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Promoció Solsonès
30 HABITATGES

CARACTERISTIQUES

985m²/ parcel·la

Palafrugell,
Girona

Solsonès · Palafrugell · Girona Solsonès · Palafrugell · Girona

Solar en venda per a projecte de d’obra nova que
preveu la construcció de 30 apartaments amb una
terrassa de 10m² i garatge. Una oportunitat
d’invertir en una zona d’alt interès per la seva
privilegiada ubicació.

A continuació, podeu consultar els estudis
d’edificabilitat i viavilitat, alhora que el càlcul
dels costos de la construcció de la promoció.

375.000€

A 10 minuts de
les millors
platges

Sostre Residencial
2.693 m²
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PAU b1.42 carrer del Solsonès
Situació Terreny situal al carrer del Solsonès.

Objectius Disposar d'una franja d'aparcament complementària a l'existent.
Antecedents urbanístics Zona a13 /Adapt. Cartogràfica 1999.

Superfície 985 m 2

Ús principal Residencial Usos compatibles Zones R

Escala: 1/2000
Sostre màxim edificable Densitat d’habitatges

2,73 m2st/m2s 2.693 m2s 305 hab/ha 30 hab
Sòl públic per sistemes Sostre

Residencial
habitatges de protecció

Total V E X Protegit Concertat
25,50% 0% 1,6% 23,9% 100% 2.693 m 2 0% 0 m2 0% 0 m 2

Incidències /
Observacions

Mesures
ambientals

Proteccions
patrimonials

Agenda
Processos desenvolupament Sexeni Sistema d’actuació
Projecte de reparcel·lació 1er Reparcel·lació per compensació

bàsica
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article 171. Paràmetres i condicions dels polígons d'actuació urbanística.
Els paràmetres i condicions dels polígons d'actuació urbanística es detallen en cada
fitxa de l'annex normatiu núm. 1-A d'aquestes normes urbanístiques, incloent-hi
l'àmbit de l'ordenació detallada de cada PAU.

Els paràmetres generals dels polígons d'actuació es defineixen i regulen en els articles
255, 256, 257, 258, 259 i 260 de la secció 2a del capítol I del títol III d'aquestes normes
urbanístiques. Cada fitxa s'estructura amb els continguts següents:

a) Àmbit: es descriu els límits del polígon i la seva superfície, diferenciant
la superfície computable, si escau.
b) Objectius: es descriu l'objecte i la finalitat de cada actuació.

c) Paràmetres d'ordenació, edificació i ús: en forma de quadre es detallen les
superfícies dels sistemes i de les zones proposades, així com el sostre
edificable del polígon, diferenciant el corresponent a l'habitatge de protecció
pública, i el nombre d'habitatges de cada tipus.

En cas que les zones definides admetin planta sota coberta i edificació en el pati
d'illa, s'haurà de fer constar amb caràcter diferenciat, calculant-ho o bé establint
que és un sostre a considerar en el projecte de reparcel·lació, però no en el
càlcul del nombre d'habitatges.

Es detallen els usos principals, compatibles i prohibits, i si escau, els diferents
usos específics que l'actuació proposi, amb les corresponents superfícies de
sostre diferenciades. Altres condicions d'ordenació específiques de cada polígon,
si s'escauen.

d) Condicions de gestió i execució: en aquest apartat es descriu el
sistema d'actuació urbanística a aplicar, les càrregues resultants,
complementàries o externes al polígon, i les condicions del projecte
d'urbanització segons cada polígon.

e) Règim transitori d'edificació i usos: s'estableix el règim urbanístic aplicable
d'edificació i usos, tenint en compte les potencials llicències que es puguin
atorgar mentre el PAU no s'executi.

f) Estudi bàsic econòmic de viabilitat de l'actuació: s'adjunta un quadre bàsic
de dades de l'ordenació amb variables econòmiques que justifiqui la viabilitat
de l'actuació. Aquesta viabilitat econòmica es pot condicionar a l'extinció
prèvia d'activitats existents, o tenir-les en compte en concepte
d'indemnitzacions.

g) Especialment per a alguns dels PAU localitzats en els nuclis costaners,
es preveuen una sèrie de mesures de protecció ambiental que caldrà tenir
en compte en l’ordenació de l’àmbit i en la definició dels projectes executius
de l’edificació.

article 172. Procediment i execució dels polígons d'actuació urbanística.

Per executar els polígons d'actuació urbanística s'han d'elaborar i tramitar

els projectes de reparcel·lació o d'expropiació i el projecte d'urbanització,

d'acord amb el que es determina en cada fitxa.

El projecte de reparcel·lació, a més del plànol del planejament vigent, haurà de

contenir un plànol complementari de detall a 1:500 amb la concreció del sostre

edificable i unitats d'habitatge o establiments de cada illa o parcel·la, d'acord amb

que estableix cada fitxa i la regulació de cada zona definida, i tenint en compte el

següent:

- En cas de desnivells notoris en la topografia de l'àmbit en ordenacions

volumètriques definides, s'haurà de detallar en seccions el còmput de la

planta baixa i planta soterrani, en relació amb el carrer o la parcel·la

d'acord amb els articles 293 i 294, i la topografia resultant dels espais lliures

de parcel·la o patis d'illa d'acord amb l'article 276. La suma de totes les

plantes computables, inclosa la planta altell i àtic si escauen, no podrà

sobrepassar el paràmetre de sostre edificable màxim del polígon definit en

la fitxa.

- En cas que no s'hagin detallat en la corresponent fitxa, el sostre edificable de

la planta sota coberta i de les edificacions admeses en els espais lliures o patis

d'illa, aquest sostre haurà de computar i s’haurà de sumar al sostre edificable

màxim definit, d'acord amb el que estableix l'article 271 d'aquestes normes

urbanístiques, amb la finalitat d'establir la coherència en el projecte de
reparcel·lació i en les concessions de llicències posteriors.

- S'haurà de definir el nombre d'habitatges en cada illa o part d'una illa, o

parcel·la, diferenciant els de règim lliure i els de règim protegit, d'acord amb el

que determina l'article 272 d'aquestes normes.
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CAPÍTOL III ELS POLÍGONS D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (PAU)

article 170. Tipus, objecte i naturalesa dels polígons d’actuació urbanística.

1. El POUM delimita diversos polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat, i precisa el seu
àmbit, determinacions concretes dels sòls que els integren, així com dels terrenys objecte de
cessió obligatòria i gratuïta i el seu destí i ús.

2. Aquests polígons d’actuació vénen grafiats en els plànols de la sèrie o.2.1 -Qualificació i gestió del
sòla escala 1:4.000 i, més detalladament, en els plànols de la sèrie o.2.2 -Ordenació detallada del sòl
urbà – a escala 1:1.000.

3. Cadascun dels polígons d’actuació definits per aquest POUM vénen regulats en l’annex
normatiu d’aquest POUM en el qual es detallen, en forma de fitxa, les característiques
següents:

a. Àmbit: es descriu la superfície i els límits que abasta el polígon d’actuació.

b. Objectius: s’estableix la finalitat que es pretén en cada actuació.

c. Condicions d’ordenació, edificació i ús: s’estableix i es determinen les reserves de sòl
públic així com el seu destí, i es defineix la zonificació del sòl d’aprofitament privat,
l’edificabilitat màxima de cada polígon d’actuació i els usos compatibles. També es
detallen en aquest apartat les reserves de sòl necessàries per a la localització de l’habitatge
protegit (en règim general i concertat) que aquest POUM estableix, excepte que per la
tipologia resultant de l’ordenació aquesta no sigui adequada per a tal finalitat, o per la seva
localització territorial.

d. Condicions de gestió i execució: s’estableix en cada cas el sistema d’actuació que el
POUM determina d’acord amb els previstos per la legislació urbanística vigent i definint
preferentment el de compensació o cooperació per sobre del d’expropiació.

e. Règim transitori d’edificació i usos: s’estableix el règim transitori aplicable a les
edificacions i usos.

4. Cada polígon d’actuació haurà de definir i concretar les obres d’urbanització i les rasants
mitjançant unprojecte d’urbanització que ha de comprendre la totalitat de les obres i que s’ha de
tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta.

5. L’àmbit de la reparcel·lació serà el del polígon d’actuació, d’acord amb allò establert en l’article 118
del TRLU i les finques compreses no en poden ésser excloses, llevat dels supòsits previstos per
l’apartat 2 de l’article 134 del RLU.

6. El POUM de Palafrugell delimita polígons d’actuació (PAU) vinculats a actuacions de
transformació urbanística de dotació, sobre sòls que en origen tenen la condició de sòl urbà
consolidat, i que tenen per objecte augmentar l’edificabilitat o la densitat de determinades
parcel·les, sense comportar una reordenació general de l’àmbit.

Respecte de les exigències legals de reserva d’espais lliures i equipaments que s’estableixen en el
marc general del POUM es justifica el compliment de l’estàndard d’espais lliures públics fixat a
l’article 58 del TRLUpecte de les exigències legals de reserva de sòl per habitatge de protecció
pública que s’estableixen en el dimensionament total d’habitatges del POUM, en coherència amb el
que s’estableix la memòria social, es justifica el compliment de les reserves mínimes establertes en
la legislació vigent.

Aquest POUM determina diferents tipus de PAU, segons els objectius que pretenen:

a) PAUs que tenen per objectiu determinar operacions urbanístiques que comportin el
desenvolupament del model urbanístic de l’àmbit de què es tracti o bé la seva
reconversió quant a l’estructura fonamental, l’edificació existent o els usos principals,
d’acord amb l’article 70.2a del TRLU i, en conseqüència, tenen l’obligació de preveure
reserves d’habitatges de protecció i de fer cessions d’aprofitament urbanístic.
S’identifiquen amb el subíndex “a”.

NÚM. DE PAU a
SITUACIÓ

PALAFRUGELL
PAU a1.1 a/b Cessió zona verda solars carrer Tarongeta
*PAU a1.2 a/b Carrer Flaçà – La Punxa – Turó del Bruguerol

PAU a1.3 Carrer Flaçà – Coll de Morena
PAU a1.4 Plaça del Parlament
PAU a1.7 Carrers de la Font – Girona – Clavé
PAU a1.10 Carrers Torres Jonama – Girona
PAU a1.11 Avinguda d’Espanya – Avinguda de la Generalitat
PAU a1.14 Comercial de Laminados
PAU a1.18 Carrers Torroella – Mestre Sagrera
PAU a1.39 a/b Bruguerol Sud – Pozo Alcón
PAU a1.43 Avinguda Josep Pla
PAU a1.44 Plaça Mil·lenari

TAMARIU
*PAU a2.1 Aigua Xelida
PAU a2.2 Carrer Aiguablava – carrer Muga
PAU a2.3 Riera Mas del Llor Oest
PAU a2.5 Hotel Aigua Xelida
PAU a2.6 Carrers Tordera – El Salvador
PAU a2.7 Riera Mas del Llor Est

LLAFRANC
PAU a3.2 a/b Carrer Mèxic, a Urbanització Sant Sebastià

PAU a3.4 Hotel al carrer Farena

NÚM. DE PAU a SITUACIÓ
PAU a3.6 Hotel Coral
*PAU a3.8 Muntanya de Sant Sebastià
PAU a3.10 Carrer de Prudenci Bertrana

CALELLA
PAU a4.2 Avinguda Costa de la Llum
PAU a4.6 Jardí Botànic
PAU a4.7 Canadell 1
PAU a4.8 Canadell 2
PAU a4.9 a/b Carrers Tarrús – Cant dels Ocells

* Les fitxes amb un asterisc estan conservades a efectes de delimitació de l’àmbit per
garantir l’execució de les obres d’urbanització.

b) PAU: Pla de millora urbana puntual sense transformació del teixit urbà i dels usos
existents, sense cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic del polígon a l’Administració
actuant, ni previsió de reserves d’habitatge de protecció. S’identifica amb el subíndex “b”.
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CanDamià·Torrent·BaixEmpordà

CO RRED O R M ATÓ C/ Riera,6 · 17212 · Tamariu · +34 972 62 00 16

www.corredormato.com

C/ Riera 6·Tamariu
+34 972 62 00 16

francesc@corredormato.com


