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Pla Especial Serra Carbonera Memòria informativa

1 Situació

L'àmbit del pla especial de la Serra Carbonera està ubicat al municipi del Port de la Selva. Es
tracta d'un sector no urbanitzat a primera línia de mar, entre el nucli del Port de la Selva i la
urbanització de cala Tamariua.

Es tracta d'un enclavament estratègic en quant a l'ordenació del litoral, perquè constitueix una
peça de sòl no urbanitzat entre el parc natural del cap de Creus, amb el qual limita pel sud-est,
i la mar. També ho és per constituir un dels elements més destacats del paisatge del nucli
urbà, ja que és visible des de gairebé tots els accessos al Port de la Selva. És per aquest motiu
que ha estat protegit pel Pla Director del Sistema Costaner com a sòl no urbanitzable costaner
C!, i pel Pla Director Territorial de l'Empordà com a sòl de protecció especial, tot i no estar
inclòs al PEIN o al pla especial del cap de Creus.

Es pot accedir al sector de la Serra Carbonera des de la sortida del poble en direcció a cala
Tamariua. De fet,  la sortida recomanada del  nucli  és  aquella que, vorejant cala Tamariua,
recorre la part alta del Port de la Selva i, deixant el sender GR-11 a l'esquerra, acaba per unir-
se a la carretera de Cadaqués, emmarcant d'aquesta manera l'àmbit del pla especial en bona
part del seu recorregut.
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Vista de l'àmbit del pla especial des de la carretera a Sant Pere 
de Rodes. En primer terme, el nucli del Port de la Selva: la 
Carbonera sobresurt per darrere les cases més altes. A l'extrem 
esquerre s'intueix la punta de la Creu. Darrere la Carbonera, 
queda amagada la cala Tamariua.

Una altra vista de la serra Carbonera des de l'entrada al Port de 
la Selva, a l'alçada de l'aparcament de la costa i la gasolinera. 
Des d'aquesta perspectiva és sobretot aparent la part més 
arbrada situada al sud de l'àmbit.

La costa cap a cala 
Tamariua i cala Cativa 
(esq) i el rec de la 
Tamariua (drt). Tots dos 
paratges, pertanyents al 
parc natural de cap de 
Creus, es troben a les 
immediacions de l'àmbit. 
A la foto de l'esquerra, en 
primer pla, la zona 
urbanitzada de cala 
Tamariua.
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2 El medi físic: el relleu

Sens dubte el tret més característic de la zona és el seu relleu accidentat, amb alçades que
van  dels  aproximadament  10  m a  la  zona  més  propera  al  mar  i  els  120  del  cim  de  la
Carbonera, en una distància relativament curta. Aquest fet té com a conseqüència l'existència
de pendents pronunciats, que rarament són menors del 20%, amb l'excepció de les explanades
produïdes per l'explotació de les antigues pedreres, o els vials excavats a la roca.

Les  característiques  exposades  fan  del  sector  una  àrea  molt  visible  des  de  diverses
perspectives, ja sigui des de la carretera de Llançà, com de la carretera a Sant Pere de Rodes,
des de la mar i des de la pròpia cala Tamariua.
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Bona part de l'àmbit 
presenta pendents 
acusats, que en el seu 
moment van ser pal�liats 
amb feixes per al conreu 
de la vinya. Altres zones 
no ho són tant, però 
tenen encara pendents 
considerables.

Les zones més planeres 
les constitueixen les 
explanades deixades per 
les antigues explotacions 
de pedra, i els vials 
oberts a l'àrea, algun 
d'ells asfaltats, d'altres 
no, i fins i tot un que s'ha 
perdut entre la brolla.

Diverses vistes des de la 
Carbonera (de dalt a baix 
i d'esquerra a dreta): cap 
a la carretera de 
Cadaqués [migjorn], cap 
al port i la zona de l'Arola, 
cap a Llançà i cap a 
tramuntana.
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3 La vegetació i els hàbitats naturals

La vegetació de la zona està fortament influenciada per l'acció de la mar i el vent, per una
banda, i per l'acció directa i indirecta de l'home, de l'altra.

Fins a principis del  s.XX es conreava la vinya en alguns dels sectors,  fins i  tot  en els de
pendent més acusada, com testimonien les feixes estabilitzades mitjançant murs de pedra
seca.  Com  a  la  resta  del  cap  de  Creus,  aquests  conreus  es  van  abandonar  i  s'hi  han
desenvolupat altres comunitats en funció dels factors ambientals i humans predominants.

• a  la  zona  més  propera  al  mar  s'hi  han  desenvolupat  comunitats  halòfiles  del
Armerietum  ruscionensis,  fortament  influenciades  per  l'acció  marina,  amb  alguns
exemplars  de  càdec  o  ginebró  (Juniperus  oxycedrus). No  obstant,  es  tracta  d'una
comunitat molt degradada a causa de l'elevada freqüentació, i amb nombroses clapes
de Carpobrotus edulis, planta invasora que presenta un greu problema per a la gestió
de la flora del cap de Creus.

• la  major  part  de  l'àmbit,  però,  està  ocupat  per  prats  silicícoles  del  Tuberario-
Brachypodietum retusi,  l'Hyparrhenietum  i  l'Helianthemion guttati,  amb la presència
més o menys escadussera d'exemplars d'altres comunitats presents a les immediacions,
com les estepes (Cistus sp.)

• les brolles silicícoles (Cisto-Sarothamnetum catalaunici) ocupen algunes de les àrees de
més pendents  i van acompanyades de timonedes de cap d'ase (Lupino-Lavanduletum
stoechadis). No obstant, a les antigues terrasses de sobre les pedreres, hi trobem força
espècies exòtiques, entre elles les figueres de moro (Opuntia sp.) i diverses espècies de
bàlsam (Aloe sp.)
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La vegetació més 
litoral està 
fortament 
influenciada pel 
vent i l'aerosol 
marí. Les espècies 
del gènere al�lòcton 
Carpobrotus s'hi 
desenvolupen amb 
facilitat.

Els pradells 
d'espècies anuals, 
com els que hi ha 
en primer terme a 
la imatge, són els 
que ocupen una 
major superfície de 
l'àmbit
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• al sector sud de l'àmbit, el més visible des de terra i just a sobre del poble, sobre la
brolla s'ha desenvolupat un estrat arbrat de pi blanc (Pinus halepensis). Aquest fet no
és estrany, ja que es tracta del vessant més arrecerat de la tramuntana, i per tant on
les espècies de port arbori poden desenvolupar-se amb més facilitat.

• la  resta  de  l'àmbit  està  ocupat  per  vegetació  majoritàriament  al�lòctona,  amb  una
proporció variable de derrubis i en estats de degradació també variables.
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Les brolles estan 
dominades per 
espècies com 
l'estepa negra 
(Cistus 
monspeliensis), el 
romaní 
(Rosmarinus 
officinalis) i els 
caps d'ase 
(Lavandula 
stoechas)

Sota l'estrat arbori 
de pi blanc, 
s'observa la 
predominància de 
la brolla (drt.) Els 
pins configuren una 
taca més o menys 
contínua a les dues 
bandes del  vial 
que delimita l'`mbit 
del sud-oest.

La zona més 
degradada és la 
més propera a les 
antigues pedreres, 
incloses aquestes.
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4 El poblament

El poblament humà a la zona ha consistit bàsicament en l'explotació dels recursos naturals, ja
sigui de la terra per conrear, o de la pròpia pedra.

El conreu de la terra en un terreny tan abrupte no era senzill i va caldre una feina considerable
d'afeixament per tal de poder aprofitar la terra de manera adequada. Aquestes feixes, avui
majoritàriament amagades sota la vegetació, són ben aparents en imatges de no fa massa
anys.

L'activitat humana relacionada amb el conreu de la terra ha deixat testimonis en forma de
murs de pedra seca i altres estructures anàlogues en diferents estats de conservació i d'interès
variable. La cartografia que es presenta en aquest pla especial, no és exhaustiva en aquest
sentit.
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En aquesta imatge parcial de l'àrea, corresponent al vol de 1975, es poden apreciar clarament les 
feixes. També s'aprecien tres camins  que conflueixen a baix de la imatge: el de més a la dreta 
correspon al vial actual, el del mig, al vial previst al pla especial; el tercer és un vial desaparegut 
com a tal avui dia.
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A nivell de vialitat, parlem principalment del vial asfaltat que gairebé voreja tot l'àmbit, tot i
que en alguns sectors en forma part. L'altre vial definit és el que voreja l'àmbit pel sud-est i
porta de nou cap al centre del nucli del Port de la Selva. Finalment, existeix un tercer vial, de
terra, que s'interromp, i al qual es pretén donar continuïtat per tal de descongestionar el pas
per la urbanització de cala Tamariua.

Finalment, l'ús que més ha configurat la fesomia i el paisatge de l'àmbit en els darrers anys
fins que es van deixar d'explotar són les pedreres, visibles sobretot des de la banda de mar.
L'excavació de les parets de pedra ha configurat dues explanades que poden ser utilitzades per
diversos  usos,  entre  ells  el  que  proposa  el  pla  especial,  de  facilitar  l'aparcament  a  les
proximitats de la costa pels visitants i els habitants del Port de la Selva.

serpa � projectes i gestió ambiental 7

El patrimoni no es limita 
als murs de pedra seca, 
que també servien per 
delimitar propietats (drt): 
a prop del cim hi ha un 
búnquer.

Les edificacions de pedra 
ubicades a tramuntana, 
en les proximitats de les 
pedreres, estan en ruïnes 
i caldria una inversió per 
a la seva recuperació per 
l'ús públic.

A l'esquerra, segment ja 
existent del vial projectat. 
A la dreta, l'actual vial de 
circumval�lació, una de les 
explanades de les 
pedreres i el camí de 
ronda.

L'explotació de les pedreres ha dotat a la zona 
d'àrees planes que per les característiques 
geomorfològiques de la zona no es donen enlloc 
més.
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el Port de la Selva, juny de 2008.

Dídac Perales i Giménez
Ambientòleg, col�legiat núm. 524

serpa
projectes i gestió ambiental
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Pla Especial Serra Carbonera – el Port de la Selva                                                                          Memòria d'ordenació  

 1 Generalitats

 1.1 Antecedents i justificació

L'Ajuntament del  Port  de la Selva (Alt  Empordà) redacta el  present Pla Especial  urbanístic
d'acord amb les disposicions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, que en el seu
article 120 estableix el següent:

“1. [...] el Pla estableix en determinats sectors la necessitat de la tramitació d'un Pla especial
urbanístic  per  al  seu  desenvolupament,  i  en  defineix  els  objectius  i  criteris  generals
d'ordenació, edificació i ús. La gestió i promoció d'aquests plans serà pública.

2. Aquests àmbits de desenvolupament són: a) Pla especial dels Horts b) Pla especial Serra
Carbonera.

En aquests àmbits de desenvolupament serà preceptiu sol�licitar durant la tramitació informes
del Parc Natural, el Departament de Medi Ambient i l'Agència Catalana de l'Aigua.”

Aquest document es redacta aprofitant l’elaboració del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat
supramunicipal dels municipis del Port de la Selva, la Selva de Mar i Cadaqués, impulsat pels
Ajuntaments implicats i  per la Diputació de Girona, amb la col�laboració del  Fons Europeu
FEDER.

 1.2 Àmbit

Inclou  els  terrenys  qualificats  com a zona de protecció  paisatgística  (clau  D1),  situats  en
l'extrem nord del nucli del Port de la Selva, entre la urbanització de la Tamariua i el propi sòl
urbà del nucli.

 1.3 Objectius.

Els objectius que el POUM fixa al seu article 122 són els següents:

• Protegir  i  restaurar  aquesta  àrea  donada  la  seva  importància  ecològica  i
paisatgística, com a corredor i connector del Parc Natural del Cap de Creus.

• Reservar i possibilitar el pas d'un vial de circumval�lació que resolgui es trànsit rodat
a l'est del nucli, de manera que s'adeqüi a la topografia i s'integri en aquest entorn.

• Reordenació  de  les  antigues  pedreres,  de  manera  que  resolguin  les  necessitats
d'aparcament temporal del municipi.

• Possibilitar  la  implantació  d'instal�lacions  d'interès  públic  i  social  degudament
integrades en el paisatge.

 1.4 Criteris

D'acord amb el programari de la Diputació de Girona per a la regulació dels usos en el sòl no
urbanitzable, l'assoliment dels objectius esmentats es basa en els criteris següents:

• la garantia de conservació de la biodiversitat.

• l’elaboració de la matriu territorial d’espais lliures.

• la garantia de connectivitat funcional, social i paisatgística entre els diversos espais
naturals del municipi.
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• la protecció del sistema hidrològic del municipi, incloent-hi els espais fluvials i les
zones humides.

• la protecció dels camins.

• la potenciació i recuperació dels masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric
o paisatgístic.

• el manteniment de les zones agrícoles, de pastures i forestals.

• la regulació de les activitats potencialment contaminants dels recursos hídrics.

 1.5 Relació amb altres figures de planejament

L'àmbit del pla especial a més d'estar inclòs en la categoria de sòl no urbanitzable de protecció
paisatgística del POUM del Port de la Selva, la normativa específica del qual el regula, queda
afectat per la següent normativa de rang superior:

• Pla Director Territorial de l'Empordà, que qualifica l'àmbit de sòl no urbanitzable de
protecció especial (sòl de valor natural i de connexió).

• Pla  Director  Urbanístic  del  Sistema  Costaner,  que  qualifica  l'àmbit  de  sòl  no
urbanitzable costaner – C1.

Les disposicions d'aquestes figures de planejament territorial són d'aplicació a l'àmbit del pla
especial i queden recollides a la normativa.

 1.6 Marc jurídic

El present Pla especial està al que disposa la normativa vigent en matèria d'urbanisme, i en
concret, al Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, i al
Decret 305/2006, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme.

En aquest sentit, i d'acord amb els seus objectius, es tracta d'un Pla especial urbanístic de
protecció de valors ambientals, paisatgístics, del patrimoni arquitectònic i cultural o d'altres
valors.

 1.7 Formulació i redacció.

La formulació i redacció del present document la realitza l'Ajuntament de la Selva, conforme a
les disposicions del l'article 120 del planejament general.

 1.8 Contingut i documentació

El present Pla especial, d'acord amb allò que preveu l'article 93.2 del D 305/2006, conté les
determinacions següents:

• La justificació i identificació dels elements, àmbits i valors objectes de protecció.

• La definició i regulació de categories diferenciades de protecció.

• L'establiment de les mesures de protecció adequades, com ara la regulació dels usos
admissibles o incompatibles, de les actuacions i obres permeses i prohibides sobre
els elements o àmbits protegits, dels paràmetres edificatoris d'obligat compliment o
d'altres.

• La regulació i programació de l'execució d'actuacions de recuperació, rehabilitació o
millora dels elements, àmbits o valors objecte de protecció.

• L'establiment dels llindars relatius a les activitats agràries previstos en l'article 49 de
la Llei d'Urbanisme.
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Consta,  a  més,  segons  les  disposicions  de  l'article  94  del  D  305/2006,  la  documentació
següent:

• Memòria informativa

• Memòria de l'ordenació

• Normativa urbanística

• Plànols d'informació

• Plànols d'ordenació

 2 Estructura general del territori

Formen l’estructura general de l'àmbit del pla especial els següents sistemes:

• Sistema d'espais lliures.

• Sistema d'aparcaments.

• Sistema viari.

• Sistema de serveis tècnics

 2.1 Sistema d'espais lliures

Comprèn aquells terrenys reservats per a l'oci i el gaudi de la població local. En aquest
sentit, en el marc del Pla, es reserven per aquesta finalitat els terrenys situats a la
banda de mar i els espais entre les zones d'aparcament i el punt culminal de l'àmbit, de
manera que es dóna el mateix tractament a tot un front de la serra.

 2.2 Sistema d'aparcaments

Comprèn les instal�lacions d'aparcament, que han de permetre recuperar els espais de
les antigues pedreres per dotar el municipi de més places d'aparcament públic.

Els  terrenys  destinats  a  aparcaments  s'han ubicat  a  les  zones   de  menys pendent
ubicades al  peu de les parets explotades per les antigues pedreres,  ja que són els
terrenys més planers i els més accessibles des dels vials actuals i els previstos en el
marc d'aquest  Pla.  D'aquesta  manera es minimitzen les intervencions necessàries  a
nivell d'explanació i creació de desmunts i terraplens, tal i com exigeix l'article 2.6 del
PDTE per les intervencions en sòl de protecció especial.

Es reserva també una zona d'aparcaments al límit sud de l'àmbit, per afavorir el gaudi
públic de la serra per part dels visitants.

 2.3 Sistema viari

Comprèn  les  instal�lacions  i  els  espais  reservats  al  traçat  de  la  xarxa  viària,  i
exclusivament dedicats a la vialitat, que han de permetre la connexió entre els diferents
sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins l'àmbit
i d'aquest amb la resta del terme municipal.

El pla especial preveu l'obertura d'un vial que permetrà la descongestió del viari de la
zona urbanitzada de cala Tamariua, i resoldre alguns dels problemes de mobilitat que es
donen al nucli sobretot durant els mesos de major afluència.

Per a l'elecció del traçat d'aquest vial s'ha escollit, per una banda, aquell traçat que
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el Port de la Selva, juny de 2008.

Dídac Perales i Giménez
Ambientòleg, col�legiat núm. 524
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència

Art. 1. Naturalesa

Aquest Pla té la condició de Pla Especial urbanístic i respecta en totes les seves determinacions
els  Decrets  1/2005   pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d'Urbanisme,  i  el  Decret
305/2006, pel qual s'aprova el reglament que la desenvolupa.

Art. 2. Àmbit territorial

L'àmbit territorial  d'aquest Pla Especial és l'assenyalat gràficament als plànols d'ordenació i
comprèn tot el territori no urbanitzat que queda delimitat pel nucli urbà del Port de la Selva al
sud-oest, la línia que marca el domini públic marítim – terrestre al nord-oest, la urbanització
de cala Tamariua al nord-est i el vial que uneix aquesta darrera de nou amb el nucli pel sud-
est.

La superfície total de l'àmbit del Pla Especial urbanístic és de 10,34 ha.

Art. 3. Vigència

Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l'aprovació definitiva en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida.

Art. 4. Obligacions

Les disposicions contingudes en aquest Pla Especial urbanístic obliguen al seu compliment tant
a l'Administració com als particulars

Art. 5. Interpretació

La interpretació del present document es farà d'acord amb el seu contingut i subjecte als seus
objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i
major dotació d'equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini
públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte
es refereixi a la quantificació de les superfícies del sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la
superfície real.

En tot cas, i per tot allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s'ajustarà
al que disposa el Pla d'Ordenació Municipal del Port de la Selva per al sòl no urbanitzable de
protecció paisatgística (clau d1).

Art. 6. Relació amb altres figures de planejament

L'àmbit del pla especial, a més d'estar inclòs en la categoria de sòl no urbanitzable de protecció
paisatgística del POUM del Port de la Selva, la normativa específica del qual el regula, queda
afectat per la següent normativa de rang superior:

• Pla Director Territorial de l'Empordà, que qualifica l'àmbit de sòl no urbanitzable de
protecció especial (sòl de valor natural i de connexió).

• Pla  Director  Urbanístic  del  Sistema  Costaner,  que  qualifica  l'àmbit  de  sòl  no
urbanitzable costaner – C1.

Les disposicions d'aquestes figures de planejament territorial són d'aplicació a l'àmbit del pla
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especial i queden recollides en aquesta normativa.

Art. 7. Modificacions

Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per ordre de
jerarquia urbanística.

No  seran  supòsits  de  modificació  els  ajustos  d'alineació  i  rasants  que  no  distorsionin
l'estructura general del sector, ni modifiquin les superfícies en més d'un 5%. Tampoc ho seran
les petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el  terreny dels projectes
d'urbanització que se'n puguin derivar que no suposin modificacions en la superfície majors del
5%.

Art. 8. Determinacions

Les determinacions del present Pla Especial es despleguen en els següents documents:

• Memòria informativa

• Memòria de l'ordenació

• Normativa urbanística

• Documentació gràfica

• Informe ambiental

Secció 2. Llicències

Art. 9. Llicència municipal

Les actuacions en l'àmbit del Pla Especial estaran lligades a l'obtenció de llicència municipal
ens els casos que especifica l'article 179 del Capítol I del Títol Sisè del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme,  Decret  legislatiu  1/2005.  La  seva tramitació i  procés seguiran les  condicions
establertes  pels  articles  48,  49,  50,  51,  180 i  181 de la  mateixa Llei,  que estableixen el
procediment per a l'autorització de determinades obres i usos en aquesta classe de sòl.

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC

Secció 1. Qualificació del sòl i desplegament del Pla

Art. 10.  Règim del sòl

La classificació de l'àmbit del Pla Especial de la Serra Carbonera ve definit pel POUM del Port de
la Selva i correspon a la de sòl no urbanitzable de protecció paisatgística, clau d1.

Art. 11. Qualificació

El Pla especial determina que tots els terrenys inclosos a l'àmbit es regularan com a sistemes.

Els sòls integrats en els sistemes són aquells terrenys destinats a l'interès col�lectiu perquè
estructuren  el  territori  i  asseguren  el  desenvolupament   i  funcionament  equilibrat  dels
assentaments urbans.

Art. 12. Desenvolupament

Per al  desenvolupament del  present Pla Especial  es redactaran els corresponents projectes
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executius per cada cas, els quals respectaran les determinacions d'aquest Pla Especial i del
POUM, i hauran d'anar acompanyats de tota la documentació que els correspongui.

Art. 13. Parcel�lacions

Es prohibeixen les parcel�lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable conforme a l'art. 109 de
la normativa del POUM i la legislació vigent.

Les condicions de segregació i  divisió les estableix l'article 124 del POUM: no es permeten
divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima determinades en el Decret
169/83, de 12 d'abril, d'unitats mínimes de conreu.

Art. 14. Projectes executius

Per l'execució de les obres previstes dins el Pla Especial caldrà redactar un projecte executiu.
Aquests projectes definiran el detall, les característiques i el pressupost de:

• el sistema viari i d'aparcaments.
• el sistema d'espais lliures

Secció 2. Sistema d'actuació i divisió poligonal

Art. 15. Sistema d'actuació

L'execució del Pla Especial es farà pel sistema d'expropiació. Els terrenys que el Pla preveu de
titularitat  pública  s'obtindran  per  compra,  permuta  o  expropiació  en  el  moment  que  es
promogui l'execució de les actuacions previstes.

Els costos d'urbanització aniran a càrrec de l'Ajuntament del Port de la Selva.

Art. 16. Divisió poligonal

Es preveu el desenvolupament del Pla Especial en un únic polígon d'actuació urbanística. 

Secció 3. Determinacions generals en relació als usos, obres i instal�lacions

Art. 17. Per a l'autorització dels projectes d'usos, obres, instal�lacions o construccions admesos
es requerirà en tots els casos formular un estudi  d'impacte paisatgístic  que haurà d'ésser
degudament informat per l'òrgan competent en la matèria.

Art. 18. No  s'admeten  altres  usos,  obres,  instal�lacions  o  construccions  distints  dels
específicament admesos, tant si són de primera implantació com si es tracta d'una ampliació
dels preexistents.

Secció 4.Determinacions en relació als sistemes

Art. 19. Regulació detallada dels sistemes

El Pla Especial conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes pel POUM del
Port de la Selva:

• sistema d'espais lliures
• sistema d'aparcaments
• sistema viari

El present Pla Especial manté els conceptes i determinacions pels sistemes definits en el POUM
del Port de la Selva corresponents als sistemes de parcs, places i jardins (clau S), viari (clau
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V),  i d'aparcaments (clau Q), tot adaptant-los a la naturalesa rústica de l'àmbit.

Art. 20. Determinacions particulars pel sistema d'espais lliures.

1. Definició: el configuren tots els espais no urbanitzats i que es volen mantenir en  
aquest estat, destinats a l'esbarjo i al gaudi de la població local i visitant.

2. Titularitat: el sòl qualificat dins aquest sistema és de titularitat pública.

3. Condicions d'ús i edificació:

• ús dominant: ús públic per a activitats lúdico-recreatives i culturals.

• usos compatibles: l'admissió d'altres usos compatibles estarà condicionada a la
consideració  d'utilitat  pública  o  interès  social,  sempre  i  quan  es  justifiqui  la
necessitat d'emplaçar aquests usos en el medi, sense lesionar el valor específic
que es vol protegir.

• la seva amplada mínima serà de 12 m.

Construccions i equipaments

• només s'admet la construcció de com a màxim dues edificacions destinades a
oferir serveis públics de lavabo i bar, dins la zona assenyalada en els plànols
d'ordenació. La superfície total construïda no podrà superar els 20m2 en planta
baixa.

• els materials utilitzats  per al  manteniment  i  millora  i  la  reconstrucció  de les
edificacions seran els propis del lloc.

• es prohibeix el maó vist com a acabat exterior; aquests s'hauran de recobrir
amb una capa de material llis i les parets pintades en colors blancs o ocres.

• es  prohibeix  l'ús  de  colors  brillants  i  cridaners,  i  en  especial  els  vermells,
taronges,  grocs,  verds  i  blaus  en  totes  les  seves  tonalitats,  variacions  i
combinacions.

• es  permet  la  reconstrucció  i  rehabilitació  de  les  edificacions  ubicades  en  les
proximitats de les  pedreres i  que en l'actualitat  estan en ruïnes,  així  com el
manteniment  de  les  parets  de  pedra  seca  associades,  sempre  i  quan  la
destinació final de les edificacions sigui pública, i hi hagi un informa favorable
dels tècnics municipals pel que fa a l'oportunitat de la seva restauració.

• es permet la instal�lació d'aquells equipaments mínims imprescindibles per a la
pràctica de l'escalada, la tirolina, i altres activitats anàlogues sempre respectant
el paisatge actual

Tanques

• es prohibeixen les tanques de qualsevol tipologia.

• pel contrari, caldrà respectar el patrimoni de la pedra seca de l'àmbit del pla
especial i procedir a la seva recuperació en la mesura que sigui possible.

Camins i senders

• es permet la recuperació i adequació dels senders grafiats als plànols d'ordenació
amb la finalitat d'establir una petita xarxa d'itineraris per vianants pel sector;
queda prohibida l'obertura de senders altres que els grafiats.

• en aquells trams on sigui necessària l'adequació per evitar el risc d'erosió del sòl
o  caiguda  dels  usuaris,  s'afermarà  el  terreny  mitjançant  la  col�locació  de
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travesseres  de  fusta  en  sentit  perpendicular  a  la  línia  de  màxim  pendent  a
manera de graons. Els travessers seran preferiblement recuperats d'altres usos
(bigues travesseres de tren, etc.)

• en  cap  cas  s'utilitzaran  materials  com  el  ciment,  el  tot-en-u,  materials
vituminosos o de característiques urbanes per adequar els camins.

Vegetació

• les intervencions sobre la vegetació existent seran les mínimes necessàries per
assegurar la protecció contra incendis, i no es procedirà a fer cap revegetació o
replantació,  sinó  que  es  permetrà  la  successió  natural  de  les  comunitats
vegetals.

• als terrenys situats entre l'actual vial que porta a cala Tamariua (c/ Punta de la
Creu)  i  el  mar,  s'efectuaran  només  aquelles  actuacions  relacionades  amb  el
manteniment  de  les  comunitats  vegetals  necessàries  per  evitar  l'aparició
d'espècies  forànies  com  les  del  gènere  Carpobrotus o  per  erradircar-ne  els
poblaments ja existents.

• a la resta de l'espai s'efectuaran actuacions destinades a la recuperació natural
de  les  comunitats  vegetals  que  hi  són  pròpies  amb  la  intervenció  mínima
necessària, excepte pel que fa a l'erradicació de les espècies forànies presents,
especialment  les  dels  gèneres  que  s'especifiquen  a  l'article  27 d'aquesta
normativa.

Art. 21. Determinacions particulars pel sistema d'aparcaments

1. Definició: formen el sistema d'aparcament els espais directament relacionats amb el 
sistema viari, encara que diferenciats per la seva forma o posició, i que es destinen a 
l'aparcament de vehicles.

2. Titularitat: el sòl qualificat com a sistema d'aparcaments és de titularitat pública.

3. Condicions d'ús:

• ús dominant: aparcament.

• usos  compatibles:  viari  restringit,  trànsit  de  vianants,  espais  lliures  i
equipaments. 

• no s'admeten activitats o construccions que puguin interferir en els usos que
motiven la seva qualificació, excepte els de caràcter temporal.

4. Condicions d'edificació:

• els paviments utilitzats seran preferiblement porosos, de manera que s'asseguri
el percolament de l'aigua de pluja.

• les tanques seran de fusta tractada, preferentment amb certificació de bones
pràctiques forestals.

• es  vegetaran  els  límits  de  la  zona  d'aparcament  amb vegetació  autòctona  i
respectant  les  característiques  paisatgístiques  de  l'indret,  tot  evitant  els
contrastos cromàtics i visuals en general. En aquest sentit, s'evitarà la plantació
d'espècies  arbòries  i  per  la  resta  s'estarà  a  les  disposicions  del  capítol  III
d'aquesta normativa.

• per a l'execució dels  aparcaments previstos en aquest pla especial,  caldrà  la
redacció d'un projecte executiu que anirà acompanyat del corresponent estudi
d'impacte paisatgístic, segons l'article 14.2.g del PDUSC.

                                                                                                                                                                          
serpa � projectes i gestió ambiental 5



Pla Especial Serra Carbonera – el Port de la Selva                                                                                        Normativa  

Art. 22. Determinacions particulars pel sistema viari

1. Definició: comprèn les instal�lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i
exclusivament dedicats a l'ús de vialitat. 

2. Titularitat: el sòl qualificat com a sistema viari és de titularitat pública. 

3. Condicions d'ús i d'ordenació:

• ús dominant: viari restringit i trànsit de vianants

• la velocitat màxima serà de 30 km/h.

• no podran obrir-se nous camins, vies rurals o qualsevol altre tipus de vialitat que
no estigui prevista en aquest Pla Especial.Només es podran obrir noves vies d'ús
col�lectiu quan es facin en plans o projectes aprovats per les administracions
públiques.

• no es permet realitzar publicitat en cap lloc de la xarxa viària.

Vial de circumval�lació

• per a l'execució del  vial  de circumval�lació previst en aquest Pla especial,,  la
reserva  del  qual  està  grafiada  al  plànol  O.1,  així  com  de  la  resta  de  vials
previstos, es redactarà un projecte executiu.

• aquest inclourà la redacció d'un estudi d'impacte paisatgístic, que haurà de ser
informat per l'òrgan competent en la matèria, segons l'article 14.2.g del PDUSC. 

• així  mateix,  el  projecte  executiu  podrà  desplaçar  l'eix  del  vial  respecte  a  la
reserva feta en aquest pla especial en un màxim de 5.00 m, sempre respectant
les edificacions existents, per adequar-lo a la topografia un cop s'hagi realitzat el
corresponent aixecament topogràfic.

• la  disposició,  itineraris,  tipologia  i  dimensions  de  la  xarxa  de  camins  es
mantindrà en les seves característiques actuals; però es podran obrir o adequar
els  itineraris  pedestres  grafiats  als  plànols  d'ordenació  a  què  fa  referència
l'article 20 d'aquesta normativa.  Els acabats superficials, les rases laterals, les
cunetes, etc. respectaran el caràcter rural de la seva implantació.

Secció 4. Determinacions en relació a les categories de protecció

Art. 23. Regulació general de l'àmbit del Pla Especial.

El  POUM vigent del  Port  de la Selva qualifica el  sòl  afectat  pel  Pla Especial  com a sòl  no
urbanitzable  de  protecció  paisatgística  (clau  d1).  El  present  Pla  Especial  manté  aquesta
classificació sense establir altres categories de protecció.

CAPÍTOL III. PROTECCIÓ DEL MEDI

Art. 24. Generalitats

El  present  pla  especial,  en  tant  que  figura  de  protecció  del  medi  natural  i  del  paisatge,
estableix  regulacions  per  a  la  salvaguarda  d'aquests  valors,  que  serà  prioritària  front  a
qualsevol altre objectiu.

Secció 1. Activitats
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Art. 25. Queden prohibides les activitats que per la seva naturalesa pugin incidir negativament
a la qualitat ambiental d'aquesta àrea. En concret, queden prohibides totes les activitats altres
que les permeses en aquesta normativa.

Secció 2. Protecció del paisatge

Art. 26. Moviments de terres, sòls i paviments

 1. Es conservarà la topografia i estructura general de les terres.

 2. En els moviments de terres, s'acopiarà la capa edàfica per estendre-la posteriorment  al
nivell superior del terreny acabat.

 3. En les obres i instal�lacions que requereixin moviment de terres, es minimitzaran els
desmunts i els terraplens, d'acord amb l'article 2.6 del PDTE.

Art. 27. Vegetació

 1. Es conservaran els espais arbrats al  llarg dels camins o vinculats a construccions, així
com totes les masses arbòries i peus aïllats existents a l'àmbit.

 2. Excepcionalment, i per motius de seguretat o malaltia, es podrà tallar algun exemplar
d'arbre, prèvia llicència municipal,  i l'informe favorable del tècnic corresponent, essent
substituït per un altre.

 3. Està  prohibida  la  plantació  d'espècies  exòtiques  de  manifest  caràcter  invasor,  i  en
especial les següents:

Evònim japonès Evonymus japonica

Troana Ligustrum lucidum

Tuies Thuja sp.

Vinya verge Parthenocissus sp.

Xuclamel japonès Lonicera japonica

Plomall de la Pampa Cortaderia selloana

Acàcia Robinia pseudoacacia

Ailant Ailanthus sp.

Piracant Pyracantha sp.

Nyàmera Helianthus tuberosus

Bambú Bambusa  sp,

Phyllostachys sp, etc.

Bàlsam Carpobrotus sp

Figuera de moro Opuntia sp

Àloes Aloe sp.

 4. Les actuacions de revegetació i plantació d'espècies vegetals, ens cas que s'escaiguin,
es faran utilitzant espècies  autòctones,  de baix requeriment hídric  i  manteniment, i
d'interès tant paisatgístic com ambiental.

Art. 28. Tanques, publicitat i senyalització
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 1. Queda prohibida la instal�lació de tanques.

 2. No es permet la instal�lació de cartells de propaganda i d'altres elements similars llevat
dels  que  serveixen  exclusivament  per  a  l'orientació,  els  quals  seran  establerts  de
manera que no afectin l'harmonia del paisatge.

 3. La senyalització de camins i senders seguirà el model i els criteris que especifica la
normativa del Parc Natural del Cap de Creus.

Secció 3. Gestió de l'aigua

Art. 29. Aigües residuals i aigües pluvials

 1. Les aigües de pluja recollides als espais lliures drenaran en els propis espais.

 2. Les pluvials del camins es recolliran a les cunetes.

Secció 4. Atmosfera

Art. 30. Límits de sorolls i vibracions

Queda prohibida qualsevol activitat que produeixi sorolls i vibracions. S'aplicaran els criteris de
la Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica.

Art. 31. Contaminació lumínica

 1. Es preveu per tot l'àmbit del pla especial un nivell d'il�luminació general baix, excepte
per  la  zona  d'aparcaments, on  el  nivell  d'il�luminació  correspondrà  al  d'una  zona
periurbana.

 2. La il�luminació exterior s'adequarà els criteris de la Llei 6/2001 d'ordenació ambiental
de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

 3. S'utilitzaran per les lluminàries làmpades de vapor de sodi d'alta pressió (VSAP) i de
baixa pressió (VSBP).

Secció 5. Gestió de residus

Art. 32. Gestió de residus i materials de la construcció

Qualsevol projecte constructiu o de rehabilitació dins l'àmbit del pla que impliqui la producció
de runes haurà d'incloure un pla de gestió de residus que haurà de contemplar, com a mínim,
la gestió de les fraccions dels residus inerts, residus no especials i residus espacials i perillosos.

Art. 33. Altres residus.

Qualsevol residu haurà de ser separat i tractat segons la seva naturalesa, i caldrà gestionar-lo
de manera selectiva. Els residus perillosos requeriran de la contractació d'un gestor d'aquest
tipus de residu.

Secció 6. Riscos ambientals

Art. 34. Risc d'incendis

Queda prohibit encendre foc en tot l'àmbit del pla especial. S'evitarà l'ús d'espècies piròfites en
les proximitats dels habitatges i de les zones qualificades com a urbanes o urbanitzables, tot
mantenint les franges de separació establertes per la legislació sectorial vigent.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Edificis amb volum disconforme i fora d'ordenació

1.  En els  edificis  i  instal�lacions emparats  per  llicència  municipal  i  que estiguin  en
situació de "volum disconforme", s'autoritzaran totes les obres de consolidació i canvis
d'ús d'acord amb les condicions del planejament general i d'aquesta normativa.

2. Les instal�lacions i construccions existents abans de l'entrada en vigor del PDUSC
que s'ajustin al règim d'ús establert a l'article 47 de la Llei d'Urbanisme i autoritzades
conforme  al  POUM  vigent,  i  que  no  siguin  admesos  pel  PDUSC,  podran  continuar
desenvolupant la seva activitat amb les condicions i limitacions següents:

• caldrà  justificar  l'existència  de  les  instal�lacions  i  les  construccions  amb  les
autoritzacions corresponents prèvies a l'aprovació del PDUSC.

• es respectaran les construccions i instal�lacions existents previ el compliment del
requisit  anterior,  i  s'autoritzaran  les  obres  de  consolidació,  conservació,
reparació, substitució, modernització i adaptació a les condicions higièniques i
ambientals requerides legalment, així com les encaminades a reduir els efectes
negatius d'impacte ambiental i paisatgístic.

• no s'admetran obres d'ampliació de les edificacions i les instal�lacions existents,
ni que suposin l'ampliació de l'activitat existent

2. Totes aquelles instal�lacions i construccions existents abans de l'entrada en vigor del
PDUSC, i que a més de no ser admeses no hagin estat degudament autoritzades, es
consideren  en  situació  de  “fora  d'ordenació”.  No  s'hi  podran  realitzar  obres  de
consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor d’expropiació,
però  sí  les  petites  reparacions  que exigissin  la  higiene,  ornament  i  conservació de
l'immoble.

3. Per tots supòsits s'estarà al que s'especifica a l'article 102 del DL 1/2005.

Segona. Usos disconformes

Els  usos existents,  però disconformes amb aquesta normativa, podran continuar en el  seu
emplaçament actual sempre que no canviï l’activitat per la qual tenen concedida llicència.

El Port de la Selva, maig 2008.

Dídac Perales i Giménez
Ambientòleg, col�legiat núm. 524
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