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1. MEMÒRIA 
 

1.1  INTRODUCCIÓ  

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló (POUM) aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 15 de juliol de 2009, entre les 
seves determinacions fixa un àmbit de sòl urbanitzable delimitat, que anomena sector “SUD 
1 - Can Julià”, en el límit sud de l’àrea urbana i amb continuïtat amb aquesta. 
 
A instàncies de la propietat d’aquest sector “SUD 1 - Can Julià”, es va procedir a la 
tramitació d’una modificació puntual del POUM per tal de modificar lleugerament l’àmbit 
d’aquest sector, i poder ajustar-lo millor a les condicions morfològiques del terreny, sense 
modificar l’aprofitament ni les condicions urbanístiques pel seu desenvolupament.  
Aquesta modificació puntual del POUM, va esser aprovada definitivament per la Comissió 
territorial d’urbanisme de Girona de la Generalitat per acord de data 18 desembre 2018. 
 
El Pla Parcial urbanístic que aquí es presenta, desenvolupa l’ordenació urbanística 
d’aquest sector “SUD 1 – Can Julià” ja modificat, d’acord amb l’ajust de límits resultant 
d’aquesta modificació puntual. 
 
 

1.2  ANTECEDENTS  

El POUM del municipi contempla entre les seves determinacions la realització de dos 
sectors de desenvolupament urbanístic:  
 -Sector de sòl urbanitzable delimitat “Can Julià”  SUD 1 
 -Sector de sòl urbanitzable delimitat “Can Gassiot II”  SUD 2 

 
Com s’ha esmentat anteriorment, en data 7 de novembre de 2017 es va solꞏlicitar a 
l’Ajuntament de Molló la tramitació d’una modificació puntual del POUM, amb el nom de 
“Modificació puntual del POUM de Molló  en l’àmbit del S.U.D.1 - Can Julià”, per tal 
d’ajustar els límits del sector i poder adaptar millor la seva ordenació a les condicions 
morfològiques del terreny, sense modificar-ne el seu aprofitament urbanístic.  
Aquesta modificació puntual del POUM, va esser aprovada definitivament per la Comissió 
territorial d’urbanisme de Girona en sessió del passat 18 de desembre 2018 i publicada al 
DOGC núm. 7825  (7-3-2019) 
 
L’ajust dels límits d’aquest sector, permet adaptar millor l’ordenació a les condicions del 
terreny, facilitant la reserva com a espais lliures de la part més elevada del turó de Molló 
fins al mirador natural, el que permet ordenar l’edificació a la seva falda, amb una millor 
adaptació a la morfologia del lloc i amb continuïtat amb l’àrea urbana actual. 
La modificació puntual afecta únicament a aquest ajust de límits de l’àmbit del sector “SUD 
1 - Can Julià”, sense modificar l’aprofitament ni les condicions urbanístiques pel seu 
desenvolupament. 

 
 

1.3  OBJECTE DEL PLA PARCIAL 

El present document del Pla Parcial urbanístic del sector “SUD 1 - Can Julià”, té com 
objecte l’ordenació i regulació urbana d’aquest sector. Amb aquesta finalitat, qualifica el sòl, 
regula usos i paràmetres de l’edificació, assenyala alineacions i rasants, estableix 
condicions de gestió i terminis, i precisa les característiques i traçat de les obres 
d’urbanització bàsiques. 
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El seu desenvolupament ha de servir per satisfer la demanda de sòl residencial en ciutat 
jardí, per la construcció d’habitatges unifamiliars adossats, i completar l’ordenació urbana 
del nucli urbà actual, en el seu límit sud. 
 
Tanmateix, el projecte té la finalitat de dotar el sector de la vialitat necessària i d’un nivell 
de serveis urbanístics que assoleixi els estàndards actuals. Des d’aquest punt de vista, i 
atenent a les característiques de la topografia, estructura urbana i hàbits de mobilitat 
existents, la proposta tendirà a primar els recorreguts peatonals, tant pel que fa a 
l’accessibilitat dels espais públics del sector, com a la seva permeabilitat respecte als teixits 
urbans veïns.  
El desenvolupament del sector projectat, ha de ser compatible amb la conservació i millora 
de la qualitat urbana del medi en el que s’inscriu. Per tant, la implantació de les zones 
edificables, les traces, rasants i seccions dels carrers, i la disposició dels espais lliures 
tindran especial cura de la seva imatge i del paisatge urbà resultant. 
 
 

1.4  SITUACIÓ i ÀMBIT DEL PLA PARCIAL  

El sector “SUD 1 - Can Julià”, objecte del present Pla Parcial urbanístic, està situat en el 
límit sud de l’àrea urbana actual del nucli de Molló.  
El sector es discontinuo i format per dos àmbits colindants a l’àrea urbana actual. L’àmbit 
est, està situat a continuació dels carrers inacabats de Mossèn Joan Giramé i carrer de 
Solà Morales, als qui donarà continuïtat urbana. L’àmbit oest es situa a continuació del 
polígon d’actuació PAU 1, i del carrer de les Marrades.  
 

 
 
El nucli urbà actual, ocupa la part alta del turó de Molló i s’estén sobre el carener i la falda 
lateral de pendent més suau. Els dos àmbits del sector “SUD 1 - Can Julià”, es situen a 
continuació d’aquest nucli urbà i permetran completar la trama urbana fins al límit sud del 
turó de Molló, que conforma un petit tossal sobreelevat o mirador natural que s’aixeca 
sobre l’entorn, amb esplèndides vistes sobre el paisatge muntanyos del municipi. 
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L’àmbit del sector és el delimitat als plànols d’ordenació d’aquest Pla Parcial urbanístic, que 
s’ajusta al fixat en la modificació puntual del POUM.  
 
El sector ocupa una superfície de 3,35 Has. 
 
 
 

1.5   PROMOCIÓ I REDACCCIÓ  

El Pla Parcial urbanístic que desenvolupa l’ordenació del sector “SUD 1 - Can Julià”, està 
promogut pels propietaris del sector, el Srs. Joaquim Solà Morales i Faustina Solà Morales 
Dou com a propietaris de la totalitat de les finques incloses dins l’àmbit del sector, i ha estat 
redactat per l’equip tècnic de LAND Urbanisme i Projectes, dirigit per Esteve 
Corominas/arqt., i Pep Solà Morales/arquit. 
 
 
 

1.6  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

L’àmbit de la modificació puntual afecta a les següents finques cadastrals: 
 
 Referència cadastral: 17114A00500124 
 Referència cadastral: 17114A00500184 
 Referència cadastral: 17114A00500168 
 
Les tres finques cadastrals afectades pertanyen totes elles en proindivís, al 75% a GRESA 
AGROFORESTAL SL representada pel Sr. Joaquim Solà Morales Dou com administrador, i 
el 25% restant, a la Sra. Faustina de Solà Morales Dou, promotors d’aquest Pla Parcial 
urbanístic. 
 
S’adjunta en l’annex 1, copia de les fitxes cadastrals de les tres finques incloses dins 
aquest sector SUD 1. 
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1.7  MARC LEGAL D'APLICACIÓ 

Els instruments legislatius que determinen els requeriments del tràmit urbanístic i del 
contingut d’aquest Pla parcial urbanístic són: 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
 legalitat urbanística. 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d' 
 Urbanisme. 
En relació al Planejament General d'aplicació en l’àmbit, es té en consideració la 
modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Molló en 
tramitació, i quines determinacions es recullen en l’apartat següent: 
 
 
 

1.8  PLANEJAMENT VIGENT  

El planejament vigent qualifica el Sector “SUD 1 – Can Julià” com a sòl urbanitzable 
delimitat, representat gràficament als plànols normatius PO I.2 i PO 1.3, i subjecte a les 
determinacions normatives contingudes en l’article 49 de la Normativa del POUM. 
La modificació puntual del POUM, ha ajustat els límits de l’àmbit del sector, sense 
modificar-ne el seu aprofitament, i establint com a resultat les següents determinacions: 
 

 
 

              Delimitació del SUD 1 en la Modificació puntual del POUM 
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Article 49 (modificat). Sector de sòl urbanitzable delimitat ''Can Julia". 
 
1.- ÀMBIT: 
 

1.1 Comprén els terrenys situats al sud del nucli urbà, a continuació de la pista 
poliesportiva en direcció a la Masia de Can Julia, als paratges de Can Solà i els 
Quintanars de la Ginestera. La delimitació es representa gràficament en el 
corresponent plànol normatiu d'ordenació a escala 1/1000. 
 

1.2 La superfície de l’àmbit és de 33.543,60 m2 
 
2.- OBJECTIUS: 
 

2.1 Ordenar el creixement del continum urbà en direcció al sud en continuïtat amb els 
teixits urbans existents, estructurant-lo al voltant de la nova vialitat, que parteix de la 
prolongació del carrer de Sola Morales i demés vialitat existent. 
 

2.2 Aconseguir de dur a terme una actuació de promoció d'habitatge protegit en els 
terrenys provinents de la cessió de sòls amb aprofitament com a conseqüència deis 
deures legals de les persones propietàries del sector. 
 
3.- CONDICIONS D'ORDENACIÓ. EDIFICACIÓ i ÚS: 
 

3.1 Les superfícies i els percentatges de cessió obligatòria i gratuïta per a cada tipus 
de sistemes, així com les superfícies i el percentatge de sòl susceptible d'aprofitament 
privat d'aquest sector seran els següents: 
 

  

SUD 1 ‐ Can Julià (modificat) m2 %

Àmbit 33.543,60 100,00

Sòl susceptible d'aprofitament privat 17.442,67 52,00

Estàndard reserves mínimes:

Espais lliures: 9.056,77 27,00

Equipaments comunitaris: 1.677,18 5,00

Serveis Tècnics: ‐ ‐

Vialitat: 5.366,98 16,00

Total sector: 33.543,60 100,00  
 
3.2  A aquests sòls de cessió caldrà afegir la cessió gratuïta a l’Administració actuant 
del sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament 
urbanístic del sector. 
 

3.3  El sòl susceptible d'aprofitament privat s’ordenarà d'acord amb les següents 
determinacions: 
 Us principal, el residencial; i compatibles, els que ho siguin amb aquest. 
 El pla parcial podrà optar entre diverses qualificacions residencials (edificació 
 agrupada o aïllada), les condicions d'edificació, parcelꞏlació i ús es determinaran en 
 el corresponent pla parcial prenent com a referència les que es determinen en les 
 normes urbanístiques del POUM per a la zona determinada. 
 L’índex d'edificabilitat bruta màxima serà de 0,215 m2st/m2s 
 El sostre màxim edificable serà de 7211,87 m2 
 El nombre màxim d'habitatges es fixa en 60. 
 La densitat màxima es fixa en 18 habitatges/hectàrea. 
 

3.4  Dins del sector s'estableix la reserva mínima del 30% del sostre residencial per tal 
de destinar-lo a la construcció d'habitatges de protecció pública, del qual un 20% 
s’haurà de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general i de règim 
especial; i un 10% a habitatges amb protecció oficial de preu concertat. 



   Pla Parcial urbanístic del sector S.U.D.1 – “Can Julià”  - MOLLÒ  MEMÒRIA 
 

LAND Urbanisme i Projectes SLP     febrer  2019               10 
 
 

Els terminis per a la construcció dels habitatges amb protecció oficial no podran 
excedir de 2 anys per a l'inici de les obres des que la parcelꞏla tingui la consideració de 
solar; i de 3 anys per al seu acabament, a comptar des de la data d'atorgament de la 
llicència d'obres. 
 

3.5   Determinacions fonamentals de l'ordenació: 
- L’esquema d’ordenació, amb l'emplaçament del sistema urbanístic d'espais lliures i 
zones verdes en la part alta del turó i que estructuren el sector, té caràcter vinculant tal 
com es grafia en el corresponent plànol normatiu d'ordenació. El pla parcial podrà 
ajustar aquesta ordenació sempre que mantingui aquest criteri d’emplaçament dels 
espais lliures. 
- La construcció es dura a terme per conjunts unitaris. L'ordenació haurà de preveure 
unes unitats mínimes d'edificació per tal de garantir una imatge unitària dels grups 
d'habitatges. 
- El Pla Parcial haurà d'incorporar un estudi paisatgístic que analitzi justifiqui 
l'adaptació topogràfica dels models tipològics proposats. 
- La previsió de places per a aparcament de vehicles i de bicicletes situats fora de la 
via pública s’haurà d'ajustar a les reserves mínimes establertes en els annexos 2 i 3 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació deis estudis de la mobilitat 
generada. 
 

3.6  El pla parcial urbanístic inclourà entre la seva documentació el preceptiu informe 
ambiental el qual incorporarà les mesures ambientals determinades a l'apartat 2.3 i 2.4 
de I'ISA del POUM (Mesures correctores que s'han de tenir en compte en el 
planejament derivat en l'àmbit de Can Juliá), l'avaluació de les mesures ambientals de 
l'ajust del vial de circumvalꞏlació i de les corresponents actuacions de restauració 
ambiental. 
 
4.- CONDICIONS DE GESTIÓ i EXECUCIÓ: 
 

4.1 La formulació del planejament derivat correspondrà a la iniciativa privada i el 
sistema d'actuació escollit per a la seva execució serà el de la reparcelꞏlació en la seva 
modalitat de compensació bàsica. 
 

4.2 La gestió urbanística integrada del sector de planejament es dura a terme per mitja 
de la constitució d'un únic polígon d'actuació urbanística. 
 

4.3 Com a deure addicional dels propietaris, d'acord amb el que estableix l'article 
45.1.b TRLUC, s'imposa el de costejar i executar les infraestructures hidràuliques 
necessàries per tal de garantir l'abastament i subministrament d'aigua potable al 
sector, les quals comprenen, com a mínim, la construcció d'un dipòsit d'aigua de 300 
m3 per tal de garantir el subministrament del sector, així com les infraestructures de 
connexió amb la captació més propera amb cabal suficient per atendre les necessitats 
del sector. 
 

4.4 Així mateix, en el cas que el preceptiu informe sectorial de l’Agència Catalana de 
l’Aigua així ho determini, correspon com un deure més dels propietaris del sector el de 
costejar al seu càrrec les infraestructures de sanejament que siguin necessàries com a 
conseqüència de la magnitud del sector, així com els que es derivin de la seva 
connexió amb els sistemes urbanístic generals exteriors a l'actuació urbanística. 
 

4.5 S'estableix com a obligació de les persones propietàries la de conservar les obres 
d'urbanització, agrupades legalment com a junta de conservació, fins que l’àmbit no 
arribi a tenir consolidada l'edificació en dues terceres parts. A aquests efectes 
s'estableix un termini inicial màxim de cinc anys a partir de la recepció total de les 
obres d'urbanització, termini que únicament serà prorrogable, per acord municipal, per 
un termini màxim de 5 anys més, si a la seva finalització no s'ha arribat al grau de 
consolidació de l'edificació indicat. 
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5.- AGENDA DE LES ACTUACIONS: 
En tractar-se d'una actuació prioritària, el seu desenvolupament i execució està 
programada dins dels primers sis anys de vigència del POUM. No hi ha dins de l’àmbit 
ni construccions ni usos incompatibles amb l'execució del planejament. 
 
6.- QUADRE RESUM DADES URBANISTIQUES SECTOR: 
 

  

SUD 1 ‐ Can Julià (modificat) m2 %

Àmbit 33.543,60 100,00

Sòl susceptible d'aprofitament privat 17.442,67 52,00

Estàndard reserves mínimes:

Espais lliures: 9.056,77 27,00

Equipaments comunitaris: 1.677,18 5,00

Serveis Tècnics: ‐ ‐

Vialitat: 5.366,98 16,00

Total sector: 33.543,60 100,00

Índex edificabilitat bruta m2st/m2s: 0,215

Sostre màxim: 7.211,87

Uoso principals i compatibles: Residencial

Densitat màxima (Hab/ha.) 18,00

Nombre màxim d'habitatges: 60,00

Reserva sostre habitatge protegit: 30%  
 
 
 

1.9  CARACTERÍSTIQUES NATURALS DEL TERRITORI, i USOS ACTUALS 

Els terrenys sobre els que es situa el sector formen el morro sud del turó de Molló, de 
manera que el seu eix central en sentit nord-sud, coincideix amb el carener d’aquest turó 
on s’assenta el nucli urbà, i queda elevat respecte les faldes de pendents més suau 
situades a est i oest del mateix. 
L’àmbit est, situat a continuació dels carrers inacabats de Mossèn Joan Giramé i carrer de 
Solà Morales, cau en sentit sud-est, el que suposa una orientació òptima, mentre que 
l’àmbit oest que es situa a continuació del polígon d’actuació PAU 1, es disposa en pendent 
i vistes cap al sud-oest. 
 
Els terrenys corresponen a un espai actualment abandonat, que se situa entre el nucli urbà 
i el final del turó on s’assenta aquest nucli urbà i que conforma un petit tossal o mirador 
natural amb una àmplia visió sobre el paisatge circumdant. 
L’àmbit no es troba afectat per valors naturals ja sigui pel seu valor biològic intrínsec ni pel 
seu potencial connector, ni tampoc es troba afectat per riscos naturals ni geològics.  
Els terrenys no incorporen cap edificació ni infraestructures preexistents, i corresponen en 
la seva major part a prats de dall sense cultiu, mentre que la resta, els que tenen una 
pendent lleugerament superior, son terrenys prims de garriga. La vegetació existent es 
basa en matollars sense cap ús, junt amb prats i herbassars.  
La petita zona boscosa que incloïa el POUM dins d’aquest sector, ha estat exclosa de 
l’àmbit del sector en la Modificació puntual. 
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1.10  CRITERIS DE L’ORDENACIÓ DEL SECTOR 

El POUM va delimitar el sector “SUD 1 Can Julià”, amb continuïtat amb el nucli urbà del 
municipi, i per tant el criteri bàsic de la seva ordenació es el de donar continuïtat i completar 
l’àrea urbana actual. 
L’ajust de l’ordenació del sector per a configurar aquesta continuïtat urbana amb la millor 
adaptació a la morfologia del terreny, es va efectuar en la “Modificació puntual del POUM 
de l’àmbit del sector SUD 1 - Can Julià”, que sense modificar la seva edificabilitat ni el seu 
aprofitament, va permetre adoptar l’alternativa que s’adaptava millor a les característiques 
del terreny, d’acord amb les especificacions que s’esmenten a continuació.  
 

1.10.1  Adequació de l’ordenació a les determinacions del POUM. 

D’acord amb les previsions del POUM i atès l’actual configuració urbana, el criteri es el de 
completar l’ordenació de l’actual nucli urbà, disposant com a espais lliures públics, els 
terrenys de la carena o part sobresurtin del turó que finalitza amb un mirador natural 
lleugerament sobre elevat, que actualment ja s’utilitza durant la festa major en el campionat 
de tir al plat, i que facilitaria un recorregut per a vianants des del carrer de Sant Sebastià, 
passant per la zona esportiva, i fins aquest mirador natural en el límit sud del turó. 
 
El desenvolupament d’aquest sector urbanitzable s’ordenarà per tant, a partir d’aquest 
criteri de reservar la part mes alta del turó per als sistemes públics d’espais lliures i 
equipaments, facilitant aquest immillorable recorregut per la carena fins aquest mirador 
natural que sobresurt en el límit sud de la mateixa. Mentre que l’edificació residencial es 
disposarà en la falda d’aquest turó a continuació dels carrers i edificacions ja existents, que 
en el costat oest del sector donarà continuïtat als carrers de Mossèn Joan Giramé i carrer 
Solà Morales, i en el costat oest es disposarà amb continuïtat amb el PAU 1 i el carrer de 
Les Marrades. 
 

1.10.2  Observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible 

La ordenació proposada per aquest sector, s’ha desenvolupat seguint les directrius del 
desenvolupament urbanístic sostenible, prioritzant la adaptació a la morfologia del lloc i a 
les característiques del mateix, reduint i simplificant l’estructura viaria, i ajustant l’ordenació 
a una millor implantació en el territori, minimitzant el impacte ambiental i paisatgístic de la 
intervenció urbana.  
La disposició d’aquest sector amb continuïtat amb el nucli urbà s'ajusta a l'objectiu de 
minimitzar el consum del sol i racionalitzar-ne l'ús, d'acord amb un model territorial 
globalment eficient, defugint un model urbà dispers o difús, i ajustant-se a la morfologia 
existent.  
Aquesta continuïtat permet que les infraestructures i serveis siguin compartits amb el nucli 
urbà, facilitant així un caràcter de primera residencia. 
 
La densitat d'habitatges és baixa (18,30 Hab/ha), però aquest fet no respon a una baixa 
compactació ni a la dispersió dels habitatges, ja que aquests ocupen menys del 50% de la 
superfície del sector, amb la finalitat de no afectar les zones de major pendent o amb 
vegetació forestal.  
L’ordenació es planteja bàsicament amb habitatges adossats, per donar continuïtat a la 
trama urbana i a la tipologia predominat en el nucli urbà actual, pròpia dels “petits pobles” 
de muntanya, i l’edificació es preveu alineada al llarg del nous vials a continuació dels 
habitatges existents, que de fet és el motiu principal de plantejar el creixement en aquesta 
direcció. 
 
 



   Pla Parcial urbanístic del sector S.U.D.1 – “Can Julià”  - MOLLÒ  MEMÒRIA 
 

LAND Urbanisme i Projectes SLP     febrer  2019               13 
 
 

1.10.3  Adequació a les directrius de l’art. 9 de la Llei d’urbanisme, i arts. 5 i 7 del 
RPLU. 

Els terrenys corresponen a un espai actualment abandonat, que se situa a continuació de 
l’actual nucli urbà i conforma l’àmbit més immediat i més factible per al creixement d’aquest 
petit nucli urbà que conforma el “poble tradicional” de Molló. 
L’àmbit no es troba afectat per valors naturals ja sigui pel seu valor biològic intrínsec ni pel 
seu potencial connector, ni tampoc es troba afectat per riscos naturals ni geològics.  
L’ordenació es planteja amb habitatges adossats, donant continuïtat a la trama urbana i a la 
tipologia predominat en el nucli urbà actual, i reforçant l’estructura d’espais lliures i 
passejos, per assolir un alt nivell de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental, i de 
preservació en front dels riscos naturals i tecnològics. 
 
 

1.10.4  Adequació a criteris d’igualtat de gènere, i a les necessitats de les persones 
que realitzen tasques de cura i gestió domèstica. 

L’ordenació proposada en el Pla Parcial s’adequa a les previsions del POUM del municipi, 
com a peça central al voltant de la qual gira l'activitat urbanística del municipi, que per les 
seves característiques i dimensions de “petit poble” de muntanya és innocu en quant a la 
incidència de l'ordenació que proposa en la situació originaria entre homes i dones, així 
com pel que fa a l'ús dels sistemes urbanístics per raó de gènere.  
Els espais lliures i zones verdes, les xarxes de comunicacions i els equipaments 
comunitaris estan al servei de les persones, amb independència del seu sexe, per la qual 
cosa no es produeix per aquest motiu cap discriminació per raó de gènere motivada pel 
planejament. 
L’ordenació del Pla Parcial s’ha adaptat també a les necessitats de les persones que 
realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, amb una especial atenció pel que fa als 
paràmetres d’accessibilitat i mobilitat en aquest nou àmbit del nucli urbà.  
L’ordenació dels espais lliures i la vialitat incorpora una xarxa de camins i passejos per a 
vianants que facilitaran la seva utilització per a persones amb mobilitat reduïda, ampliant i 
millorant la disponibilitat de nous recorreguts i passejos peatonals que enllacen el nucli 
urbà actual i l’Ajuntament, amb els equipaments i els nous espais lliures. 
 
Es considera en aquest sentit, que l’impacte que tindrà el planejament un cop executades 
les seves previsions serà positiu i comportarà beneficis pel que fa a la millora global de 
l’accessibilitat, la funcionalitat i l’ús del teixit urbà, en aquest “petit poble” de muntanya, 
incorporant nous recorreguts adaptats i nous espais de passeig i gaudi de l’entorn natural i 
del paisatge del municipi. 
 
 

1.11  AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA. Justificació del compliment de les 
determinacions del POUM sobre mobilitat sostenible. 

Tot i que d’acord amb l’art. 3.2 del “Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis de la mobilitat generada”, no és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de 
població inferior a 5.000 habitants i en actuacions que suposin la implantació de menys de 
250 habitatges, es justifica a continuació el compliment dels criteris i objectius del POUM, 
sobre mobilitat sostenible, establerts en “L’Estudi d’avaluació de la Mobilitat generada”, del 
mateix 
L’ordenació del Pla Parcial s’adequa també a les previsions del Estudi de Mobilitat del 
POUM, pel que respecta a les reserves mínimes de places d’aparcament que preveu 
l’esmentat Decret 344/2006. 
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La mobilitat al municipi està condicionada pel fet que tradicionalment ha estat un territori de 
poblament disseminat, amb nombroses cases de pagès i veïnats dispersos en el territori. 
La mobilitat al nucli urbà de Molló està condicionada també per la seva situació i 
característiques geogràfiques, amb les infraestructures viàries que s'adapten a aquestes 
característiques, a partir de la conformació de petits carrers amb la pendent adaptada al 
turó a on es situa el nucli urbà. 
 
Per determinar la mobilitat generada en el nou sector, es calcula a partir dels mateixos 
paràmetres establerts en l’estudi de mobilitat del POUM, amb una estimació del nombre de 
desplaçaments amb vehicle que es poden generar en funció del nombre d'habitatges, 
superfícies i dels usos permesos en el planejament. 
Això comporta per l’àmbit oest, i pel que respecta als habitatges una previsió total  de 280 
viatges generats/ dia, i per l’àmbit est un total de 140 viatges generats/dia, que coincideixen 
amb les previsions del POUM, i que en qualsevol cas correspon a una mobilitat molt baixa, 
en consonància amb la reduïda dimensió del sector. 
A aquests desplaçaments en vehicle, s’hauria de sumar els viatges que poden generar els 
equipaments i els espais lliures, però en aquest cas, donades les característiques de 
l’ordenació i el reduït àmbit de l’actuació, es considera que pràcticament no es produiran 
desplaçament amb vehicle generats per aquests nous espais lliures i equipaments, sinó 
que el seu accés es produirà bàsicament a peu, a través dels recorreguts i passejos 
previstos en la pròpia ordenació del sector.  
 
No obstant i tal com bé assenyala l’estudi de mobilitat del POUM, els resultats obtinguts, no 
responen a la realitat diària que encara serà molt inferior. S'ha de tenir en compte que els 
caps els setmana i els dies festius, el municipi rep la població que treballa i pernocta fora 
en dies laborals, i la població que fa ús de la segona residencia, que en l’àmbit d'estudi es 
preveu que assoleixi el 50%. Podem concloure que les dades obtingudes de mobilitat 
generada per l’ús residencial s'han d'interpretar per als dies de màxima ocupació del 
municipi.  
 
La mobilitat existent dins el nucli urbà de Molló, es distribueix a partir del Passeig de 
Vallespir que comença a la rotonda d'accés de la carretera C-38, i acaba al carrer de Sant 
Sebastià a l’alçada de l’Ajuntament. 
El desenvolupament del sector SUD 1 no comportarà problemes de mobilitat a aquest nucli, 
ja que tant els carrers de Mossèn Joan Giramé i carrer Solà Morales que donen accés a 
l’àmbit est, com el carrer de Les Marrades que donarà accés a l’àmbit oest, enllacen en 
aquest Passeig Vallespir, sense que el trànsit afecti als carrers del nucli antic: carrer de 
Sant Sebastià, c/ de la Font Vella, c/ de la Guardiola, o c/ de Setcases, que es a on es 
provoquen els problemes del trànsit municipal, en especial per l’accés a la carretera de 
Favars a través del c/ de la Font Vella. 
 
Per l’altra banda, les propostes del Pla Parcial s’adeqüen als objectius que assenyala 
l’estudi de mobilitat del POUM, d’atorgar als desplaçaments a peu un paper protagonista en 
la mobilitat urbana, “... augmentar la superfície i qualitat de la xarxa de vianants, millorar la 
connectivitat a peu creant itineraris per a vianants, amb l'objectiu d'afavorir un entorn urbà 
més tranquil i segur, i donar prioritat als sectors d'edat més febles i amb major risc de patir 
un accident (nens, gent gran, persones amb disminucions físiques o psíquiques, etc.)”. 
 
El Pla Parcial incorpora també les previsions de l’estudi de mobilitat del POUM, amb la 
reserva de places d’aparcament que aquest estableix: 
 

- La previsió de places per a aparcament de vehicles i de bicicletes situats fora de la 
via pública s’haurà d'ajustar a les reserves mínimes establertes en els annexos 2 i 3 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació deis estudis de la mobilitat 
generada. 

 



   Pla Parcial urbanístic del sector S.U.D.1 – “Can Julià”  - MOLLÒ  MEMÒRIA 
 

LAND Urbanisme i Projectes SLP     febrer  2019               15 
 
 

El Pla Parcial estableix en la seva normativa, l’obligatorietat de la reserva mínimes 
d’aparcament per a un vehicle i 2 bicicletes per habitatge, situades dins la pròpia parcelꞏla i 
fora de la via pública. Donades les característiques de mobilitat al municipi, i les distàncies 
a altres nuclis urbans, no es preveu reserva per a motocicletes, que en el seu cas es 
considerarà alternativa a les places de bicicletes.  
 
 

1.12  PROPOSTA D’ORDENACIÓ DEL SECTOR  

L’ordenació s’efectua partint d’aquest criteri de reservar els terrenys de la part alta com a 
espais lliures públics, conformant uns recorreguts per a vianants al llarg de la part alta del 
nucli urbà, i que permet enllaçar des de l’església de Sant Sebastià i l’Ajuntament, amb 
l’hotel Calitxó i la zona esportiva, i fins aquests terrenys de la carena o part sobresurtin del 
turó que finalitza en el límit sud amb aquest mirador natural lleugerament sobre elevat. 
A partir d’aquesta reserva d’espais lliures i passeigs urbans, es disposa l’edificació a les 
faldes laterals d’aquest carener completant i acabant la trama urbana ja existent. 
 

1.12.1  Vialitat 

En l’àmbit est, es disposa la vialitat per donar continuïtat i acabament als carrers de 
Mossèn Joan Giramé i carrer Solà Morales, que s’acaben enllaçant en els dos extrems del 
mateix, per donar alternatives de trànsit i millorar la seva funcionalitat urbana.  
La traça dels carrers es disposa sensiblement perpendicular a la pendent del terreny, el 
que comporta que tinguin una pendent molt suau i permet una millor adaptació de 
l’edificació a la morfologia del terreny. 
Tot i la pendent d’aquest àmbit on es situarà la major part de l’edificabilitat, es disposen 
també de recorreguts per a vianants per facilitar l’accés als espais lliures i equipament 
situats a la part alta o carena del turó de Molló. 
 
En l’àmbit oest es disposa la vialitat per donar continuïtat al polígon d’actuació PAU-1 i al 
carrer de Les Marrades, amb una traça sensiblement planera i adaptada al terreny. Aquest 
carrer que actuaria com al vial principal d’accés a l’edificació prevista en aquest petit àmbit, 
s’enllaçaria en el cul de sac final, amb un carrer de secció més reduïda i calçada única amb 
el carrer de Sant Sebastià, per a donar un enllaç per a vianants i que seria d’accés 
secundari per a vehicles donada la seva pendent.  
Aquest carrer tindria una pendent del 7,5%, i donada la seva funcionalitat secundària, 
tindria calçada única i una secció més reduïda per limitar els moviments de terres, els murs 
de contenció i el seu impacte visual i paisatgístic sobre l’entorn.  
 
1.12.2  Espais lliures i Equipaments  

Com ja s’ha esmentat, els espais lliures i equipaments es disposen a la part més elevada 
dels terrenys per a conformar un parc i un mirador de carena, i donar continuïtat a uns 
recorreguts o  passejos per a vianants que des de el nucli urbà actual permeti enllaçar des 
de l’església de Sant Sebastià i l’Ajuntament, amb aquest mirador natural lleugerament 
sobre elevat a l’extrem sud del turó de Molló. 
L’àrea d’equipaments es situa al costat dels espais lliures, per a completar aquest àmbit 
públic i facilitar la funcionalitat de tot aquest conjunt. 
 

1.12.3  Zones residencials d’aprofitament privat 

Les zones residencials d’aprofitament privat es situen a ambdues bandes de la falda del 
turó, a est i oest del mateix.  
L’àmbit de major dimensió situat a la banda est, es disposa a partir del acabament dels dos 
carrers Mossèn Joan Giramé i carrer Solà Morales, amb 34 habitatges unifamiliars de règim 
lliure, 2 habitatges unifamiliars de protecció oficial de règim concertat, amb agrupacions de 
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dos i quatres habitatges, i 8 habitatges de protecció oficial de règim general en un edifici de 
dos plantes (planta baixa i pis). . 
A l’àmbit del costat oest i a continuació del PAU 1 i carrer de les Marrades, es situen a la 
banda de dalt del camí quatre habitatges unifamiliars adossats dos a dos de règim lliure, i 
al costat de baix es situen quatre habitatges de protecció oficial de règim concertat i 8 
habitatges de protecció oficial de règim general en un edifici de planta baixa i pis.  
 
La disposició de tots aquests habitatges s’ha conformat per facilitar el seu accés des del 
carrer i la seva correcta adaptació a la pendent dels terrenys.  
La ubicació dels habitatges de protecció oficial s’ha adaptat a la demanda del consistori 
municipal. 
 

1.12.4  Habitatges de protecció pública 

L’ordenació del pla parcial, i d’acord amb les previsions establertes a la memòria social del 
POUM, reserva el 20% del sostre edificable amb un total de 1.442,40 m2 per a la 
construcció d'habitatges de protecció pública, i el 10% per a habitatge de preu concertat 
amb un sostre de 757,47 m2. 
 
 
 

1.13  RESUM DE SUPERFÍCIES i EDIFICABILITAT  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la modificació puntual del POUM ha comportat 
únicament un ajust dels límits del sector urbanitzable SUD-1 “Can Julià”, però sense 
alterar.ne l’edificabilitat ni el nombre de vivendes o l’aprofitament del sector, i ha facilitat 
una millor adaptació de l’ordenació a la morfologia del terreny. 
 
El resum de les dades comparatives de l’ordenació resultant del Pla Parcial amb les 
determinacions del POUM, es descriu en els quadres següents:  
 
 

QUADRE DADES COMPARATIVES del PLA PARCIAL i el POUM 
 

SUD 1 Can Julià

m2 % m2 %

Superficie total sector 33.543,60 100,00 33.543,60 100,00

Sistemes urbanístics

Espais lliures: 9.081,76 27,07 9.056,77 27,00

Equipaments comunitaris: 1.687,85 5,03 1.677,18 5,00

Serveis Tècnics: 242,45 0,72 ‐ ‐

Vialitat: 5.872,45 17,51 5.366,98 16,00

Sòl residencial 16.659,09 49,67

Index edif. brut m2st/m2s 0,215 0,215

Sostre màxim: 7.211,87 7.211,87

Usos principals i compatibles: Residencial Residencial

Densitat màxima (Hab/ha.) 18,00 18,00

Nombre màxim d'habitatges: 60 60

Reserva sostre habitatge protegit: 30% 30%

PLA PARCIAL  Mod. POUM 
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RESUM SUPERFÍCIES i EDIFICABILITATS del SÒL RESIDENCIAL 
 

ZONES
Superfície      

m2

Edificabilitat   

m2
% nº habitatges

cases agrupades (clau 5a) 6.688,14 3.612,00 50,08% 28

cases agrupades (clau 5b) 5.156,37 1.400,00 19,41% 10

cases agrupades‐preu concertat (clau 5‐pc) 1.896,69 757,47 10,50% 6

Habitatges protecció oficial (clau HPO) 2.917,89 1.442,40 20,00% 16

total 16.659,09 7.211,87 100,00% 60
 

 
 
 

1.14  CESSIÓ DE TERRENYS A L’AJUNTAMENT 

D’acord amb la legislació urbanística vigent seran de cessió obligatòria i gratuïta a 
l’Ajuntament els terrenys corresponent als sistemes de vialitat, espais lliures i equipaments 
comunitaris. 
 

A aquests sòls de cessió caldrà afegir la cessió gratuïta a l’Ajuntament del sòl necessari per 
a edificar el sostre corresponent al 10% de l'aprofitament urbanístic del sector. 
 
 
 

1.15  PREVISIÓ D’INFRAESTRUCTURES i SERVEIS 

Pel càlcul dels serveis s'ha estudiat a partir de la parcelꞏlació adoptada en l’ordenació del 
sector i l’emplaçament dels 60 habitatges previstos. 
La urbanització queda separada en dos àmbits situats a l’est i a l’oest del sector, totalment 
diferenciats. L’àmbit Est del sector serà una prolongació dels carrers de Solà Morales i  
Mossèn Joan Giramé, mentre que l’altre àmbit situat a l’oest del sector, serà la prolongació 
del carrer o passatge de les Marrades. 
En l’àmbit Est es preveu que el nombre d’habitatges serà de 44, mentre que a l’àmbit Oest 
serà de 16 habitatges. 
 

1.15.1.- Sanejament 

S'ha previst la instalꞏlació d'una xarxa de sanejament separativa, d'una part es recolliran 
totes les aigües residuals i per l'altre les aigües pluvials. 
 
La xarxa d'aigües negres queda dividida en dos parts : 

1er: Àmbit Est: Quasi tota la zona es troba en un nivell més baix que les rasants dels 
carrers actuals on hi el sanejament, per tan no es possible desaiguar tot l’àmbit per 
gravetat al colꞏlector existent a la part baixa de les parcelꞏles del carrer Solà Morales. 
Per això s’ha previst la conducció de les aigües negres a l’EDAR de Molló, a través del 
colꞏlector ja existent de l’empresa ꞏ”Embotits Costabona”, situat molt proper a l’àmbit del 
sector i situat a una cota més baixa. 
Es preveu en aquest cas, la construcció d’un colꞏlector per cada vial, per tal de recollir 
per gravetat les aigües negres dels habitatges que limiten amb aquests, i un colꞏlector 
en el límit inferior de les parcelꞏles més baixes, i recollir els tres colꞏlector per a conduir 
el sanejament al colꞏlector ja existent per dessota l’empresa ꞏEmbotits Costabona”, i a 
través d’aquest a l’EDAR.. 
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2on: Àmbit Oest: Al igual que passa a l’altre àmbit, la xarxa de sanejament queda a una 
cota inferior a la xarxa actual per tant no es podrà desaiguar per gravetat. Per això s’ha 
previst la construcció d’un colꞏlector pel centre dels vials per tal de recollir per gravetat 
totes les aigües dels habitatges que limiten amb aquests. Aquestes desaiguaran en un 
pou de bombeig situat al sud del carrer.  
Des d’aquest es preveu la instalꞏlació d’un tub de polietilè que transportarà les aigües 
del bombeig fins a la xarxa existent, el colꞏlector que hi ha al carrer Sant Sebastià al 
costat de l’Ajuntament.  

 
Pel que fa les aigües de pluja, es preveu que els habitatges hauran de disposar de pous de 
drenatge propis en cada parcelꞏla, per recollida de les aigües de pluja de la coberta. 
Considerant que les edificacions són unifamiliars, totes amb jardí privat, es preveu que les 
aigües de la part impermeable de la parcelꞏla, que serà la coberta i parts pavimentades del 
jardí, es recullin dins la mateixa parcelꞏla, amb un tipus de pous de drenatge dins el mateix 
jardí que absorbeixi aquestes aigües, o que s’instalꞏli un dipòsit per emmagatzematge 
aquestes aigües per poder-les utilitzar per a reg. 
 
Els embornals dels vials sols recolliran l’aigua de les parts pavimentades dels vials públics 
de la urbanització. Pel que fa a la part dels vials es preveu un sistema urbà de drenatge 
sostenible amb retorn al subsòl, per això s’ha previst que la part no permeable del pla 
parcial sols siguin els vials, la resta de l’espai públic serà totalment permeable. 
Es recollirà l’aigua dels carrers mitjançant embornals colꞏlocats a cada costat de vial, 
separats entre ells un 25m. Les reixes desaigüen a un colꞏlector situat al centre del carrer 
que per gravetat condueix les aigües fins al sistema de filtració, que incrementarà i facilitarà 
el drenatge natural de l’aigua pluvial. 
El sistema de filtració totalment soterrat, consistirà en una rasa d’infiltració revestida amb 
una membrana porosa i plena de roca triturada de diferents gruixos, que facilitarà la 
dispersió i percolació de l’aigua de pluja al subsòl, incrementant la capacitat del drenatge 
natural per compensar la disminució provocada per la impermeabilització parcial d’aquest 
àmbit urbà. El sistema d’infiltració es comporta com un petit dipòsit de retenció que facilita 
que l’aigua pluvial es filtri poc a poc en el terreny natural sense afectar el sistema de 
drenatge de les zones rurals adjacents al Pla Parcial. 
A instàncies de l’Ajuntament, es preveu també un conducte de desguàs d’aigua pluvial per 
la sobreeixida en el seu cas, d’aquest sistema de drenatge natural, que es conduirà a 
l’arqueta existent. 
 
L’àmbit del pla parcial s'ha dividit en dos conques que coincideixen amb els dos àmbits del 
pla parcial: 

Conca 1 : Serà l’àmbit Est de la urbanització, aquesta recollirà les aigües dels dos 
carrers, que serà conduïda per gravetat al sistema de filtració situat al límit est del Pla 
Parcial que també es la zona de cota mes baixa d’aquest àmbit. Es preveu que l’aigua 
arribi per tres punts, d’aquesta forma s’aconsegueix distribuir millor l’aigua dins el 
sistema de rasa d’infiltració. 
Conca 2 : Serà l’àmbit Oest de la urbanització, aquesta recollirà de un sol carrer i serà 
conduïda per gravetat al sistema de filtració situat al punt més baix de l’àmbit.  
El traçat dels colꞏlectors s'ha previst pel centre de la calçada. El tipus de canonada serà 
de polietilè. En el seu disseny es tindran en compte la colꞏlocació de pous de registre 
disposats com a màxim cada 50 m., i principalment a tots els encreuaments i canvis de 
sentit. 

 
 
1.15.2.- Aigua 

El consum previst dins el sector serà : 
Nº habitatges       =  60 
Nº d'habitants      =  60 x 4 persones/habitatge = 240 persones 
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Consum per dia   =  200 litres/habitant 
Consum total dia  = 200 litres/habitant x 240 = 48.000 l/dia. 

 
Pel subministrament dels dos àmbits, existeixen canonades de la xarxa pública d’aigua al 
carrer de Mossèn Joan Giramè i al carrer de Solà Morales que arriba fins al límit de l’àmbit 
Est del Pla Parcial.  En el passatge del Serrat també hi ha una canonada de 
subministrament d’aigua que limita amb l’àmbit Oest. 
 
L’àmbit Est es connectarà a la xarxa existent en dos punts: 

- Carrer Mossèn Joan Guiramè. 
- Carrer de Solà Morales   

Es preveu instalꞏlar una canonada de diàmetre 125 mm, que donarà tota la volta als carrers 
formant un anell, d'aquesta forma la nova urbanització tindrà subministra pels dos carrers 
abans esmentats. Per poder subministrar a tots els habitatges caldrà realitzar una altre 
anell que sortirà de l’anell principal de diàmetre 125 mm. 
L’àmbit Oest la xarxa d’aigua es connectarà en un sol punt amb la canonada que prové del 
carrer Sant Sebastià. En aquest àmbit es preveu instalꞏlar un tub de polietilè de diàmetre 
125 mm per tal de poder subministrar el corresponent hidrant. Aquesta canonada, quan 
s’enllaci aquest nou vial amb el vial del PAU 1, tindrà continuïtat amb el carrer de les 
Marrades, formant també una xarxa d’aigua anellada.  
 
Es dimensionarà la xarxa d’aigua per a servir de xarxa d'extinció d'incendis, en compliment 
del “DB-SI seguretat en cas d’incendis”. El traçat del tubs es farà per un lateral del vial, i en 
els encreuaments dels vials d'aquest tubs es protegiran. 
 
D’acord amb les determinacions del POUM per tal de poder desenvolupar aquest sector 
SUD-1, caldrà la construcció d’un nou dipòsit de 300 m3.  El projecte d’urbanització, d’acord 
amb les indicacions de l’Ajuntament, preveurà aquest nou dipòsit al costat dels dipòsits ja 
existents, atès que el subministra dels nous habitatges del sector es produirà a partir de 
l’enllaç amb la xarxa actual, que ja en garanteix la seva capacitat de servei. 
 
1.15.3.- Electrificació 

El traçat dels conductors serà amb distribució soterrada, aniran pel lateral de vial on no hi 
haurà trànsit rodat, en el creuament de carrer es protegiran. 
S'ha previst que en les parcelꞏles es construiran habitatges unifamiliars, per tant s'ha 
considerat una potència de 10 KW per cada un d’ells.  
El consum màxim previst serà : 

Residencial     =    60 habitatges x 9,2 kw/habitatge    =    552 kw 
Enllumenat     =     24 lluminàries x 0,60 kw/lluminària  =      1,80 kw 
Bombejos aigües negres   =                                                 10 kw 

                                                           Total potència instalꞏlada ... 563,8 kw 
 
Actualment, en l'àmbit no hi ha cap línia que quedi afectada. 
S'ha previst que per subministrar aquest sector s’haurà d’instalꞏlar un nou transformador. 
Aquest es colꞏlocarà a la zona de serveis tècnics situada al final del carrer de Solà Morales. 
Per alimentar aquest transformador en mitja tensió caldrà ampliar la xarxa de mitja tensió 
des de la línia existent que creua el carrer Solà Morales. L’ampliació d’aquesta línia es 
realitzarà soterrada seguint el mateix carrer fins al nou transformador.  
 
1.15.4.- Pavimentació 

Es preveu un afermat de les calçades amb paviment asfàltic, apte pel tipus de tràfic 
habitual en zones residencials, amb una subbase de 15/18cm., base granular de 20 cms i 
doble capa de mescla bituminosa continua en calent. 
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Les voreres seran amb vorada de formigó remuntable i amb acabat de panot hidràulic 
similar al dels carrers adjacents del municipi. 
 
1.15.5.- Gas 

En el municipi de Molló existeix una xarxa comunitària de Gas Propà. La xarxa estesa 
arriba al límit del sector a l’àmbit Est pel carrer de Solà Morales, i a l’àmbit Oest pel carrer 
de Sant Sebastià  
Pel que fa l’àmbit Est es preveu realitzar la connexió pel mateix carrer de Solà Morales i per 
l’altre des del carrer Sant Sebastià. A partir d’aquestes connexions es distribuirà la nova 
xarxa amb canonades de tub de polietilè soterrat per subministrar a totes les noves 
parcelꞏles. 
 
1.15.6.- Enllumenat 

D’acord amb l’establert a la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, s’estableix pel sector un nivell general d'ilꞏluminació baix. Es 
preveuran en el projecte d’urbanització lluminàries de baixa alçada, alta eficiència 
energètica i baix consum, sens minva de la seguretat, evitant la intrusió lumínica en l’entorn 
domèstic i la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.  
Les lluminàries de baixa alçada es colꞏlocaran per la part posterior de la vorera, encastades 
en el marge o en la tanca de les parcelꞏles.  
La xarxa d’enllumenat públic es distribuirà a partir d’un nou quadre elèctric situat al àmbit 
oest al costat del CT previst al carrer Mossèn Joan Giramè, tal com s'indica en el plànol 
corresponent. A l’àmbit Est, es connectarà als circuits existents d'enllumenat del carrer de 
Sant Sebastià, a l’alçada de l’hotel Calitxó. L'esquema de distribució i disposició de les 
lluminàries és l'assenyalat en el plànol 16 d'enllumenat públic. 
La instalꞏlació incorporarà mecanismes automàtics d'accionament de l'enllumenat públic 
(cèlꞏlules fotoelèctriques, rellotges astronòmics, o altres) que facilitin l’eficiència i la 
minimització del consum. 
 
1.15.7.- Telecomunicacions 

Es preveu la canalització subterrània de la xarxa telefònica, s'instalꞏlaran prismes de 2 i 4  
conductes de PVC de diàmetre 110 i arquetes del tipus H i M. 
El traçat d'aquestes canalitzacions serà per les voreres, i s'alimentarà a partir de la xarxa ja 
existent. 
 
1.15.8.- Contenidors de residus 

La gestió de residus es defineix en la normativa supramunicipal en compliment de l’art. 43 
de la Llei 6/1993 reguladora de residus i des del pla parcial es preveu el suport a aquesta 
gestió amb les reserves d’espais necessaris.  
En el plànol 17 s'indiquen els espais públics reservats per a la colꞏlocació de contenidors, 
per optimitzar la recollida i transport de residus, i que s’adequaran al tipus que determini 
l’Ajuntament. 
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2.  INFORME AMBIENTAL 
 

S’incorpora en la tramitació d’aquest expedient del “Pla Parcial urbanístic del SUD 1 Can 
Julià” aquest informe ambiental, que recull en gran manera les conclusions de l’informe de 
sostenibilitat ambiental del POUM, i en el que es posen també de relleu la millora ambiental 
que ha suposat l’ajust de límits resultant de la Modificació puntual del POUM. 
 
2.1  Descripció del sector  
Compren els terrenys situats al sud del nucli urbà, a continuació de la pista poliesportiva en 
direcció a la Masia de Can Julia, els paratges de Can Sola i els Quintanars de la Ginestera. 
La seva superfície és de 33.543,60 m2 
 

 
 

  Ortofoto. Àmbit del sector SUD 1 Can Julià 
 
Afecta un espai actualment abandonat, que se situa entre el nucli urbà i el final del turó on 
s’assenta aquest nucli urbà i que conforma un petit tossal o mirador natural amb una àmplia 
visió sobre el paisatge circumdant.  Degut al seu emplaçament en continuïtat al nucli urbà 
actual, s’ha considerat com una prolongació d’aquest àmbit urbà existent, factor que 
propicia que el sector de creixement continuí per aquí. 
 
La vegetació existent es basa en matollars sense cap ús, junt amb prats i herbassars. La 
petita zona boscosa que incloïa el POUM dins d’aquest sector, ha estat exclosa de l’àmbit 
del sector en la Modificació puntual. 
 
Pel que fa a la visibilitat del nou sector de creixement que es situa amb continuïtat al nucli 
urbà actual, tindrà al igual que aquest nucli, únicament visibilitat a partir de les visuals 
llunyanes.  
Donada la configuració morfològica del turó de Molló sobre el que s’assenta el nucli urbà, 
comporta que la conca visual sigui sempre a partir d’aquestes visuals llunyanes, per la qual 
cosa la conca visual resultant amb el desenvolupament del sector serà similar a l'actual, 
únicament canviarà el percentatge de visualització, que s’incrementarà al voltant del 25%. 
És a dir, amb el creixement, la zona urbana es veurà des dels mateixos llocs, però el 
fragment visible des de cadascun d'aquests llocs serà quelcom més gran. 
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  Mapa dels habitats de la zona amb la superposició de Can Julia. 
  Font: Mediterrània de Geoserveis – Inf. Sostenibilitat ambiental POUM  
 
Pel que fa al pendent, el sector de creixement de Can Julia es troba afectat especialment al 
costat oest per pendents superiors al 20% i en alguna part al 40%, el que obliga a 
condicionar la zonificació en aquest sector amb l'objectiu d'afectar mínimament els espais 
amb major pendent. 
 
2.2  La proposta d’ordenació del Pla Parcial urbanístic del SUD 1 Can Julia 
L’ajust de límits del sector resultant de la Modificació puntual del POUM, en especial el límit 
sud, ha facilitat una ordenació més adaptada a la morfologia del lloc, amb una millor 
disposició dels espais lliures de carena i una més adaptada i funcional disposició de 
l’edificació resultant. 
La modificació d’aquest límit sud, ha facilitat l’enllaç dels carrers de Mossèn Joan Giramé 
amb el carrer Solà Morales en la banda est del sector, la part de menor pendent i més apte 
per aquesta funció, i incorporaria com a espais lliures els terrenys de la part de la carena y 
del mirador natural, abans esmentats.  
Per contra l’ajust de límits, ha reduït l’ocupació en la falda oest que té una elevada pendent 
i del que s’ha exclòs del sector la part boscosa, ocupant únicament en aquesta falda el prat 
colindant amb l’àrea urbana, a continuació del PAU 1. 
 
La Modificació ha permès eliminar l’obertura del nou carrer de circumvalꞏlació que 
s’indicava en el POUM, per poder accedir i connectar ambdós costats del turó pel sud del 
mirador, i que comportava un difícil tall en un terreny d’elevada pendent, amb importants 
desmunts i talussos, que comportaven un fort impacte ambiental i visual des de la carretera 
d’accés al poble. 
L’elevat cost i el fort impacte ambiental i paisatgístic que tenia aquest carrer de 
circumvalꞏlació com alternativa per accedir al camí de Favars i sectors del Mas Gassiot, ha 
quedat substituïda per la nova via que enllaça el carrer de Sant Sebastià (per davant l’hotel 
Calitxò), amb el carrer de les Marrades, i que suposa un recorregut molt més curt, més 
senzill i sense el fort impacte ambiental i paisatgístic que hagués suposat l’obertura 
d’aquesta via de circumvalꞏlació. 
 
El Pla Parcial incorpora les mesures correctores pel planejament derivat que estableix el 
POUM, entre les que destaquen per seu caràcter ambiental les següents: 
 La construcció es dura a terme per conjunts unitaris. L'ordenació haurà de preveure unes 
 unitats mínimes d'edificació per tal de garantir una imatge unitària deis grups d'habitatges. 
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 El Pla Parcial haurà d'incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui l'adaptació 
 topogràfica deis models tipològics proposats. 
 També té caràcter vinculant l’emplaçament del sistema urbanístic d'espais lliures i zones 
 verdes que estructura el sector en la part alta del turó, tal com es grafia en el corresponent 
 plànol normatiu d'ordenació. 
 
2.3  Valoració ambiental de la proposta de creixement en l’àmbit de Can Julia 
 

a. Model territorial 
Tot i que la creació de nou sol urbanitzable no fomenta excessivament la rehabilitació del 
teixit urbà existent i la recuperació d'espais intersticials o marginals, en augmentar la oferta 
en obra nova (representa el 30% dels nous habitatges), el creixement d'aquest sector en 
continuïtat amb el nucli urbà s'ajusta a l'objectiu de minimitzar el consum del sol i 
racionalitzar-ne l'ús, d'acord amb un model territorial globalment eficient, defugint un model 
urbà dispers o difús, i ajustant-se a la morfologia existent. 
Aquesta continuïtat permet que les infraestructures siguin compartides amb el nucli urbà, 
facilitant així un caràcter de primera residencia. 
Ates que aquest espai no es troba afectat per valors naturals ja sigui pel seu valor biològic 
intrínsec com pel seu potencial connector, es pot considerar que assignar-li un ús urbà no 
sobrepassa la capacitat d'acollida del territori, entenent com a capacitat d'acollida 
l'afectació a espais de valor intrínsec, protector, connector o espais vulnerables. 
La densitat d'habitatges és baixa (18,30 Hab/ha), però aquest fet no respon a una baixa 
compactació ni a la dispersió deis habitatges, ja que aquests ocupen menys del 50% de la 
superfície del sector, amb la finalitat de no afectar les zones de major pendent i amb 
vegetació forestal, i es troben alineats al llarg del nou vial, a continuació dels habitatges 
existents, que de fet és el motiu principal de plantejar el creixement en aquesta direcció. 
 
b. Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
Aquesta expansió del nucli en direcció al sud afecta espais agraris d’interès mitja (segons 
els "estudis de base del planejament territorial pera la definició d'una xarxa d'espais 
naturals a la comarca del Ripollès") especialment en la part alta del sector que es reserva 
per a espais lliures i equipaments. Aquesta afectació és inevitable, donat que tot l'entorn del 
nucli amb baixa pendent te aquesta qualificació.  
Aquests terrenys es troben qualificats com a habitats d’interès no prioritari, concretament 
prats de dall del sistema basal i montà, i d'altra banda afecta tot el nucli de Molló i entorn.  
Com ja s'ha dit, el creixement en continuïtat amb els nuclis existents evita la fragmentació 
territorial, per la qual cosa no interfereix en la connectivitat biològica associada als espais 
agraris. 

 
  Mapa valor agrícola àmbit sector de Can Julia.    
  Font: Mediterrània de Geoserveis – Inf. Sostenibilitat ambiental POUM 



   Pla Parcial urbanístic del sector S.U.D.1 – “Can Julià”  - MOLLÒ  MEMÒRIA 
 

LAND Urbanisme i Projectes SLP     febrer  2019               24 
 
 

 
 
c. Paisatge i patrimoni cultural 
El creixement se situa a continuació del nucli, de manera que no suposa una fragmentació 
del  territori. El POUM preveu mesures correctores per garantir que el planejament derivat 
d'aquest sector incorpori els criteris paisatgístics per integrar el creixement de manera que 
l'afectació sobre el paisatge sigui mínima i la integració màxima: Com ja s'ha dit, el POUM 
estableix que l'ordenació haurà de preveure unes unitats mínimes d'edificació per tal de 
garantir una imatge unitària deis grups d'habitatges i el pla parcial haurà d'incorporar un 
estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui l'adaptació topogràfica deis models tipològics 
proposats. 
Es considera no obstant, que l’actuació assoleix un grau d'integració important, ja que 
ofereix una continuïtat visual amb el nucli urbà. 
 
d. Mobilitat sostenible 
El Pla Parcial urbanístic destina un 17,89% de la superfície del sector a vialitat, reduint la 
previsió del 30% que contemplava inicialment el POUM, al eliminar el vial de 
circumvalꞏlació previst en aquest, de fort impacte ambiental i paisatgístic sobre el territori 
donada la topografia per a on es preveia la seva traça. 
Per contra, el Pla Parcial urbanístic incorpora una xarxa de recorreguts per a vianants que 
donen continuïtat al nucli urbà actual des de l’Ajuntament i la zona esportiva, amb els nous 
espais lliures de carena i fins el mirador natural.  
 
e. Qualitat de vida i seguretat de les persones 
L'alternativa escollida preveu canvis encaminats a assolir uns nivells adequats de qualitat 
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront els riscs naturals i tecnològics: 
- Contribueix a la mobilitat sostenible en el municipi 
- No afecta zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones 
- Incorpora mesures correctores per minimitzar l'afectació sobre el paisatge. 
- Redueix la població exposada a nivells acústics no permesos per la legislació, en desviar 
el trànsit del centre del carrer de la Font Vella cap a la perifèria. 
- Aquest creixement permet dur a terme una actuació de promoció d'habitatge protegit. 
 
f. Recursos naturals 
L'alternativa escollida defineix un model urbà que permet assolir un consum respectuós de 
recursos naturals, en evitar models urbans dispersos i de baixes densitats edificatòries, 
concentrant el creixement residencial a continuació del nucli urbà, i destinant a sol públic 
bona part de l’àmbit (48%) 
 
 
2.4. Mesures correctores que s'incorporen al Pla parcial del SUD 1 Can Julia. 
 

El Pla Parcial incorpora les mesures correctores establertes al POUM, entre les que 
destaquen per seu caràcter ambiental les següents (es reprodueixen literalment): 
- L’esquema d’ordenació, amb l'emplaçament del sistema urbanístic d'espais lliures i zones 
verdes en la part alta del turó i que estructuren el sector, té caràcter vinculant tal com es 
grafia en el corresponent plànol normatiu d'ordenació. 
- La construcció es dura a terme per conjunts unitaris. L'ordenació haurà de preveure unes 
unitats mínimes d'edificació per tal de garantir una imatge unitària deis grups d'habitatges. 
- El Pla Parcial haurà d'incorporar un estudi paisatgístic que analitzi i justifiqui l'adaptació 
topogràfica deis models tipològics proposats. 
 
S’incorporen a més els següents criteris i mesures addicionals: 
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Estalvi d'aigua 
• Evitar la impermeabilització innecessària dels terrenys i facilitar la infiltració i la retenció de 
l'aigua de pluja. Establir mesures per compensar la creació de superfícies impermeables. 
• Crear una xarxa separativa d'aigües de pluja i els sistemes d'emmagatzematge i de 
reutilització adequats. 
• Usar en jardineria d'espais públics i privats especies vegetals adaptades a les condicions 
bioclimàtiques de la zona que requereixin un suport mínim de reg. 
• Incorporar en els projectes de noves edificacions, sistemes d'estalvi i reutilització d'aigua. 
• Prohibir la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes d'abastament, 
evacuació i sanejament d'aigües. 
• Prioritzar l'ús de productes amb distintius o certificacions ambientals com a estalviadors 
d'aigua. 
 
Millora de l'eficiència energètica de les edificacions 
• Delimitar adequadament les àrees edificables per permetre la màxima eficiència de 
captació solar en les edificacions i en l'aprofitament de la llum natural, i establir condicions 
anàlogues per a l’emplaçament i l'orientació de les edificacions. 
• Fomentar unes bones condicions d’estalvi energètic en la configuració arquitectònica de 
les edificacions: disseny solar passiu (zonificació interior, optimització d'obertures, sistemes 
passius de captació solar, prevenció de sobreescalfaments, etc.) 
• Fomentar l’ús adequat dels materials, els aïllaments i les solucions constructives en 
façanes i cobertes. Exigir un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor, i 
si és el cas. 
• Requerir ilꞏluminació de baix consum en espais comunitaris interiors i exteriors. 
 
Foment de les energies netes i reducció de l'ús de les energies no renovables 
• Fomentar en els projectes de noves edificacions, sistemes mixtos per al subministrament 
d'aigua calenta sanitària, amb utilització de captadors solars i d'acumuladors. 
• Requerir enllumenat de baix consum en els espais públics. 
 
Contaminació acústica 
• Adequar-se, en la mesura que sigui aprovat, al mapa de capacitat acústica d’àmbit 
municipal a que fa referència la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i a les zones de sensibilitat acústica que aquest mapa defineix. 
 
Contaminació lumínica 
• Adoptar estructures compactes. Evitar la dispersió i l'extensió dels àmbits que requereixen 
enllumenat nocturn en espais exteriors. 
• Implementar en les instalꞏlacions d’enllumenat exterior criteris tècnics fonamentats en les 
disposicions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, i les seves disposicions complementaries. 
• Exigir enllumenat públic de baix consum en espais oberts públics i privats. 
 
Gestió de residus 
• Fixar les reserves de sol necessàries per emplaçar-hi les instalꞏlacions per a la recollida 
selectiva, el tractament i el dipòsit de residus. 
 
Gestió de materials 
• Ajustar l'ordenació a la configuració topogràfica dels terrenys. Evitar moviments de terra 
que comportin la necessitat d'utilitzar materials procedents de l’exterior. 
 
Biodiversitat 
• Qualificar com a espais lliures els habitats d’interès situats dins el sector (masses 
forestals, riberes, etc.) i dotar-los d'un regim normatiu que n'eviti la transformació. 
• Introduir criteris de biodiversitat i una concepció reticular en el disseny dels espais lliures 
urbans i, en general, en el tractament de la vegetació urbana. 
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• En aquest darrer aspecte, utilitzar en la jardineria d'espais públics i privats, especies 
vegetals adaptades a les condicions bioclimàtiques de la zona amb consum d'aigua baix. 
• Introduir el concepte de connectivitat biològica en el disseny de xarxes d'espais lliures 
urbans i l'arbrat, i, en general, en el tractament de la vegetació urbana. 
 
Qualitat del paisatge 
• Establir tractaments específics d'integració paisatgística dels espais de vora amb els sòls 
no urbanitzables. 
• Establir el soterrament de les xarxes de transport d'energia elèctrica i similars en sectors 
de planejament parcial. 
 
 
2.5 Avaluació de risc hidrològic respecte les crescudes extraordinàries dels curs 
fluvial confrontant (Clot de la Font Vella) 
 

L’àmbit que inicialment proposava el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló per al 
sector SUD-1 Can Julià, molt més extens del que finalment es va aprovar, confrontava en 
el seu límit oest amb el talús del marge esquerre del curs fluvial del Clot de la Font Vella. 
 
Ja en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest POUM, l’àmbit que finalment es va 
incloure pel desenvolupament d’aquest sector urbanitzable es va reduir a menys de la 
meitat de la seva superfície, eliminant tota la part baixa de la finca que confrontava amb el 
talús del marge esquerre del curs fluvial del Clot de la Font Vella, i es va limitar l’àmbit del 
sector a la part alta de la finca, com a una continuació del nucli urbà actual. 
 
Aquesta nova delimitació, que es la que recull aquest pla parcial, queda totalment apartada 
del talús del torrent del Clot de la Font Vella, ja que el límit inferior del sector que abasta el 
present pla parcial, queda separat per més de 40 metres de desnivell respecte a la cota de 
l’esmentat torrent. 
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La delimitació que finalment s’ha adoptat per al sector SUD-1, abasta per tant, únicament la 
part alta del turó de Molló a on s’assenta el nucli urbà actual.  
El sector es disposa a continuació d’aquest nucli urbà, a ambdós costats de la carena del 
turó, reservant el punt més elevat d’aquest turó en el seu límit sud, com a espais lliure i 
mirador sobre les valls de l’entorn.  
 
La proposta d’ordenació que finalment desenvolupa aquest pla parcial, se separa a molta 
distància del peus del turó i del torrent del Clot de la Font Vella, a diferència de les primeres 
delimitacions que es van contemplar en la tramitació del POUM del municipi, i es 
desenvolupa únicament en aquesta carena del turó de Molló. 
En conseqüència, en l’àmbit del pla parcial ni en el seu entorn proper, no hi han cursos 
d’aigua que puguin incidir en el desenvolupament del sector. 
 
 
2.6  Valoració global de l’ordenació proposada 
 

La proposta d’ordenació del Pla Parcial no altera substancialment l’avaluació ambiental 
d’aquest sector SUD 1 Can Julià, continguda en l’informe de sostenibilitat ambiental del 
POUM.  
L’ajust dels límits del sector que ha comportat la Modificació puntual del POUM, ha permès 
una millora en la valoració ambiental de la proposta final, en especial en el límit sud, que ha 
facilitat una ordenació més adaptada a la morfologia del lloc, amb una millor disposició dels 
espais lliures de carena i una més adaptada i funcional disposició de l’edificació resultant. 
 
Per una banda, en la falda oest s’ha reduït a la meitat l’ocupació prevista en aquest costat 
de forta pendent, i s’ha exclòs de l’àmbit del sector la part boscosa, reduint l’ocupació 
únicament al prat colindant amb l’àrea urbana a continuació del PAU 1, i que correspon al 
tram de menor pendent i sense afectació d’arbrat. 
Per l’altra banda, la modificació de l’àmbit en el límit sud del sector, ha permès ajustar la 
vialitat i la parcelꞏlació del costat est del sector, per facilitar l’enllaç dels dos carrers ja 
existents, i adequar l’edificació a l’àrea amb menor pendent i millor orientació, mentre que 
els terrenys de la carena i mirador natural s’han reservat per a espais lliures públics, amb la 
preservació d’aquest indret prominent amb les seves condicions naturals. 
 
L’ordenació del Pla Parcial ha eliminat també l’obertura del nou carrer de circumvalꞏlació 
que s’assenyala inicialment en el POUM, per poder accedir i connectar ambdós costats del 
turó pel sud del mirador, i que hagués comportat un difícil tall en un terreny d’elevada 
pendent, amb importants desmunts i talussos, que sens dubta, comportarien un fort 
impacte ambiental i visual des de la carretera d’accés al poble C-38. 
 
Es considera per tant, que l’ordenació proposada no produeix nous efectes sobre el medi 
ambient, sinó que al contrari, ha permès adaptar millor l’ordenació d’aquest sector a les 
condicions morfològiques i ambientals d’aquests terrenys. 
Les determinacions d’aquesta modificació puntual s’adeqüen al compliment dels objectius 
ambientals establerts per a la redacció i tramitació del POUM 
 
 
 

Esteve Corominas Noguera / arq.  
Pep Solà Morales /arq. 
Land Urbanisme i projectes SLP 
Molló, febrer 2019 
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3. NORMES URBANÍSTIQUES 
 

TÍTOL I - NATURALESA, ÀMBIT I VIGÈNCIA 

Art. 1. Naturalesa 

El present document té la condició de Pla Parcial Urbanístic i desenvolupa les 
determinacions del POUM per al desenvolupament del sector urbanitzable delimitat SUD 1 
– Can Julià, d’acord amb les prescripcions del la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost (en endavant TRLU), i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant RLU), i legislació sectorial concordant. 
 

Art. 2. Àmbit territorial 

L'àmbit territorial d'aquest Pla Parcial Urbanístic del sector SUD 1 – Can Julià, és 
l'assenyalat gràficament als plànols d'ordenació, i correspon al sector situat al sud i 
colindant amb el nucli urbà actual del poble de Molló. 
 

Art. 3. Vigència 

Aquest Pla Parcial entrarà en vigència el dia següent a la seva publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat, i la seva vigència serà indefinida, en tant no es procedeixi a la seva 
revisió o modificació, d'acord amb el que disposen els arts. 94 a 96 del TRLU. 
 

Art. 4. Obligacions 

Les disposicions contingudes en aquest Pla Parcial obliguen al seu compliment per igual 
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 finalitat. Els dubtes o imprecisions produïts per contradiccions entre 
documents del mateix rang normatiu es resoldran atenent els criteris de menor edificabilitat, 
major dotació per espais públics i de major protecció ambiental, i seguint l’art. 10 del TRLU.  
En la documentació gràfica prevaldrà la solució d'escala més detallada sobre la resta, i en 
el seu cas la normativa s'interpretarà d'acord amb les ordenances generals del municipi 
fixades en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Molló.. 
 

Art. 6. Determinacions del Pla 

Les determinacions del present Pla  Parcial  es despleguen en els següents documents: 
1. Memòria 
2. Informe ambiental 
3. Normes Urbanístiques 
4. Avaluació econòmica i financera.  
5. Informe de sostenibilitat econòmica 
6. Sistema d’actuació. Compromisos, garanties i Pla d'etapes 
7. Plànols d'informació 

  Plànols d'ordenació 
8. Estudi d’impacte i integració paisatgística 
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TÍTOL II - DESPLEGAMENT DEL PLA 

Art. 7. Divisió Poligonal 

Es preveu l'execució del present Pla Parcial Urbanístic en un sol polígon d’actuació. 
 

Art. 8. Sistema d'actuació 

D'acord  amb  els  objectius  expressats a la memòria del present Pla Parcial, el sistema 
d'actuació previst pel desenvolupament del Sector és el de REPARCEL.LACIÓ modalitat 
COMPENSACIÓ BÀSICA. 
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament de manera obligatòria i gratuïta el sòl 
reservat pels sistemes urbanístics, costejar la urbanització, així com les infraestructures de 
connexió amb els sistemes urbanístics generals exteriors, i edificar els solars en els límits 
establerts. 
Els propietaris hauran de cedir a l’Ajuntament el sòl necessari per edificar el sostre 
corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector. El projecte de reparcelꞏlació 
fixarà la localització i justificarà el càlcul de les parcelꞏles equivalents a aquest aprofitament 
 

Art. 9. Execució de les obres d’urbanització 

Les obres d’urbanització es definiran en el corresponent projecte d’urbanització, que s’ha 
de redactar i presentar a l’Ajuntament en el termini d’un any des de l’aprovació definitiva 
d’aquest Pla Parcial. L'execució de les obres d'urbanització anirà a càrrec dels propietaris. 
 
 
 

TÍTOL III. REGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Art. 10. Classificació del sòl 

El règim urbanístic del sòl en tot l'àmbit del Pla Parcial és el de sòl urbanitzable delimitat. 
La seva transformació en sòl urbà es realitzarà mitjançant l'execució del pla parcial, a 
mesura que tots els elements d'urbanització que s'hi preveuen es realitzin, i sigui 
complimentada la  cessió dels terrenys públics a l'Ajuntament a través de l'acta 
administrativa corresponent. 
 

Art. 11. Zones i sistemes locals 

Aquest Pla parcial urbanístic qualifica els sòls en sistemes urbanístics locals destinats a 
vialitat, espais lliures, equipaments públics i serveis tècnics, i zones edificables 
d’aprofitament privat per a l’ús residencial, la regulació detallada dels quals queda definida 
en el redactat del títols V i VI d’aquesta normativa. 
El Pla parcial, qualifica el sòl en els següents sistemes i zones: 
 SISTEMES  
  Sistema viari 

Espais lliures  
  Equipaments 

Serveis tècnics 
 ZONES 
  Zona d'habitatges adossats – tipus a  
  Zona d'habitatges adossats – tipus b 

Zona d’habitatges adossats preu concertat  
Zona d’habitatges protecció oficial - règim general 
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Art. 12. Transmissió de sòls a l’Ajuntament 

Els terrenys destinats a sistemes urbanístics locals per a vials, espais lliures i equipaments  
seran de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament (art. 44b TRLU).  
També serà de cessió La cessió a l'Ajuntament dels terrenys assenyalats, i els 
corresponents al 10% d'aprofitament urbanístic del sector (art. 45 i DT 2ª TRLU). 
La cessió de terrenys a l’Ajuntament s’efectuarà en el moment d'aprovar-se el projecte de 
reparcelꞏlació corresponent. 
 
 
 

TÍTOL IV - NORMES GENERALS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ I USOS 

 
Capítol 1. Normes generals que regulen la parcelꞏlació 

Art. 13. Normes generals que regulen la parcelꞏlació 

1. Aquest Pla Parcial urbanístic incorpora la parcelꞏlació dels àmbits residencials, definint 
els límits de cada una de les parcelꞏles edificables, que agrupen dos o més habitatges..  
2. Les parcelꞏles corresponents a una agrupació de dos o més habitatges es podran 
subdividir en el moment d’efectuar l’escriptura d’obra nova, per a conformar parcelꞏles 
independents per a cada un dels habitatges resultants. 
3. La delimitació de les parcelꞏles es podran modificar per facilitar l’adaptació a la nova 
edificació, mitjançant la tramitació d’un projecte de parcelꞏlació, sempre que es respectin 
les condicions de parcelꞏla mínima establerta per a cada zona. 
 

Art. 14. Tanques 

Les tanques dels solars s'adaptaran a la tipologia de les actualment existents al nucli antic: 
massís fins a l'alçada d'1,20m i 30cm calada amb perfil metàlꞏlic amb una proporció de buit 
ple del 30%. No es permet la malla de simple torsió. 
Aquesta tanca es podrà substituir per una tanca formada d’elements vegetals. Per la 
formació de les tanques vegetals, s’utilitzaran espècies arbòries i arbustives pròpies 
d’aquesta zona..  
 
 
Capítol 2. Normes generals que regulen l’edificació 

Art. 15. Normes generals que regulen l’edificació 

1. La regulació de l'edificació bé fixada en cada una de les zones residencials, i ve 
determinada per una edificabilitat total màxima i un gàlib o envoltant màxim on s’ha de 
situar l’edificació. 
2. Aquest Pla parcial defineix la volumetria de l’edificació a partir de l’edificabilitat admesa 
en cada parcelꞏla i el gàlib de situació de l’edificació en planta i alçada.  
3. La definició de conceptes i sistema de mesurament s’adequarà a la normativa del POUM 
en tot el que no es regula específicament en cada zona d’aquest pla parcial.  
 

Art. 16. Definició dels conceptes i normes de caràcter general. 

Gàlib o envoltant de l’edificació 
L’edificació s’ha de situar dins el gàlib fixat per a les diferents parcelꞏles o agrupacions 
d’habitatges i definit per un perímetre grafiat en el plànol de zonificació i una alçada 
reguladora màxima. 
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Per fora del gàlib només podrà sobresortir el ràfec de les cobertes, amb una longitud 
màxima de 0,80 m..  
 

Alçada reguladora màxima. 
L’alçada reguladora màxima es mesurarà verticalment des del paviment de la planta 
baixa fins al carener de la coberta. 
 

Planta baixa. 
És aquella el paviment de la qual esta situat entre 1,50 metres per sobre o per dessota 
la cota natural del terreny, mesurat en el centre de gravetat de cada un dels habitatges. 
Es considerarà com a centre de gravetat de la planta baixa el punt de encreuament de 
les dos diagonals entre els punts mes extrems de la planta, sense comptar els porxos o 
cossos volats en el cas d’ésser-hi. 
En el cas dels edificis d’habitatges plurifamiliars, es considerarà per a mesurar el nivell 
de la planta baixa, el centre de gravetat del conjunt de cada edifici. 
 

Soterrani. 
Es considerarà soterrani, la planta situada per dessota la planta baixa, destinada a 
garatge o traster, i en la que no es podran ubicar estances pròpies de l’habitatge. 
Els soterranis de les parcelꞏles situades per damunt del nivell del carrer, estaran 
bàsicament enterrats, i la seva façana no podrà  sobresortir per damunt del nivell del 
jardí més de 1,50 m. en el punt més desfavorable, excepte en la part corresponent a la 
porta d’entrada al garatge. 
Els soterranis de les parcelꞏles situades per dessota el nivell del carrer de cota mes 
baixa d’ambdós àmbits, podran quedar vistos com a sòcol de l’edifici sense obertures, 
però en cap cas l’alçada d’aquest sòcol vist superarà 2,20 m.  
La part visible del soterrani es revestirà sempre de pedra natural. No s’admeten els 
aplacats. 
 

Sostre edificat. 
Es considerarà sostre edificat la suma total del sostre de les diferents plantes, amb 
l’aplicació dels criteris següents: 
a) De la superfície construïda tancada de cada planta, s’exclourà la de les zones que 
tinguin una alçada lliure inferior a 1,90 metres. 
b) La superfície de porxos, tribunes o similars que estiguin cobertes amb obra, i obertes 
per 1 o 2 costats computarà a la meitat de la seva superfície. De les obertes per 3 
costats, no es considerarà la seva superfície. 
No computaran els soterranis que s’adeqüin a les determinacions d’aquesta normativa. 
 

Art. 17. Adaptació topogràfica. 

- Les plataformes d'anivellació de la vora dels límits de la parcelꞏla no es podran situar a 
més de 1,50 m per sobre, o a més de 2.00 m per sota de la cota natural del terreny, 
- Les plataformes d'anivellament al interior de la parcelꞏla s'hauran de disposar de manera 
que no s'ultrapassi el talús de pendent de 1/3, es respectin els terraplens fins a 1.50 m i els 
desmunts fins a 2.00 m. 
Conseqüentment els murs de contenció no podran excedir de 3.5m d'alçada. 
 

Art. 18. Normes estètiques. Volumetria i acabats exteriors  

1.- Projecte conjunt: La construcció es dura a terme a partir d’un projecte unitari per cada 
parcelꞏla o conjunt de dos o més habitatges agrupats, per tal de garantir una imatge unitària 
de cada grup. Cada conjunt s’adaptarà a les condicions del seu emplaçament, i s’evitarà la 
repetició mimètica en la composició de les diferents agrupacions. 

2. Coberta: La coberta serà per norma general de teula àrab similar a la de l’edificació del 
nucli urbà, amb un pendent màxim del 40%. L’Ajuntament podrà autoritzar una solució 
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arquitectònica diferent, en raó de la seva coherència arquitectònica i integració a l’entorn a 
on es situa. 

3. Materials i colors: No s’admetran els materials d’acabats exteriors, colors, rètols o 
instalꞏlacions que pel seu impacte visual, puguin incidir negativament , en la imatge exterior 
d’aquest àmbit 

3. Espai lliure de parcelꞏla: L’espai de parcelꞏla lliure d’edificació restarà sense pavimentar 
almenys en un 60 % de la seva superfície. Pel seu enjardinament s’utilitzaran 
preferentment les espècies arbòries i arbustives d’aquesta zona. 

 
 
 
Capítol 3. Normes generals que regulen els usos. 

Art. 19. Règim d’usos 

La regulació dels usos admesos, ve determinada en la normativa específica de cada una 
de les zones d’aquest Pla parcial urbanístic. La definició dels usos permesos serà la 
establerta en la normativa del POUM 
 

Art. 20. Previsió d’aparcaments 

Es preveurà a l’interior de la parcelꞏla, una reserva mínima d’una plaça d’aparcament per a 
un vehicle i dos bicicletes per a cada habitatge. 
 
 
 

TÍTOL V. REGULACIÓ DETALLADA DELS SISTEMES  

Art. 21. Sistema viari. Definició i regulació 

Comprèn el sòl que es destina a la xarxa viària local, per a circulació de vehicles, vianants i 
aparcaments de superfície, així com els seus espais de protecció, i que es grafia en els 
plànols d’ordenació. 
El seu règim urbanístic queda regulat per l’art. 73 i següents de la normativa urbanística del 
POUM vigents del municipi. 
 

Art. 22. Sistema d’espais lliures. Definició i regulació 

Comprèn aquells espais destinats a parcs i jardins públics, zones d’oci i expansió, en 
proporció adequada a les necessitats colꞏlectives que genera el propi sector, i la 
colꞏlectivitat general. 
El seu règim urbanístic queda regulat per l’art. 76 de la normativa urbanística del POUM 
vigents del municipi. 
Les espècies per revegetar els espais lliures, i en general els espais públics del sector, són 
les recollides al informe ambiental del POUM, i que s’enumeren a continuació. 

Arbres: roure martinenc (Quercus humilis), alzina (Quercus ilex), freixe de fulla gran 
(Fraxinus excelsior), Faig (Fagus sylvàtica), cirerer (Prunus avium), tell de fulla petita 
(Tilia cordata), tell de fulla gran (Tilia platyphyllos), pi roig (Pinus sylvestris), pi negre, 
vern (Alnus glutinosa), teix (Taxus bacatta), grèvol (Ilex aquifolium), avellaner (Corylus 
avellana), arç blanc (Crataegus monogyna), server i moixeres del país i els fruiters 
tradicionals de la zona. 
Arbusts: boix (Buxus sempervirens), Gódua (Sarathamnus scoparius), bruguerola 
(Calluna vulgaris), arç blanc (Crataegus monogyna), bàlec (Sarathammus purgens), 
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neret (Rhododendron ferruguineum), serpoll (Thymus serpyllum), server i moixeres del 
país, 

Tanmateix, es pot utilitzar de manera aïllada i com a singularitat alguna espècie arbòria 
ornamental, sempre que no sigui una espècie invasora.  
 

Art. 23. Sistema d’equipaments comunitaris. Definició i regulació. 

Comprèn aquells sòls destinats al sistema d’equipaments comunitaris públics, i que venen 
assenyalats en els plànols d’ordenació. 
El seu règim urbanístic queda regulat per l’art. 80 de la normativa urbanística del POUM 
vigent del municipi. 
 

Art. 24. Sistema de serveis tècnics. Definició i regulació. 

1. Comprèn   aquells   sòls   destinats   a   la  implantació de les instalꞏlacions necessàries 
per la infraestructura dels serveis tècnics d’electricitat, abastament d’aigües, gas, 
telecomunicacions i  sanejament, i que es troben grafiats en els plànols d'ordenació. 
2. Les construccions necessàries per a la instalꞏlació d’aquests serveis, s’adaptaran a les 
característiques dels edificis veïns, i s’integraran en la imatge de l’entorn a on s’ubiquin. Els 
espais lliures d’edificació que constitueixen el entorn d’aquests serveis, es consideraran i 
sistematitzaran com espais lliures verds. 
 
 
 

TÍTOL VI. REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES D’APROFITAMENT 
PRIVAT  

Art. 25. Tipus de Zones 

Les àrees d’aprofitament privat es qualifiquen en cinc zones residencials diferenciades en 
funció a la seva posició en relació al carrer i la seva edificabilitat. 
 Zona de cases agrupades – tipus a (clau 5a) 
 Zona de cases agrupades – tipus b (clau 5b) 
 Zona de cases agrupades preu concertat (clau 5-pc) 
 Zona d’habitatges protecció oficial - règim general (clau HPO) 
 

Art. 26. Zona de cases agrupades (clau 5) 

1. Definició: Comprèn l’àrea d'edificacions unifamiliars adossades en grups de 2 o 4 
habitatges, envoltats d'espai lliure destinat a jardí privat. 
D’acord amb les diferents situacions en relació al vial i l’edificabilitat de la parcelꞏla, es 
determinen dos subzones:. 
 Zona de cases agrupades-tipus a (clau 5a) 
 Zona de cases agrupades-tipus b (clau 5b) 
 
 

2. Condicions de l'edificació: 
 

2.1  Alineació i ocupació: 
Les edificacions es situaran dins el gàlib de l’edificació assenyalat en el plànol de 
zonificació, respectant una separació mínima de 1 m. a vial i de 3 m. als laterals de 
parcelꞏla. 
 

2.2  Altura reguladora màxima: 
L’alçada reguladora màxima (inclosa la coberta) es fixa en 7,00 m. (PB + 1PP) 
 

2.3  Condicions específiques de la Planta baixa. 
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L’alçada màxima a que es pot situar la planta baixa no superarà cap dels dos nivells que 
s’estableixen a continuació: 

a). El nivell del paviment de la planta baixa no superarà l’alçada de 1 metre per 
sobre del nivell natural del terreny 
b). L’altura reguladora màxima inclosa la coberta, mesurada en el centre de la 
façana, des de la vorera del carrer que limita la parcel.la pel nivell superior, no 
superarà 5,00 m. d’alçada. 

 

2.4 Edificabilitat: 
a)   Per a la subzona clau 5a, es fixa per a cada parcelꞏla una edificabilitat total 
resultant de multiplicar 129 m2 pel nombre d’habitatges de la parcelꞏla. 
b)  Per a la subzona clau 5b, es fixa per a cada parcelꞏla una edificabilitat total 
resultant de multiplicar 140 m2 pel nombre d’habitatges de la parcelꞏla. 

 

2.5 Vols: 
La volada màxima permesa és de 0,8 metres amb una llargada equivalent als 2/3 de la 
façana, se situaran dins el gàlib i respectaran les separacions mínimes. Les tribunes 
tindran les mateixes condicions de volada que els balcons. 
 

3. Densitat 
S’estableix una densitat màxima de dos habitatges per la parcelꞏla de 500 m2 i de quatre 
habitatges per la parcelꞏla de 900 m2. 
 
4. Condicions de parcelꞏlació: 
La parcelꞏlació ve fixada en el plànol de zonificació. 
En cas de modificació d’aquesta parcelꞏlació, la superfície mínima de les parcelꞏles per a 
dos habitatges és de 500 m2 amb un front de façana mínima a vial de 20 metres lineals, i 
de 900 m2 per a 4 habitatges amb 36 m. de façana mínima a vial. 
Les parcelꞏles corresponents a una agrupació de dos o més habitatges es podran subdividir 
en el moment d’efectuar l’escriptura d’obra nova, per a conformar parcelꞏles independents 
per a cada un dels habitatges resultants. 
 
5. Condicions d'ús: 
S'admet l’ús d’habitatge unifamiliar adossat o aïllat. 
 
 

Art. 27. Zona de cases agrupades-preu concertat (clau 5-pc) 

1. Definició: Comprèn l’àrea d'edificacions unifamiliars adossades en grups de 2 habitatges, 
destinats a habitatges de protecció pública de preu concertat. 
 
2. Condicions de l'edificació: 

2.1  Alineació i ocupació: 
Les edificacions es situaran dins el gàlib de l’edificació assenyalat en el plànol de 
zonificació, respectant una separació mínima de 1 m. a vial i de 3 m. als laterals de 
parcelꞏla. 
2.2  Altura reguladora màxima: 
L’alçada reguladora màxima (inclosa la coberta) es fixa en 7,00 m. (PB + 1PP) 
 

2.3  Condicions específiques de la Planta baixa. 
L’alçada màxima a que es pot situar la planta baixa no superarà cap dels dos nivells 
que s’estableixen a continuació: 

a). El nivell del paviment de la planta baixa no superarà l’alçada de 1,50 metres per 
sobre del nivell natural del terreny 
b). L’altura reguladora màxima inclosa la coberta, mesurada des de la vorera del 
carrer que limita la parcel.la pel nivell superior, no superarà 5,00 m. d’alçada. 
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2.4  Edificabilitat: 
Es fixa per a cada parcelꞏla una edificabilitat total resultant de multiplicar 126,25 m2 pel 
nombre d’habitatges de la parcelꞏla. 
 

2.5  Vols: 
La volada màxima permesa és de 0,8 metres amb una llargada equivalent als 2/3 de la 
façana, se situaran dins el gàlib i respectaran les separacions mínimes. Les tribunes 
tindran les mateixes condicions de volada que els balcons. 

 
3. Densitat 

S’estableix una densitat màxima de dos habitatges per la parcelꞏla de 500 m2  
 

4. Condicions de parcelꞏlació: La parcelꞏlació ve fixada en el plànol de zonificació. 
En cas de modificació d’aquesta parcelꞏlació, la superfície mínima de les parcelꞏles per a 
dos habitatges és de 500 m2 amb un front de façana mínima a vial de 20 metres lineals. 
Les parcelꞏles corresponents a una agrupació de dos o més habitatges es podran subdividir 
en el moment d’efectuar l’escriptura d’obra nova, per a conformar parcelꞏles independents 
per a cada un dels habitatges resultants 

 
5. Condicions d'ús: 
S'admet l’ús d’habitatge unifamiliar de protecció pública preu concertat.. 
 
 

Art. 28. Zona d’habitatges de protecció oficial (clau HPO) 

1. Definició: Comprèn els terrenys que el pla parcial reserva per a la construcció 
d'edificacions plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial de règim general. 
 
2. Condicions de l'edificació: 
 

2.1  Alineació i ocupació: 
Les edificacions es podran situar alineades a carrer o retranquejades respecta al 
mateix, respectant en tot cas, una separació mínima de 3 m. als laterals de parcelꞏla. 
 

2.2  Altura reguladora màxima: 
L’alçada reguladora màxima (inclosa la coberta) es fixa en 7,00 m. (PB + 1PP) 
 

2.3  Condicions específiques de la Planta baixa. 
L’alçada màxima a que es pot situar la planta baixa no superarà cap dels dos nivells 
que s’estableixen a continuació: 

a). El nivell del paviment de la planta baixa no superarà l’alçada de 1,50 metres per 
sobre del nivell natural del terreny 
b). L’altura reguladora màxima inclosa la coberta, mesurada des de la vorera del 
carrer que limita la parcel.la pel nivell superior, no superarà 5,00 m. d’alçada. 

 

2.4 Edificabilitat: 
Es fixa per a cada parcelꞏla una edificabilitat total resultant de 90,15 m2 pel nombre 
d’habitatges de la parcelꞏla. 
 

2.5  Vols: 
La volada màxima permesa és de 0,8 metres amb una llargada equivalent als 2/3 de la 
façana, se situaran dins el gàlib i respectaran les separacions mínimes. Les tribunes 
tindran les mateixes condicions de volada que els balcons. 

 
3. Densitat 

S’estableix una densitat màxima de vuit habitatges per cada parcelꞏla de 1.000 m2  
 

4. Condicions de parcelꞏlació: 
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La parcelꞏlació ve fixada en el plànol de zonificació. 
En cas de modificació d’aquesta parcelꞏlació, la superfície mínima de les parcelꞏles per a 
vuit habitatges és de 1.000 m2 amb un front de façana mínima a vial de 36 metres lineals. 
 
5. Condicions d'ús: 
S'admet l’ús d’habitatge plurifamiliar de protecció oficial. 
 
 
 

TÍTOL VII. PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 

Art. 29. Mesures adicional de protección ambiental 

D’acord amb les mesures correctores addicionals que proposa l’ISA del POUM per a tenir 
en compte en el planejament derivat, es regulen en els articles següents d’aquesta 
normativa unes determinacions addicionals per al desenvolupament del sector per tal 
d’assolir un nivell alt de protecció de les persones y de qualitat mediambiental. 
 

Art. 30. Xarxes de clavegueram i d’aigües pluvials 

El sistema de clavegueram serà separatiu. Per a les aigües pluvials, s’establirà una zona 
de drenatge reforçat per a compensar la creació de superfícies impermeables, i a on es 
recolliran les aigües de pluja excedents de la filtració natural.  
El sistema d’aigües negres es connectarà a la xarxa general, per a conduir a la depuradora 
municipal.  
Es prohibeix la utilització de materials de PVC i de fibrociment en les xarxes d'abastament, 
evacuació i sanejament d'aigües. 
 

Art. 31. Foment de l’estalvi i utilització eficient de l’aigua potable. 

Totes les noves edificacions, incorporaran mesures per a l’estalvi en el consum d’aigua així 
com per al reciclatge d’aigües grises de lavabos i dutxes, i la recollida separativa d’aigües 
negres i aigües de pluja, d’acord amb les determinacions del Decret 21/2006, de 14 de 
febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 

Art. 32. Estalvi i eficiència energètica 

Les noves edificacions s’ajustaran a criteris bioclimàtics, per a minimitzar la demanda 
energètica dels edificis, i racionalitzar al màxim l’eficiència dels serveis energètics. Amb 
caràcter general, en les edificacions seran d’aplicació els criteris d’ecoeficiència energètica, 
definits al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, el Codi Tècnic d’Edificació i altre legislació 
vigent en cada moment.  
En els vials i espais públics s’instalꞏlarà enllumenat de baix consum. 
 

Art. 33. Contenidors 

En el punt 1.15.8 de la memòria i en el plànol 17, s'indiquen els espais públics reservats per 
a la colꞏlocació de contenidors, per optimitzar la recollida selectiva i transport de residus. 
 

Art. 34. Contaminació acústica. 

El tancament de les edificacions s’adequarà al mapa de capacitat acústica del municipi a 
que fa referència la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i a les zones de sensibilitat acústica que aquest mapa defineix. 
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Art. 35. Contaminació lumínica. 

D’acord amb l’establert a la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, s’estableix pel sector un nivell general d'ilꞏluminació baix. Es 
preveuran en el projecte d’urbanització lluminàries de baixa alçada, alta eficiència 
energètica i baix consum, sens minva de la seguretat, evitant la intrusió lumínica en l’entorn 
domèstic i la contaminació lumínica en la visió del cel nocturn.  
La instalꞏlació incorporarà mecanismes automàtics d'accionament de l'enllumenat públic 
(cèlꞏlules fotoelèctriques, rellotges astronòmics, o altres) que facilitin l’eficiència i la 
minimització del consum. 
 

 
 
 

Esteve Corominas Noguera / arq.  
Pep Solà Morales /arq. 
Land Urbanisme i projectes SLP 
Molló, febrer 2019 
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA i FINANCERA.  
Aquesta avaluació té per objecte determinar la viabilitat econòmica de l'actuació, a partir 
d'establir el valor de repercussió de les obres d'urbanització sobre el m2 edificable dels 
habitatges, descomptant la part corresponent al 10% d’aprofitament urbanístic que 
correspon a l’Ajuntament i que serà de cessió lliure de càrregues d’urbanització. 
 
 El valor de les obres d'urbanització s'estableix a partir de l'estudi de les diferents partides 
d'obra d'acord amb les dades disponibles i conegudes a data d'avui, i amb una estimació 
de l’ordenació que acabarà desenvolupant el corresponent pla parcial. 
 
Aquesta avaluació té caràcter d’estudi previ i no vinculant. El càlcul precís dels costos, 
indemnitzacions i valors de finques es realitzaran en els corresponents projecte 
d’urbanització i de reparcelꞏlació. 
 
 
4.1.- Estimació del cost econòmic de les actuacions previstes 
 

El resum del pressupost dels costos d’urbanització i de gestió, és el següent: 
 
VALORACIÓ DE LES OBRES

CONCEPTE AMIDAMENT PREU UNITARI (€) TOTAL (€)

URBANITZACIO VIALS:
Moviment de terres (m2) 4.420,00 11,30 49.946,00
Sanejament (m) 1.044,00 67,40 70.365,60
Pavimentació (m2) 4.420,00 34,12 150.810,40
Enllumenat (m) 522,00 57,32 29.921,04
Aigua potable (m) 642,00 51,67 33.172,14
Electrificació (ut) 642,00 143,00 91.806,00
Telecomunicació  (m) 642,00 31,40 20.158,80
Gas (m) 642,00 27,72 17.796,24
Senyalització  (m2) 4.420,00 0,45 1.989,00
Antenes externes 50.000,00

ESPAIS LLIURES:
Moviments de terres 892,00 12,34 11.007,28
Paviments camins 892,00 23,12 20.623,04
Ajardinament  (m2) 9.165,00 3,52 32.260,80

TOTAL 579.856,34

CONTROL DE QUALITAT (1%) 5.798,56
SEGURETAT I SALUT (2%) 11.597,13

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 597.252,03
13% D.G.E. 77.642,76
6% B.I. 35.835,12

TOTAL PRESSUPOST 710.729,92
21% I.V.A. 149.253,28

PRESSUPOST CONTRACTE 859.983,20  
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22.600,00
17.900,00
5.000,00
8.800,00

                      Total 54.300,00
                      21% Iva. 11.403,00

TOTAL despeses de gestió 65.703,00

DESPESES DE GESTIÓ
Planejament urbanístic
P. Urbanització i Reparcel.lació
Inscripció registre
Direcció d'obres i gestió 

 
 
COSTOS TOTALS ESTIMATS: 710.729,92 + 54.300 = 765.029,92 € 
        21% Iva:   160.656,28 € 
        TOTAL     925.686,20 € 
 
 
4.2.- Viabilitat econòmica. 
 

Aquest valor dels costos d'urbanització i de gestió s'han de repartir sobre els m2 de sòl o 
de sostre nets. Atès que el 10% d’aprofitament de cessió està lliure de càrregues, es 
repercuteixen el costos sobre el 90% d’aprofitament privat. La repercussió en la tipologia de 
zona residencial unifamiliar aïllada, es dona en relació al sòl de la parcelꞏla i en relació al 
sostre, que és la referència majorment utilitzada en aquesta tipologia. 
 
 Sòl d’aprofitament privat estimat: 17.442,67 m2 
 
 Edificabilitat total:    7.211,87 m2  
 -10% cessió aprofitament:      721,18 m2  
  SOSTRE repercutible: 6.490,68 m2 sostre 
 
En conseqüència, la repercussió serà: 
 765.029,92 € / 17.442,67 m2sòl = 43,86 €/ m2 sòl 
 765.029,92 € / 6.490,68 m2sostre = 117,86 €/ m2 sostre 
 
Es considera que la repercussió dels costos d’execució del planejament proposat estimats 
són assumibles dins del mercat immobiliari local, atès el valor i posició de les finques 
resultants. 
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5. INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
5.1. Criteris i objectius  
Aquest apartat es redacta en compliment de l'article 66.d del TRLU, que en relació a la 
documentació que han de contenir els plans d’ordenació urbanística municipal, estableix en 
l’apartat d: 

"... un iinforme de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la 
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l’impacte 
de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris." 
 

Els objectius d’aquest document són: 
 Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius:  

El desenvolupament d’aquest Pla parcial urbanístic no altera l'equilibri socioeconòmic 
previst al POUM pel que fa a la suficiència dels usos productius en relació al sostre 
residencial, ja que manté els mateixos usos i densitats previstos en el mateix. Per 
tant, no s’escau una justificació específica. 

 Avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions: 

Per l’avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions, es considera la 
relació entre les aportacions impositives de les edificacions resultants i les despeses 
de manteniment de les infraestructures i de la implantació i prestació dels serveis 
necessaris.  

En l'apartat següent i en compliment de l'article esmentat es fa una valoració dels 
nivells mínims d'IBI necessaris per a garantir la sostenibilitat de l'actuació. 

 
5.2.  Impacte en les finances públiques del desenvolupament del Pla Parcial. 

2.a Ingressos i despeses: 
 

Les despeses del sector les podem agrupar en els següents apartats: 

 Manteniment de serveis, vialitat i espais lliures (incloent l'enllumenat públic, 
neteja i vigilància). 

Els ingressos associats al sector són els següents: 

 Cessió d’aprofitament urbanístic 

 Impost sobre construccions i obres (ICIO). 

 Impost sobre bens immobles (IBI) 

 Impost d’activitats econòmiques (IAE) 

Per tal d'avaluar l'impacte de l'actuació en les finances públiques hem partit dels 
següents supòsits: 

 La cessió d’aprofitament urbanístic, que s’obté lliure de càrregues 
d’urbanització, s’incorporarà al patrimoni de sòl i habitatge. 

 La urbanització dels sòls d’espais lliures i vialitat inclosos en l’àmbit s’imputa 
íntegrament als propietaris de l’aprofitament privat del polígon. 
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 Finalment el manteniment d’infraestructures, serveis i espais lliures haurà 
d’ésser suportat per l'IBI que generi la pròpia actuació.  

 
2.b. Ingressos extraordinaris generats pel desenvolupament del Pla Parcial 
El desenvolupament del Pla parcial comportarà la cessió del sol corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del polígon. Aquest equival al sòl necessari per poder edificar 
721,187 m2 de sostre que atenent al valor mig unitari de repercussió de venda que 
s’estima en 420 €/m2 sostre (urbanitzat) en resulta un valor total estimat de 302.898,54 €.  
 
2.c. Despeses de manteniment: 
Per avaluar la sostenibilitat econòmica del manteniment a efectes de l’IBI és té en compte 
la totalitat de les infraestructures en relació a la totalitat del sostre edificable. Per avaluar el 
cost de manteniment mig s’ha considerat una despesa de 0,50 €/m² any per neteja i 
manteniment de zones verdes boscoses i de 2 €/m²  per manteniment del viari i enllumenat 
públic (valor mitjà de viari atès que està en una zona poc transitada i que serà, 
previsiblement, d’ús quasi exclusiu de veïns). 
 
En el quadre següent es resumeixen els costos anuals previstos: 
 
 
 
Costos manteniment previstos 

Sistema

Vialitat 5.366,98 m2 2 €/m2 10.733,96 €/any

Espais lliures 9.056,77 m2 0,5 €/m2 4.528,39 €/any

TOTALS 14.423,75 15.262,35

Cost manteniment   ParcialAmidament 

 
 
El cost total previst de manteniment es de 17.979,38 €/any, que si es reparteix entre els m2 
totals del solars i del sostre total, comportarà unes repercussions unitàries de: 
 
 15.262,35 € / 17.442,67 m2 sòl = 0,87 €/m2 sòl  
 
Aquest cost de manteniment implica una repercussió mitjana de 0,87 €/m², per m² de sòl de 
parcelꞏla i any  
 
2.d Avaluació impacte sobre l’IBI  
A continuació es calcula el nivell mínim d'IBI necessari per afrontar el manteniment de les 
infraestructures i serveis. El valor probable de la parcelꞏla edificada s’ha estimat en base a 
la mostra de les existents a l’entorn immeditat amb qualificació similar. 
 

parcel.la 83,5 €/m2 sòl

Repercusió edificada parcel.la 383,5 €/m2 sòl

0,66%

0,55 €/m2 sòl

2,53 €/m2 sòl

mitjà    vcad

Tipus fiscals

Quota urbanitzada

Quota edificada

ordenances

parcel.la

mitjana

Repercusió urbanitzada vcad

 
 
De les repercussions calculades i d’acord amb el supòsit anterior, es desprèn que les 
quotes d’IBI seran de 0,55 €/m² de sòl pels solars sense edificar, que un cop edificats 
passarà a uns 2,53 €/m2 de sòl. 
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0,87 €/m2 sòl

34,38%

Repercusió costos manteniment

% sobre el IBI  
 
Els costos de manteniment representen un 34,38% de la quota de l’IBI de les parcelꞏles 
edificades, percentatge que està entre el 30 i el 40% de l’IBI que s’estableixen com a valors 
de referència, pel manteniment de les infraestructures i serveis. Es constata doncs, que 
s’assoleix l’equilibri. 

 
2.e Conclusions  

 El desenvolupament del Pla parcial no altera l'equilibri socioeconòmic previst 
al POUM pel que fa a la suficiència dels usos productius en relació al sostre 
residencial. 

 El balanç econòmic dels ingressos per cessió del 10% de l’aprofitament 
urbanístic és favorable per la hisenda municipal.  

 Els costos de manteniment de les infraestructures i espais lliures poden ser 
suportats per l’IBI que genera el sector.  

 Per tant, es conclou que l’actuació, tindrà un impacte positiu sobre les 
finances de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
Esteve Corominas Noguera / arq.  
Pep Solà Morales /arq. 
Land Urbanisme i projectes SLP - Molló, febrer 2019 
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6.  SISTEMA D'ACTUACIÓ.  COMPROMISOS, GARANTIES i PLA 
D'ETAPES 
 
 
6.1. SISTEMA D’ACTUACIÓ 

El sistema d’actuació previst per desenvolupar el sector serà el de REPARCEL.LACIÓ 
modalitat de COMPENSACIO BÀSICA. 
Els propietaris tenen l’obligació de pagar les despeses d’urbanització.  
 
 
6.2. ESPECIFICITATS PER ALS PLANS PARCIALS D’INICIATIVA PRIVADA 

D'acord amb el que estableix l'article 102.1 del TRLU, els plans urbanístics derivats 
d’iniciativa privada, han d’incorporar la documentació específica referida als següents 
apartats: 

a). L'estructura de la propietat del sòl afectat: 
b). La viabilitat econòmica de la promoció: 
c). Els compromisos que s'adquireixen. 
d). Les garanties de compliment de les obligacions contretes 

 
a). L'estructura de la propietat del sòl afectat: 
El detall de !'estructura de la propietat i els percentatges de participació es detallen en 
l'apartat 6 de la memòria. 
b). La viabilitat econòmica de la promoció: 
La justificació de la viabilitat de la promoció es detalla en l'avaluació econòmica i financera 
que conforma el capítol 3 d’aquesta memòria. 
Amb l’observació d'aquet estudi resulta que les repeses generades per promoció es troben 
dins els marges comercials hab1tuals que remeten garantir la viabilitat de la proposta. 
 
 
6.3. COMPROMISOS QUE S'ADQUIREIXEN 
 

Els deures dels propietaris de sòl urbanitzable delimitat es troben recollits en els articles 44 
i 45 del TRLU i 42 del RLU el detall dels quals es transcriu a continuació: 

•  Repartir equitativarnent els beneficis í les carregues derivats del planejament 
urbanístic. 
•  Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, tot el sol reservat pel 
planejament urbanístic per als sistemes urbanístics locals de titularitat pública inclòs en 
l’àmbit d'actuació urbanística en que siguin compresos els terrenys. 
•  Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, el sòl necessari per a l'execució 
deis sistemes urbanístics generals de titularitat pública que el planejament urbanístic 
general inclou en l’àmbit d'actuació urbanística en què siguin compresos els terrenys i el 
sol per a les infraestructures de connexió amb els sistemes generals exteriors a 
l'actuació, quan aquest sòl no sigui ja de titularitat pública. 
•  Cedir a l'ajuntament, de manera obligatòria i gratuïta, dins el sector de sòl urbanitzable 
en que siguin compresos els terrenys, el sol necessari per a edificar el sostre 
corresponent alꞏ10% de l’aprofitament urbanístic del sector. 
•  Costejar i, si escau, executar la urbanització, sens perjudici del dret a rescabalar-se de 
les despeses d'instalꞏlació de les xarxes d'abastament d'aigua, de subministrament 
d'energia eléctrica, de distribució de gas, si s’escau. i de la infraestructura de connexió a 
les xarxes de telecomunicacions, a càrrec de les empreses submistradores en la part 
que. segons la reglamentació especifica d'aquests serveis, no hagi d'anar a càrrec dels 
usuaris. 
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• Costejar i si escau, executar les infraestructures de connexió amb els sistemes 
urbanístics generals exteriors a l'actuació urbanística í les obres per a l’ampliació o el 
reforçament d'aquests sistemes que siguin necessàries com a conseqüència de la 
magnitud de la dita actuació, d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic 
general, incloent-hi, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial, l'obligació de 
participar en els costos d'implantació de les infraestructures de transport públic que 
siguin necessàries perqué la connectivitat del sector sigui l'adequada. 
•  Edificar els solars en els terminis i les condicions establerts pel planejament urbanístic. 
• Executar en els terminis establerts pel planejament urbanístic la construcc1ó de 
l'habitatge protegit que eventualment els correspongui. 
• Conservar les obres d'urbanització, agrupats legalment com a junta de conservació, en 
els supòsits en què s'hagi assumit voluntàriament aquesta obligació o bé ho imposin 
justificadament el pla d'ordenació urbanística municipal o el programa d'actuació 
urbanística municipal, vinculant-la objectivament a la manca de consolidació del sòl o a 
la insuficiència de la urbanització. 

 
 
6.4  GARANTIES DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRETES. 
Aquestes garanties es concreten amb el dipòsit de les quantitats econòmiques previstes en 
l'article 107.3 del TRLU, d’acord amb el qual, s’estableix la constitució de la garantia per 
import del 12% del valor de les obres d’urbanització, com a condició d’eficàcia de 
l'executivitat dels plans urbanístics derivats i condició prèvia per a la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva. 
 
El termini per a la const1tució de la garantía és tres mesos des de la notificació de l'acord 
d'aprovació definitiva, i es prorroga per la meitat del terminí si la persona promotora ho 
solꞏlicita abans que aquest no fineixi.  
 
 
6.5  JUSTIFICACIÓ DE LA SUFICIÈNCIA DE RECURSOS 
La suficiència de recursos de la promoció queda garantida pel domini de les propietats on 
es preveu el desplegament del sector, i al que s’afegeix també la disponibilitat de recursos 
propis pel finançament econòmic necessari per escometre les obres del sector, sense 
perjudici d'altres fonts de finançament assimilables. 
 
 
6.6  PLA D’ETAPES 
D’acord amb les previsions del POUM, es fixa una sola etapa de sis anys pel 
desenvolupament d’aquest sector SUD 1 Can Julià 
 
Els projectes d’urbanització i de reparcelꞏlació es redactaran en el termini de dos anys des 
de l’aprovació definitiva d’aquest Pla Parcial urbanístic. 
Les obres d’urbanització, s’executaran amb un termini màxim de 4 anys des de l’aprovació 
definitiva del projecte d’urbanització. 
 
 

 
 
Esteve Corominas Noguera / arq.  
Pep Solà Morales /arq. 
Land Urbanisme i projectes SLP 
Molló, febrer 2019 
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ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA 
PARCIAL URBANÍSTIC  SUD 1 “CAN JULIÀ” -  MOLLÓ 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El present estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP) del Pla Parcial urbanístic Sector 
SUD 1 - Can Julià de Molló, té la finalitat de diagnosticar el impacte paisatgístic potencial 
que pot comportar el desenvolupament del sector, valorant i proposant les mesures que es 
considerin més adequades per a minimitzar l’impacte i aconseguir una correcte integració 
en el paisatge de l’entorn.  
 
Elaborat segons la guia metodològica del EIIP proporcionada per la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya està encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge 
de l’execució de la proposta i exposar els criteris adoptats per a la seva integració 
paisatgística. L’objectiu final és valorar i justificar que els criteris i les mesures previstes són 
adequades i suficients per a garantir una correcta integració de les actuacions en el 
paisatge circumdant. 
 
 

2. PLANEJAMENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

2.1  Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines. Unitat de paisatge de la 
Vall de Camprodon 
 

Paisatge a escala territorial: El municipi de Molló, està incorporat en el Catàleg de paisatge 
de les Comarques Gironines, dins l’ unitat de paisatge de la Vall de Camprodon. 
Tot i que l’escala de treball del Catàleg no permet la transcripció de les seves directius a 
l’escala del projecte, s’assenyalen a continuació les directrius i criteris fixats en l’esmentat 
catàleg i que poden tenir més referència a l’ordenació urbanística.  
 

- Mantenir la compacitat dels nuclis urbans i evitar-ne la dispersió o l’aparició d’elements 
no concordants amb les alçàries i tipologies pròpies de cada nucli urbà. En aquest sentit, 
cal evitar el creixement dispers dels nuclis urbans de Camprodon, Molló, Llanars, 
Vilallonga de Ter i Setcases, i millorar-ne la qualitat estètica dels accessos i perifèries 
residencials i industrials. 
- Afavorir unes límits clars i de qualitat entre els espais urbans i els espais oberts de les 
perifèries, evitant la ubicació d’activitats o instalꞏlacions no aptes en sòl agrícola per tal 
de preservar-ne la qualitat. 
- Evitar que el desenvolupament urbà, tant de rehabilitació com d’obra nova, desfiguri les 
fites paisatgístiques dels nuclis del patró d’assentaments de muntanya pirinenca 
(Espinavell, Molló, la Roca, Abella, Setcases i Tregurà), amb construccions, 
infraestructures, i en general, amb barreres visuals que impedeixin o dificultin 
considerablement la percepció de les imatges més interessants, per causa de la seva 
dimensió, forma o color. 
- Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb 
vehicles, en què la percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent.  
Aquesta xarxa, que comprèn miradors i camins existents, i d’altres a consolidar, hauria 
de rebre, allà on correspongui, les actuacions necessàries de condicionament, 
senyalització, manteniment i difusió per tal de potenciar la percepció dels valors del 
paisatge i el coneixement del territori.  
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         Vista del paisatge de muntanya de l’entorn de Molló 

 

2.2. Previsions del planejament municipal 

El Paisatge a escala local:  Els criteris paisatgístics inclosos dins el POUM de Molló per 
aquest sector SUD 1, són: 

 
Article 49 (modificat). Sector de sòl urbanitzable delimitat ''Can Julia". 
............. 
3.5  Determinacions fonamentals de l'ordenació: 
- L’esquema d’ordenació, amb l'emplaçament del sistema urbanístic d'espais lliures i 
zones verdes en la part alta del turó i que estructuren el sector, té caràcter vinculant tal 
com es grafia en el corresponent plànol normatiu d'ordenació. El pla parcial podrà 
ajustar aquesta ordenació sempre que mantingui aquest criteri d’emplaçament dels 
espais lliures. 
- La construcció es dura a terme per conjunts unitaris. L'ordenació haurà de preveure 
unes unitats mínimes d'edificació per tal de garantir una imatge unitària dels grups 
d'habitatges. 
- El Pla Parcial haurà d'incorporar un estudi paisatgístic que analitzi justifiqui 
l'adaptació topogràfica dels models tipològics proposats. 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DEL PAISATGE PREVI 

3.1. Descripció del territori on s’ubica 
 

El terme municipals de Molló esta situat a la comarca del Ripollès, amb una extensió de 
43,09 km2, delimita al Nord amb les comarques del Vallespir i el Conflent; al Sud i a l’Est 
amb el municipi de Camprodon, i a l’Oest amb el de Llanars i Setcases.   
La població del municipi de Molló tradicionalment ha estat molt dispersa. Tot i que el nucli 
urbà de Molló concentra la major part de la població, altres nuclis d’habitatges es troben 
dispersos per la part baixa del terme. Aquesta dispersió que es relaciona amb l’activitat 
agrícola que tradicionalment s’han vingut desenvolupant en les petites valls, també prové 
de l’adaptació d’un municipi morfològicament molt accidentat i amb una xarxa hidrogràfica 
molt determinant. 
 



Estudi d’impacte i integració paisatgística del pla parcial urbanístic  sud 1 “Can Julià”- Molló 
 

LAND Urbanisme i Projectes SLP    febrer 2018 5

Els nuclis de població s’han situat en les parts altes de turons o en els vessants de 
contraforts muntanyosos, sempre mantenint una certa distància amb les lleres dels cursos 
d’aigua. La principal característica d’aquests nuclis és el pendent força elevat que 
presenten, tot i que moltes de les edificacions s’adapten a les corbes de nivell per a facilitar 
la construcció. 
 

 
 

     Ortofoto. El nucli urbà sobre el turó de Molló. 
 

El nucli més important, el nucli urbà de Molló segueix també aquesta pauta de conformació 
i es situa en la carena del contrafort entre el torrent de la Font Vella i el Ritort. 
L’accés al nucli de Molló, és per la carretera C-38, la carretera de Coll d’Ares, que travessa 
el terme i continua vers el Nord i s'endinsa pel Coll d'Ares, en direcció a França.  
 
L’àmbit de l’actuació definit com a “Sector de sòl urbanitzable delimitat SUD 1 “Can Julià” 
se situa al costat sud del nucli urbà actual, com a expansió del “poble” de Molló. L’accés a 
aquest sector, és a través del nucli urbà actual, i els nous vials del sector seran continuació 
de la trama viaria actual.  
 

3.2  Descripció de l’àmbit del sector  

L’àmbit del sector compren els terrenys situats al sud del nucli urbà, a continuació de la 
pista poliesportiva en direcció a la Masia de Can Julia, els paratges de Can Sola i els 
Quintanars de la Ginestera. La seva superfície és de 33.543,60 m2 
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Afecta un espai de pastures actualment abandonat, que se situa entre el nucli urbà actual i 
el final del turó de Molló, a on s’assenta aquest nucli urbà i que conforma un petit tossal o 
mirador natural amb una àmplia visió sobre el paisatge circumdant. 
Degut al seu emplaçament amb continuïtat al nucli urbà actual, s’ha considerat com una 
prolongació d’aquest àmbit urbà existent, en forma d'urbanització residencial lax, factor que 
propicia que el sector de creixement continuí per aquí. 
 

 
 

           Àmbit del sector SUD 1 Can Julià 
 
La vegetació existent es basa en matollars sense cap ús, junt amb prats i herbassars. La 
petita zona boscosa que incloïa el POUM dins d’aquest sector, ha estat exclosa de l’àmbit 
del sector en la Modificació puntual. 
 
 

4  ANÀLISI DE LA VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

4.1  Factors de visibilitat 
 

Pel que fa a la visibilitat d’aquest nou sector, que es situa amb continuïtat al nucli urbà 
actual, tindrà al igual que aquest, únicament visibilitat a partir de les visuals llunyanes.  
L’eix principal de visualització es la carretera de Coll d’Ares, d’accés també al nucli urbà. 
 
Donada la configuració morfològica del turó de Molló, de cota més alta que els terrenys 
circumdants, i amb una carena longitudinal molt marcada en sentit nord-sud sobre el que 
s’assenta el nucli urbà, fa que la conca visual faciliti únicament la visió d’aquest nucli urbà a 
partir de visuals molt llunyanes, amb dos façanes principals a l’est i a l’oest.  
 
El nucli urbà no té pràcticament percepció de les seves façanes sud i nord. En el primer 
cas, el propi turó de Molló no permet la visió del nucli urbà des de l’eix visual principal que 
es la carretera de Coll d’Ares, I pel que respecta a la façana nord, la configuració del nucli 
en sentit nord-sud i en la cota més elevada, impedeix una visualització del nucli mes enllà 
de les primeres edificacions. 
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Aquesta visualització del nucli urbà permet identificar una línia de cel, conformada per 
l’església de Sant Sebastià com a referent mes sobresortint, l’Ajuntament, l’hotel i part del 
nucli antic, i a la falda adossada a la muntanya els dos carrers edificats a la banda est, i les 
edificacions de la baixada o carrer de les Marrades a la banda oest. 
 
La conca visual resultant amb el desenvolupament del sector serà similar a la del nucli urbà 
actual, en la visió de les façanes est i oest del nucli urbà, de la que únicament canviarà el 
percentatge de visualització, i que no afectarà la línia de cel al ocupar únicament la falda 
del turó. 
És a dir, amb el creixement la zona urbana es veurà des dels mateixos llocs del nucli urbà, 
però el fragment visible del nucli urbà, des de cadascun d'aquests llocs serà quelcom més 
gran, i sempre des de perspectives llunyanes. 
 
 
4.2 Límit Sud 
 

El sector no serà visible pràcticament des de la façana sud. Com s’ha dit la pròpia 
configuració del turó a on s’assenta el nucli urbà i el nou sector, fa que en els recorreguts 
d’aproximació des del sud, es a dir des de la carretera de Coll d’Ares d’accés al poble, no 
es pugui visualitzar el nucli urbà, que queda amagat darrera el petit tossal o mirador natural 
sobreelevat amb que s’acaba la carena a la banda sud. 
 
La carretera de Coll d’Ares que està a una cota més baixa i va ascendint cap al nucli urbà 
de Molló, es configura com a principal i pràcticament únic eix visual de proximitat, ja que el 
nucli urbà s’assenta sobre un dels turons que configuren aquest paisatge de muntanya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La morfologia del turó de Molló impedeix la visió del sector des del sud. 
 
La imatge des de aquesta carretera, permet únicament visualitzar la falda inferior del turó, 
sense possibilitat de visualitzar l’àmbit del sector.  

 
 

4.3  Límit Est 
 

Tot i que la part més important del sector es situa al costat est de l’àmbit, la configuració 
del nucli urbà de Molló assentat sobre un dels turons més elevats d’aquest paisatge de 
muntanya, no permet tampoc la visualització de l’àmbit del sector, des de la carretera i 
camins d’accés. 
L’eix de visualització i aproximació continua essent la carretera de Coll d’Ares situada a una 
cota més baixa, i que permet en aquest cas visualitzar únicament les cases situades a la 
cota inferior del nucli urbà.  
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La conformació de les pendents del turó sobre el que s’assenta el poble, no permet 
visualitzar les edificacions del nucli antic assentades sobre la carena del turó, ni tampoc 
l’àmbit del sector que es situa a continuació, en aquesta part alta del turó de Molló.   
 

 
 

Vista des de la carretera de Coll d’Ares. Tampoc es visible el sector des de l’est. 
El sector es situa per damunt de la part visible del turó de Molló. 
 
 

 
 

Visó mes llunyana, de del camí de l’EDAR. El sector es situa per damunt de la part visible del turó de Molló 
 
 
4.4  Límit Oest 
 

La visió més propera de la façana oest, s’hauria de es produir des de Can Gassiot, situat a 
l’altra costat del torrent i el Clot de la Font, i a una cota més baixa, en un turó endarrerit 
respecta al turó de Molló que sobresurt situant-se més al sud que Can Gassiot. 
Altre cop la configuració d’aquest paisatge de turons de muntanya, sobre els que domina 
per la seva alçada i prominència el turó de Molló, sobre el que s’assenta el poble, fa que no 
sigui possible la visualització propera de l’àmbit del sector, que resta amagat darrera la 
pròpia configuració de l’àrea urbana actual.    

 
 

4.5  Límit Nord 
 

L’àmbit del sector llinda al nord amb el nucli urbà actual, amb continuïtat urbana amb els 
carrers ja existents de Mossèn Joan Giraumè i de Solà Morales al costat est i carrer de les 
Marrades al costat oest, i no te per tant perspectives visuals independents o façanes que 
no siguin del propi nucli urbà. 
 
 
4.6  Conca Visual 
 

La conca visual tal com usualment la concebem, des dels eixos visuals principals i des de 
les perspectives properes, es en aquest cas inexistent, ja que l’àmbit del sector es situa al 
cim del turó de Molló amb continuïtat amb el nucli urbà actual, que ocupa el turó més 
sobreelevat del seu entorn i al que els eixos visuals que es creen a partir de la carretera i 
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camins d’accés, que estan sempre a una cota inferior, no ofereixen visibilitat fins que 
s’arriba a les primeres cases del propi nucli urbà.  
 
Cal dons en aquest cas singular, considerar la conca visual des de la perspectiva de la 
visió des del cel, per a obtenir les imatges del conjunt, i des del propi àmbit per a les 
perspectives immediates, per a la valoració de les visuals resultants i la integració 
paisatgística d’aquesta intervenció urbanística en el seu entorn. 

 

5. COMPONENTS I VALORS DEL PAISATGE 

5.1  Elements 
 

Àrea de relleu suau en la part alta de carena, amb pastures o camps de farratges i parts 
d’erm amb matolls, travessat per un camí de poc ús. 
Sobresurt en el límit sud d’aquest àmbit, un petit tossal sobreelevat o mirador natural, que 
conforma un element singular i rellevant en aquest indret que s’aixeca sobre l’entorn, amb 
esplèndides vistes sobre el paisatge muntanyós del municipi. 
 
A costat i costat d’aquesta carena de suaus pendents, les faldes del turó de Molló, a est i 
oest baixen amb pendents superiors conformant terrenys erms de pastura i en alguna part 
de matollars, que remarquen els marges o els canvis de pendent del terreny. 
 
 
5.2  Aspectes formals. 
 

El terreny de carener, amb les seves suaus ondulacions, suggereix una  catifa de pastura 
de color verd més o menys intens segons la estació de l’any, i de la que sobresurt aquest 
mirador natural, amb una base de matollar que l’encercla en la part baixa, i un arbrat situat 
a la part posterior que n’assenyala el recorregut del camí d’arribada. 
 
 
5.3  Aspectes estructurals. 
 

Tot el sector, té una estructura unitària com a final del carener del turó de Molló, on 
s’assenta el nucli urbà principal del municipi, amb unes vessants a l’est i oest de terrenys 
de prats de dall o de pastura, amb l’aparició d’alguns matolls que remarquen els margues 
dels canvis de pendent, i alguns arbres solts. 

 
5.4  Valors del Paisatge. 
 

El paisatge actual respon a un patró de vessant de pastures sobre un relleu suau en la part 
alta de carena, que es desplega amb pendent més pronunciada a les seves faldes. 
La seva qualitat paisatgística respon a un patró unitari de prats de pastures i matolls que es 
disposen en front de l’edificació del nucli urbà, que cobreix la carena i la part mes alta de 
les seves faldes a est i oest. 
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Vista des del mirador cap al nord i l’àrea urbana 
 
 
 

 
 

Vista des del mirador cap al sud 
 

 

6.  VISIÓ INTEGRAL DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ  

6.1  Anàlisi d’alternatives 

L’anàlisi d’alternatives s’ha realitzat en el document de “modificació del POUM en l’àmbit 
del SUD 1”, i que ha comportat un ajust dels límits d’aquest sector, per poder adaptar millor 
l’ordenació a la morfologia i característiques del terreny. 
El POUM va delimitar el sector “SUD 1 Can Julià”, amb continuïtat amb l’àrea urbana del 
municipi, però amb un límit sud rectilini que no es corresponia amb la topografia ni amb cap 
element o fita reconeixible del terreny. 
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Ortofoto. Superposició dels dos àmbits. En groc l’àmbit inicial del POUM,  
en taronja l’àmbit modificat 

 
Els estudis previs pel desenvolupament d’aquest sector, amb els esquemes d’ordenació 
realitzats en la modificació, van posar de relleu, l’interès que pot tenir per al municipi, el 
disposar com a espai lliure públic els terrenys de la carena o part sobresurtin del turó que 
finalitza amb un mirador natural lleugerament sobre elevat, que actualment ja s’utilitza 
durant la festa major en el campionat de tir al plat, i que facilitaria un recorregut per a 
vianants des del carrer de Sant Sebastià, passant per la zona esportiva, i fins aquest 
mirador natural en el límit sud del turó. 
 
La modificació d’aquest límit sud, ha facilitat el retorn de la vialitat i l’enllaç dels carrers de 
Mossèn Joan Giramé amb el carrer Solà Morales en la banda est del sector, la part de 
menor pendent i més apte per aquesta funció.  
Per contra aquest canvi de límits, redueix l’ocupació en la falda oest, que té una elevada 
pendent i està fortament arbrada. La modificació ha exclòs del sector la part boscosa, 
ocupant únicament en aquesta falda el prat colindant amb l’àrea urbana, a continuació del 
PAU 1, i deixant també sense efecte la previsió de  l’obertura del nou carrer de 
circumvalꞏlació que indica el POUM, per connectar ambdós costats del turó pel sud del 
mirador, i que comportaria un tall en un terreny d’elevada pendent, amb importants 
desmunts i talussos que sens dubta, comportarien un fort impacte ambiental i visual des de 
la carretera d’accés al poble, carretera de Coll d’Ares. 
 
La modificació finalment, ha facilitat disposar l’edificació a les faldes est i oest del turó, 
preservant la línia de cel del “poble” i reduint el impacte visual del sector sobre la imatge de 
l’actual àrea urbana, al fer-la no visible des dels eixos visuals d’accés al nucli urbà, que 
d’altra manera apareixeria alterada en la façana sud del municipi. 
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Adaptació de l’ordenació a la topografía del lloc 
 
 

6.2  Encaix del Pla i visió global de l’ordenació del sector  

El sector és discontinuo i format per dos àmbits colindants a l’àrea urbana actual. L’àmbit 
est, està situat a continuació dels carrers inacabats de Mossèn Joan Giramé i carrer de 
Solà Morales, als qui donarà continuïtat urbana. L’àmbit oest es situa a continuació del 
polígon d’actuació PAU 1, i del carrer de les Marrades.  
 
El nucli urbà actual, ocupa la part alta del turó de Molló i s’estén sobre el carener i la falda 
lateral de pendent més suau. Els dos àmbits del sector “SUD 1 - Can Julià”, es situen a 
continuació d’aquest nucli urbà i permetran completar la trama urbana fins al límit sud del 
turó de Molló, que conforma un petit tossal sobreelevat o mirador natural que s’aixeca 
sobre l’entorn, amb esplèndides vistes sobre el paisatge muntanyós del municipi. 
 
L’ordenació s’efectua partint d’aquest criteri de reservar els terrenys de la part alta com a 
espais lliures públics, conformant uns recorreguts per a vianants al llarg de la part alta del 
nucli urbà, i que permet enllaçar des de l’església de Sant Sebastià i l’Ajuntament, amb 
l’hotel Calitxó i la zona esportiva, i fins aquests terrenys de la carena o part sobresurtin del 
turó que finalitza en el límit sud amb aquest mirador natural lleugerament sobre elevat. 
A partir d’aquesta reserva d’espais lliures i passeigs urbans, es disposa l’edificació a les 
faldes laterals d’aquest carener completant i acabant la trama urbana ja existent. 

 
 
 
6.2.1  Vialitat 
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En l’àmbit est, es disposa la vialitat per donar continuïtat i acabament als carrers de 
Mossèn Joan Giramé i carrer Solà Morales, que s’acaben enllaçant en els dos extrems del 
mateix. La traça dels carrers es disposa sensiblement perpendicular a la pendent del 
terreny, el que comporta que tinguin una pendent molt suau i permet una millor adaptació 
de l’edificació a la morfologia del terreny. Es disposen també recorreguts per a vianants per 
a facilitar l’accés als espais lliures i equipament situats a la part alta o carena del turó de 
Molló. 
En l’àmbit oest es disposa la vialitat per a donar continuïtat al polígon d’actuació PAU-1 i al 
carrer de Les Marrades, amb una traça sensiblement planera i adaptada al terreny. Aquest 
carrer que actuaria com a vial principal d’accés a l’edificació prevista en aquest petit àmbit, 
s’enllaçaria en el cul de sac final, amb un carrer de secció més reduïda i calçada única amb 
el carrer de Sant Sebastià, per a donar un enllaç per a vianants i que seria d’accés 
secundari per a vehicles donada la seva pendent.  
Aquest carrer tindria una pendent del 7,5%, i donada la seva funcionalitat secundària, 
tindria calçada única i una secció més reduïda per limitar els moviments de terres, els murs 
de contenció i el seu impacte visual i paisatgístic sobre l’entorn.  
 
6.2.2  Espais lliures i Equipaments  

Com ja s’ha esmentat, els espais lliures i equipaments es disposen a la part més elevada 
dels terrenys per a conformar un parc i un mirador de carena, i donar continuïtat a uns 
recorreguts o  passejos per a vianants que des de el nucli urbà actual permeti enllaçar des 
de l’església de Sant Sebastià i l’Ajuntament, amb aquest mirador natural lleugerament 
sobre elevat a l’extrem sud del turó de Molló. 
L’àrea d’equipaments es situa al costat dels espais lliures, per a completar aquest àmbit 
públic i facilitar la funcionalitat de tot aquest conjunt. 
En aquests espais lliures es preveu mantenir la tipologia de prat o pastura, incorporant uns 
camins de passeig que arriben i encerclen el mirador de carena. L’arbrat es disposaria 
reforçant els recorreguts de base, amb especies pròpies del lloc, tal com determina la 
normativa del pla parcial. 
 

6.2.3  Zones residencials d’aprofitament privat 

Les zones residencials d’aprofitament privat es situen a ambdues bandes de la falda del 
turó, a est i oest del mateix.  
L’àmbit de major dimensió situat a la banda est, es disposa a partir del acabament dels dos 
carrers Mossèn Joan Giramé i carrer Solà Morales, amb 40 habitatges unifamiliars 
adossats, amb agrupacions de dos i quatres habitatges. 
A l’àmbit del costat oest i a continuació del PAU 1 i carrer de les Marrades, es situen a la 
banda de dalt del camí quatre habitatges unifamiliars adossats dos a dos, i al costat de baix 
es situen dos edificis plurifamiliars de planta baixa i pis amb 8 habitatges cada un.  
La disposició de tots aquests habitatges s’ha conformat per facilitar el seu accés des del 
carrer i la seva millor adaptació a la pendent natural dels terrenys.   
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7. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

7.1. Criteris i mesures d’integració 

7.1.1. Preventives 
a) Es reserva la part alta de la carena del turó per a espais lliures, mentre que s’emplacen 
les edificacions separades del carener i se situen a la falda del turó amb el teló de fons del 
mateix i fora de la visual de la línia de cel, amb el que s’aconsegueix una conca visual real 
molt reduïda, només visible des del propi àmbit. 
 
b)  S’elimina de l’àmbit inicialment delimitat pel POUM, la part boscosa o d’arbrat més 
important, situada a la banda oest, minimitzar l’afectació del arbrat existents, que queda en 
la seva major part inclòs dins els espais lliures o exclòs de l’àmbit d’actuació 
 
b) Es proposa una mimetització de les noves edificacions amb la tipologia dels veïnats, a 
base d’agrupar volums d’edificació, amb la unió de dos o més habitatges, i agrupar-los de 
manera similar a un nucli rural o a un veïnat. 
Per integrar l’edificació i el nou paisatge amb el de l’entorn, es preveu la màxima adaptació 
dels carrers a la topografia, per tal de facilitar l’adaptació de l’edificació a la parcel.la 
resultant, evitant en lo possible els talussos i la creació de terraplens, i mantenint la 
continuïtat amb els prats o “pastures” al voltant dels nuclis d’edificació.  
 
c) En el sistema de zones verdes i en el sòl públic es conservaran els exemplars arboris 
preexistents de freixes, albers, i gatells. Es plantaran només espècies arbòries, arbustives i 
herbàcies autòctones, pròpies del domini local, i es mantindrà la vegetació en bon estat. 
Es conservaran els murs de pedra seca existents i es faran les obres d’accessibilitat 
imprescindibles utilitzant com a materials les pedres dels murs que calgui demolir, la fusta i 
el formigó acolorit amb la tonalitat del sòl. 
 
 
7.1.2  Correctores 
 
a) Minimitzar els moviments de terres, amb la traça dels vials adaptada a la topografia, 
situant el sòl d’aprofitament privat en els terrenys de menys pendent i limitant els desnivells 
respecta a la topografia original. 
 
a) Com a mesura correctora s’ha previst completar la formació de plantació d’arbres 
d’espècies autòctones en els espais lliures de carena (freixes i àlbers), seguint la traça de 
l’arbrat actual que acompanya el camí de vianants i reforçarà la configuració de la línia de 
cel, al donar una major visibilitat a aquest gran parc i al mirador natural de carena. 
L’ordenació del parc de carena, mantindrà no obstant les característiques pròpies dels 
prats de dall o de pastura, amb aquest paisatge d’espais oberts remarcats únicament per 
aquestes fites arbrades, que separen els diferents àmbits i/o en remarquen els recorreguts 
d’accés. 
 
d) L’edificació  es durà a terme a partir d’un projecte unitari per a cada parcelꞏla o conjunt 
de dos o més habitatges agrupats, per tal de garantir una imatge unitària de cada grup. 
Cada conjunt s’adaptarà a les condicions del seu emplaçament, i s’evitarà la repetició 
mimètica en la composició de les diferents agrupacions. 
La coberta serà de teula àrab similar a la de l’edificació del nucli urbà, No s’admeten els 
materials d’acabats exteriors, colors, rètols o instalꞏlacions que pel seu impacte visual, 
puguin incidir negativament, en la imatge exterior d’aquest àmbit 
b) Les conduccions de serveis i escomeses seran soterrades i els armaris de comptadors 
s’instalꞏlaran dins de les edificacions o encastats al mur de tancament. S’impedeix l’aparició 
d’esteses aèries que constitueixen interferències visuals evitables i s’obliga que els armaris 
de comptadors, sovint elements puntuals deslligats del context, quedin totalment ocults 
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c) Pel que respecta a l’enllumenat del sistema viari, es preveuran en el projecte 
d’urbanització lluminàries de baixa alçada, alta eficiència energètica i baix consum, sense 
minva de la seguretat, evitant la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i la contaminació 
lumínica en la visió del cel nocturn.  Les lluminàries de baixa alçada es colꞏlocaran per la 
part posterior de la vorera, encastades en el marge o en la tanca de les parcelꞏles.  
 
 

8. CONCLUSIONS 

Els criteris d’ordenació d’aquest pla parcial han partit de la reserva i localització dels espais 
lliures i equipaments en els terrenys que conformen la carena del turó de Molló i defineixen 
la línea de cel de l’àrea urbana del municipi.  
La preservació d’aquest espai que conformarà el parc urbà de carena, com a continuació 
de l’àmbit d’equipaments esportius permetrà mantenir i potenciar un espai públic i un 
paisatge urbà de la carena del turó de Molló, que abasta des del nucli antic (esglèsia de 
Sant Sebastià, Ajuntament, hotel, …), la zona esportiva municipal, i acaba en aquest nou 
parc urbà al final del qual sobresurt aquest petit tossal o mirador de esplèndides vistes 
sobre el paisatge circumdant. 
 
A partir d’aquest primer criteri, el Pla preveu l’ordenació de la vialitat i la futura edificació 
per adaptar-se al màxim a la topografía i preexistències, per tal que les zones edificables 
permetin mantenir al màxim les preexistències de valor i garanteixin la connectivitat física i 
la permeabilitat visual amb l’exterior,  regula l’edificació per tal de minimitzar-ne la visibilitat 
des de l’entorn i fixa criteris arquitectònics, constructius i cromàtics adequats a l’entorn. 
La recerca de la màxima integració paisatgística, d’acord amb l’escala de treball i el nivell 
de detall del planejament, ha guiat la presa de decisions per tal de compatibilitzar la 
urbanització del sector no només amb el manteniment dels valors del paisatge, sinó també 
amb la creació d’un paisatge de qualitat. 
 
 

Esteve Corominas Noguera / arq.  
Pep Solà Morales /arq.  
Land u.p. 
Molló, febrer de 2019 
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9.  PLÀNOLS  de l’Estudi d’Impacte Integració Paisatgística (EIIP) 

 
1 - SUPERPOSICIÓ DELS DOS ÀMBITS 
 

2 – ADAPTACIÓ A LA TOPOGRAFIA DEL LLOC 
 

3 – ESPAIS LLIURES DE CARENA 
 

4 – L’EDIFICACIÓ 



 

 
 

PLANOL 1 - SUPERPOSICIÓ DELS DOS ÀMBITS 
En groc l’àmbit inicial del POUM, en taronja l’àmbit modificat d’acord amb l’estudi d’alternatives 
efectuat, per adaptar-se millor a les preexistències i topografia del lloc. 
 
La modificació permet disposar com espai lliure públic, dels terrenys de carena o part 
sobresurtin del turó que finalitza amb un mirador natural lleugerament sobreelevat 
La modificació ha exclòs del sector la part boscosa del àmbit oest, i ha deixat també 
sense efecte la previsió de l’obertura del nou carrer de circumvalꞏlació que indicava 
inicialment el POUM, per connectar ambdós costats del turó pel sud del mirador, i que 
representava un tall en un terreny d’elevada pendent, amb importants desmunts i 
talussos que sens dubta, comportarien un fort impacte ambiental i visual des de la 
carretera d’accés al poble, carretera de Coll d’Ares. 



 

 

 
 
PLÀNOL 2 – ADAPTACIÓ A LA TOPOGRAFIA DEL LLOC  
 
L’ordenació s’adapta a la topografia del lloc, i es disposa la vialitat per donar 
continuïtat als carrers existents que s’acaben enllaçant en els dos extrems del mateix. 
La traça dels carrers es disposa sensiblement perpendicular a la pendent del terreny, 
el que comporta que tinguin una pendent molt suau i permet una millor adaptació de 
l’edificació a la morfologia del terreny.  
 
 



 

 

 
 
PLÀNOL 3 – ESPAIS LLIURES DE CARENA 
 
L’ordenació s’efectua partint del criteri de reservar els terrenys de la part alta del turó 
de Molló com a espais lliures públics, conformant uns recorreguts per a vianants al 
llarg de la part alta del nucli urbà, i que permet enllaçar des de l’església de Sant 
Sebastià i l’Ajuntament, amb l’hotel Calitxó i la zona esportiva, i fins aquests terrenys 
de la carena o part sobresurtin del turó que finalitza en el límit sud amb aquest mirador 
natural lleugerament sobre elevat, amb esplèndides vistes sobre el paisatge 
circumdant. 
 



 

 

 
 

PLÀNOL 4 – L’EDIFICACIÓ  
 
L’edificació es disposa a les faldes est i oest del turó, preservant la línia de cel del 
“poble” i reduint el impacte visual del sector sobre la imatge de l’actual àrea urbana, al 
fer-la no visible des dels eixos visuals d’accés al nucli urbà, que d’altra manera 
apareixeria alterada en la façana sud del municipi. 
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8. PLÀNOLS PLA PARCIAL
 

PLANOLS INFORMATIUS 
1.-  Situació 
2.-  Topogràfic 
3.-  Informació cadastral i planejament vigent 
4.-  Usos del sòl 
5.1.- Serveis existents. Aigua 
5.2.- Serveis existents. Electricitat 
5.3.- Serveis existents. Sanejament 
5.4.- Serveis existents. Gas 
5.5.- Serveis existents. Telecomunicacions 
 
PLANOLS NORMATIUS 
6.-  Zonificació 
7.-  Seccions generals 
8.-  Esquema d’Ordenació 
9.-  Alineacions i rasants 
10.1  Perfils longitudinals 
10.2  Perfils longitudinals 
11.-  Xarxa d’aigua 
12.-  Electricitat 
13.1  Sanejament. Aigües negres 
13.2  Sanejament. Aigües pluvials 
14.-  Gas 
15.-  Telecomunicacions 
16.-  Enllumenat públic 
17.-  Situació contenidors residus 
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