classificació d’establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim 
d’hostaleria, que poden ser: hotels, codi 5511 (ECF 217/2004) hotels-apartaments i pensions, codi 5512 i 
5521 (ECF217/2004).  

Article 263.    Regulació de l’ús d’allotjament rural 
1. Correspon a aquelles activitats turístiques residencials de curta durada vinculades amb la natura, com 
són els albergs juvenils, refugis de muntanya, centres de vacances, cases de colònies i residències -  
cases de pagès; d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, que correspon a les incloses en la classe 55.21 i 
55.23, excepte la subclasse 55.231. 
 
2. Es fan compatibles les activitats d’oci, hoteleres i esportives amb l’entorn i amb el medi natural, 
adoptant-ne les mesures correctores que, en el seu cas, fossin necessàries per obtenir el major grau de 
compatibilitat possible. 

Article 264.    Regulació de l’ús de restauració 
Comprèn els locals i establiments dels sectors de la restauració com són restaurants, cafès, bars, 
cafeteries, granges i similars, codi 553 i 5530 (ECF 217/2004 ). 
 
En el supòsit que aquests locals disposin de discoteques o estiguin considerats com a bars musicals, 
pubs, o similars estaran adscrits a l’ús recreatiu. 

Article 265.    Regulació de l’ús recreatiu 
Comprèn els serveis relacionats amb les manifestacions comunitàries de l’oci i de l’espectacle, no 
incloses en cap altra qualificació, que poden generar molèsties tant a l’interior com a l’exterior de 
l’establiment, com són els locals amb discoteques, bars - musicals, pubs, sales de festes, bingos, cafès -
teatres, salons recreatius i similars, codi 92341 (ECF 217/2004 ). 
 
Han de complir la llei 10/1990 sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives.  

Article 266.     Regulació de l’ús de comerç 
1. Comprèn les activitats pròpies dels establiments comercials, com són els locals i les instal·lacions, 
coberts o sense cobrir, oberts al públic, que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on s’exerceix 
regularment la venda al detall.  
 
Els establiments comercials poden ésser de caràcter individual o col·lectiu.  
 
Els establiments de caràcter col·lectiu estan integrats per un conjunt d’establiments situats en un o 
diversos edificis, en els quals es duen a terme les activitats respectives d’una manera empresarialment 
independent, com són el centre comercial, el recinte comercial i la concentració comercial. 
 
En aquesta categoria no s’inclou la restauració ni les activitats lúdiques.  
 
2. En qualsevol cas, caldrà donar compliment al Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
d’equipaments comercials. 

Article 267.    Regulació de l’ús d’oficines i serveis privats 
1. Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d’acord amb l’Ordre 
ECF/217/2004, de 15 de juny, per la qual s’aprova la revisió de la Classificació catalana d’activitats 
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econòmiques 1993 (CCAE-93), correspon a les incloses en els títols administració públics, defensa i 
Seguretat social obligatòria, codi 7511 i successius. 
 
S’entén per ús d’oficines i serveis privats totes aquelles activitats o serveis administratius, burocràtics, 
financers, d’assegurances, empresarials o similars, de caràcter privat, efectuats en oficines obertes al 
públic o en despatxos particulars.  

Article 268.    Regulació de l’ús de magatzems i tallers 
1. S’entén per magatzem aquell local on s’hi guarden productes i no se’n produeix cap manipulació, tria, 
agrupament o subdivisió. D’acord amb la classificació nacional d’activitats econòmiques de l’INE, 
correspon a les incloses a l’Agrupació 61 i al grup 754. 
D’aquesta manera tenen diferent consideració en funció de l’activitat que complementin. Així: 
 

a. Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat industrial contigua, s’ha de 
considerar tot el conjunt com una indústria. 

 
b. Quan l’activitat de magatzem estigui relacionada amb una activitat comercial contigua o es realitzi 

en el mateix local, s’ha de considerar tot el conjunt com un ús comercial. 
 
2. Els magatzems situats al nucli han de preveure l'espai necessari per permetre la correcta accessibilitat 
dels vehicles de transport i per a possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir el 
trànsit.  
 
3. L’ús de tallers comprèn les activitats professionals tradicionals artesanals.  

Article 269.    Regulació de l’ús industrial 
1. Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició necessiten 
instal·lacions adequades. D’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 15 a 40. 
 
Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, la reparació, el manteniment, la 
transformació o la reutilització de productes industrials, a envasat i l’embalatge així com a l’aprofitament, 
la recuperació i l’eliminació de residus o subproductes, sigui quina sigui la naturalesa dels recursos i 
processos tècnics utilitzats.  

Article 270.    Regulació de l’ús de tallers de reparació de vehicles  
1. S’entén per  ús de taller de reparació de vehicles aquells usos destinats al manteniment de vehicles 
amb el ram mecànic i electricitat com activitat mixta d’indústria i servei, i que són compatibles amb l’ús 
residencial. 
 
2. No inclouen els tallers del ram planxa o pintura que han de tenir la consideració d’indústria; d’acord 
amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 50 i successius. 

Article 271.    Regulació de l’ús docent 
1. S’entén per ús docent o educatiu el corresponent als centres dedicats a l’ensenyament en totes les 
modalitats (escoles bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques, conducció o similars) i nivells oficials 
(preescolar, nivells primaris o secundaris, batxillerat i universitari) que s’imparteixin en acadèmies i 
escoles públiques o privades o en centres docents homologats; d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, 
correspon a les incloses al codi 80 i successius, relatiu a educació. 
 
2. Quan l’ús educatiu necessiti instal·lacions de tipus industrial, les condicions d’instal·lació s’han de 
regular com a mínim amb els criteris de la indústria urbana.  

Article 272.     Regulació de l’ús sanitari-assistencial  
1. S’entén per ús sanitari-assistencial el corresponent al tractament o allotjament de malalts, ja sigui en 
establiments públics o privats. D’aquesta manera, comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, residències 
geriàtriques, dispensaris, consultoris i similars. També comprèn els serveis destinats a allotjament 



NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 
 

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

194

comunitari com residències, asils, llars de vells, etc., sempre que es tracti de centres assistits, basats en 
serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat indivisible i, per tant, no siguin assimilables a l’ús 
residencial, així com altres establiments que prestin una funció social a la comunitat com poden ser 
casals, menjadors, centres d’orientació i diagnòstic, unitats de tractament d’estimulació precoç, centres 
ocupacions i/o d’atenció especialitzada per a disminuïts, centres de dia per a gent gran, centres de 
reinserció social, etc. 
 
2. Aquest ús inclou també les clíniques veterinàries i establiments similars. Les residències per a guarda 
i custòdia d’animals no s’inclouen en aquest ús, d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, ja que correspon a 
les incloses al codi 85 i successius. 

Article 273.    Regulació de l’ús esportiu 
1. S’entén per ús esportiu aquelles activitats o serveis destinats a la pràctica de l’aprenentatge i el 
desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, com poden ésser: camps de 
futbol, poliesportius, gimnàs i escoles de dansa, squash, piscines i similars, d’acord amb l’Ordre 
ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 92623. 
 
2. Aquestes activitats poden ser públiques o privades. 

Article 274.    Regulació de l’ús sociocultural 
L’ús sociocultural comprèn les activitats relacionades amb activitats de tipus culturals i de relació social, 
que tenen relació amb la creació personal i l’artística i les activitats associatives. S’hi inclouen per tant, 
els centres d’associacions cíviques, polítiques o similars (les cases de cultura, els centres cívics, centres 
socials), i biblioteques, museus, sales d’art i d’exposició, ludoteques, teatres, cinemes, auditoris, sales de 
conferències, arxius i similars; d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses als codis 
9231 i 913. 

Article 275.    Regulació de l’ús religiós 
L’ús religiós comprèn les activitats relacionades amb el culte religiós. D’aquesta manera s’hi inclouen les 
esglésies, els temples, capelles, centres parroquials, convents i similars; d’acord amb l’Ordre 
ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 9131. 

Article 276.    Regulació de l’ús d’aparcament 
1. S’entén per estacionament l’àrea o lloc obert fora de la calçada per a parada o terminal de vehicles 
automòbils, i per a aparcament els espais situats en el subsòl, en el sòl, o en edificacions pròpies i les 
instal·lacions necessàries especials destinades a guardar vehicles automòbils. Comprèn els aparcaments 
privats, col·lectius i públics, d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, correspon a les incloses al codi 63214. 
 
2. En les àrees públiques d’estacionament no es permetrà cap tipus d’activitat relacionada amb la 
reparació, manteniment i neteja de vehicles. Les àrees d’aparcament inclouran l’espai de les places 
d’aparcament i les zones dels accessos i àrees de maniobra. 
 
3. Condicions generals sobre la previsió d’aparcament en les edificacions: 
 

- En totes les edificacions de nova planta o quan se sol·liciti llicència d’obres majors per reformar 
un habitatge s’hauran de preveure en els projectes, com a requisit indispensable per a obtenir la 
llicència, les places d’aparcament que s’estableixen d’acord amb la previsió mínima de places 
d’aparcament. 

 
- Aquestes places se situaran en l’interior de l’edifici o en sòls d’aprofitament privat de la mateixa 

parcel·la, a raó d’un mínim de 20m2 per plaça, incloses les rampes d’accés, àrees de maniobra, 
illetes i voreres. Les dimensions mínimes de la plaça d’aparcament han de ser de 2,20 x 5m, 
l’amplada mínima lliure de les zones de pas de 5m i la rampa amb un pendent màxim del 18%. 

 
- Queden excloses de les condicions anteriors les obres de nova planta o de reforma que se situïn 

en la zona de nucli antic, on per raons de conservació, per dificultats tècniques, constructives, 
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tipològiques importants, que l’amplada total o parcial del carrer impossibiliti l’accés dels vehicles, 
o bé per tractar-se d’una finca inclosa al catàleg de béns a protegir del municipi. En aquests 
casos, i sempre a criteri dels Serveis tècnics municipals, l’Ajuntament podrà exigir la previsió 
d’aparcaments alternatius fora de la parcel·la, en una altra promoció o edifici d’aparcaments que 
tingui places d’estacionament sobrants en el mateix poble o emplaçar-les en una altra zona del 
nucli. La sol·licitud de llicència d'obra ha d'anar acompanyada de l'escriptura de compra de les 
places d'aparcament que calguin. 

 
- Quan l’edifici es destini a més d’un ús, el nombre mínim de places d’aparcament serà el resultat 

d’aplicar els diferents paràmetres sobre cada ús. 
 

- Quan l’edifici es destini, en tot o en part, a usos on no s’ha especificat la reserva de places 
d’aparcament, s’hauran de preveure les adequades aplicant per analogia, els mòduls mínims de 
previsió d’aparcament i el seu valor el precisarà en cada cas l’Ajuntament. 

 
4. La previsió mínima de places d’aparcament en funció dels edificis destinats als usos específics és la 
següents: 
 

- Edificis exclusius d’habitatges:  
 
a. 2 places per habitatge de nova construcció de més de 120m2 de superfície construïda. 
b. 1 plaça pels habitatges de nova construcció, iguals o menors a 120m2 de superfície construïda. 
c. 1 plaça per habitatges existents subjectes a rehabilitació integral.  

 
- Edificis mixtos d’habitatges amb altres usos no definits: 

 
a. Habitatges: es comptabilitzaran segons l’apartat anterior. 
b. Altres usos: 1 plaça per cada 60m2  

 
- Edificis comercials: 1 plaça per cada 60m2  
 
- Edificis d’oficines i serveis: 1 plaça per cada 60m2  

 
- Hotels, residències i similars: 

 
a. Establiments de 4 i 5 estrelles: 1 plaça cada 3 habitacions. 
b. Establiments de 3 estrelles: 1 plaça cada 5 habitacions. 
c. Resta d’establiments: 1 plaça cada 6 habitacions. 

 
En qualsevol dels casos, les places d'aparcament han d’estar situades a una distància inferior a 
200m de l'entrada de l'establiment d'ús hoteler, sempre i quan l’estructura morfològiques del nucli 
no ho impossibiliti.  

 
- Edificis destinats a restauració: 1 plaça cada 10 persones o fracció d’aquest mòdul d’aforament. 

 
- Edificis destinats a usos recreatius o espectacles: 1 plaça cada 10 persones o fracció d’aquest 

mòdul d’aforament. 
 
- Edificis industrials: 1 plaça per cada 100m2  
 
- Magatzems: 1 plaça cada 200m2  
 
- Tallers de reparació de vehicles: La superfície destinada a aparcament serà com a mínim dues 

vegades ocupada pels tallers de vehicles de 4 o més rodes. En els tallers de reparació de motos i 
similars la superfície destinada a aparcament serà com a mínim ocupada pels tallers. 

 
- Estacions de serveis: En els establiments de superfície construïda per a usos complementaris 

superior a 120m2, 1 plaça per cada 20m2 de sostre  
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- Edificis per a dotacions educatives:  En les escoles bressol, primàries, secundàries i no reglades 
no es fixa cap estàndard però es considera convenint preveure places d’aparcament sempre i 
quan el solar ho permeti. 

 
- Edificis per a dotacions sanitàries i assistencials: 1 plaça cada 6 llits  
 
- Instal·lacions esportives: 1 plaça cada 15 persones d’aforament o d’usuaris potencials  
 
- Edificis per a dotacions cíviques i culturals: 

 
a. Teatres, auditoris, cinemes i similars: 1 plaça cada 15 localitats o fracció d’aquest mòdul. 
b. Biblioteques, galeries d’art, museus, centres cívics, centres religiosos: 1 plaça per cada 100m2 de 

superfície construïda en establiments de més de 1.600m2 de superfície construïda. 

Article 277.    Regulació de l’ús de serveis tècnics i ambientals 
1. S’entén com a serveis tècnics i ambientals les instal·lacions i els espais reservats per als serveis 
tècnics d’electricitat, abastament d’aigua, gas, telecomunicacions, sanejament, emmagatzematge 
d’escombraries i similars, incloses les oficines i el magatzems als servei d’aquest ús. 
 
2. Comprèn, així mateix, les instal·lacions i els espais vinculats a l’estalvi energètic mitjançant la 
reducció, la neutralització i el reciclatge dels residus líquids i sòlids com també d’investigació i de 
divulgació d’aspectes relacionats amb la protecció del medi ambient; d’acord amb l’Ordre ECF/217/2004, 
correspon a les incloses al codi 40 i successius.  

Article 278.    Estació de serveis 
1. Corresponen a les instal·lacions destinades a la venda al públic de benzines, gasoil i lubricants que 
tingui ubicats de forma conjunta els aparells sortidors per al subministrament de benzines i gasoil 
d’automoció i els aparells necessaris per al subministrament d’aigua i aire i equip d’extinció d’incendis. 
 
2. L’estació de serveis admet com a usos complementaris els d’oficines i serveis relacionats amb la 
instal·lació, comercial, restauració i tallers de reparació d’automòbils. 

Article 279.    Incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient 
1. Per a comprovar que les activitats existents en el municipi compleixen els requeriments ambientals 
necessaris per a garantir un suficient grau de protecció de l'entorn, cal tramitar les llicències municipals 
d'activitat d'acord amb el procediment previst a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.  
 
2. Qualsevol ús o activitat compatible o admesa per les normes en una determinada zona pot instal·lar-
s’hi d’acord amb dos requisits previs: 
 

a. Que el nivell d’incidències sobre d’altres usos, fonamentalment sobre l’ús residencial, sigui el 
que, pugui permetre la seva compatibilitat en el marc de les disposicions de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i disposicions que la despleguen. 

b. Que els efectes a l’entorn i el medi ambient no sobrepassin els nivells fixats. 
 
3. La mesura del nivell d’incidència de qualsevol activitat sobre l’entorn o sobre d’altres usos, s’estableix 
mitjançant els paràmetres següents: sorolls i vibracions; contaminació atmosfèrica; olors; contaminació 
lumínica; contaminació acústica, explotació de recursos hídrics; aigües residuals; residus; extracció 
d’àrids, terres i minerals; construccions ramaderes; càrrega i descàrrega; aparcament; radiacions 
electromagnètiques, contaminació tèrmica, risc d’incendi, risc d’explosió i espais naturals i zones verdes. 
 
4. Els anteriors paràmetres s’hauran de regular específicament mitjançant “L’ordenança reguladora de la 
incidència de les activitats i usos sobre l’entorn i el medi ambient” valorant el seu nivell d’incidència sobre 
l’entorn i el medi ambient. 
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Article 280.    Disposició de les activitats segons el règim d’intervenció 
1. En general les activitats sotmeses al règim d’intervenció de llicència ambiental o superior no han de 
ser tolerades a menys de 25 metres d’edificis d’ús recreatiu, sanitari - assistencial, cultural o religiós, i a la 
inversa. 
 
2. Els edificis independitzats i els edificis aïllats amb activitats sotmeses al règim d’intervenció de 
llicència ambiental o superior han de complir les condicions següents: 
 

a. L’accés ha de ser independent del corresponent al dels habitatges. 
b. L’accés de mercaderies ha de ser independent del personal fins a la línia de façana. 
c. L’edifici ha de disposar d’una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
d. L’accés ha de permetre l’entrada o sortida dels vehicles sense maniobres a la via pública. 
e. S’han d’ubicar en carrers d’ample igual o superior a 10m. 

 
3. Excepcionalment les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicacions es 
regiran per les figures de protecció que estableix l’ordre CTE/23/2002. 

Article 281.    Regulació supletòria 
En qualsevol ús o activitat que comporti un determinat nivell d’incidència sobre l’entorn i que no hagi estat 
regulat específicament en els articles anteriors, ha de ser aplicada la regulació de l’ús que més se li 
assembli. 

Article 282.    Simultaneïtat d’usos 
Quan en un mateix local s’efectuïn diverses activitats, s’ha de  regular tot el conjunt d’acord amb l’ús més 
desfavorable en relació al nivell d’incidències sobre l’entorn i el medi ambient.  

Article 283.    Millores tècniques disponibles i mesures correctores 
1. Per a la instal·lació de qualsevol ús o activitat s’han d’adoptar les millors tècniques disponibles (MTD) 
que hagin estat adoptades per la Unió Europea per tal d’evitar que el nivell d’incidències sobre l’entorn o 
el medi ambient sigui superior a aquell que s’indica a la legislació aplicable. 
 
2. Els Serveis tècnics municipals poden determinar l’admissió d’aquells usos o activitats que, pel nivell 
d’incidència sobre l’entorn i el medi ambient, no estiguin permesos en una determinada zona, sempre 
que s’adoptin mesures tècniques correctores de reconeguda eficàcia que eliminin o redueixin el nivell 
d’incidència sobre l’entorn fins als límits admissibles a la zona corresponent.  
 
3. Si les mesures tècniques correctores no aconseguissin reduir el nivell d’incidència fins als límits 
màxims indicats en la legislació aplicable, l’administració pot acordar el cessament o clausura de 
l’activitat. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

 
PRIMERA – Planejament en vigor 
Manté la seva vigència el Pla especial del Conjunt històric de Cadaqués i el seu entorn de protecció 
(PEUCHC), en tot allò que no entri en contradicció amb les determinacions del POUM. 
 
 
SEGONA – Sectors de planejament anteriors al POUM no desenvolupats 
1. Els Plans Parcials, Plans de Millora Urbana i Plans Especials dels sectors integrats en l’àmbit 
territorial d’aquest POUM que es trobin en curs de revisió o modificació, hauran d’ajustar-se a les 
determinacions d’aquest POUM. 
 
2. En aquelles urbanitzacions que no reuneixin els requisits de sòl urbà en elements i serveis 
d’urbanització o no s’hagin formalitzat les cessions obligatòries i gratuïtes imposades pel planejament 
anterior, es podran delimitar sectors o polígons amb la finalitat d’assolir la condició de sòl urbà i distribuir-
ne els costos entre tots els propietaris afectats. 

 
3. En el supòsit de discrepàncies entre la clau de la zona establerta pel planejament derivat aprovat i la 
que es refon en el POUM, subsidiàriament s’estarà a allò que determina el sector aprovat.  
 
4. En el supòsit de discrepàncies entre la clau del planejament derivat aprovat i la clau que es refon en el 
POUM, subsidiàriament s’estarà a allò que determini el Pla parcial aprovat amb anterioritat. 
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 
 
 

PRIMERA –  Del planejament general urbanístic anterior 
Queda derogat dins del terme municipal de Cadaqués, el Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest 
municipi. 
 
 
SEGONA – Del planejament urbanístic derivat que s’hi oposi 
Queda derogada tota norma continguda en un instrument de planejament urbanístic derivat i de gestió, 
anterior a la vigència del POUM que s’oposi a les seves determinacions.  
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DISPOSICIONS FINALS 
 
 

PRIMERA –  Referències normatives 
Les referències realitzades en aquestes Normes Urbanístiques ho són, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), en la redacció 
donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
Al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel quals s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU).  
 
A la Llei 6/2009, d’equipaments comercials. 
 
Al Decret 55/2009, del 7 d’Abril, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 
 
Les referències s’entendran realitzades en cada moment als preceptes que vigeixin definitivament o 
transitòriament i siguin d’aplicació 
 
SEGONA – Entrada en vigor 
El POUM entrarà en vigor quan, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
es publiqui l’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les seves Normes Urbanístiques al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
  


