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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
L’ajuntament ha contractat l’empresa Minuartia per portar a terme el programa de participació ciutadana 
consistent en la divulgació i comprensió del objectius i del contingut dels treballs del pla d’ordenació 
urbanística municipal de Cadaqués. Així s’aconsegueix dona accés als ciutadans a la informació 
urbanística, i fomentar la participació social en l’activitat urbanística amb sessions col·lectives 
participatives i tallers.  
 

1. Context legal 
 
Els referents normatius que defineixen la participació en el marc dels processos de planejament i gestió 
urbanístics són: 
 
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 
 
Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
 
El Decret Legislatiu 1/2010, especifica en l’article 8 l’articulació de la participació ciutadana en el marc 
dels processos de planejament urbanístic. 
 
Article 8. Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics 
 
1. Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania 
en els processos urbanístics de planejament i de gestió. 
2. Els ajuntaments poden constituir voluntàriament consells assessors urbanístics, com a òrgans locals 
de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes establerts per l’apartat 1. 
3. Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures del planejament i 
dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat. 
4. Tothom té dret a obtenir dels organismes de l’administració competent les dades certificades que els 
permetin assumir llurs obligacions i l’exercici de l’activitat urbanística. 
5. S’han de regular per reglament les formes de consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els 
mitjans d’accés de la ciutadania als dits projectes i als documents corresponents i la prestació 
d’assistència tècnica perquè puguin comprendre’ls correctament. 
6. Els organismes públics, els concessionaris de serveis públics i els particulars han de facilitar la 
documentació i la informació necessàries per a la redacció dels plans urbanístics. 
7. En matèria de planejament i de gestió urbanístics, els poders públics han de respectar la iniciativa 
privada, promoure-la en la mesura més àmplia possible i substituir-la en els casos d’insuficiència o 
d’incompliment, sens perjudici dels supòsits d’actuació pública directa. 
8. La gestió urbanística es pot encomanar tant a la iniciativa privada com a organismes de caràcter 
públic i a entitats, societats o empreses mixtes. 
 
 
Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
 
D’altra banda, el Decret Legislatiu 305/2006, entre d’altres aspectes, determina el següent sobre el 
principi general de l’actuació urbanística:  
 
TITOL PRELIMINAR. De l’objecte i dels principis generals 
 
Article 2. Principis generals de l’actuació urbanística 
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f) El de publicitat i participació dels ciutadans i ciutadanes en els procediments de planejament i gestió 
urbanístics. 
 
 
Així mateix, defineix explícitament els drets de la ciutadania en l’activitat urbanística, en el Títol Segon. 
 
TITOL SEGON. Dels drets d’informació  i participació  ciutadanes en l’activitat urbanística 
 
 
 
Article 15. Informació i participació ciutadanes 
 
15.1 Les administracions públiques han de garantir l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació 
urbanística i, en particular, a la informació relativa a les determinacions dels instruments de planejament 
i de gestió urbanístics. 
 
15.2 Les administracions públiques han de fomentar la participació social en l’activitat urbanística i, en 
especial, en l’elaboració i tramitació dels instruments de planejament urbanístic. 
 
Finalment, determina l’obligatorietat d’aprovar i publicar el programa de participació ciutadana en els 
processos de revisió dels plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
Article 105. Programa de participació ciutadana en el procés de planejament 
 
105.1 Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden acordar, en qualsevol 
moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i publicació del programa de participació 
ciutadana, de conformitat amb el que estableix l’article 22 d’aquest Reglament. 
 
105.2 L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de 
formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar prèviament o 
simultàniament a la publicació de l’avanç del pla. 
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2. Disseny i planificació del procés participatiu 

2.1. Objectius 
 
L’objectiu del programa de participació ciutadana és planificar les mesures i actuacions previstes per tal 
de facilitar: 
 
- La divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament 
 
- La formulació de suggeriments en la redacció de l’Avanç del Pla 
 
- La formulació d’al·legacions o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública. 
 

2.2. Criteris generals 
 
Per l’adequat desenvolupament d’aquests objectius s’introduiran tècniques de facilitació i materials de 
suport que permetin donar resposta als següents criteris generals: 
  
- Aportar informació amb antelació, sintètica i comprensible, que faciliti i fomenti el treball previ per part 

dels agents participants 
 
- Vetllar per un debat equilibrat i plural, i que per tant permeti la participació dels diferents membres 

independentment del seu nivell de coneixement dels temes tractats 
 
- Procurar un debat atractiu i funcional, i per tant que el conjunt d’assistents es vegin participants del 

mateix, el considerin eficient i rellevant per al desenvolupament del POUM 
 
- Procurar que les regles de joc siguin suficientment clares com per a que el debat es realitzi en clau 

d’interès comú i no particular  
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2.3. Caracterització de les activitats de participació 
 
El programa de participació ciutadana contempla un seguit d’activitats orientades a l’assoliment dels 
objectius plantejats. A continuació, es presenten de forma sintètica les actuacions que inclouen la 
realització de tres sessions de participació.  
 
 
FASE ACTIVITAT OBJECTIUS 
Durant tot 
el procés 

Posar els 
documents del 
POUM a l’accés 
de la ciutadania 

- Disposar dels documents generats al llarg del procés en suport físic 
a l’Ajuntament i en suport digital a la pàgina web per facilitar la 
consulta de la ciutadania. 

Sessió I. 
Presentació del 
procés 

- Informar sobre l’estat d’execució dels treballs i cronologia de 
treballs de futur 
- Informar sobre el procés i calendari de participació ciutadana  
- Informar sobre els apartats i continguts bàsics del document 
d’Avanç de Pla 
- Identificar i recopilar suggeriments generals a considerar en l’Avanç 
de Pla per part de les persones assistents 

Anterior a 
la 
redacció 
de l’Avanç 
de Pla 

Bústia virtual de 
suggeriments 

- Posar a disposició de la ciutadania una bústia virtual via la pàgina 
web de l’Ajuntament on presentar suggeriments generals a 
considerar en l’Avanç del Pla 

Sessió II. 
Presentació de 
l’Avanç del 
POUM 

- Informar sobre l’estat d’execució dels treballs i previsió de treballs 
de futur 
- Informar sobre els principals objectius i propostes de l’Avanç de Pla 
- Valorar aquests objectius i propostes de l’Avanç de Pla per part de 
les persones assistents 
- Identificar i recopilar suggeriments d’actuació a considerar en la 
proposta per aprovació inicial 

Posterior 
a la 
redacció 
de l’Avanç 
de Pla 

Bústia virtual de 
suggeriments 

- Posar a disposició de la ciutadania una bústia virtual via la pàgina 
web de l’Ajuntament on presentar suggeriments d’actuació a 
considerar en la proposta per aprovació inicial 

Sessió III. 
Proposta de 
POUM per a 
l’aprovació inicial 

- Informar dels resultats de la sessió de participació anterior  
- Informar sobre l’estat d’execució dels treballs i passos previs a 
l’aprovació inicial del POUM 
- Informar sobre les principals propostes del POUM aprovat 
inicialment 
- Explicar el procediment a seguir per participar en el període 
d’informació pública 

Període 
d’Informac
ió Pública 

Admissió 
d’al·legacions als 
textos del Pla 

- Recollir les propostes de la ciutadania presentades com a 
al·legacions als textos de l’aprovació inicial del POUM 

 
 
 
. Procés de participació ciutadana 
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3. Actuacions realitzades durant el procés de participació ciutadana 
 
 
 
 
A continuació, es presenten de forma sintètica les actuacions que s’han dut a terme en les diferents 
fases del procés de participació ciutadana: 
 

- Durant tot el procés d’elaboració del POUM 
Posar els documents del POUM a l’abast de la ciutadania, tant en suport físic a l’Ajuntament, com 
en suport digital a la pàgina web. 
 

- Fase 1. Anterior a la redacció de l’Avanç de Pla 
Presentació del procés. Consistent en diferents sessions públiques per part dels representants i 
tècnics municipals i l’equip redactor del Pla. 
 
Sessió I: 

  18 setembre de 2009: Sessió de presentació del procés dels treballs del POUM 
  24 d’octubre de 2009: Taller de participació.  
 

Objectius: 
⋅ Informar sobre l’estat d’execució dels treballs i cronologia de treballs de futur. 
⋅ Informar sobre les actuacions i el calendari de la participació ciutadana. 
⋅ Informar sobre els apartats i continguts bàsics del document d’Avanç de Pla. 
⋅ Identificar i recopilar suggeriments generals a considerar en l’Avanç de Pla per part de 

les persones assistents. 
⋅ Posar a disposició de la ciutadania una bústia virtual via la pàgina web de l’Ajuntament 

on presentar suggeriments generals a considerar en l’Avanç del Pla 
 

- Fase 2. Posterior a la redacció de l’Avanç de Pla 
Explicació pública dels treballs elaborats i muntatge d’una exposició per mostrar les propostes de 
l’Avanç de Pla. 
 
Sessions II: 

  12 juliol de 2010: Presentació del document d’Avanç a la seu de Departament de PTOP 
  17 juliol de 2010: Presentació de l’Avanç a Cadaqués 

18 setembre de 2010: Taller de participació en què tècnics coneixedors del territori fan 
aportacions en base a  “L’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge de Cadaqués” 

 
Objectius: 

⋅ Informar sobre l’estat d’execució dels treballs i previsió de treballs de futur. 
⋅ Informar sobre els principals objectius i propostes. 
⋅ Valorar aquests objectius i propostes per part de les persones assistents. 
⋅ Identificar i recopilar suggeriments d’actuació a considerar en la proposta per aprovació 

inicial. 
⋅ Posar a disposició de la ciutadania una bústia virtual via la pàgina web de l’Ajuntament 

on presentar suggeriments d’actuació a considerar en la proposta per aprovació inicial. 
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Seguidament es detallarà el contingut i programa de les sessions de participació ciutadana en el procés 
dels treballs en la redacció del POUM:  
 

3.1. Fase 1. Anterior a la redacció de l’Avanç de Pla  
 

3.1a. Presentació del procés dels treballs del POUM (sessió I) 
 
En data 18 de setembre de 2009 es realitza la primera sessió en que s’informa del procés dels treballs i 
seguiment del POUM i te els següents objectius:  
 
- Presentar el Programa de Participació Ciutadana 
- Presentar el POUM: motius i oportunitat 
- Explicar què és un POUM: el seu procés i desenvolupament dels treballs 
- Presentar els principals objectius del POUM, un primer model de municipi a desenvolupar en el 

POUM i les primeres línies de treball de l’Avanç 
- Explicar l’anàlisi del planejament vigent a Cadaqués 
 

Acta de la sessió i ordre del dia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema i estructura de la presentació 
 
El contingut de la presentació es divideix en 3 blocs: 
 
1er bloc _  Presentacions  
2on bloc_ Part expositiva 
             1a part_  Explicació general sobre planejament urbanístic   
                   2a part_  Anàlisi del planejament vigent   
                   3a part_  Objectius del POUM i les línies inicials de desenvolupament del municipi  
3er bloc_  Espai per al debat, recull de propostes i torn de preguntes. 
 
 
 
1er bloc _  Presentacions 
Es presenta l’acte i s’explica:  
 

           - Presentació inici dels treballs del POUM (dates d’aprovació de l’inici dels  treballs) 
           - Presentació equip redactor: explicació i motius del model mixta de redacció      
              (Ajuntament + DGU) 

18:00h  Benvinguda i presentació de la sessió 
18:10h  Presentació de l’inici dels treballs i dels objectius del POUM  
 Sr. Joan Borrell, Alcalde de Cadaqués 
 Sr. Valentí Serinyana, Regidor d’Urbanisme de Cadaqués 
18:30h  L’oportunitat de la redacció del POUM de Cadaqués i el planejament territorial  
             a Cadaqués 
 Sr. Pere Solà, Director General d’Urbanisme DPTOP 
19:00h  Els treballs del POUM de Cadaqués 
 Sr. Agustí Serra, Responsable de Sostenibilitat Urbana DPTOP 
19:20h  El procés i tramitació del POUM de Cadaqués 
 Sr. Camil Cofan, Cap del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona 
19:30h  El Programa de participació ciutadana 
 Sra. Míriam González, Responsable de participació de Minuartia 
19:40h  Precs i preguntes 
20:00h  Cloenda 
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           - Explicació de la importància de l’actualització del PGOU 
           - Explicació de la necessitat del planejament urbanístic 
           - Explicació de l’oportunitat de la redacció del POUM 
            

 
2on bloc_ Part expositiva 
La part expositiva es va dividir en tres parts molt clares: 
  
         

1a part: Explicació general sobre planejament urbanístic: 
                                      

 1. Que és un POUM?:      
 2. Quins són els motius que porten a redactar el POUM?    

   3. Quina documentació contindrà el POUM?      
   4. Quins són els tràmits del POUM? (participació ciutadana, AI...)              
                5. Quin serà el procés de treball?  
 
           - Recull d’informació i anàlisis   
           - Diagnosi i estratègies    
           - Redacció del document d’AVANÇ: 1es propostes  
           - Debat per part dels ciutadans sobre l’avanç: 2a sessió pública    
           - Recull dels suggeriments i redacció del document d’APROVACIÓ INICIAL (AI)   
           - Presentació del document d’AI i inici del període d’al·legacions i sol·licitud        
             d’informes   
           - Recull i anàlisis de les al·legacions presentades i els informes emesos per part dels  

organismes sol·licitats incorporant o desestimant justificadament les esmenes al document 
d’APROVACIÓ PROVISIONAL (AP)   

           - L’Ajuntament envia el document a la Comissió d’Urbanisme per APROVACIÓ DEFINITIVA   
             (AD)         
 

2a part: Anàlisi del planejament vigent: 
          - Enmarcament territorial dades socio-econòmiques PGOU 1986   
          - Planejament desenvolupat 1986-2009 
          - Comparativa estat planejament 1986-2009  
 

3a part: Objectius del POUM i les línies inicials de desenvolupament del municipi: 
           - Adequar el planejament a les determinacions dels PD  

                        - Mantenir i preservar la imatge i identitat de Cadaqués  
                        - Preservar i millorar l’entorn natural i el patrimoni cultural 

           - Millorar la qualitat de vida i l’establiment d’un desenvolupament sostenible 
           - Proporcionar un desenvolupament harmònic  
           - Produir habitatge de protecció pública   
           - Resoldre les disfuncions detectades o problemes existents 
 
     
3er bloc_ Espai per al debat, recull de propostes i torn de preguntes 
 
En ell l’ajuntament animar a la població a participar en el procés i s’obre el debat. 
 

Resum de les diapositives de la presentació 
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Precs i preguntes 
 
Després de la presentació, s’obre un espai per a precs i preguntes de les persones assistents en relació 
als temes presentats. A continuació, es recullen els comentaris realitzats i les respostes formulades des 
de la taula rodona. 
 
Les opinions que es formularan en les sessions de participació seran tingudes en compte per part de 
l’Ajuntament? 
J. Borrell. En la presentació feta s’ha demanat explícitament la participació de tothom perquè es volen 
recollir aquestes aportacions. S’escoltaran les diferents opinions perquè a més, és una obligació que 
tenim com Ajuntament. 
 
Estic sorpresa pel que s’ha explicat aquí. En un context de crisi a molts nivells, no imagino que la crisi 
no hagi arribat a Cadaqués. 
 
Vosaltres que sou els dirigents del municipi, cap a on el voleu fer anar? Si avui aquí ja està tot pensat i 
decidit, cap on es vol anar? 
V. Serinyana. Aquest neguit també el compartim des de l’Ajuntament. Les intencions generals s’han 
exposat clarament. Encara no hi ha res fet ni res decidit. Precisament aquesta reunió serveix per iniciar 
el procés. 
S’ha presentat breument el que es preveia amb el Pla General aprovat el 1986. Avui estem encetant la 
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possibilitat de participar en el procés, per veure si el que tenim fins ara encara ens serveix o no. Avui és 
el dia d’inici. Al llarg del procés, tindrem temps de valorar conjuntament cap a on anar. 
 
Dels 11 Plans Parcials aprovats només se n’han desenvolupat quatre, però d’aquests quatre només 
n’heu parlat de dos. Quins són els altres dos? Els altres Plans Parcials s’han retardat en vistes al nou 
planejament? 
A. Serra. Hem parlat explícitament de tres Plans Parcials: el de Sa Guarda, el Turó de Calders i 
S’Oliguera. De moment, se n’ha realitzat la diagnosi però encara es faran més treballs. 
Es treballa amb molt respecte pel Pla de 1986. És un pla marc que va ser un bon model en el seu 
moment. Ara ha quedat obsolet. De fet, conté unes previsions de creixement pel municipi molt 
importants, que si ara s’haguessin de desenvolupar, potser no ens agradaria. 
Els altres set Plans Parcials, estan pendents d’aprovació definitiva. Dos d’ells van passar a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona on es van fer determinades prescripcions i la iniciativa privada no els ha donat 
continuïtat.  
 
La presentació ha resultat entenedora i el procés de participació sembla correcte. En el procés de 
revisió hi haurà suspensió de llicències? En el moment de crisi actual seria important no afectar 
l’activitat constructora. 
P. Solà. En el nucli, no hi haurà modificacions, per tant, en sòl urbà, no hi haurà suspensió de llicències 
excepte alguna petita modificació puntual. 
Als sectors per desenvolupar, on es vulgui introduir algun canvi, és possible que sí mentre no hi hagi 
una proposta consensuada i alternativa.  
 
S’ha tingut en compte la demanda real de sòl industrial del municipi? 
P.Solà. El mateix ajuntament demana sòl industrial. A tots ens preocupa com i on fer-ho. És difícil 
col·locar a Cadaqués les peces grans que requereixen les dimensions de les naus així com els vials 
necessaris. També cal tenir en compte que l’entorn de la vila està envoltat d’espais protegits. 
 
Felicitats per crear un espai de participació. Voldria saber què volem dir quan parlem de créixer? Créixer 
en població, en superfície, en qualitat de vida, en cultura,...? 
V. Serinyana. Últimament s’ha posat molt de moda una paraula que descriu el que volem: creixement 
sostenible. Es vol tenir en compte el que el municipi necessiti i la ciutadania demani. Després 
correspondrà veure si el que es demana es pot obtenir. Mirarem d’incloure al màxim tot el que es 
demani, sempre amb la idea de millorar. 
P. Solà. En la meva presentació, he començat explicant els valors que per nosaltres té el municipi 
perquè el POUM vol estar atent a preservar el que ha donat lloc a la vila actual. Estem d’acord que cal 
matisar el concepte. Parlàvem d’extensió. 
L’any 1986 es venia d’una època de desarrollisme. És quan es comencen a elaborar els primers plans 
urbanístics de la democràcia, és un primer pas, una primera regulació en que participen els ajuntaments 
i la ciutadania. 
Actualment, hi ha un major interès per la sostenibilitat, més respecte pels valors del territori, no cal 
seguir creixent. La reflexió a fer és si l’estructura de la vila és suficient per aguantar les previsions del 
Pla del 86. Fins a on la vila es pot estendre físicament? 
Els criteris actuals són de compactar, de reduir el consum de sòl. Alhora, la realitat és que partim d’un 
planejament, d’una realitat legal i jurídica i que no es pot passar per sobre de determinats drets de la 
ciutadania. 
Es vol elaborar un pla de qualitat, que hi hagi una millora de la qualitat. El que queda per fer ho hem de 
fer millor. Potser caldrà canviar la intensitat per mantenir el municipi que es vol. 
 
Volia mostrar el meu agraïment per la presentació. Al meu parer, aquest procés és com el naixement 
d’un nen. Avui és la presentació d’inici, tot just a nascut, no cal preocupar-se per les següents fases, en 
tot cas, convé participar, per anar fent créixer i educant aquest nen. 
 
En paral·lel s’elaborarà un Programa d’actuacions urbanístiques o tot estarà dintre del propi POUM? 
A. Serra. No es tramitarà simultàniament un PAM. Estarà contingut en un document propi del mateix 
POUM. 
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3.1b. Taller de participació del 24 d’octubre de 2009 
 
El 24 d’octubre de 2009 es realitza el primer taller de participació al Casino de Cadaqués, amb 
l’assistència d’un grup nombrós de persones. El taller s’organitza en tres línies o temes generals de 
treball o de reflexió (l’espai públic i mobilitat, les activitats econòmiques i l’estructura urbana) per tal de 
poder facilitar la participació de la gent en el debat. 
 

Acta de la sessió i ordre del dia 
 
La sessió es va desenvolupar seguint el següent ordre del dia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema i estructura de la presentació 
 
Els assistents al taller es distribueixen en grups heterogenis amb l’objectiu que les seves aportacions en 
el municipi abastin la globalitat dels temes i puguin generar debat.  
 
El taller s’estructura en 3 temes principals que tot seguit s’exposen: 
 
 

- Espai públic i mobilitat  
 

   Com es pot millorar la qualitat i distribució de l’espai públic i la mobilitat en el municipi? 
 

Una de les funcions més importants de l’espai públic és la de garantir la relació entre les 
persones. Per tal que això sigui possible, aquest espai ha de reunir determinades 
característiques de qualitat com poden ser tenir un disseny agradable, un bon manteniment, etc. 

 
Dins d’aquest tema, ens podem plantejar preguntes com ara:  

 
1. Com es podria millorar el conjunt de places, jardins, parcs... que hi ha a Cadaqués? 
2. Caldria que hi haguessin més/menys? 
3. Com haurien de ser?  
4. On es podrien localitzar? 

 
Cadaqués es caracteritza per ser un lloc d’accessibilitat difícil. En l’actualitat, i sobretot durant 
uns pocs mesos a l’any, es fan evidents els problemes generats per la gran quantitat de vehicles 
que hi arriben. 

 
Algunes de les preguntes que ens hem de plantejar en relació amb la mobilitat, cap i des del 
municipi i dins del mateix, són: 

 
5. Quines mesures s’haurien d’adoptar per millorar la mobilitat a Cadaqués? 
6. Quina seria la millor manera per desplaçar-se dins el municipi? 
7. S’utilitza prou el transport públic? Què s’hauria de fer per què fos més utilitzat? 
8. Què es podria fer per millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries 

dels diferents mitjans de transport? 
9. Com afecta a la població la gran quantitat de vehicles que arriben a l’estiu? Caldria restringir 

d’alguna manera l’arribada de cotxes? Com?  

11:00h  Benvinguda i presentació de la sessió 
11:10h  Informació sobre el procés de participació 
11:15h  La situació urbanística de Cadaqués 
11:35h  Taller de suggeriments generals a l’Avanç del Pla  
 11.35h Enquesta de participació ciutadana i reflexió individual 
 11.50h Debat en grups 
12:45h  Posada en comú en debat plenari 
13:30h  Cloenda 
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10. Caldria millorar l’oferta i quantitat de places d’aparcament? Com? 
11. En quins espais no s’hauria de permetre aparcar? O al revés, on s’haurien de localitzar 

nous espais d’aparcament per què ara són insuficients? 
 
 
- Activitats econòmiques  
 
Quines mesures urbanístiques podrien afavorir o limitar el desenvolupament dels diferents 
sectors econòmics en el municipi? 

Cadaqués, per les seves característiques territorials i històriques, disposa d’uns recursos 
limitats, per tant és especialment important valorar quines activitats econòmiques es volen 
potenciar: des dels tallers, magatzems, comerços, turisme, oci, restauració, construcció i 
indústria al desenvolupament d’activitats culturals, esportives, relacionades amb el lleure, la 
natura, etc. 

 
Dins d’aquest àmbit, ens plantegem preguntes com :  
1. Quins sectors empresarials i/o activitats s’han de fomentar/limitar especialment a 

Cadaqués? Per què? Com? 
2. Quins serveis poden o han de renovar-se? De quina manera? 
3. En quins llocs del municipi s’han de localitzar les diferents activitats econòmiques? Per 

exemple els magatzems, els tallers, els bars o discoteques, etc.? 
4. Quines activitats són especialment molestes o s’haurien de localitzar en un lloc diferent a 

l’actual? 
5. Hi ha una bona i/o suficient oferta comercial al municipi? 
6. Quins valors propis de Cadaqués caldria potenciar  a través de les activitats econòmiques? 
 

 
- Característiques de l’estructura urbana  

 
Quin creus que és el model de teixit urbà desitjable per Cadaqués?  

Cada població es caracteritza per les seves edificacions i el teixit urbà que les desenvolupa. A 
Cadaqués, trobem diferents models, des dels carrers estrets amb edificacions tradicionals del 
casc antic a les cases unifamiliars envoltades de jardins privats més actuals. Tenint en compte 
l’entorn i les característiques dels diferents barris o zones de Cadaqués, en aquest bloc, us 
demanem la vostra opinió sobre com haurien de ser les noves edificacions i l’estructura urbana 
en el futur. 

 
Algunes de les preguntes que poden donar peu a la reflexió són: 
1.  Les edificacions han de ser com les del casc antic, compactes i blanques?  
    O cases unifamiliars amb jardí? Cases grans, petites...? O blocs de veïns? Poques  
    propietats privades que ocupin molt de terreny, amb més jardí, més exclusives?...Més   
    propietats privades que ocupin menys terreny, compartint jardins, més modestes? 
2. Hi ha algun espai dins l’entorn urbà que s’hauria de protegir especialment i quedar lliure 
    d’edificacions? 
3. Quin model de poble, tant des del punt de vista físic com social, seria el desitjable per a    

                 Cadaqués?  
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Resum de les diapositives de la presentació 
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Model de fitxa individualitzada 
 
Per fer més àgil la participació en el taller es reparteixen entre els assistents unes fitxes senzilles i de 
fàcil interpretació, a respondre en poc més de 10 minuts sobre els aspectes o millores que es 
consideren necessàries per al municipi i que el  POUM ha de considerar.  
 
 
 
 
1.Com es pot millorar la qualitat i distribució de l’espai públic i la mobilitat en el municipi? 

Proposa de forma individual 3 millores a introduir en el POUM en relació a l’espai públic i la 
mobilitat 

ESPAI PÜBLIC I MOBILITAT 

 

1.  

2.  

3. 

 
 
 

 

2. Quines mesures urbanístiques podrien afavorir o limitar el desenvolupament dels diferents sectors 
econòmics en el municipi? 

Proposa de forma individual 3 millores a introduir en el POUM en relació a les activitats econòmiques 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

1.  

2.  

3. 

 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



           PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
 

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

 

 
 
 

2828

3. Quin creus que és el model de teixit urbà desitjable per Cadaqués?  

Proposa de forma individual 3 millores a introduir en el POUM en relació al model de teixit urbà 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTRUCTURA URBANA 

 

1.  

2.  

3. 

 
- Debat en els grups sobre les propostes individuals en els tres àmbits de treball 
- Lectura de les propostes de cada grup al conjunt de persones assistents. 
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Recopilació de propostes i resultats de l’enquesta. 
 
L’empresa Minuartia fa un document de síntesi del resultat de les enquestes realitzades en el taller. 
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3.2. Fase 2. Posterior a la redacció de l’Avanç de Pla.  
 

3.2a. Presentació de l’Avanç del pla: 17 de juliol de 2010 (sessió II) 
 
En data 17 de juliol de 2010 es fa la presentació i explicació del document d’Avanç de Pla del POUM a 
la Sala Art i Joia, de Cadaquès. Es preparen uns panells explicatius que acompanyen   
 

Acta de la sessió i ordre del dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de les diapositives de la presentació 
 
 

 
 

10:00h  Benvinguda  
10:05h  Presentació de la sessió  

 Sr. Joan Borrell Bassols, Alcalde de Cadaqués 
 Sr. Valentí Serinyana, Regidor d’Urbanisme de Cadaqués 

 
10:30h  L’Avanç del POUM de Cadaqués 

 Sr. Pere Solà Busquets, Director General d’Urbanisme DPTOP 
Sr. Agustí Serra, Subdirector General d’Actuació Territorial II 

 
11:30h  Torn obert de paraula 
12:00h  Cloenda 
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Avanç de planejament

Sòl urbà =  6,5% terme municipal

25% manca estructurar, reordenar o completar

Sòl urbanitzable = 2,4% terme municipal

60% té planejament derivat aprovat definitivament  
però no ha estat executat 

PGOU: 
434 habitatges nous (SUNC + SUz)

POUM (Avanç):  
300 habitatges nous (SUNC + SUz)
50% corresponen a PP aprovats 
definitivament

Sòl no urbanitzable

PGOU =      89,2%
PDUSC  =      89,9%
POUM    =      91,1%

Classificació del sòl. Proposta POUM (Avanç)
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Precs i preguntes 

 
A continuació de la presentació s’obre un espai de precs i preguntes que les persones assistents a l’acte 
van formular i que tot seguit es recullen amb les respostes que es van donar des de la taula rodona 
 
1.  M’han agradat els objectius que he escoltat per a Cadaqués. Però hi ha dues paraules que no m’han 
agradat: transformació i assajar. No sé si això significa ignorar els elements arquitectònics històrics al 
municipi com l’ús de la llosa i la pissarra. Darrerament hi ha hagut intervencions molt greus on s’ha 
ignorat aquests elements. Voldria saber si això continuarà en els projectes que es duran a terme 
després de l’estiu. 
També quan heu parlat de la realització de tallers de treball amb arquitectes em recorda el discurs dels 
anys 60 amb arquitectes emblemàtics que van dur a terme projectes a Cadaqués sense respectar 
l’arquitectura tradicional. Penso que és un exemple que no hem de seguir. Penso que cal respectar i 
millorar l’arquitectura tradicional. 
Respecte la rotonda d’entrada al municipi, cal una definició adequada perquè no sigui només una còpia 
de la gran quantitat de rotondes que hi ha a l’Empordà.  
P. Solà. Es tracta d’un POUM que es basa en tractar de mantenir al màxim l’existent i que recull el que 
està aprovat en el Pla especial urbanístic del conjunt històric i el seu entorn de protecció (PEUCH). 
El POUM respecta l’ús dels materials tradicionals però no tracta temes concrets com la pavimentació 
dels carrers. El POUM no entra en aquest grau de detall. 
En relació als tallers de suggeriments amb arquitectes, els hem demanat la seva opinió de la mateixa 
manera que en altres aspectes s’està demanat l’opinió dels habitants de Cadaqués. 
Està previst realitzar més tallers temàtics, probablement sobre tipologies edificatòries i sobre materials 
per recollir diferents opinions. 
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Caldrà estudiar el projecte de rotonda. En tot cas, és necessària una peça que organitzi el trànsit. 
 
Sé que els arquitectes que avui estan aquí també s’estimen Cadaqués. En tot cas, demano que no es 
repeteixin els errors dels anys 60.  
V. Serinyana. Pel que fa a la renovació del casc antic s’ha utilitzat la llosa i s’ha treballat en una 
recuperació integrada. 
 
2. Sóc un petit industrial de Cadaqués i voldria saber què significa la suspensió de llicències. 
V. Serinyana. S’ha buscat de limitar al mínim els sectors on és necessària la suspensió de llicències. 
S’ha fet una revisió molt a la carta i només afecta a alguns llocs, sectors encara no desenvolupats. 
L’afectació és mínima i en aquest sentit, podeu estar tranquils en relació al treball del dia a dia. 
 
3. Estic content de la presentació que s’ha fet de l’Avanç perquè inclou el Pla del 1986 i moltes millores. 
M’ha cridat l’atenció no sentir res en relació a l’aparcament dissuasori dels visitants diaris de Cadaqués. 
Penso que caldria promoure que l’entrada a l’aparcament es fes per darrera, per la zona industrial i que 
no calgui entrar a Cadaqués per deixar el cotxe al pàrquing. També es podria fer servir un semàfor amb 
teletac per als veïns i els comerços per regular l’entrada. D’altra banda penso que és un error traslladar 
el camp de futbol ja que ara tots els nens que l’utilitzen hi poden anar sols a peu i si es trasllada serà 
necessari anar-hi en cotxe. A més, es tracta d’un espai que va ser cedit per camp de futbol i si es canvia 
l’ús podria aparèixer alguna sorpresa. 
P. Solà. Hem presentat una imatge amb la proposta de la circumval·lació nord que des del sector 
industrial significarà una ronda perimetral perquè els cotxes que van a Portlligat o a Cap de Creus no 
entrin a Cadaqués. També hi ha previst un seguit de petites bosses d’aparcament a Caials per deixar el 
cotxe i fer tots els moviments pel poble a peu i que només hi hagi accés per la càrrega i descàrrega. 
Es planteja més aviat una xarxa d’aparcaments petits en lloc d’un gran aparcament dissuasori perquè 
no hi ha prou espai. 
D’altra banda, el trasllat del camp de futbol és una proposta lligada a les obligacions de l’Ajuntament 
amb aquest sòl.  
Penso que caldria ampliar l’aparcament que ja tenim i canviar les entrades. 
J. Borrell. L’ampliació de l’aparcament és un tema que estaria lligat a l’actual contracte de concessió, 
caldria negociar amb l’empresa explotadora del pàrquing.  
D’altra banda, fer un accés directe a l’aparcament pel nord està condicionat per les disposicions del Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC). 
En relació al camp de futbol, es tracta d’una proposta inicial per debatre. És cert que el nou lloc és lluny, 
però quan es va inaugurar l’actual camp de futbol també semblava lluny del nucli. La proposta es fa amb 
previsió de futur i no cal executar-la demà. El centre està molt escanyat d’espai i aquest trasllat 
permetria fer ampliacions. En tot cas, es tracta d’una proposta a partir de la qual recollir suggeriments. 
Si és necessari, es pot plantejar un canvi de contracte amb l’empresa que explota l’aparcament. 
J. Borrell. L’Avanç té en compte la necessitat d’aparcament. En tot cas, pel que fa a la negociació amb 
l’empresa també s’ha de tenir en compte que el pàrquing només s’omple dos mesos l’any. 
 
4. Durant aquests dos mesos en què tota la informació de l’Avanç estarà en exposició pública, quan es 
podran fer consultes directament a l’arquitecte contractada pel procés de redacció del POUM? 
V. Serinyana.  La documentació estarà en exposició pública durant dos mesos a partir de la seva 
publicació en el DOGC, probablement la setmana entrant. L’arquitecte està contractada des de l’inici 
dels treballs per a l’elaboració del POUM i per atendre les consultes i els suggeriments. Els dimarts 
s’atendran aquestes consultes personalment a l’Ajuntament i durant els dos mesos la documentació 
serà consultable tots els dies, també a l’Ajuntament. 
 
5. L’arquitecte municipal que va participar en l’elaboració del Pla de 1986 hauria de ser també aquí ja 
que és qui ha signat tot el que s’ha fet fins ara. 
V. Serinyana. El plantejament que s’està plantejant és nou. La feina de l’arquitecte municipal consisteix 
en col·laborar amb l’equip redactor facilitant tota la informació relativa al Pla anterior.  
 
6. Voldria insistir en la necessitar d’ampliar la disponibilitat de sòl industrial en el municipi.  
P. Solà. Difícilment hi ha espai per ampliar l’actual polígon industrial. Existeix un terraplè al costat del 
polígon que probablement permeti una petita ampliació. 
Serà suficient per cobrir la demanda? Si no, quina solució es planteja? Fa 40 anys que tenim un negoci 
a Cadaqués, necessitem ampliar-lo i per això caldria trobar una solució. 
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P. Solà. Una  opció seria reordenar i  recuperar l’espai actual si es gestiona el trasllat de determinades 
activitats. 
V. Serinyana. El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) requalifica l’entorn de la zona 
industrial com a sòl no urbanitzable. 
J. Borrell. Cal buscar solucions com utilitzar les naus existents per altres finalitats. 
Voldria que el POUM ho recollís. 
J. Borrell. En tot cas, aquest grau de detall s’aborda en fases posteriors. 
 
7. Fins ara no s’ha mencionat l’accessibilitat al Llané. Tot són direccions úniques de manera que s’hi pot 
arribar però és molt difícil el retorn. És feina d’arquitectes i urbanistes trobar una solució perquè el circuit 
que ara es fa obligatori per sortir és vergonyós.  
P. Solà. Al Llané, el Pla del 1986 encara preveu la construcció de més cases, fet que encara dificulta 
més la situació, carregant la mobilitat actual en un lloc que per la seva topografia, és un cul de sac. Al 
Llané encara es treballa en la recerca de solucions i també en si s’ha construir més o no. 
 
8. Celebro molt aquesta reunió i que més gent comparteixi les meves inquietuds. Penso que el Llané 
està sentenciat a mort si no es construeix un bon vial per la pota sud. Cadaqués no pot permetre’s tenir 
una zona condemnada.  
P. Solà. Es tracta d’un encàrrec difícil. La construcció d’un vial implicaria un gran impacte visual, el 
moviment de terres, la creació de terraplens. A banda de qui ho pagaria? Requeriria una inversió pública 
molt important. És una opció totalment desaconsellable des del nostre punt de vista. 
V. Serinyana. El previsions del Pla anterior, suposen un alt impacte i tampoc no ofereixen solucions a 
l’accés pel sud. Caldrà començar a plantejar la restricció de l’accés al poble, més que solucions amb un 
gran impacte per al territori. 
Discrepo de l’opinió del Director General. Conec aquesta zona, i el vial no tindria cap impacte visual. 
J. Borrell. El document de mobilitat que incorporarà el POUM aportarà més informació sobre aquest 
àmbit. 
 
9. Sembla que es vol completar la zona de Caials fent un eix i no es preveu fer més amples els carrers. 
Les zones d’aparcament previstes, seran de pagament? Aparcaments públics? Pels visitants? Pels 
veïns?  
P. Solà. Ela aparcaments que s’estan plantejant seran públics. 
V. Serinyana. Hem d’estar pendents dels resultats de l’estudi de mobilitat que s’està realitzant. 
D’altra banda, s’està preveient que si augmenta el nivell de mar, les ribes no seran tan transitables? 
V. Serinyana. Durant el període de consultes, es podran plantejar qüestions concretes relatives a la 
mobilitat. 
 
10. Agraeixo la presentació. Penso que el Director General, que també és el màxim responsable de la 
Comissió Urbanística de Girona, incorre en una contradicció quan aquí parla de preservar el municipi i 
allà ha aprovat un pla parcial, Sa Guarda i l’ajuntament ha aprovat inicialment el pla parcial de 
s’Oliguera que no el preservaran tant. 
P. Solà. No veig la contradicció. Elaborem un nou Pla, però hem de respectar alhora uns drets adquirits 
dels plans ja aprovats. Sa Guarda és un pla parcial que l’hem reformulat per no edificar en llocs 
sensibles. Hi ha hagut una millora respecte les propostes originals d’ordenació seguint uns criteris 
coherents amb el POUM. S’ha procurat que l’edificació ocupi menys espai i que es faci en llocs menys 
visibles, preservant els turons, les visuals i mantenint la xarxa de camins. La situació és que existeix un 
planejament de 1986 aprovat que hem recomposat amb una notable millora. Si es comparen les dues 
propostes, l’original i la que s’ha modificat recentment, es pot veure clarament aquesta millora. 
 
11. En relació al Llané, és possible que no es pugui edificar? Es treu i prou o es pensa en 
compensacions? La incertesa sobre les decisions genera neguit. 
P. Solà. És un sector complicat. El Pla, de moment, no proposa la seva desclassificació. Potser però, 
caldria repensar si està bé edificar en aquest àmbit. S’està estudiant. 
 
12. La vialitat que preveia el Pla de 1986 al Llané és una barbaritat. Penso que si s’edifica, hauria de ser 
menys del previst llavors ja que és una zona que no aguanta gaire i sobretot és important no permetre 
una gran vialitat lligada a la pretensió d’unir Roses i Cadaqués per la costa. 
V. Serinyana. El cost d’aquesta circumval·lació la fa inviable. Segons el planejament anterior, aquí es 
preveia la construcció de 110 noves cases. Ara no és possible, el Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner (PDUSC) ho va desclassificar i ara és sòl no urbanitzable. Cal buscar una altra solució.  
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13. Els treballs que es fan, revisen el PGOU del 1986 o el Text Refós del 2006? 
P. Solà. És un nou Pla que revisa totes les decisions preses per tots dos documents i que revisa l’estat 
del planejament actual. 
 
Joan Borrell, Alcalde de Cadaqués, realitza la cloenda de la sessió agraint la presència i participació a 
tots i totes els assistents. 
 
Es van fer dues intervencions més que els moderadors de l’acte van indicar que no tenien relació amb 
els treballs del POUM, com per exemple el tema de la carretera de Roses, i per tant no es recullen en el 
present document. 
 
 

3.2b. Taller sobre  “L’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge de Cadaqués”  
 
En data de 18 de setembre de 2010 es fa un segon taller al Casino de Cadaqués amb l’assistència d’un  
grup nombrós de tècnics coneixedors i/o amb alguna vinculació amb el territori de Cadaquès. L’objectiu 
de la sessió és el debat global del Cadaqués del futur des la visió més concreta de l’arquitectura, i 
general del territori amb incidència sobre l’urbanisme i el paisatge. 

 

Acta de la sessió i ordre del dia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resum i conclusions 
 
Aquesta jornada de treball que va durar tot un dia, es va concloure amb un debat on es van recollir unes 
reflexions i idees que s’han estructurat pels diferents temes abordats i que es sintetitzen tot seguit: 
 

1. L’accesibilitat 
 

L’entrada a Cadaqués 
- Possibilitat d’un nou accés des de la zona industrial – cal estudiar la viabilitat. Resoldre el cul 

de sac de la zona industrial, falta executar vial per sortida d’emergències 
- Accés a la part del Llané -  difícil d’executar per la desnaturalització del paisatge. Resoldre 

amb petites actuacions 
- Camí de les aigües, possibilitat d’utilitzar-lo com a sortida per emergències 
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- Traçat “bypass” cap a Port-lligat - és una bona actuació però anar en compte amb les 
afectacions . 

- Senyalització des de Perafita indicant que l’aparcament està complert 
 
La connexió a Caials 
- Es qüestiona la necessitat de la “rotonda” - Resoldre el nus de forma natural  
- Es posa en dubte la doble vialitat que surt del nus plantejat cap a Caials – tractament dels 

vials diferents, traçats no tant rectilinis 
- Es posa en dubte el vial que va des de la plaça d’en Ros fins a la platja de S’Arenella i el vial 

transversal que travessa el PERI 24.4– mantenir els accessos tal com estan  
 
 La connexió a Port-lligat 

Suprimir el vial que penja des del c/de Port-lligat i travessa la zona de l’embarcador  
 

2. Zones d’aparcament 
 
- Es planteja si és necessari projectar l’espai d’aparcament en funció de 40 dies a l’any  

multifuncionalitat d’aquests espais per a que no acabin sent espais residuals buits. 
 
- Estudiar la possibilitat de situar un edifici d’aparcament just a l’entrada, a la zona industrial 

- Aparcament de Port-lligat més lligat a la vialitat. 
- Tractament paisatgístic d’aquests espais 
- Convertir el camp de futbol actual en un aparcament que fos una pineda (bosc) 

 
3. EL paisatge i l’espais lliures 

 
En sòl urbà 
- Conservació de murs, turons, oliveres....  
- Tractament dels aparcaments – utilització de materials com la sorra i/o grava 
- Estudi del paisatge urbà – evitar urbanitzar massa, intervenir poc 
- Es planteja la possibilitat de peatonalitzar el casc històric de CDQ amb pedra deixant el trànsit 

rodat fora 
- Evitar rambles i tractament dels espais lliures no lineal i més puntual. 
- Tractament paisatgístic de la zona industrial 
- Mantenir el bosquet del Llané 

 
En sòl no urbanitzable 
- Conservació del paisatge antropitzat  
- Es planteja la possibilitat de catalogar les feixes 
- Possibilitat de recuperar les barraques i regulació dels volums i materials d’aquestes 

edificacions 
- Tractament dels darreres de Cadaqués – els espais d’horts i la seva integració en el paisatge  

 
4. Els equipaments 

 
Evitar la seva dispersió i plantejar una nova centralitat en l’espai del càmping 
 
 

5. L’edificació 
 

Tipologies edificatòries 
- Promoure més la tipologia entre mitgeres en els creixements més propers al nucli urbà 
- Estudi de la tipologia aïllada en el sòl urbanitzable – ordenacions concentrades a les  
- parts més baixes de menys impacte i compactar la tipologia: parcel·les més petites i de  

menys sostre. Permetre l’edificació adossada o aparellada. 
 

Materials i cobertes 
- Estudi de la coberta inclinada en funció de la superfície de l’habitatge i del seu impacte  
- Paisatgístic. Plantejament de la coberta plana integrada en una arquitectura  
- esglaonada que s’adapta a la topografia i que permet aprofitar aquests aterrassaments  
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- com a part de la casa. Utilització de materials autòctons tant en sòl urbà com en no  
- urbanitzable 

 
6. Els creixements 

 
Caldria congelar el que hi ha, però com que això no és possible es planteja la possibilitat de fer petites 
actuacions desactivant el que es pugui i de ser curós amb la integració paisatgística d’aquests nous 
creixements – en concret es manifesta la preocupació respecte els 3 plans parcials que pengen de la 
carretera (PP-7, PP-8 i PP-10) i de l’impacte del nou hotel del PP-6. 
 
 

7. Altres  temes concrets de la proposta de l’Avanç de pla: 
 

El camp de futbol i l’embarcador 
Mantenir la naturalitat a l’espai de l’embarcador – paisatge a conservar tal com està, evitant 
usos permanents que siguin invasors com ara la zona lúdica proposada. Es planteja una 
flexibilitat de l’espai i d’usos, plantejant en principi només l’ús d’aparcament i amb possibilitat 
d’altres d’ús temporal. Es considera un inconvenient la nova ubicació del camp de futbol per la 
seva accessibilitat a peu i pel que s’ha descrit anteriorment. Es planteja ubicar-lo a la zona del 
càmping per centralitzar la zona d’equipaments oferint alhora una nova centralitat a Cadaqués. 

 
L’espai de la riera 
Es planteja que la riera ha de ser simplement un carrer digne – perill de que sigui tractat  com 
un passeig. Ha de tenir un tractament poc urbanitzat, minimalista, amb materials de pedra, asfalt 
i sorra. Es planteja una secció asimètrica per a vianants i integrar els cotxes. Poc disseny urbà i 
sense arbrat. 

 
L’àrea de càmping 
Es planteja si Cadaqués necessita aquest ús i si és necessari mantenir-lo i en aquest cas on.  
Possibilitat d’ubicar-lo en l’espai multifuncinal de Port-lligat amb un ús temporal. 
Possibilitat d’acampada lliure en el parc natural, en llocs controlats 
Al final del debat es planteja la possibilitat de que Cadaqués sigui patrimoni de la humanitat 

 
 

3. 2c. Resultats de la participació ciutadana de la proposta de l’Avanç del Pla 
 
El dia 9 de juliol de 2010 l’ajuntament de Cadaqués reunits en Ple prenen l’acord d’aprovar el document 
de l’Avanç de Pla del POUM, sotmetre a informació pública l’Avanç del pla per un període de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació en els diaris oficials,; i suspendre les llicències en 
els àmbits delimitats en el plànol de suspensió de llicències de l’Avanç de pla. 
 
La publicació de l’acord d’aprovació de l’Avanç del pla es fa el 21 de juliol de 2010, i en conseqüència la 
finalització del període de informació pública, d’acord amb el que preveu l’article 106.4 del Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme, és el dia 21 de setembre 
del 2010. 
 
En aquest període s’han presentat 69 escrits de suggeriments i també s’han atès diverses visites al 
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament. Així s’han fet un llistat del escrits entrats per registre i 
d’altres consultes, els quals s’han  identificat en un plànol adjunt per facilitat la seva localització.  

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



           PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
 

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

 

 
 
 

5050

Recull dels suggeriments de l’Avanç del Pla 
 
Quadre resum dels escrits de suggeriments (entrats oficialment per registre) 
 

 

Núm. suggeriment 1 2 3 4 5

Data suggeriment Data 29/07/2010 03/08/2010 19/08/2010 30/07/2010 23/08/2010

Tipus d'entrada mail registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Dades de la persona 
sol·licitant Nom Laura Vene (assessora 

urbanística ajuntament) Vicenç Canovas Mussons ANTALROCRES, SL. Antonio Amorós PARATGE D'ALQUERIA, SL.

(1a o 2a residència)

Situació PERI 7 - Sa Tarongeta PP 11 - Turó de Calders UA 12 - Sa Rierassa El Llané PP 9 - Port lligat

Tema Dubte sobre l'aplicació de la 
Suspensió de llicències 

Recurs de reposició: 
1. Impossibilitat consulta de 

l'expedient d'avanç - 
2. Suspensió de la tramitació del 

projecte d'urbanització - 
3. Dret a indemnització

Suspensió de llicències en un 
edifici amb llicència concedida i 

sentència

Habitatge unifamiliar no recollit 
com SU

S'ha recollit com a protecció un 
espai edificable

Tipus suggeriment Suspensió llicències Recurs de reposició Suspensió llicències Errada Errada

Règim de sòl (planejament vigent) SUNC SUD SUNC SU SU

Documentació aportada Sentència Contenciós 
Administratiu Plànols situació

Observacions 

Suggeriment / Al·legació Dubte ajuntament Al·legació Suggeriment Al·legació Al·legació

Resum valoració Problema jurídic Recurs de reposició Problema jurídic Revisar document Revisar document

Paraula clau PERI 7 PP 11 UA 12 Suggeriment puntual Suggeriment puntual

Suggeriment o motiu 
de la consulta

Valoració

 
 
 
 
 
Núm. suggeriment 6 7 8 9 10

Data suggeriment Data 23/08/2010 04/08/2010 27/08/2010 02/09/2010 16/09/2010

Tipus d'entrada registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament mail

Dades de la persona 
sol·licitant Nom SALVEM CADAQUÉS Roberto Corcoll Pilar Rahola Juan Rahola David Tibau

(1a o 2a residència)

Situació Diversos aspectes PE 15 - Embarcador Entorn castell Entorn església Zona d'horts

Tema

1. No construir en primera línia de 
mar (afecta al PMU PEUCH 3, 

PERI 22 Ses Oliveres, PERI 24 
Platja Confitera, PERI 26 Caials2) 

2. SUD: Menys edificabilitat, 
preocupació per la xarxa viària   3. 

Conservació de la flora i fauna 

Els propietaris proposen intercanvi 
de solars

Problema en l'actual traçat viari 
proposat pel PGOU i POUM

PEUCH: error en els límits de la 
propietat i conseqüent protecció 

com a jardí privat
Manteniment dels horts existents

Tipus suggeriment Suggeriments generals Suggeriment puntual Errada Errada Suggeriment puntual
Règim de sòl (planejament vigent) SUNC SU PEUCH SU

Documentació aportada Plànols situació Plànols situació Plànols situació, escriptura...

Observacions 

Suggeriment / Al·legació Suggeriment Suggeriment Suggeriment Al·legació Suggeriment

Resum valoració Suggeriments generals Estudiar possibilitats Revisar document Revisar document Estudiar possibilitats

Paraula clau SALVEM CADAQUÉS Gestió Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual

Suggeriment o motiu de 
la consulta

Valoració
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11 12 13 14 15 16 17

17/09/2010 02/08/2010 10/09/2010 03/09/2010 07/09/2010 19/09/2010 13/09/2010

mail altres (mail) altres (reunió) registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

David Tibau David Tibau Gemma Segura DOS DEL TRES DEL QUATRE, 
SL. Elena Rumeu Carles Figueras Bestué Angeles Gutierrez Gimenez

Diversos aspectes PP 10 Diversos aspectes UA 27 - Caials 3 PERI 24 - Platja Confitera Zona industria-SUNP-2l Finca Rec de Palau

1. Greuge comparatiu en la distribució 
d'aprofitaments (ex. PP 10- PP11)  2. 

Protecció de les oliveres   3. Nou 
accés al nucli des de la zona industrial 

4. UA 34: Nova zona poliesportiva 
5. No al trasllat del camp de fut

Retirar el PP-10 fins l'aprovació 
del POUM (greuge comparatiu 

amb el PP-11). 
Inventari de les oliveres

La propietat no entén la proposta 
de SUC i SUNC referent a l'UA 27 

i la conseqüent suspensió de 
llicències

1. Un dels propietaris inclòs en el 
polígon demana la supressió del 

vial proposat pel POUM en el 
SUNC-Plata Confitera 

2.Manteniment del mur de pedra 
seca del camí de Saranella 

Desafectar el SUNP-2 del pla 
director costaner i es programi 

com a sòl d'ús industrial permetent 
l'ampliació de les activitats 
econòmiques. A la vegada 

permetria eliminar el cul de sac de 
l'actual zona industrial permetent 

una sortida cap a l'altre costa

Canvi de zona SU a SNU i de 
SNU a SU  de mateixa superficie 

per tal d'ubicar un apart-hotel (4dl) 

Suggeriments generals Al·legació PP 10 Suggeriments generals Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual
SUNC SUNC SNU SNU

Escriptures notarials Fotografies Plànols proposta

Dubtes sobre declaracions del 
suggeriment: 

1. UA34: irregularitats en la modificació 
ZV                                  2. Existència 

de sentències no recollides pel POUM

Aquest tema es va tractar a la 
sessió amb els arquitectes

 És el mateix propietari de la UA-
14 que no s'ha desenvolupat 

perque actualment exerceixen alli 
la seva activitat

Accessibilitat ??

Suggeriment Al·legació PP 10 Suggeriment Al·legació Al·legació Suggeriment Suggeriment

Suggeriments generals Al·legació PP 10 Suggeriments generals Tema jurídic/Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats

TIBAU TIBAU GEMMA SEGURA Gestió Suggeriment puntual AMPLIACIÓ SÒL INDUSTRIAL Suggeriment puntual  
 
  
Núm. suggeriment 18 19 20 21 22

Data suggeriment Data 16/09/2010 16/09/2010 16/09/2010 16/09/2010 16/09/2010

Tipus d'entrada registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Dades de la persona 
sol·licitant Nom Maria Vilà Joaquim Vilà Joaquim Vilà Joaquim Vilà Hartwig A. W. Benedict

(1a o 2a residència)

Situació General i Zona Industrial General i Zona Industrial Zona Industrial Zona Industrial PERI 21,2

Tema

1. Possibilitat d'accés des de la 
zona industrial.  Vialitat paral.lela 
peatonal de la zona industrial fins 

al poble.           2.Aparcament dins 
la zona industrial. 

3. Fer les construccions per fases 
de forma progressiva

1. Possibilitat d'accés des de la 
zona industrial. 

2.Aparcament dins la zona 
industrial i vial de corcumval.lació 

ja previst en el PP. 
3. Fer les construccions per fases 

de forma progressiva per rtal

Estudiar la possibilitat d'una 
segona sortida per al sector 

industrial 

Proposta d'ampliació zona 
industria. Vial peatonal des de la 

zona indutsrial fins al poble. 
Aparcament zona industrial. 

Proposta canvi parcel.la mínima, 
aigment de densitat. Preservació 
de vial existent i separació de les 

edificacions 15m. 

Tipus suggeriment 3 Suggeriments puntuals 3 Suggeriments puntuals Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual
Règim de sòl (planejament vigent) SNU SNU SUNC

Documentació aportada Plànols situació Plànols situació

Observacions No fan cessions 

Suggeriment / Al·legació Suggeriment Suggeriment Suggeriment Suggeriment Suggeriment

Resum valoració Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats

Paraula clau Nou accés i aparcament z. 
Industrial

Nou accés i aparcament z. 
Industrial

Nou accés i aparcament z. 
Industrial AMPLIACIÓ SÒL INDUSTRIAL PERI 21,2

Suggeriment o motiu de 
la consulta

Valoració

 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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23 24 25 26 27 28 29

17/09/2010 18/09/2010 18/09/2010 20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010

registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Josefa Tugues Segalà Mariano Bach Portabella Alberto Corbero Serrahima Leonor Bestué Castán R.Martin/F.Granados/R.Llinares Esperança Rahola Beltran Esperança Rahola Beltran

Doctor Pont 5 (PEUCH) PP-1 El Llané Avinguda del Pi s/n UA-14 PP-7 PP-7 UA-9

Errada en la profunditat edificable 
de la parcel.la i en la ubicació del 

seu NE. 

Ampliació del sector. Inlcusió 
d'una finca de 8250m2 

Finca qualificada de SU segons el 
PGOU que la porposta del POUM 

desclassifica 

Mantenir la ordenació del PGOU i 
els limits i reubicar l'activitat 

existent per tal de poder 
desenvolupar la unitat 

Mantenir la qualificació de sòl 
urbanitzable 

Mantenirfinca dins del PP-7 que 
des de fa 15 anys tributa com a 

urbana 

Deixar sense efecte la UA per tal 
de mantenir l'estat i usos actuals 

Suggeriment puntual Suggeriment puntual Al.legació Suggeriment puntual Al.legació Suggeriment puntual Suggeriment puntual
SUC SUNC SUC SUNC SUD SUD SUNC

Plànols situació Plànols situació Plànols situació Plànols situació

Errada provinent del PGOU. Ja va 
presentar un recurs amb 

anterioritat

Familiar del suggeriment 16. 
Reiteren que no han pogut 

executar la UA-14 per que no han 
tingut una alternativa de reubicar 

el seu negoci de begudes

Van cedir anticipadament el vial 
de la carretera de Portlligat

Suggeriment Suggeriment Al.legació Suggeriment Al.legació Suggeriment Suggeriment

Correcció d'errada Estudiar possibilitats Correcció d'errada Estudiar possibilitats Al.legació Incloure finca Estudiar possibilitats

PEUCH EL LLANÉ Suggeriment puntual UA-14 PP-7 PP-7 UA-9

 
 
 
Núm. suggeriment 30 31 32 33 34

Data suggeriment Data 20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010 20/09/2010

Tipus d'entrada registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Dades de la persona 
sol·licitant Nom Emma Baró Guerra Ma Reyes Torra-Balari Isabel Gay Plàcid Vilà Ismael Duran i Vehí

(1a o 2a residència)

Situació Hotel Nou estrelles PERI-7 UA-34 UA-9 c/Amargura UA-9

Tema
Fixar la profunditat edificable en 
16,50m tal com especificava la 

modificació tramitada 

Detecten errors en una qualificació 
que ha de ser 3b* i un vial que en 
comptes de rodat ha de ser per a 

vianants 

Artorgar la màxima edificabilitat a 
la seva parcel.la (PB+3 

+PARQUING) 

Excloure de l'àmbit de suspensió 
de llicències ja que l'ajuntament ja 
havia atorgat una llicència d'obres 

Mantenir les edificacions existents 
i l'aprofitament que marcava el 

PGOU 

Tipus suggeriment Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Al.legació Suggeriment puntual
Règim de sòl (planejament vigent) SUNC SUNC SUNC SUNC

Documentació aportada Plànols situació Plànols situació

Observacions 

Finca que inicialment formava part 
del PERI-7 i que va ser exclosa. 

Al.legacions veïns ja que té la 
mateixa profunditat que els del 

PERI-7 però no ha de fer cessions 
i consqüentment té més 

edificabilitat

La qualificació no és vigent perque 
la modificació que la proposa no 
està definitivament aprovada. El 

vial ok.

El PGOU plantejava PB+2. Estudi de Detall tramitat

Suggeriment / Al·legació Suggeriment Suggeriment Suggeriment Al.legació Suggeriment

Resum valoració Tema jurídic/Estudiar possibilitats Errades Estudiar possibilitats Correcció errada Estudiar possibilitats

Paraula clau UA-9 UA-34 UA-9 c/Amargura UA-9

Suggeriment o motiu de 
la consulta

Valoració

 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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35 36 37 38 39 40 41

20/09/2010 20/09/2010 16/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010

registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Ismael Duran i Vehí Carlo Mendini Esperança Rahola Bertrán INTUCSA Antoni Llardén Carratalà Rosa Maria Pell Ferrer Rosa Maria Pell Ferrer

c/Miquel Rosset reg de Sant Piu V c/Monturiol 1 Zona càmping general PERI-7 PERI-7

Demanen explicació de la 
afectació per la suspensió de 

llicències. I en aquest cas inclusió 
de la finca veína pel carrer de la 

Felipa. 

Incloure una finca que actualment 
està rodejada de sòl urbà. 

Demanen si es té pensat algun 
tipus d'indemnització per la seva 

finca que abans era urbanitzable i 
que tots els anys ha estat pagant 

contribució urbana. 

Reserva excessiva d'E i poc 
aprofitament en el nou sector 

porposat pel POUM. 

Obtenció conjunta de la llicencia 
d'edificació i la cèdul.la 

d'habitabilitat 

Innecessarietat de projecte de 
reparcel.lació de tot el PERI-7 

inclusió de la finca del Sr. 
Baró(hotel Nou estrelles) dins el 

Peri-7 

Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Al.legació Suggeriment general Al.legació Suggeriment puntual
SUNC SNU SNU SUNP SUNC SUNC

Plànols situació Plànols situació Plànols situació Plànols situació

Mala execució del PGOU El Sr. Baró també ha presentat un 
suggeriment al respecte

Suggeriment Suggeriment Tema ajuntament/Suggeriment Al.legació Suggeriment Al.legació Suggeriment

Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats

PDUSC Camping Normativa PERI-7 PERI-7 
 
 
 
Núm. suggeriment 42 43 44 45 46

Data suggeriment Data 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010

Tipus d'entrada registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Dades de la persona 
sol·licitant Nom Georg Shildbach David Rius Rafel Figueras Benjami Colomer J.Luis Aznárez 

(1a o 2a residència)

Situació pla d'en moret;camí de cala Nans Carpe Diem UA-14 Pge Palau Camp de futbol

Tema Reclassificació de dues finques 
actualment en SNU  a SU 

1. Canvi traçat de la vialitat 
proposada en l'avanç                2. 

Canvi d0ubicació de les parcel.les 
destinades a 3d.       3. 

Compensació del pagament de les 
grades del camp de futbol que es 

va pagar en la seva execuició 
sense cessió gratuita o expro

1. Part nord de la UA-14 hauria de 
ser SUNC                              2. Es 

va atorgar una llicencia en una 
parcel.la que no tenia condició de 

solar                       3. Limits 
diferents de la UA-14 de la 

proposta i del PGOU 

Classificar una zona actualment 
en SNU en SU per la seva 

proximitat al SU 

Reconeixement de l'aprofitament 
que li pertoca segons contracte 
administratiu amb l'ajuntament 

Tipus suggeriment Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual
Règim de sòl (planejament vigent) SNU SUNC SUNC SNU SU

Documentació aportada

Observacions 

Queda pendent que el tribunal 
superior decideixi el règim de sòl 

d'aquesta parcel.la on es va 
aprovar un projecte d'urbanització 

i edificació en contra de la 
legislació

Suggeriment / Al·legació Suggeriment Suggeriment Suggeriment Suggeriment Suggeriment

Resum valoració Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats

Paraula clau RECLASSIFICACIÓ FINQUES EN 
SU Carpe Diem UA-14 RECLASSIFICACIÓ FINQUES EN 

SU Camp de futbol

Suggeriment o motiu de 
la consulta

Valoració

 
 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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47 48 49 50 51 52 53

21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010 21/09/2010

registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Silvia Von Wendel Moisés Tibau Carmen Rotllan Andrea Ivano Beggio Aurelio López Ruiz Anna Ma Trebol Xavier Trebol

UA-26/PP-14 GENERAL PP-8 S'Alqueria Zona nord de la UA-14 PP-9 PP-9

Integrar part de la finca del PP-14 
a la UA-26 mantenint la ordenació 

proposada pel PGOU 

Contra el POUM i els seus 
redactors per legal.litzar lo 

il.legalitzable entre altres....Temes 
més concrets: vialitat d'es Llané, 

ubicació camp de futbol, diferència 
enytre els diferents PP, excusió de 

SUD i SU i zona industrial

Mantenir la ordenació del PP Ap. 
Def i excloure'l de l'àmbit de 

suspensió de llicències

Incloure finca en SU actualment 
afectada pel PDUSC

Excloure la finca de l'a`mbit de 
suspensió de llicències

Incloure la parcel.la 36 tal com 
preveia el PP aprovat

Respectar les determinacions del 
PDUSC i la ordenació proposada 

Suggeriment puntual Al.legació Al.legació Suggeriment puntual Suggeriment puntual Al.legació Suggeriment puntual
SUD i SUNC general SUD SNU SUNC SUC SUNC

Plànols situació Plànols situació Plànols situació Plànols situació

Ja ha presentat diversos recursos 
on expressa la seva disconformitat

Suggeriment Al.legació Al.legació Suggeriment Suggeriment Al.legació Suggeriment

Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Correcció errades Correcció errades i estudi 

UA-26/PP-14 TIBAU PP-8 RECLASSIFICACIÓ FINQUES EN 
SU INCLOURE COM A SUC PP-9 PP-9 

 
 
 
Núm. suggeriment 54 55 56 57 58

Data suggeriment Data 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010

Tipus d'entrada registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Dades de la persona 
sol·licitant Nom Juan Jose Bernal Cid Ricardo Pont Lorenzo Laia Espuña Viñas Joaquin González Rojas Joan Costa Pagès

(1a o 2a residència)

Situació UA-30 PERI-21 PP-9 S'Arenella UA-23 PP-1

Tema

Manteniment de la ordenació 
proposada segons PGOU per el 

greuge comparatiu i la invialitat de 
la proposta del POUM 

Manteniment de la ordenació 
proposada i no exigir la reserva el 

30% d'HPP 

Respectar les determinacions del 
PDUSC i la ordenació proposada 

Respectar el camí existent i 
l'edificació existent 

Respectar el sostre i nombre 
d'habitatges proposats segons el 
PGOU ( 7 hab/ha=24 habitatges i 

0,1145 edif bruta) 

Tipus suggeriment Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Al.legació Al.legació
Règim de sòl (planejament vigent) SUNC SUNC SUNC SUNC SUD

Documentació aportada Plànols situació Plànols situació Plànols situació

Observacions Oferiment de col.laboració Igual que el sugg 53

Suggeriment / Al·legació Suggeriment Suggeriment Suggeriment Al.legació Al.legació

Resum valoració Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Correcció errades i estudi Correcció errades i estudi Estudiar possibilitats

Paraula clau UA-30 PERI-21 PP-9 UA-23 PP-1

Suggeriment o motiu de 
la consulta

Valoració

 
 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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59 60 61 62 63 64 65

23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010

registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Xavier Doménech Diaz-Calderón David Tibau Meta Motor SL Germans Senillosa Agustí Gómez Passolas Pere Giró Mercader Comunitat de prop. Saguarda-3

PP-7 VARIS Pins del Rector PP-7 PMU-22.1 PP-7 Saguarda-3

Admetre la totalitat del PP-7 com 
a SUD i proposen una zona d'E 

(aparcament) tan necessaris per al 
poble 

1. Preservar els horts               2. 
Salvar les oliveres-establir una 

normativa de protecció       3. 
Proposta de zona esportiva a l'aire 

lliure dins la UA-34            4. Es 
demana la suspensió de llicències 

del PP-6 i del PP-10     5. Que el 
POUM no

Excloure del C1 una finca 
proposant un PAU que faci 

cessions de zona verda i 
aparcament del 60%. Ajuts de la 

línea de protecció del PDUSC 

Admetre la totalitat del PP-7 com 
a SUD 

Mantenir la qualificació de zona 
verda al nord del poligon i no 

d'aparcament com proposa la 
proposta del POUM 

Admetre la totalitat del PP-7 com 
a SUD 

Posar nom als carrers i mantenir 
el camp de futbol on està 

preservant de noves edificacions

Suggeriment puntual Suggeriment general Al.legació Suggeriment puntual Al.legació Suggeriment puntual Suggeriment puntual
SUD SNU SUD SUC SUD SU

Plànols situació jmdfsjdfiu Plànols situació

Igual que el sugg 59

Suggeriment Suggeriment Al.legació Suggeriment Al.legació Suggeriment Suggeriment

Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Correcció errades Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats

PP-7 TIBAU PDUSC PP-7 PMU-22.1 PP-7 Saguarda-3 
 
 
 
Núm. suggeriment 66 67 68 69

Data suggeriment Data 23/09/2010 29/09/2010 09/11/2010 02/11/2010

Tipus d'entrada registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament registre d'entrada ajuntament

Dades de la persona 
sol·licitant Nom Gabriel Mora Gramunt Carles Termes Turu Mercedes Magrané Minguell Joan Carles Gummà Campins

(1a o 2a residència)

Situació PP-9 Els Arrels-1 PERI-24, SUD-12 ROCAMAR

Tema
Classificar les parcel.les 39 i 40 
del PP-9 com a edificables i no 

com a zona verda

Aquests sòl rústic no compleix 
amb la unitat minima de conreu 

per el que demanen un coeficient 
d'edificabilitat per tal d'integrar 
amb més coherència la vialitat 
proposada pel POUM (bypass)

Es mantinguin els paràmetres que 
resulten en les aprovacions 

definitives que es van fer en els 
dos àmbits en el seu moment.

Qualificar el sòl on actualment es 
realitzen festivals a l'aire lliure com 

a aparcament i no com a 
equipament ja que al conveni de 

cessions es va establir com a tal .

Tipus suggeriment Suggeriment puntual Suggeriment puntual Suggeriment puntual Al.legació
Règim de sòl (planejament vigent) SU SNU SU SU

Documentació aportada

Observacions 

Suggeriment / Al·legació Suggeriment Suggeriment Suggeriment Al.legació

Resum valoració Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats Estudiar possibilitats

Paraula clau PP-9 Els Arrels-1 PP-12, PERI-24 ROCAMAR

Suggeriment o motiu de 
la consulta

Valoració

 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013
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D’altre banda cal constatar que es van fer moltes consultes a l’oficina que els Serveis d’urbanisme de  
l’Ajuntament de Cadaqués va habilitar durant aquest periode. Aproximadament de la cinquantena de 
consultes realitzades que abasten temes de tot el municipi, principalment en el sòl urbà i d’altres de sòl 
no urbanitzable, un 20% van prosperar com a escrits d’al·legació. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
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Síntesi dels suggeriments en l’Avanç de pla  
 
Com a resultat de la informació pública de l’Avanç de pla, s’han llistat les idees i temes que la ciutadania 
ha manifestat amb més preocupació així com ressaltar altres aspectes importants a resoldre en el  
municipi.  
 
Conseqüentment, del resum de temes següent s’han valorat i en molts casos incorporat en la proposta 
del POUM. 
 
Resum i comentari dels temes:  
 

- Millorar la ubicació i accessibilitat del nou camp de futbol prevista en l’Avanç de pla a Port-Lligat. 
El POUM recollit aquest suggeriment i per tant s’ha previst apropar-lo al nucli de Cadaqués, situant la 
nova instal.lació esportiva al costat de l’actual poliesportiu creant un espai concentrat d’equipaments. 

 
- Preveure un nou accés al nucli des de la zona industrial. 
En aquest sentit s’ha treballat per donar una alternativa viària d’accés al poble de Cadaqués que 
sense haver de passar per la zona industrial, resolgués el problema de mobilitat que es genera 
principalment en els mesos d’estiu per accedir al nucli. No hem de perdre de vista que aquesta 
possible via ha de salvar un fort desnivell fins a arribar a una cota que permeti comunicar directament 
amb la zona de l’aparcament.  

 
- Demanda de sòl industrial i ampliar la zona industrial existent.  
Aquesta necessitat de nou sòl industrial pròxima a la zona s’ha recollit. Les limitacions que existeixen 
en el municipi dificulten la creació de grans superfícies destinades a aquest ús. El POUM ha buscat 
aquells sòls que tenen unes condicions topogràfiques adequades per a la implantació d’aquestes 
activitats, gens fàcil si també van condicionades a una bona accessibilitat. 

 
- Preveure àrees d’aparcament i una sortida d’emergència en la zona industrial.  
L’alternativa plantejada de fer un nou traçat viari que comuniqui el polígon de Sant Llorenç amb el 
camí de les Aigües amb sortida a la carretera, no és una solució real que el POUM consideri com a 
possible. Les pendents que es generen en el traçat d’aquesta via no serien recomanables per al pas 
de vehicles, que no és compatible si es vol preservar el territori (els murs de pedra, els bancals,...) ja 
que donaria com a resultat una la imatge del paisatge trencat. 
D’altra banda, noves àrees d’aparcament en l’àmbit del polígon són difícils de preveure. 

 
- Recollir com a sector l’àmbit del PP-7 Quatre camins nord, delimitat en PGOU.  

S’han presentat nombrosos suggeriments on sol·liciten classificar de sòl urbanitzable delimitat l’antic 
sector PP-7 del PGOU, que en la proposta de l’Avanç de pla es planteja desclassificar.  
El POUM ha recollit en part el suggeriment al considerar que aquests terrenys es poden reservar per 
un futur creixement del municipi, i per tant, tenint en compte que són uns terrenyss que el PDUSC 
protegeix en bona part, es classificarien de sòl urbanitzables no delimitats. 

 
- La inclusió de finques afectades pel PDUSC. 

El POUM com a figura de planejament general del municipi s’ha d’adaptar a les determinacions de les 
figures urbanístiques de rang superior, el Pla director urbanístic del sistema costaner, i no el pot 
contradir ni alterar. En aquest sentit únicament es pot parlar d’alguns ajustos en el límit del sòl urbà 
amb el sòl no urbanitzable atenent a la realitat, al parcel·lari existent i a l’adaptació topogràfica de la 
cartografia actualitzada. 

 
- Deixar sense efecte l’àmbit de la Unitat d’actuació 9 (UA-9) delimitada en el PGOU. 
Aquests terrenys que es troben en el centre del nucli estan pendents de desenvolupar i amb bon criteri 
el PGOU delimita un àmbit d’actuació. El POUM es manté en la mateixa línia i considera necessari 
delimitar un sector per ordenar l’àmbit i establir les cessions que li corresponen. 
 
- PERI -7 Sa Tarongeta 1 del PGOU 
Aquest suggeriment s’ha recollit en part. Per una banda el plànol de suspensió de llicències va incloure 
els sòls del PERI-7 que corresponen a una part de l’espai destinat a la construcció de la nova estació 
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d’autobusos. Per altra banda, s’ha regulat la profunditat reguladora de l’Hotel Nou Estrelles (finca 
exclosa del àmbit) a la mateixa que s’obté de l’ordenació que el POUM fa en el PERI-7, tenint en 
compte que hi ha un projecte de reparcel·lació aprovat.  
D’altre no és possible excloure als propietaris del PERI-7 de l’obligació de la cessió del 10% 
d’aprofitament urbanístic que obliga la Llei, ja que volen tenir les mateixes condicions que el propietari 
de la finca que es va excloure.  
El POUM estableix unes condicions d’ordenació de la finca exclosa que en cap cas podrà superar la 
edificabilitat bruta del sector que és 1,8m2/m2 que fixa la resolució del conseller. 
 
- Àmbit de l’actual Club Carpe Diem. 
Part de les propostes expressades en l’escrit de suggeriment s’ha recollit. Es proposa una alternativa a 
la proposta viària del nou vial que comunia la carretera de Cap de Creus amb Sa Guarda en que es crea 
una inflexió en el carrer per tal de mantenir l’actual límit del club. En aquest sentit el traçat de la 
proposta del POUM s’ha estudiat des d’una visió general de la ciutat que permet resoldre la continuïtat 
amb l’entorn proper i la millora de la circulació dels carrers en el nucli, que ja contemplava així el PGOU 
vigent. 
 
També reclamen algun tipus de compensació econòmica per la graderia que van pagar quan es va 
executar el camp de futbol, sobre sòls de la seva propietat que no es van arribar a cedir ni expropiar. 
Aquesta compensació es contempla en el sector del camp de futbol. 
 
- No preveure la reserva d’habitatge de protecció pública (HPO) en els sectors de planejament en 

tràmit. 
El POUM ha de tenir multa cura en aplicar la llei i estudiar cas per cas els àmbits o sector tenint en 
compte l’ estat de la tramitació urbanística en que es troben, així com valorar la necessitat d’habitatge 
de protecció en el municipi que ha de justificar la memòria social. 
 
- Alguns propietaris de finques en sòl no urbanitzable desclassificades pel PDUSC demanen 

indemnització per haver estat pagant les contribucions urbanes durant tots aquests anys.  
Aquest no és un afer del POUM. 
 
- Manteniment dels horts i els espais d’oliveres existents a Cadaqués.  
És un dels valors que identifiquen el territori de Cadaqués i per tant s’ha recollit aquesta inquietud, 
essent un objectiu del document POUM la preservació d’aquest paisatge. 
 
 
En general en el document s’han corregit errades i ajustos menors en traçats viaris, límits de zones o 
sectors d’acord amb la documentació aportada en els diversos suggeriments.  
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