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1 Situació

L'àmbit del pla especial dels Horts està ubicat al municipi del Port de la Selva. Es tracta d'un
sector no urbanitzat a primera línia de mar, entre la carretera de Cadaqués i la de la Selva de
Mar. Constitueix una de les poques zones planes del municipi, i això ha propiciat l'establiment
de pràctiques agrícoles d'horta, que han donat nom a aquesta peça de territori.

S'hi  accedeix  des  de  la  carretera  de  la  Selva  de  Mar,  de la  que parteixen tres  vials  que
travessen tot el sector aproximadament d'oest a est; també s'hi pot accedir en vehicle des de
la carretera de Cadaqués vorejant l'estació de servei. Els vianants poden, a més, utilitzar la
palanca  que  connecta  la  zona  urbana  amb  les  horts,  aproximadament  a  l'alçada  de  la
depuradora municipal.

Es tracta d'un sector clau a l'hora de definir l'estructura territorial de la zona costanera del Port
de la Selva, a causa de la seva situació estratègica. Per la seva condició de sòl no urbanitzable,
la seva ubicació el  converteix en una àrea que, ben gestionada, pot  servir  per  esponjar i
fragmentar la urbanització de la zona costanera, altrament molt densa en aquest punt.
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Vista de l'àmbit del pla especial des de la carretera a Sant Pere 
de Rodes. Al fons a l'esquerra, el nucli del Port de la Selva; en 
primer terme, la carretera a la Selva de Mar.

Dos dels accessos a l'àmbit 
del pla especial: des de 
l'estació de servei a partir 
de la carretera de 
Cadaqués a primera línia 
de mar (drt) i la palanca 
per vianants que arrenca a 
les proximitats de la 
depuradora municipal 
(esq).

Als límits de l'àmbit s'estan 
desenvolupant diversos 
sectors residencials, com 
els de la carretera de 
Cadaqués (esq), o 
l'ampliació de la zona 
inustrial (drt)
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2 La hidrografia i la hidrogeologia

La hidrografia de l'àmbit ve marcada per dos cursos fluvials, que fins a cert punt, serveixen de
límit oriental i occidental: són la riera de Rubies i la de la Selva, respectivament.

Es  tracta  en  tots  dos  casos  de  rieres  de  tipus  mediterrani  torrencial,  que  porten  aigua
especialment en èpoques de fortes pluges i romanen més o menys seques la resta de l'any. No
obstant, la riera de Rubies es caracteritza per portar un mínims d'aigua durant la major part de
l'any en el seu tram final, i només s'asseca del tot durant els mesos més secs i calorosos.

Les parts baixes d'aquestes rieres constitueixen un sòcol de materials quaternaris porosos que
serveixen de reservori d'aigua dolça. De fet, l'activitat agrícola s'hi desenvolupa gràcies a les
aportacions de l'aigua freàtica, i sobre els sòls fèrtils que s'han anat acumulant a la zona per
l'acció de les dues rieres. La importància de les aportacions d'aigua del subsòl es fa palesa en
el fet que cada parcel�la disposa del seu propi pou i safareig, on venien les dones del poble a
recollir aigua i rentar quan al Port de la Selva encara no hi havia aigua corrent.
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La desembocadura de 
la riera de la Selva 
(esq) i la riera de 
Rubies al seu pas per 
dins l'àmbit.

Dues imatges de la 
riera de Rubies, amb 
cabals diferents en 
funció del dia.

Gairebé cada hort 
disposa del seu pou i el 
seu safareig, alguns 
d'ells d'interès 
patrimonial, d'altres 
fets amb material de 
rebuig.
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No obstant, el fet d'estar entre dos cursos fluvials té la seva part desavantatjosa: en èpoques
de fortes pluges, el llit ordinari de les rieres no pot contenir els cabals acumulats i la plana
d'inundació avarca la major part de la zona dels horts. El coll d'ampolla que creen els ponts de
la carretera de Cadaqués en la zona més pròxima a la mar, i l'augment del nivell del mar que
sòl acompanyar aquests episodis, magnifiquen l'efecte de les torrentades sobre la zona.
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3 La vegetació i els hàbitats naturals

La vegetació de la zona està fortament antropitzada, i la major part de les comunitats que s'hi
fan deuen la seva presència a la mà de l'home.

Deixant de banda les àrees conreades, a les que es fa referència més endavant, les comunitats
vegetals  més  destacades  que  podem  trobar  són  les
següent:

• vegetació  d'ambients  humits:  més  aviat  amb
escassa representació a l'àmbit, destaca sobretot
la zona de la riera de Rubies més propera a la
mar, on els dipòsits al�luvials tanquen la sortida
al  mar,  el  que  permet  el  manteniment  d'un
volum  més  o  menys  constant  d'aigua  i  una
població  important  de  canyís  (Phragmites
australis).

• la major part de les àrees que abans havien estat conreades però que ja no es conreen
activament  estan  ocupades  per  comunitats  molt  pobres  dominades  per  la  canya
(Arundo  donax)  i  els  esbarzers  (Rubus  ulmifolius).  Aquestes  espècies  oucpen  una
superfície molt important a l'àmbit.

• a les zones més elevades, ja fora de la zona més influenciada per les rieres, trobem en
estadis primaris de la successió comunitats com la brolla silicícola d'estepes (Cisto-
Sarothamnetum  catalaunici)  i  les  timonedes  de  cap  d'ase  (Lupino-Lavanduletum
stoechadis). Destaquen alguns peus d'olivera (Olea europaea) entremig de la brolla,
que potser denoten un cert ús de la terra més eixuta de l'àmbit per aquest tipus de
conreu.
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A les zones amb 
brolla predominen 
les brolles baixes 
dominades pels 
caps d'ase. En 
alguns sectors, les 
brolles estan 
arbrades amb 
exemplar de Pinus 
halepensis. En 
algunes zones es 
troben oliveres.
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• en aquells sectors on la brolla no està tan desenvolupada trobem predells d'anuals
silicícoles  (Tuberario-Brachypodietum  retusi  +  Hyparrhenietum  +  Helianthemion

guttati) amb algunes espècies de la brolla esmentada abans, com els caps d'ase.

Cal destacar també la presència d'algun peu de figuera de port important i alguns rodals de
magraners.
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A les zones de 
vegetació 
herbàcea s'hi 
donen comunitats 
diferents en funció 
de la 
freqüentació. 
Quan aquesta es 
baixa, la 
vegetació és més 
alta i densa (esq)
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4 El poblament

El poblament humà a la zona és ben clar i denota l'ús que tradicionalment se li ha donat, que
és l'agrícola.

Per una banda, bona part de l'àrea inclosa al pla especial ha estat tradicionalment conreada
per la població del Port de la Selva en règim de petits horts familiars per al consum propi.
Aquest  fet  ha  propiciat  l'estructuració  del  territori  en  petites  parcel�les  independents  però
interconnectades. 

El paisatge de la zona ha estat també fortament influenciat per aquesta activitat humana: en
ser  una  àrea  de  fortes  tramuntanades,  els  pagesos  han afavorit  el  desenvolupament  dels
canyars per tal  de protegir les hortes dels embats del vent.  De fet, aquesta circumstància
meteorològica  es  fa  evident  en  el  costumari  local:  per  exemple,  a  l'hora  de  gestionar  el
manteniment dels canyars, existeix l'acord tàcit que cada propietari s'encarrega i és propietari
del canyar situat a la banda nord de la seva parcel�la.
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Imatges del Vol Americà 
(1956, esq) i del vol de 
1972, que mostren 
clarament el parcel�lari de 
la zona. La riera de Rubies 
desembocava llavors cap 
al centre del front litoral 
de l'àmbit.

En aquesta fotografia en detall de l'àmbit es poden apreciar no 
tan sols el parcel�lari, sinó tot el poblament de l'àmbit: les 
zones urbanitzades dels voltants, la depuradora al fons, les 
carreteres de Cadaqués i la Selva de Mar, les edificacions 
escampades per tot l'àmbit, etc.

Per delimitar la parcel�la, 
tradicionalment s'han fet 
servir elements com la 
canya o la pedra seca; en 
els darrers anys, s'han 
començat a emprar els 
filats amb estaques. 
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A banda de les zones d'horta, hi  ha certs  indicis en  la vegetació actual  que s'ha conreat
l'olivera en les zones més seques, ja que s'hi donen alguns exemplars asilvestrats.

La distribució en hortes de mida reduïda ha afavorit també que hagin proliferat les casetes
d'horta, els safarejos i  els pous particulars. Així, gairebé cada parcel�la disposa de la seva
caseta, el seu safareig i el seu pou, alguns d'ells amb un clar caràcter patrimonial. També ha
deixat un important patrimoni en pedra seca, sobretot pel que fa a murs, tot i que també hi ha
alguna edificació d'interès patrimonial.
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L'ús harmoniós de la pedra 
seca i la canya (sigui viva 
o tallada) contrasta 
fortament amb la utilització 
de material de rebuig, com 
els somiers.

Casetes d'horta de 
diverses tipologies, la 
majoria amb mides 
modestes i adequades a 
les seves funcions.

A banda dels murs de 
pedra seca, destaca 
l'antiga infraestructura 
hidràulica com a patrimoni 
local.

Els murs de pedra de 
l'àmbit presenten mides i 
estats de conservació 
variables. S'utilitzaven 
tant per delimitar finques 
com per marcar els 
camins públics.
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Més recentment han anat apareixent altres manifestacions de l'activitat humana: algunes de
les  casetes  d'horta  s'han  anat  ampliant  i  han  esdevingut  gairebé  habitacles,  s'ha  edificat
alguna casa, s'han construït naus de mida considerable per desenvolupar-hi activitats diverses
(granges,  reparació  d'automòbils,  locals  d'oci)  i  s'ha  instal�lat  una  estació  de  serveis  de
carburants.

Evidentment,  els  usos  actuals  i  el  fet  de  ser  una  zona  entre  sectors  urbanitzats,  ha  fet
necessari l'establiment d'una xarxa de servei elèctric que creua l'àmbit en diversos punts.

 1 Per la seva repercussió sobre el pla especial, cal esmentar també, tot i que fora de l'àmbit,
l'existència d'un aparcament dins el domini públic marítim-terrestre, que ha estat afectat per
Costes i haurà de ser traslladat; i la depuradora municipal, situada al marge dret de la riera de
Rubies, les aigües depurades de la qual volen reutilitzar-se.

el Port de la Selva, maig de 2008

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

serpa
projectes i gestió ambiental
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Algunes de les 
construccions més recents 
inclouen edificacions de 
mida considerable 
destinades a usos privats.

A l'àmbit existeixen 
activitats econòmiques de 
tipus terciari, relacionades 
sobretot amb l'oci i les 
reparacions.

 
 
    

 
 

        
 
      
 
 
 
 

 

       COL·LEGI 

D’AMBIENTÒLEGS 

DE CATALUNYA 

PE0619-061   20/06/2008 

PE ELS HORTS 
Dídac Perales Giménez 

Número de col·legiat: 524 

 

V  I  S  A  T  
   



Memòria de l'ordenació





Pla Especial els Horts – 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 pasiatgística (clau D1), situats en la
plana de la riera de Rubiés, entre les carreteres de Llançà i Cadaqués. La superfície de l'àmbit
és de 16,18 ha.

 1.3 Objectius.

Els objectius que el POUM fixa al seu article 121 són els següents:

• Protegir i recuperar el paisatge amb un criteri d'unitat d'actuacions, tant pel que fa a
les  infraestructures,  rehabilitacions  d'elements  arquitectònics,  tanques,
senyalitzacions, plantacions, etc.

• Reordenació dels  espais  en  front de la carretera  de Cadaqués de forma que es
resolguin les necessitats d'aparcament temporal del municipi.

• Regular i ordenar les edificacions i  activitats existents sota criteris de minimitzar
l'afectació sobre l'entorn que es vol protegir.

• Mantenir l'ús d'horta tradicional, tot conservant els recursos d'aigua.

• Mantenir  els  llocs  amb  aigua  permanent,  que  potencii  les  espècies  d'ambients
riberencs.

• Recuperar i mantenir la xarxa de camins, que permetin un itinerari paisatgístic per a
l'ús de vianants i bicicletes, com a espai de contacte amb la natura i pel lleure,
prohibint la circulació de vehicles al seu interior.

• Establir  l'estructura  dels  sistemes  de  sòl  públic  necessària  per  a  l'obtenció  dels
objectius.

• Segons l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua de 23 de març de 2004, resulta
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necessari ampliar el sistema de drenatge transversal del front de mar a fi i efecte
d'intentar segregar les direccions de flux de les rieres de la Selva i de Rubies i evitar
que l'acumulació de la inundació afecti directament sobre la zona urbana.

 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 la matriu territorial d’espais lliures.

• la garantia de connectivitat funcional, social i paisatgística entre els diversos espais
naturals del municipi.

• 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 territorial.

• 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 del Port de la Selva,
conforme a les disposicions del l'article 120 del planejament general.
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 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.

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 del territori a l'àmbit del Pla els següents sistemes:

• Sistema d'espais lliures

• Sistema de recs i rieres

• Sistema d'aparcaments.

• Sistema viari

• Sistema de serveis tècnics

2.1 Sistema d'espais lliures

Comprèn els  espais  lliures  destinats  al  gaudi  públic,  i  que en el  marc d'aquest  pla
especial es limiten a espais relictuals al front de mar a les proximitats de les rieres que
delimiten l'àmbit. Això no obstant,  aquest  pla especial  permet l'establiment d'espais
lliures en els sistemes viari i d'aparcaments.

2.2 Sistema de recs i rieres

Comprèn tots els terrenys ocupats, amb caràcter permanent o estacional, per les aigües
continentals superficials, així com les seves ribes i els terrenys adjacents que poden ser
ocupats per les aigües en cas de màxima avinguda.

Queden inclosos en aquest sistema totes les fonts i brolladors, captacions d'aigua, els
cursos fluvials, torrents i recs i rieres del municipi, i, en general, tot el territori definit
com a domini públic hidràulic d’acord amb l’art 2 del Reial Decret 1/2001, de 20 de
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juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües.

El present document estableix  les franges de protecció de servitud i de policia segons
l’art.  6  del  mateix  Reial  Decret.  Així  mateix,  estableix  perímetres  de  protecció
addicionals per les fonts i captacions d’aigua.

L'únic curs que queda netament afectat pel pla especial és la riera de Rubies.

Cal destacar que la delimitació que estableix aquest pla especial afecta terrenys que en
l'actualitat estan ocupats per un equipament privat en desús, per a la protecció del qual
es van efectuar obres en el domini públic hidràulic.

2.3 Sistema d'aparcaments

Comprèn les instal�lacions d'aparcament, que han de permetre traslladar l'aparcament
de primera línia de mar, afectat per la Llei de Costes. 

En la ubicació d'aquest aparcament s'ha prioritzat la proximitat amb la ubicació original,
donada l'accessibilitat al nucli antic del Port de la Selva i la proximitat a les principals
vies de comunicació del municipi.

Així  mateix,  s'han  afectat  parcel�les  majoritàriament  en  desús  i  edificacions  fora
d'ordenació, tot respectant i resseguint el  límits de les propietats cadastrals per una
més fàcil gestió de l'execució.

En relació a les disposicions del PDUSC i el PDTE, que a la seva normativa estableixen
que aquells equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en medi rural, s'hauran
d'ubicar en els sòls de menor protecció; es justifica l'emplaçament escollit en el fet que
no existeixen categories de menor protecció, ja que la totalitat del sòl no urbanitzable
municipal és de protecció territorial o especial.

Les edificacions de valor patrimonial que queden incloses en el sistema d'aparcaments
queden protegides contra el seu enderrocament i es podran recuperar per la instal�lació
de serveis municipals.

2.4 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 el
terme municipal dins l'àmbit i d'aquest amb la resta del terme municipal.

Destaquen per la seva importància estructuradora els tres vials que, gairebé paral�lels
entre ells, discorren de sud-oest a nord-est dins de l'àmbit. 

El  vial  més  meridional  (v1)  travessa  tot  l'àmbit,  oferint  d'aquesta  manera  un  vial
auxiliar en cas de congestió de la primera línia de mar. En aquest sentit, la normativa
permet el seu condicionament per exercir aquesta funció.

El vial central (v2) permet el trànsit rodat, però queda interromput a uns 380 m de la
seva  entrada.  A  partir  d'aquest  punt,  el  recorregut  és  pot  fer  i  enllaça  amb  la
depuradora mitjançant una palanca sobre la riera. Es tracta, per tant, d'un vial d'accès
a les finques de l'àmbit, que pot ser emprat pels vianants.

El vial més proper a primera línia de mar (v3) permetrà connectar part de les finques
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amb la primera línia de mar a través de l'aparcament proposat.

La resta de camins rurals han de mantenir la seva naturalesa.

2.5 Sistema de serveis tècnics

El  sistema  de  serveis  tècnics  comprèn  els  terrenys  destinats  a  la  dotació
d’infraestructures,  que poden  ser  gestionades  en  règim de  concessió  per  empreses
privades.

Són els terrenys destinats a la dotació de serveis de captació i d'abastament d'aigües,
serveis  d'evacuació  d'aigües  residuals,  xarxa  d'abastament,  parcs  mòbils  de
maquinària,  i altres possibles serveis de caràcter afí.

En previsió de les necessitats  actuals i  futures del  municipi,  el  pla especial  permet
l'establiment d'un punt de recollida per dos helicòpters , així com l'espai necessari per
l'establiment d'una planta de tractament d'aigües a desenvolupar a llarg termini.

Pel que fa al punt de recollida, aquest està ubicat més enllà de la franja de 500 m de la
ZMT.

Totes dues instal�lacions seran accessibles des del  vial  v1 i  els projectes d'execució
corresponents hauran de preveure la vialitat necessària a tal fi, i sempre evitant afectar
el camí rural que delimita l'àmbit en aquest sector.

D'altra banda, el pla especial reconeix el caràcter d'infraestructura de servei públic que
constitueix l'actual benzinera, ubicada a primera línia de mar, tot i que fora del domini
públic marítimo – terrestre.

 3 Categories de protecció del sòl

3.1 Agrícola d'horts

Amb la finalitat de preservar i recuperar l'activitat tradicional d'horta de la zona, el Pla
especial dota d'una elevada protecció els terrenys en explotació d'horta i aquells que,
tot i estar abandonats en l'actualitat, mantenen les condicions necessàries per tornar a
ser explotats.

En aquest sentit, es regulen de manera estricta els usos i les edificacions permeses, de
manera que no s'hi pugui desenvolupar altra activitat que la d'horta tradicional.

3.2 Agrícola de secà

Existeixen a l'àmbit àmplies àrees amb vestigis d'antigues explotacions d'olivera. Un
dels objectius del Pla és estimular la recuperació dels conreus de secà típics del Cap de
Creus, com són la vinya i l'olivera, dins del seu àmbit. Aquestes zones ofereixen les
característiques adients per a la implantació d'aquests usos.

Com  a  activitat  compatible  es  permeten  les  instal�lacions  hípiques,  amb  la
infraestructura mínima necessària.

3.3 Protecció natural
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Comprèn una franja de terreny propera a la riera de Rubies, entre aquesta i un antic
canal ara en desús. Per les seves característiques de proximitat a la llera i el seu escàs
valor actual, el pla planteja la seva recuperació coma zona humida, que, a més, pugui
exercir de plana d'infiltració de les avingudes de la riera.

 4 Construccions i serveis

El Pla prohibeix les noves construccions de manera general en tot l'àmbit, per preservar el
paisatge actual, amb l'excepció d'aquells coberts agrícoles que siguin necessaris per l'activitat
agrícola que s'hi desenvolupi, o per instal�lacions hípiques.

Sí que es permeten les obres de consolidació i manteniment de les edificacions existents.

El pla especial planteja el soterrament de la xarxa elèctrica existent, i el traçat d'una conducció
d'aigües que permeti portar l'aigua depurada aigües amunt de la riera de Rubies per a la seva
reutilització.

 5 Protecció del medi

Amb la finalitat de protegir el medi natural i agrícola i el paisatge, el Pla estableix tota una
sèrie de regulacions que afecten les activitats, la gestió de l'aigua i dels residus, la producció
de sorolls i vibracions, o la protecció contra els riscs naturals.

el Port de la Selva, maig 2008.

Dídac Perales i Giménez

Ambientòleg, col�legiat núm. 524

serpa 
projectes i gestió ambiental
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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 per la carretera  de Llançà i el mar,
la carretera al Port de la Selva (excepte els terrenys sota les claus R, 254 i 22 del POUM, que
en queden exclosos), els Quatre Camins, la zona industrial (SUD 14 i 15) i les noves zones
residencials (SUD 3) de la carretera de Cadaqués, i, finalment, la pròpia riera de Romanyac.

La superfície total de l'àmbit del Pla Especial urbanístic és de 16,18 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 territorial.

• 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

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. 

Art. 10. Denegació de llicències motivada per la protecció del medi natural i del paisatge

Es denegarà la llicència en compliment d'allò que preveu l'art. 9 de la Llei d'Urbanisme:

• És prohibit  d'urbanitzar i  d'edificar en zones inundables i  en zones de risc per a la
seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la
prevenció dels riscs.

• El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el
sòl  d'alt  valor  agrícola,  el  patrimoni  cultural  i  la  identitat  dels  municipis,  i  ha
d'incorporar les  prescripcions adequades perquè les construccions i  les  instal�lacions
s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un
demèrit  per  als  edificis  o  les  restes  de  caràcter  històric,  artístic,  tradicional  o
arqueològic existents a l'entorn.

CAPÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC

Secció 1. Qualificació del sòl i desplegament del Pla

Art. 11.  Règim del sòl

La classificació de l'àmbit del Pla Especial dels Horts ve definida pel POUM del Port de la Selva i
correspon a la de sòl no urbanitzable de protecció paisatgística, clau d1.
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Art. 12. Qualificació

El Pla Especial determina els terrenys que es regularan com a sistemes i aquells que ho faran
en funció de la seva categoria de protecció.

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. 13. Les  categories  de  protecció  corresponen  a  les  superfícies  de  sòl  destinades  per
l'ordenació a ser susceptibles d'aprofitament privat. La naturalesa de cada zona és funció de la
classe de sòl i es determina amb la definició dels paràmetres que regulen les condicions de
parcel�lació, d'edificació i d'ús que s'exigeix de forma específica a cadascuna.

Art. 14. Desenvolupament

Per al  desenvolupament del  present Pla Especial  es redactaran els corresponents projectes
d'urbanització i execució, els quals respectaran les determinacions d'aquest Pla Especial i del
POUM.

Art. 15. 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. 16. Projectes d'urbanització

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

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

Secció 2. Sistema d'actuació i divisió poligonal

Art. 17. Sistema d'actuació

L'execució del Pla Especial dels Horts es farà pel sistema d'expropiació. Els terrenys que el Pla
preveu de titularitat pública s'obtindran per compra, permuta o expropiació a mida que es
vagin  abandonant  els  usos  hortícoles  o  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. 18. Divisió poligonal

Es  preveu  el  desenvolupament  del  Pla  Especial  en  un únic  polígon  d'actuació  urbanística,
encara que sigui possible la seva execució per fases.

Secció 3. Determinacions generals en relació als usos, obres i instal�lacions
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Art. 19. 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. 20. 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. 21. Regulació detallada dels sistemes

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

• sistema d'espais lliures (clau S)
• sistema de recs i rieres (clau R)
• sistema d'aparcaments (clau Q)
• sistema viari (clau V)
• sistema de serveis tècnics (clau T)

Art. 22. Determinacions particulars pel sistema d'espais lliures

1. Definició: el forma tot l'espai lliure verd públic.

2. Titularitat: el sòl qualificat com a sistema de parcs, places i jardins és de titularitat 
pública.

3. Condicions d'ús:

• ús dominant: ús públic de la població per a l'esbarjo.

• La seva amplada mínima serà de 12 m.

• No s'hi admet cap tipus de construcció.

Art. 23. Determinacions particulars pel sistema de recs i rieres.

1.  Definició:el  sistema de recs  i  rieres  el  constitueixen  el  conjunt  de  recs,  rieres,  
torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques.

2. Titularitat: el sòl qualificat com a sistema de recs i rieres serà de titularitat pública.

3. Condicions d'ús:

• L'aigua procedent  de les  capes freàtiques en extraccions dins l'àmbit  del  Pla
Especial  serà emprada prioritàriament per al  rec dels terrenys inclosos al  Pla
Especial.

• Els  pous  s'hauran  de  registrar  i  legalitzar  a  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  i
requeriran de llicència municipal.

• Tots els recs, rieres i torrents mantindran una franja de protecció urbanística de
25 m d'amplada a partir del marge que delimita la llera. En aquest àmbit de
protecció no s'admet cap tipus de construcció.

• Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin
determinades per l'Adminstració competent. En tot cas, es mantindran el domini
i l'ús públic dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització.
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• Les fonts mantindran una protecció urbanística radial  de 50m. A l'interior del
cercle definit no s'admet cap tipus de construcció, excepció feta de les obres de
millora de l'entorn.

• Està prohibit cobrir els recs.

• En la impermeabilització dels recs caldrà mantenir el traçat i la secció.

• Està  prohibit  qualsevol  tipus  de  construcció  o  infraestructura,  i  en  especial
aquelles  que provoquin  canvis en el  nivell  freàtic i  per  tant,  comprometin la
continuïtat de les zones humides.

• Resta prohibida la circulació motoritzada per les lleres dels cursos fluvials, els
recs i les rieres.

Art. 24. 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, compatibles amb terminals de línies de transport.

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 reservarà un espai per espais lliures en els límits amb la zona d'horts i les
àrees  habitades  que  es  vegetaran  amb  espècies  autòctones,  segons  les
característiques  que s'especifiquen  en  els  articles  referents  a  la  plantació  de
vegetació.

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

Art. 25. 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 i aparcament. Inclou la xarxa de camins rurals.

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

• usos compatibles: aparcament i espais lliures.

• L'accés de vehicles es restringeix als usuaris de les hortes, veïns i manteniment,
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a excepció del vial v1, que podrà ser utilitzat de manera general. La velocitat
màxima serà de 20 km/h.

• L'actual xarxa de camins rurals s'haurà de conservar en la seva integritat. Els
camins hauran de tenir la base en bon estat i estar convenientment senyalitzats.

• No podran obrir-se nous camins, vies rurals o qualsevol altre tipus de vialitat que
no estigui prevista en aquest Pla Especial.

• No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu
traçat sense la corresponent llicència municipal.

• Per la restauració i millora dels camins es redactarà un projecte per cada cas
concret, segons l'article 54 del D 305/2006, respectant les amplades mínimes
dels vials que marca el Pla Especial, o les existents si són superiors a aquesta. La
solució més adequada per al drenatge s'haurà d'estudiar en cada cas. També
serà  necessària  la  redacció  d'un  estudi  d'impacte  paisatgístic  i  l'obtenció  de
llicència municipal. El projecte corresponent s'haurà de tramitar segons l'article
57 del D 305/2006.

• L'amplada màxima de circulació dels camins serà de 4 m.

• S'estableix una franja de protecció d'1 m. d'amplada des del límit del camí, on
no es poden situar construccions ni edificacions, però sí les tanques pròpies de
l'activitat agrícola.

• Les distàncies de protecció dels camins rurals, a banda i banda del camí, són de
10 m, en els camins de la xarxa bàsica, i de 6 m en els secundaris, amidats
respecte de l'eix del camí.

• No es permet realitzar publicitat en cap lloc visible de la xarxa viària rural.

• La  disposició,  itineraris,  tipologia  i  dimensions  de  la  xarxa  de  camins  es
mantindrà en les seves característiques actuals, i sobretot pel que fa a l'amplada
que se'ls reconeix al plànol I.6. Els acabats superficials, les rases laterals, les
cunetes, etc. respectaran el caràcter rural de la seva implantació.

• Només  es  podran  obrir  noves  vies  d'ús  col�lectiu  quan  es  facin  en  plans  o
projectes aprovats per les administracions públiques.

• Els vianants tenen prioritat en tots els camins dins l'àmbit del Pla Especial.

• No es permetran obres de pavimentació dels camins rurals del tipus aglomerat
asfàltic o similar, propis del medi urbà. Es podrà pavimentar el vial V1 amb altres
materials més propis de les seves característiques rurals i  prèvia elaboració d'un
projecte  d'execució,  acompanyat  d'un  estudi  d'impacte  paisatgístic,  tal  i  com
preveuen l'article 54 del D 305/2006 i l'article 14.2.g del PDUSC. També el vial
v3  podrà  ser  pavimentat  en  la  secció  que  travessa  i  dóna  accés  a  la  zona
d'aparcament.

• Els projectes d'execució de les obres de millora inclouran el  soterrament dels
serveis elèctrics que els afectin, tal i com es reflecteix als plànols d'ordenació.

Art. 26. Determinacions particulars pel sistema de serveis tècnics

1. Definició: compren els terrenys destinats a la titularitat pública per a la dotació  
d'infraestructures  d'abastament  d'aigües,  serveis  d'evacuació  d'aigües  residuals,  
xarxa d'abastament,  parcs mòbils de maquinària, i altres possibles serveis de caràcter 
afí.

2. Titularitat: el sòl qualificat com a sistema de serveis tècnics és de titularitat pública. 
Els  terrenys s'obtindran per  compra,  permuta o expropiació en el  moment  que es  
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promogui l'execució de l'equipament.

3. Condicions d'ús:

• ús dominant: punt de recollida per helicòpters i serveis de tractament d'aigües

4. Condicions d'edificació:

• per a l'execució de les instal�lacions previstes, caldrà la redacció d'un projectes
d'urbanització, i  d'un estudi d'impacte paisatgístic d'acord amb l'article 14.2.g
del PDUSC.

Edificacions

• Ocupació: 30% de la parcel�la.

• Alçada: 3.50 m corresponents a planta baixa.

• L'edificació  s'adaptarà  a  les  necessitats  funcionals  de  les  instal�lacions  dels
diferents serveis tècnics, al paisatge i a les condicions ambientals del lloc.

• Es  tendirà  a  la  mínima  impermeabilització  del  sòl  necessària,  i  s'utilitzaran
materials porosos en la mesura de les possibilitats del terreny i de les necessitats
de la instal�lació.

Punt de recollida per helicòpters

• El punt de recollida per helicòpters tindrà accés directe i fàcil des de la carretera.
La seva ubicació està grafiada als plànols d'ordenació, retirada 25.00 m de la
carretera a la Selva de Mar per respectar la protecció de carreteres i fora de la
franja de 500 m de la ZMT.

• Base: de formigó en la que es pugui inscriure un cercle de 25.00 m de diàmetre,
i un pendent inferior al 2%, però suficient per no acumular aigua de pluja. La
resistència de la base serà de 6 tones.

• Senyalització:  senyal  d'identificació  de  l'heliport  consistent  en  una  lletra  “H”
orientada de manera que la vista natural de la “H” des de l'aire coincideixi amb
la direcció preferida d'aproximació final; senyal perimetral de l'àrea de contacte i
d'elevació inicial  consistent en una línia blanca contínua perimetral  de 30 cm
d'amplada.

• Elements de suport: es col�locarà una balisa indicadora de la direcció del vent en
el punt més alt dels obstacles del voltant, de color vermell i blanc.

• Protecció: es protegirà l'àrea formigonada amb una vorada distanciada entre sí 1
m, de manera que permeti l'entrada de camilles, però no vehicles.

• El  projecte  d'execució  haurà  de  contemplar  un  espai  suficient  per  a
l'estacionament dels vehicles d'emergència.

Estació de servei de carburants

• L'estació de servei de carburants mantindrà les seves característiques actuals i
no  s'admetran  altres  obres  que  les  de  manteniment  i  millora,  quedant-ne
prohibida qualsevol ampliació pel que fa al volum i l'alçada de les edificacions,
incloent-hi els voladissos.

Xarxa de serveis elèctrics

• L'actual xarxa de serveis elèctrics serà soterrada aprofitant el traçat del viaria
existent, i en especial els traçats dels vials v1 i v2. Les obres de soterrament es
realitzaran alhora que les obres de millora de la xarxa viària i s'inclouran en els
mateixos projectes d'execució.
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Xarxa de reutilització d'aigües depurades

• S'autoritza el pas de la infraestructura necessària per l'àmbit del pla especial per
a la conducció de l'aigua depurada procedent de la planta depuradora municipal
als  terrenys situats  aigües  amunt,  fora  de  l'àmbit  del  pla  especial,  on  seran
emmagatzemades i tractades per a la seva reutilització per reforçar el cabal de la
riera i l'aqüífer de subministrament del municipi.

• Les conduccions hauran de soterrar-se i discórrer pels terrenys que assenyalen
els plànols d'ordenació, al marge dret de la riera de Rubies.

• Els  costos  de  la  conducció  s'imputaran  als  sectors  de  desenvolupament  que
aquesta travessa – SUD 3, 14 i 15. La resta anirà a càrrec de l'Administració
actuant.

Secció 5. Determinacions en relació a les categories de protecció

Art. 27. 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 i  estableix diferents categories de protecció en funció de l'ús principal  i de les
condicions d'ordenació i edificació.

Art. 28. Sòl de protecció paisatgística – agrícola d'horts

1. Definició: comprèn els sòls aptes per a l'explotació agrícola i que en l'actualitat estan 
sent explotats en règim de petits horts, o bé, tot i que l'activitat ha estat abandonada, 
mantenen el parcel�lari propi d'aquest tipus d'activitat. Inclou també terrenys adjacents 
susceptibles de ser incorporats a aquest ús. Estan grafiats als plànols d'ordenació amb 
la clau d1.a.

2.  Titularitat:  els  sòl  qualificat  sota aquesta  clau podrà ser  de titularitat  pública o  
privada.

3. Condicions d'ús: 

• ús principal: horta familiar, horta professional i guarets.

• usos compatibles: usos educatius, d'educació en el lleure i educació ambiental i
activitats  orientades  a  la  protecció  de  les  característiques  ambientals  i
paisatgístiques. L'admissió d'altres usos compatibles per mitjà d'un Pla Especial
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.

• usos admesos a les edificacions existents: casetes d'horta.

• es  mantindrà  l'estructura  en  retícula  existent,  de  manera  que  les  parcel�les
físiques no podran ser agregades ni subdividides per tanques o altres elements
separadors;  la unitat  màxima s'estableix  en  500.00  m2 o  aquella  que consti
registrada.

4. Condicions d'edificació:

Construccions

• es prohibeix qualsevol tipus de nova construcció. 
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• únicament s'admeten les obres que, degudament justificades en funció de la
seva  naturalesa,  implantació  i  adequació,  es  permetin  com  a  resultat  del
desenvolupament de les previsions d'aquest Pla Especial.

• a les casetes d'horta i altres edificacions ja existents, grafiades al plànol I.5,
podran efectuar-s'hi obres de manteniment i millora, prèvia llicència municipal,
sempre i quan aquestes obres no impliquin un augment de volum, d'alçada o la
instal�lació de serveis propis d'un habitatge, i sempre tenint en consideració allò
que estableixen les disposicions transitòries d'aquesta normativa en relació a les
edificacions fora d'ordenació i altres paràmetres.

• en  cas  que  les  casetes  d'horta  existents  presentin  risc  d'enrunament,  es
procedirà al seu enderrocament a càrrec del propietari. Només s'admetrà la seva
reconstrucció, prèvia llicència municipal, en cas que s'acrediti que la parcel�la
està tenint un ús agrícola. La nova construcció tindrà característiques similars a
la preexistent, amb una superfície màxima en planta de 6.00m2 i una alçada
màxima de 2.20m, i una sola obertura a l'exterior.

• 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.

Tanques

• amb caràcter general, s'estarà al que disposa l'article 37 d'aquesta normativa.

• es podran construir a les partions de les parcel�les agrícoles de forma que no
agredeixin el medi rural on s'emplacen.

• es  prohibeixen  expressament  els  tancaments  opacs  que  privin  la  visió  del
paisatge.

• amb  caràcter  general,  només  s'admetran  els  tancaments  de  parcel�la  amb
elements vegetals, estaques, filats metàl�lics o similars, que en qualsevol cas
seran congruents amb el caràcter rural de l'entorn.

• no  s'admeten  els  tancaments  de  finques  que  no  siguin  imprescindibles  pel
desenvolupament d'usos agrícoles.

• es prohibeix l'ús de materials com ferralla, fustes i altres materials o mobiliari,
procedents de l'entorn urbà per l'aixecament de tancats.

• per a la realització de tanques s'optarà entre les següents tipologies, ja existents
a l'àmbit del pla parcial, segons apareixen al plànol O.2:

• utilització  de  la  pròpia  canya  viva,  amb  els  elements  de  suport  que  es
considerin necessaris per afermar-la, fets amb altres canyes col�locades de
manera transversal (t1).

• trenat de canyes (t2)

• murs de pedra seca del país d'un màxim de 0.90 m d'alçada, complementats
amb  elements vegetals fins una alçada màxima de 1.80m (t3)

• tanques  formades  per  posts  de  fusta  d'1.50  m  d'alçada  i  filat  de  malla
quadrada de 0.30 m de costat (t4).

Art. 29. Sòl de protecció paisatgística – agrícola de secà.
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1. Definició: comprèn la resta de sòls agrícoles de l'àmbit del Pla Especial no inclosos en
altres categories, que no han estat tradicionalment explotats en forma d'hortes, i, per
tant, presenten un parcel�lari més gran. Estan grafiats als plànols d'ordenació amb la
clau d1.b.

2.  Titularitat:  els  sòl  qualificat  sota  aquesta  clau  podrà  ser  de  titularitat  pública  o
privada.

3. Condicions d'ús: 

• ús principal: conreus llenyosos de secà (vinya i olivera) i guarets.

• usos compatibles: usos educatius, d'educació en el lleure i educació ambiental i
activitats  orientades  a  la  protecció  de  les  característiques  ambientals  i
paisatgístiques; també s'admeten les instal�lacions hípiques. L'admissió d'altres
usos  compatibles  per  mitjà  d'un  Pla  Especial  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.

4. Condicions d'edificació:

• totes  les  construccions  relacionades  a  continuació  requereixen  llicència
municipal, per a l'obtenció de la qual caldrà presentar un projecte acompanyat
d'un estudi  d'impacte paisatgístic amb el  contingut mínim que estableixen la
normativa urbanística vigent, la Llei 8/2005 i el reglament que la desenvolupa.

• les tanques només requeriran estudi d'impacte paisatgístic si afecten trams de
més de 1000.00 m de llargada.

Construccions

• únicament s'admeten les obres que, degudament justificades en funció de la
seva  naturalesa,  implantació  i  adequació,  es  permetin  com  a  resultat  del
desenvolupament de les previsions d'aquest Pla Especial.

• es  prohibeix  qualsevol  tipus  de  nova  construcció,  excepte  les  destinades  a
activitats o equipaments d'interès públic que hagin d'emplaçar-se en medi rural i
les  construccions  i  dependències  pròpies  de  l'activitat  agrícola  i  ramadera
prevista  limitades  a  magatzems  agrícoles  i  instal�lacions  hípiques  en  les
condicions que es fixen a continuació en aquest mateix apartat.

• a les edificacions ja existents, grafiades al plànol I.5, podran efectuar-s'hi obres
de manteniment i  millora, prèvia llicència municipal, sempre i  quan aquestes
obres no impliquin un augment de volum, d'alçada o la instal�lació de serveis
propis d'un habitatge, i sempre tenint en consideració allò que estableixen les
disposicions transitòries d'aquesta normativa en relació a les edificacions fora
d'ordenació i altres paràmetres.

• els materials utilitzats per al manteniment i millora 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.

Magatzems agrícoles
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• s'admeten els magatzems agrícoles prèvia llicència municipal, per a l'obtenció de
la qual s'aportarà un projecte que demostri l'interès agrícola dels terrenys i que
es pretén desenvolupar-hi una activitat agrícola.

• els magatzems es construiran seguint els criteris de materials aplicables a les
construccions en general  en sòl  de protecció paisatgística – agrícola de secà
exposats anteriorment.

• s'admetrà un magatzem per parcel�la, sempre que aquesta tingui un mínim de
12500.00 m2.

• no es permet la seva ubicació a menys de 500.00 m de qualsevol límit de sòl
qualificat com a urbà o urbanitzable residencial. S'hauran de separar almenys
10.00 m de l'eix dels camins i dels límits de finca i 200.00 m de l'eix de les
carreteres principals.

• no superaran els 400.00 m2 de superfície i podran ocupar com a màxim el 2% de
la superfície de la parcel�la.

• l'alçada màxima permesa és de 5.00 m respecte de la rasant natural del terreny
i seran de planta baixa.

Instal�lacions hípiques

• s'admeten les instal�lacions hípiques prèvia la tramitació de llicència municipal
en els termes expressats anteriorment.

• es permetran les edificacions mínimes imprescindibles per  a  la realització de
l'activitat,  que  no  aniran  més  enllà  dels  bòxers  i  coberts  per  a  materials
necessaris. Es prohibeix expressament la construcció de centres de recepció i
servies per a visitants fora de les insta higiènico – sanitàries bàsiques.

• les  construccions  es  faran  seguint  els  criteris  de  materials  aplicables  a  les
construccions en general  en sòl  de protecció paisatgística – agrícola de secà
exposats anteriorment.

• caldrà acreditar la propietat de 12500.00 m2.

• no es permet la seva ubicació a menys de 500.00 m de qualsevol límit de sòl
qualificat com a urbà o urbanitzable residencial. S'hauran de separar almenys
10.00 m de l'eix dels camins i dels límits de finca i 200.00 m de l'eix de les
carreteres principals. A més, no es permeten hípiques a menys de 300.00 m
d'altres hípiques o instil�lacions similars.

• no superaran els 400.00 m2 de superfície i podran ocupar com a màxim el 2% de
la superfície de la parcel�la.

• l'alçada màxima permesa és de 5.00 m respecte de la rasant natural del terreny
i seran de planta baixa.

Tanques

• amb caràcter general, s'estarà al que disposa l'article 37 d'aquesta normativa.

• es podran construir a les partions de les parcel�les agrícoles de forma que no
agredeixin el medi rural on s'emplacen.

• es  prohibeixen  expressament  els  tancaments  opacs  que  privin  la  visió  del
paisatge.

• només  s'admetran  els  tancaments  de  parcel�la  amb  elements  vegetals,
estaques, filats metàl�lics o similars, que en qualsevol cas seran congruents amb
el caràcter rural de l'entorn.
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• no  s'admeten  els  tancaments  de  finques  que  no  siguin  imprescindibles  pel
desenvolupament d'usos agrícoles.

• es prohibeix l'ús de materials com ferralla, fustes i altres materials o mobiliari,
procedents de l'entorn urbà per l'aixecament de tancats.

• per a la realització de tanques s'optarà entre les següents tipologies, ja existents
a l'àmbit del pla parcial, segons apareixen al plànol O.2:

• murs de pedra seca del país d'un màxim de 0.90 m d'alçada. En el cas que
aquests murs ja existeixin, independentment de la seva alçada, s'hauran de
conservar i mantenir.

• tanques  formades  per  posts  de  fusta  d'1.50  m  d'alçada  i  filat  de  malla
quadrada de 0.30 m de costat (t4).

Art. 30. Sòl de protecció natural

1. Definició: comprèn aquells terrenys que, tot i que en el passat havien tingut vocació 
agrícola, en l'actualitat no es conreen ni presenten les millors condicions per estar-ho; 
estan situats, a més, en les proximitats dels cursos d'aigua que travessen l'àmbit i  
presenten  la  major  inundabilitat  del  sector,  per  la  qual  cosa  esdevenen  sectors  
preferents per a la realització d'actuacions de mitigació de les avingudes ordinàries.  
Estan grafiats als plànols d'ordenació amb la clau d1.c.

2.  Titularitat:  els sòl  qualificat  sota  aquesta clau podrà ser de titularitat  pública o  
privada.

3. Condicions d'ús: 

• ús  principal:  funció  ecològico-paisatgística;  es  podran  realitzar  les  obres
necessàries per a l'adequació d'aquests terrenys com a planes d'inundació de les
avingudes ordinàries, condició que serà compatible amb el seu gaudi públic com
a espais  lliures.  Per  a  la  realització d'aquestes  obres  caldrà  redactar  un pla
especial i serà necessari l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua, així
com un estudi d'impacte paisatgístic informat per l'òrgan competent en matèria
de paisatge.

• usos compatibles: usos educatius, d'educació en el lleure i educació ambiental i
activitats  orientades  a  la  protecció  de  les  característiques  ambientals  i
paisatgístiques.

4. Condicions d'edificació: queda prohibit qualsevol tipus d'edificació en aquest tipus de 
sòl.
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CAPÍTOL III. PROTECCIÓ DEL MEDI

Art. 31. 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

Art. 32. 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 per cada tipus de sòl.

Art. 33. Regulació específica de l'activitat agrícola.

1. S'afavorirà el compostatge de les restes vegetals front a la crema de les mateixes, ja
sigui establint les mesures necessàries en la pròpia parcel�la, com aportant les restes a
un punt de recollida selectiva.

2. Queda prohibida la crema de restes vegetals i d'horta durant el període comprés entre
el 15 de maig i el 15 d'octubre, i en dies de forts vents, per tal d'evitar el risc d'incendi.
Del 15 d'octubre al 15 de maig es podran fer cremes prèvia llicència municipal.

3. Queda prohibit  l'abocament  de residus sòlids dins de l'àmbit,  incloent-hi  tota mena
d'abocadors,  esporàdics  o  organitzats,  tant  de  caràcter  privat  com  públic,  i  les
instal�lacions de gestió de residus.

4. No es poden fer aplicacions de fems en finques situades a menys de 200 m del límit del
sòl  urbà o urbanitzable;  tampoc  de  pous o  fonts  d'aigua nio a  50 m de qualsevol
habitatge.

5. No es poden fer aplicacions de purins en tot l'àmbit del pla especial.

6. S'afavoriran les pràctiques de l'agricultura ecològica en quant a la utilització d'adobs i
productes fitosanitaris front a les pràctiques que requereixen una elevada utilització de
productes agroquímics.

7. S'utilitzaran  els  productes  fitosanitaris  més  respectuosos  amb  el  medi  ambient,
biodegradables, i en tot cas autoritzats per la legislació sectorial.

8. S'afavorirà l'aplicació d'adobs anuals front a les aplicacions massives cada 3-4 anys.

9. Els adobs s'aplicaran, bé amb l'aigua de reg o bé després del reg, per facilitar la seva
incorporació i evitar l'escolament superficial.

10. Les quantitats d'adob i períodes d'aplicació hauran de seguir els criteris del Codi de
Bones Pràctiques Agràries en Relació al Nitrogen (Ordre de 22 d'octubre de 1998).

11.Queda prohibida la plantació d'organismes modificats genèticament a tot l'àmbit del pla
especial.

12.No  està  permesa  la  tinença  ni  estabulació  de  cap  tipus  d'animal  de  bestiar,  ni
l'establiment de granges.

13. Es permet la tinença d'aviram per al consum propi.

14. Es  permet  la  tinença  d'animals  domèstics  (gats  i  gossos),  amb un  màxim  d'1  per
parcel�la.

Secció 2. Protecció del paisatge
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Art. 34. Protecció dels cursos fluvials, fonts o brolladors naturals i aqüífers

 1. Els terrenys que es trobin en una franja de 10 metres al voltant de tots els canals, recs
i rieres del municipi, no podran ser dedicats a usos que suposin una transformació de
les condicions actuals.

 2. Les canalitzacions i aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en l’àmbit immediat
de les fonts o brolladors naturals hauran de garantir la seva permanència i respectar la
seva tipologia tradicional.

 3. Està  totalment prohibida la  circulació  per  les  lleres dels  cursos fluvials,  excepte en
aquells punts on els camins de  la xarxa de camins rurals travessen la llera en sentit
perpendicular a la mateixa.

Art. 35. 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.

Art. 36. Vegetació

 1. Es  conservarà  la  vegetació  existent  al  llarg  dels  cursos  d'aigua  tant  naturals  com
artificials. Es protegiran especialment les zones de canyissar (Phragmites australis).

 2. Queda  exclòs  de  la  disposició  anterior  el  canyar  (Arundo  donax),  que  podrà  ser
arrabassat o esclarissat en funció de les necessitats agrícoles.

 3. Es conservaran els espais arbrats al llarg dels camins o vinculats a construccions, així
com totes les masses arbòries i peus aïllats assenyalats als plànols d'informació.

 4. 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.

 5. Queda prohibida la tala de qualsevol espècie arbòria que es trobi resseguint parcel�les
d'horta o camins.

 6. Està  prohibida  la  plantació  de  canya  (Arundo  donax)  com a  cultiu,  però  es  podrà
mantenir en aquells espais on s'empri com a tanca natural d'acord amb les disposicions
d'aquesta normativa.

 7. 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.

                                                                                                                                                                          
serpa � projectes i gestió ambiental 14



Pla Especial els Horts – el Port de la Selva                                                                                                  Normativa  

Nyàmera Helianthus tuberosus

Bambú Bambusa  sp,
Phyllostachys sp, etc.

Bàlsam Carpobrotus sp

Figuera de moro Opuntia sp

Àloes Aloe sp.

 8. Les actuacions de revegetació i plantació d'espècies vegetals no destinades al consum
humà, es faran d'acord amb els criteris següents:

• s'utilizaran  espècies  autòctones,  de baix  requeriment  hídric  i  manteniment,  i
d'interès tant paisatgístic i hortícola com ambiental.

• a les tanques de les finques cadastrals es podrà plantar vegetació associada a la
tanca,  amb un  màxim d'1.00  m d'alçada.  A  les  separacions  entre  parcel�les
d'horta es pot plantar només vegetació amb una alçada màxima de 0.50 m.

• per la delimitació de camins i la creació de pantalles contra les tramuntanades
entre camins i horts, s'afavorirà la utilització del tamariu (Tamarix sp) front al
xiprer o la canya.

• a la zona de protecció natural (d1.c), es crearan zones humides amb plantacions
d'espècies aquàtiques autòctones.

Art. 37. Tanques

Per a  la col�locació  de tanques,  s'estarà  a les  disposicions específiques de cada zona.  No
obstant, i amb caràcter general, d'acord amb la disposició transitòria segona del PDTE, hauran
de complir els següents requisits:

 1. La construcció de tanques en espais oberts ha de limitar-se a aquells casos en què
siguin imprescindibles per a l'activitat agrícola.

 2. No s'admeten les tanques d'obra, llevat dels murs de pedra seca amb un màxim de
0.90 m.

 3. Les tanques podran ser de material viu o de materials que permetin la transparència en
tota la seva alçada.

 4. Les tanques transparents podran complementar-se amb espècies vegetals autòctones
per aconseguir el grau de compacitat que es desitgi.

 5. Les tanques tindran un tractament regular i homogeni en tota la seva longitud.

 6. Els materials manufacturats utilitzats en les tanques (posts, malles, etc.) tindran colors
discrets per tal que s'integrin bé en el fons cromàtic del lloc.

 7. Les tanques permetran el pas de la petita fauna del lloc.

 8. Les tanques d'obra existents es tractaran amb superposicions de vegetació autòctona
per tal de millorar la seva integració en el paisatge.

Art. 38. publicitat i senyalització

 1. 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.
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 2. 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. 39. Aigües residuals i aigües pluvials

 1. Les  aigües  de  pluja  recollides  als  espais  lliures  drenaran  en  els  propis  espais  o
s'abocaran als recs.

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

 3. Les edificacions disposaran d'una xarxa de recollida independent de les aigües de pluja
de cobertes i espais exteriors que s'abocaran al medi.

 4. Cas d'existir alguna instal�lació sanitària a les casetes existents, el sistema d'evacuació
de les aigües negres haurà d'estar connectat a la xarxa general de clavegueram, o, en
el seu defecte, a una fossa sèptica amb filtre biològic o bassa de llacunatge, que haurà
de garantir una depuració mínima del 70% de la DBO.

 5. Queda prohibit l'abocament d'aigües residuals domèstiques als recs i les rieres.

Art. 40. Extracció d'aigua

Les  extraccions  d'aigua  es  podran  fer  només  des  de  pous  degudament  legalitzats  a
l'Ajuntament i autoritzats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Art. 41. Consum d'aigua

S'afavoriran els sistemes de rec i abastiment que suposin una utilització òptima de l'aigua.

Secció 4. Atmosfera

Art. 42. Límits de sorolls i vibracions

Queda  prohibida  qualsevol  activitat  que  produeixi  sorolls  i  vibracions  no  relacionada  amb
l'activitat  agrícola.  S'aplicaran  els  criteris  de  la  Llei  16/2002  de  Protecció  contra  la
contaminació acústica.

Art. 43. 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. No  es  preveu  enllumenat  públic  al  conjunt  de  la  xarxa  viària  rural,  excepte  als
aparcaments i al vial V1.

 3. 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.

 4. 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. 44. 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,
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la gestió de les fraccions dels residus inerts, residus no especials i residus espacials i perillosos.

Art. 45. Gestió de residus agrícoles.

Els residus agrícoles es compostaran a la pròpia parcel�la on s'han produït, o bé es portaran a
punts de recollida selectiva de la fracció orgànica. L'Ajuntament facilitarà la correcta gestió
d'aquests residus mitjançant la provisió de compostadores i la col�locació de contenidors de la
fracció orgànica en punts estratègics que no afectin el paisatge.

Art. 46. 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. 47. Risc d'inundacions

Queda prohibida qualsevol  obra, infraestructura o ús del  sòl  que pugui  alterar la circulació
natural  de  les  aigües  per  les  seves  lleres  actuals,  ultra  aquelles  actuacions  de  millora
autoritzades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Art. 48. Risc d'incendis

Les  cremes  queden  restringides  a  allò  que  disposa  l'article  29.2.  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.

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
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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.

4. En cas d'abandonament de l'activitat actual, s'haurà d'enderrocar l'edificació existent
i restaurar els terrenys de manera que s'hi pugui restablir l'activitat agrícola.

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

serpa 
projectes i gestió ambiental
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Valoració econòmica de les expropiacions

El Pla Especial dels Horts requereix per a la seva execució de l'adquisicó pública de terrenys
que vagin destinats a sistemes generals. La normativa del pla especial estableix que aquests
terrenys s'adquiriran pel sistema d'expropiació.

Tot seguit es procedeix a valorar de manera indicativa quina serien els terrenys a expropiar i
quin preu s'hauria d'oferir als seus actuals propietaris per la seva adquisició per formar part del
patrimoni públic municipal.

Els preus d'expropiació s'estableixen en funció de l'ús actual del sòl, segons consta al cadastre
i el conreu real que s'hi desenvolupa, segons els plànols d'informació.

En base a la cartografia de l'Oficina del Catastro, les parcel�les afectades pels sistemes inclosos
a l'àmbit del pla, totes al polígon 002 del Port de la Selva (17149), són les següents:

Sistema d'aparcaments Q:
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Sòl preu Vol preu
bosc alzines sureres

regadiu farratge
userda
collita de cereal de regadiu
conreu d'horta

secà collita de cereal de secà
oliveres

erm/matollar El vol no té valor

ALTRES PREU
Pagès professional

1 €/m2 0,8 €/m2

6 €/m2 0,6 €/m2

0,8  €/m2

0,3 €/m2

0,5 €/m2

4 €/m2 0,15 €/m2

0,85 €/m2

0,8 €/m2

1 €/m2

Parcel�la Ús actual Conreu

232 459 459 Horta 6 sense conrear 0 2754,00

233 214 214 Horta 6 sense conrear 0 1284,00

234 208 208 Horta 6 sense conrear 0 1248,00

235 1062 1062 Horta 6 sense conrear 0 6372,00

236 290 290 Horta 6 sense conrear 0 1740,00

237 376 376 Horta 6 horta 0,5 2444,00

238 1175 1175 Horta 6 sense conrear 0 7050,00

239 438 438 Horta 6 horta 0,5 2847,00

243 352 352 Horta 6 sense conrear 0,5 2288,00

395 1874 1124 Horta 6 sense conrear 0 6744,00

Total 5698 € 34771,00

Superfície 
total (m2)

Superfície 
afectada (m2)

Preu sòl 
(€/m2)

Preu vol 
(€/m2)

Preu 
d'expropiació 
(€)

m2
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Per les parcel�les següents no existeixen finques cadastrals segons l'Oficina del Cadastre. La
numeració es indicativa i  no oficial  en aquest cas. S'han calculat superfícies aproximades i
s'han valorat com a erms, atès que s'hi desenvolupen usos no agrícoles.

Per la parcel�la 103 s'ha calculat exclusivament el valor d'expropiació del terreny, ja que la
construcció és de valor patrimonial.

Sistema de recs i rieres R:

Afecta parcialment dues parcel�les cadastrals:
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Parcel�la Ús actual Conreu

101 580 580 Erm 0,8 - - 464,00

102 576 576 Erm 0,8 - - 460,80

102 2262 2262 Erm 0,8 - - 1809,60

Total 3418 € 2734,40

Superfície 
total (m2)

Superfície 
afectada (m2)

Preu sòl 
(€/m2)

Preu vol 
(€/m2)

Preu 
d'expropiació 
(€)

m2

Parcel�la Ús actual Conreu

308 578 580 Erm 0,8 - - 464,00

311 980 115 Erm 0,8 - - 92,00

Total 695 € 556,00

Superfície 
total (m2)

Superfície 
afectada (m2)

Preu sòl 
(€/m2)

Preu vol 
(€/m2)

Preu 
d'expropiació 
(€)

m2
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Sistema de serveis tècnics T:

Pel que fa a la parcel�la ocupada per l'estació de serveis, aquesta no s'afecta i manté el seu
caràcter privat, tant de propietat com de servei.

La  zona  de  serveis  tècnics  situada  al  sud,  on  s'ha  d'instal�lar  la  zona  d'helicòpters  i  les
instal�lacions de tractament d'aigües, en canvi, han de passar al  patrimoni  públic, pel  que
s'estableixen els següents preus d'expropiació:
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Parcel�la Ús actual Conreu

8 38592 5262 Matollar 0,8 - - 4209,60

Total 5262 € 4209,60

Superfície 
total (m2)

Superfície 
afectada (m2)

Preu sòl 
(€/m2)

Preu vol 
(€/m2)

Preu 
d'expropiació 
(€)

m2
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Valor total de les expropiacions:

el Port de la Selva, maig 2008.

Dídac Perales i Giménez

Ambientòleg, col�legiat núm. 524

serpa 
projectes i gestió ambiental
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sistema d'aparcaments 37505,40

sistema de recs i rieres 556,00

sistema de serveis tècnics 4209,60

TOTAL 42271,00

 
 
    

 
 

        
 
      
 
 
 
 

 

       COL·LEGI 

D’AMBIENTÒLEGS 

DE CATALUNYA 

PE0619-061   20/06/2008 

PE ELS HORTS 
Dídac Perales Giménez 

Número de col·legiat: 524 

 

V  I  S  A  T  
   




