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MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM DE PALAFRUGELL, PEL CANVI DE 
ZONIFICACIÓ D’UNA FINCA A L’ENTORN DELS CARRERS XAREMBECO I FONT 
D’EN XECU, A LLAFRANC.- 
 
 
1. ANTECEDENTS 
 

 
     Ortofoto de situació.                E:1:4000 
 
1.1 El Pla General d’Ordenació de Palafrugell de l’any 1983, contemplava una 

ordenació en la part nord del nucli urbà de Llafranc, a banda i banda del carrer de 
la Font d’en Xecu, que circula paral·lel a la riera, consistent en la previsió d’un 
creixement amb edificació de tipologia aïllada unifamiliar en parcel·la de 800.- m2 
de superfície. 

 
A la part final del nucli urbà es contemplava un giratori per organitzar la mobilitat 
urbana des del qual es preveia que al costat est s’executi el vial anomenat carrer 
Xarembeco, mitjançant el desenvolupament de la unitat d’actuació Ub 3.3, 
equivalent actual a un polígon d’actuació urbanística, i al costat oest, la unitat 
d’actuació Ub 3.4. 
 
Als terrenys de la unitat d’actuació Ub 3.3, destinats a aprofitament privat, es 
qualificaven de a213, d’ordenació aïllada en parcel·la unifamiliar, i els terrenys de 
la unitat d’actuació Ub 3.4, també es qualificaven, majoritàriament, de a213, a 
excepció d’un bloc plurifamiliar existent i d’una edificació unifamiliar situada en 
front del carrer Amadeu Vives, que es qualificava de a42, de regulació de 
l’edificació existent. 
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A l’extrem més al nord, a l’est del carrer de la Font d’en Xecu, es contemplava una 
petita franja de sòl urbà no inclòs en cap de les Ub esmentades, però que quedava 
afectada parcialment per l’execució del giratori. 
 
Aquesta franja de sòl es qualificava amb la clau a213, d’ordenació aïllada en 
parcel·la unifamiliar de 800 m2 de superfície. 
 

 
Pla General d’Ordenació de Palafrugell. Any 1983. Àmbits urbanístics.                 E:1:2000 
 

 
Pla General d’Ordenació de Palafrugell. Any 1983. Qualificacions sòl.                 E:1:2000 
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Aquest Pla General es va iniciar l’any 1980, i en el període de tramitació del mateix 
seguien vigents les anteriors determinacions urbanístiques que, en aquest entorn, 
corresponien a la zona “Parque Urbanizado”. 
 
En base a aquesta normativa vigent, el 14 de juliol de 1981 es va concedir llicència 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, en una posició que no 
coincideix amb la delimitació de sòl urbà considerada en el Pla General de 1983 i, 
per tant, part de la construcció quedava en sòl no urbanitzable. 
 
Als efectes de constatar aquesta situació, s’adjunta un Annex 3, corresponent a la 
llicència concedida l’any 1981 i d’altres documents vinculats a l’atorgament 
d’aquesta llicència i, en la imatge següent, es concreta la seva ubicació respecte 
de l’ordenació del Pla General de l’any 1983.  
 

 
Plànol d’emplaçament de la llicència d’obres sobre PG 1983.          E:1:2000 
 
 

1.2 El POUM de Palafrugell que es va aprovar l’any 2006, va delimitar el polígon de 
normalització de finques PNF 3.1 carrer Xarembeco, que corresponia a l’antiga 
àrea de reparcel·lació o compensació Ub 3.3, que deixava fora de l’àmbit la finca 
amb façana al carrer Amadeu Vives, i part de la finca amb edificació plurifamiliar 
consolidada, que es va requalificar com a zona a20, de regulació de l’edificació 
existent, qualificació amb les mateixes determinacions que l’anterior a42. 

 
El POUM també va delimitar l’àmbit Ub3.4, que correspon a l’antiga Ub 3.4, de 
manera que es plantejava una ordenació amb tipologia d’habitatge unifamiliar si bé 
amb una configuració lleugerament diferent i suprimint un vial innecessari. 
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Pel que fa a la finca situada a l’extrem nord, el POUM la va qualificar com a20, 
però ajustant la seva delimitació de manera que recollia l’edificació existent i 
seguia tenint una afectació derivada del giratori. 
 

 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palafrugell. Any 2006.                E:1:2000 
 
 

1.3 Entre els anys 2008 i 2012 es va desenvolupar el polígon de normalització de 
finques PNF-3.1, carrer Xarembeco, amb la tramitació del projecte de 
reparcel·lació i del projecte d’urbanització, quines obres van finalitzar l’any 2012 i, 
per tant, amb aquesta infraestructura viària s’obtenia una millora substancial de la 
mobilitat del nucli de Llafranc per quant el trànsit rodat per accedir al nucli urbà 
oest ja no calia que creués el Passeig Cipsela. 

 
Entre els anys 2015 i 2017, es va desenvolupar el polígon d’actuació urbanística 
PAU a3.10 carrer Prudenci Bertrana, amb la tramitació de la reparcel·lació i el 
projecte d’urbanització, comportant aquest el creuament de la riera i l’execució del 
giratori, si bé l’execució completa del mateix no era possible fins a la obtenció de la 
part del mateix que afectava la finca de l’extrem. 

 
1.4 Recentment, s’han executat les obres completes del giratori per quant el propietari 

de la finca de l’extrem va atendre la sol·licitud de l’Ajuntament perquè cedís la part 
afectada de la seva finca. 
 

1.5 La Comissió Territorial d’Urbanisme de 18 de desembre de 2018, en relació a la 
sol·licitud d’informe previ, va acordar el següent: 

 
1.- Emetre informe favorable, als efectes del punt quart de l’article 99.2 a) del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
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d’agost del text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre les raons d’interès públic 
que motiven la Modificació puntual núm. 4 del POUM, canvi de zonificació 
d’una finca a l’entorn dels carrers Xarembeco i Font d’en Xecu, a Llafranc, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Palafrugell. Veure Annex 4. 

 
2.- Assenyalar a l’Ajuntament que aquest informe favorable es refereix 
exclusivament, i de manera general, a les raons d’interès públic exposades per 
l’Ajuntament amb relació a la Modificació puntual núm. 4 del POUM, canvi de 
zonificació d’una finca a l’entorn dels carrers Xarembeco i Font d’en Xecu, a 
Llafranc, però no al seu contingut, per la qual cosa aquest informe en cap cas 
prejutja la proposta de modificació ni condiciona la valoració que en el seu 
moment pugui formular la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en relació 
amb les determinacions urbanístiques concretes proposades en la modificació 
del POUM. 

 
I a l’apartat de “Valoració de l’expedient” s’exposa que al tractar-se d’una 
modificació de planejament urbanístic general que comporta un increment de 
sostre edificable de 204 m2st a 676,60 m2st, així com un increment de densitat 
d’un habitatge, caldrà donar compliment a les determinacions fixades als articles 
99 i 100 del TRLU. 



 

6 



 

7 

2. PLANEJAMENT VIGENT 
 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, POUM, vigent, es va aprovar definitivament 
per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 22 de gener de 2015, i 
en aquest entorn del nord del nucli de Llafranc contempla les següents 
determinacions: 
 
• Ja no apareix la delimitació corresponent a l’anterior àmbit PNF 3.1 carrer 

Xarembeco, pel fet de trobar-se reparcel·lat i urbanitzat i el Pla es limita a recollir 
les qualificacions urbanístiques amb les seves especificitats derivades de la 
reparcel·lació, però les característiques generals de les parcel·les s’inclouen dins 
la clau R63, de parcel·la unifamiliar en parcel·la de 800.- m2 de superfície. 

 
• En el Pla es manté el polígon d’actuació urbanística PAU a3.10 carrer Prudenci 

Bertrana, abans Ub3.4, corresponent a l’àrea oest del giratori del carrer 
Xarembeco, però ja es recull una ordenació que suprimeix la vialitat a l’interior del 
polígon per considerar-se inviable l’estructura viària prevista i, per tant, es 
concentra l’edificabilitat en una parcel·la única a la que s’accedeix des d’un vial 
que parteix del giratori i, una vegada superat l’accés a la promoció, permet l’accés 
a una zona destinada a aparcament de titularitat pública. També es manté la 
perllongació del vial Prudenci Bertrana però amb la consideració de pas de 
vianants fins a connectar amb l’espai lliure públic. 

 
• Les parcel·les del costat est del carrer Font d’en Xecu es qualifiquen com R63, 

equivalent a l’anterior qualificació de parcel·les unifamiliars de 800.- m2 de 
superfície per edificacions aïllades. Ara bé, apareixen dues parcel·les, la de 
l’extrem al nord del giratori, i una altra amb façana al carrer Amadeu Vives, que es 
qualifiquen de R60b, zona residencial de cases aïllades, subzones de regulació de 
l’edificació existent. 

 
• El Pla també qualifica de zona R40b la finca corresponent al bloc plurifamiliar 

existent, als efectes del seu reconeixement. Aquesta finca té el seu accés pel 
carrer Amadeu Vives, però tenia afectacions pel seu llindar oest, derivades del 
traçat del carrer Xarembeco, que es varen regularitzar en el procés reparcel·latori. 
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POUM de Palafrugell. Any 2015.                                   E:1:2000 
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3. ESTAT ACTUAL 
 
S’adjunten fotografies de l’estat actual de l’autovia i un plànol on es marquen els punts 
des de on s’han fet. En aquestes fotografies es pot veure el giratori finalitzat, el vial al 
carrer Xarembeco ja completament executat, i les construccions de l’entorn, que inclou 
la que dona façana al carrer de la Font d’en Xecu, a l’extrem nord del sòl urbà. 
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Fotografia núm. 1. Vista des del carrer Font d’en Xecu. 
 

  
Fotografia núm. 2: Vista del carrer Xarembeco.. 
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Fotografia núm. 3: Vista del nou giratori. 
 

 
Fotografia núm. 4: Vista del carrer Font d’en Xecu, sortint de Llafranc. 
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4 . OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 
 
 
Com s’ha exposat anteriorment a l’entorn de l’àrea central nord del nucli urbà de 
Llafranc, que correspon als terrenys a banda i banda de la riera de Llafranc, en els 
últims anys s’han desenvolupat diferents processos urbanístics, alguns d’aquests 
promoguts pel propi Ajuntament, amb l’objectiu de materialitzar les previsions de 
mobilitat necessàries per a la millora de la funcionalitat del nucli de Llafranc. 
 
Actualment, podem dir que el desenvolupament d’aquets espai està finalitzat, la qual 
cosa ens permet analitzar en detall l’ordenació urbanística i, havent constatat que la 
qualificació de la parcel·la R60b, que dóna front al carrer de la Font d’en Xecu,  
probablement no sigui la idònia per quant és una parcel·la de les mateixes 
característiques que les confinants i el seu encaix dins de la subzona R63 és 
absolutament compatible, resulta oportú plantejar aquesta modificació normativa que 
permeti una homogeneïtzació de les intervencions. 
 
Cal tenir en compte que la regulació de la subzona R60b ja contempla que si es dóna 
el supòsit que la parcel·la tingui una edificabilitat inferior a la normalment admesa, es 
pugui, mitjançant un Pla de millora urbana, augmentar l’edificabilitat per 
homogeneïtzar-se amb les condicions d’edificabilitat existents en el seu entorn. Per 
tant, resulta més coherent qualificar les finques amb les claus R63, de manera que la 
seva regulació s’equipari amb les finques col·lindants en quant a l’aplicació dels 
paràmetres ordinaris en aquesta zonificació. 
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5. MARC LEGAL  
 
 
5.1 Règim jurídic aplicable 
 
Són d’aplicació el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), el Decret 305/2006, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RTRLUC), el Reial Decret 7/2015, de 30 
d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, així 
com la legislació estatal bàsica i la legislació supletòria estatal no desplaçada per la 
legislació urbanística catalana, sense perjudici d’allò disposat a l’article 110.2 de la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,  
que conformen una interpretació harmònica del bloc de constitucionalitat. 
 
Igualment, en el seu cas, caldrà considerar la Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat, 
el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de Regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació ambiental de plans i 
programes interpretada de conformitat amb el que estableix la Disposició addicional 
vuitena de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de Simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica i la Llei 21/2013, de 19 de desembre, d’Avaluació ambiental i la 
Llei 3/2010 de 18 de febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
Així mateix, és d’aplicació el que determina el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Palafrugell, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona de data 22 de gener de 2015 i publicat al DOGC núm. 6841 en data 30 de 
març de 2015 
 
Finalment, d’acord amb el que determina l’article 99.2 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, on es concreta que si les determinacions del planejament que 
s’han de modificar tenen una vigència inferior a cinc anys, requereixen l’informe 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme competent, abans de la tramitació, i 
atès que el POUM de Palafrugell va ser aprovat definitivament per acord d’aquesta 
Comissió a la sessió celebrada el 22 de gener de 2015, cal sol·licitar un informe a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, fent tramesa del present document i de la 
certificació de l’acord que adopti el Ple Municipal. 
 
Aquest informe s’ha emès en data 18 de desembre de 2018 per la CTUG en sentit 
favorable tal i com consta recollit en l’apartat 1.5 dels antecedents d’aquest document. 
 
Per altra part, a efectes de sol·licitud d’informes, es fa constar que d’acord amb el que 
disposa la Disposició Addicional Quarta de la normativa del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Palafrugell, derivada de la tramitació de l’Expedient de 
Modificació puntual núm. 3 del POUM de Palafrugell, aprovada definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de maig 
de 2018, que recull les determinacions sobre les servituds aeronàutiques en funció que 
el municipi de Palafrugell està afectat per les servituds aeronàutiques de la instal·lació 
radioelèctrica d’ajuda a la navegació aèria VOR-DME Begur, i atès que la present 
Modificació puntual del POUM de Palafrugell no es troba en la part afectada del terme 
municipal de Palafrugell inclosa dins les zones i espais afectats pel Decret 3010/1973 
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de les servituds aeronàutiques de la instal·lació radioelèctrica d’ajuda a la navegació 
aèria VOR-DME, de Begur, ni contempla una construcció d’una alçada superior a 100 
metres sobre el terreny o sobre el nivell del mar dins d’aigües jurisdiccionals, no cal 
sol·licitar cap informe sobre aquesta tramitació urbanística a la Dirección General de 
Aviación Civil. 
 
 
5.2 Justificació del desenvolupament urbanístic sostenible 
 
El text refós de la Llei d’urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, estableix el principi de 
desenvolupament urbanístic sostenible en els següents termes: 
 
Article 3. Concepte de desenvolupament urbanístic sostenible 

1. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització 
racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de 
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, 
arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. 

2. El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs 
limitat, comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin 
la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 

3. L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb 
l'ordenació territorial, l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 

 
Les modificacions proposades en aquest document s’emmarquen dintre aquest principi 
d’utilització racional del territori i el medi ambient 
 
 
5.3 Justificació de la necessitat i conveniència en relació als interessos públics i 
privats concurrents 
 
L’article 97.1 del TRLUC, exigeix que les propostes de modificació d’una figura de 
planejament han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents. L’òrgan 
competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la 
proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la. 
 
A l’apartat segon d’aquest mateix precepte s’estableix que en qualsevol cas s’ha de fer 
una valoració negativa sobre les propostes de modificació dels instruments de 
planejament urbanístic general en els supòsits següents: 
 
“a) Si comporten un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o 
de la intensitat dels usos o la transformació global dels usos previstos anteriorment en 
el supòsit que el planejament anterior no s’hagi executat i es tracti de terrenys, bé de 
titularitat pública on s’hagi adjudicat la concessió de la gestió urbanística, bé de 
titularitat privada que en els cinc anys anteriors van formar part d’un patrimoni públic 
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de sòl i d’habitatge, sense que hi concorrin circumstàncies sobrevingudes que 
objectivament en legitimin la modificació. 
 
b) Quan l'ordenació proposada no és coherent amb el model d'ordenació establert pel 
planejament urbanístic general vigent o entra en contradicció amb els principis de 
desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
c) Quan l'ordenació proposada comporta una actuació excepcional d'acord amb el 
planejament territorial, sense que s'hagin apreciat raons d'interès territorial o 
estratègic, d'acord amb les normes d'ordenació territorial. 
 
d) Quan en la proposta no hi ha una projecció adequada dels interessos públics. 
 
2 bis. En el cas de modificacions relatives a sistemes urbanístics, i per tal que es pugui 
apreciar que hi ha una projecció adequada dels interessos públics, cal complir, com a 
mínim, els requisits següents: 
 
a) S’ha de donar un compliment adequat a les exigències que estableix l’article 98.1 
amb relació al manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels espais lliures, les 
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com 
a sistemes urbanístics generals o locals. 
 
b) No es pot reduir, en un àmbit d’actuació urbanística, la superfície dels sòls 
qualificats de sistema d’espais lliures públics o de sistema d’equipaments públics en 
compliment dels estàndards mínims legals, llevat que la qualificació de sistema 
d’equipament se substitueixi per la d’habitatge dotacional públic, amb els límits i les 
justificacions que estableix aquesta llei. 
 
c) Si la modificació consisteix en un canvi de localització d’un equipament de titularitat 
pública, no es poden empitjorar les condicions de qualitat o de funcionalitat per a la 
implantació dels usos propis d’aquesta qualificació, i si els sòls ja eren de titularitat 
pública s’ha de garantir aquesta titularitat per als nous terrenys que es proposa de 
qualificar d’equipaments abans que la modificació sigui executiva. 
 
d) Si la modificació consisteix en la reducció, en l’àmbit del pla, de la superfície dels 
sòls qualificats d’equipaments de titularitat pública, la reducció ha de quedar 
convenientment justificada en virtut de qualsevol de les circumstàncies següents: 
 

Primer. Per la suficiència dels equipaments previstos o existents per fer front a 
les necessitats. 
 
Segon. Per la innecessarietat dels terrenys per a la prestació del servei que en 
motivava la qualificació, pel fet que el servei en qüestió ha passat a prestar-se 
en altres terrenys de titularitat pública. 
Tercer. Per l’interès públic prevalent de destinar els sòls a un altre sistema 
urbanístic públic. 

 
e) Si es pretén compensar la supressió de la qualificació d’equipament de sòls que ja 
són de titularitat pública mitjançant la qualificació com a equipaments d’altres sòls de 
titularitat privada, la modificació ha de garantir la titularitat pública dels sòls abans que 
la modificació sigui executiva. 
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3. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic requerides per 
a permetre la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en 
edificacions preexistents, si comporten la desafectació de sòls reservats a sistemes 
urbanístics o l’ocupació d’espais privats inedificables, han de justificar: 
 

a) Les raons tècniques o econòmiques que facin inviable qualsevol altra 
solució. 
b) El manteniment dels estàndards de reserva mínima de terrenys per a 
sistemes urbanístics establerts per la legislació o pel planejament urbanístic i 
de la funcionalitat del sistema urbanístic afectat, si es dóna aquest supòsit. 
c) El manteniment de les condicions adequades de ventilació, assolellament i 
vistes de les edificacions veïnes, quan es redueix la distància respecte a 
aquestes edificacions.” 

 
Cal fer constar que aquesta proposta de modificació no és substancial ni significativa 
respecte de les determinacions i criteris generals en què es fonamenta el POUM, i que 
s’ha de considerar en el concepte de correccions i millores puntuals. En qualsevol cas, 
no s’alteren els criteris urbanístics generals sobre els quals es va redactar el POUM 
que són absolutament vigents. L’ajust contemplat en aquest document no comporta 
alteracions en l’aprofitament urbanístic que quedin contemplades en cap dels supòsits 
que regula l’article 97.2 del TRLU, si bé hi ha el potencial increment d’un habitatge, pel 
que s’ha de donar compliment a les determinacions dels articles 99 i 100 del TRLU. 
 
 
5.4 Memòria ambiental 
 
La proposta de modificació puntual que es preveu en aquest document no genera 
canvis significatius ni substancials en les estratègies, directrius, propostes o cronologia 
del POUM, el qual ja va ser objecte de l’estudi ambiental estratègic que consta 
incorporat en el planejament vigent. 
 
Per altra banda, es fa constar que aquesta proposta de modificació puntual del POUM 
de Palafrugell no s’ajusta a cap dels supòsits d’avaluació ambiental descrits per la 
Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015 de 21 de juliol que estableix les regles 
aplicables en avaluació ambiental fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 
21/2013, ja que es tracta d’una modificació en sòl urbà, i que no estableixen el marc de 
projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir 
efectes apreciables en espais de Xarxa Natura 2000 o PEIN. 
 
 
5.5 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
 
Pel que fa a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, de conformitat amb l’article 
18 de la Llei 9/2003, de Mobilitat, la present modificació no incorpora el mateix en tant 
que no comporta un increment potencial de desplaçaments i, per tant, no genera 
noves afectacions en matèria de mobilitat que requereixin l’adopció de mesures sobre 
mobilitat sostenible diferents al que ja es contempla en l’Estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada que incorpora el POUM vigent.  
 
En tot cas, si que es pot exposar que el desenvolupament urbanístic d’aquest entorn 
es tradueix en una millora de la mobilitat de Llafranc, en el sentit ja valorat a l’Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada contemplat en el POUM. 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
 
La proposta de modificació consisteix en qualificar la finca situada al nord est del 
carrer de la Font d’en Xec, del nucli de Llafranc, amb la regulació R63, regulació 
específica de cases aïllades, subzona de parcel·la mínima de 800.- m2, en comptes de 
l’actual subzona R60, de regulació de l’edificació existent. 
 
A l’article 149 de la normativa del POUM, que regula la subzona R60b, s’estableix: 
 
Article 149. Regulació específica de la zona residencial de cases aïllades, subzona de regulació de 
l’edificació existent. Clau R60. 
 
1. Definició 

 
En aquesta subzona el Pla recull, de manera singular, les edificacions que superen la volumetria 
normalment admesa, descrivint la seva situació actual per evitar que siguin incloses en el règim de volum 
disconforme. La majoria de les finques d’aquesta subzona que es troben en aquest supòsit, es reconeixen 
per portar l’epígraf “b”. 
 
2. Paràmetres específics 
 
L’edificabilitat d’aquesta zona, que en cada cas reconeix el Pla, deriva de la consideració i l’acceptació del 
sostre edificat en el moment de l’aprovació definitiva d’aquest document. 
 
En cas de demolició dels edificis actuals, i quan calgui segons el criteri de l’Ajuntament, abans de 
reedificar el solar caldrà formular un Pla de millora urbana que defineixi l’edificabilitat resultant de manera 
que no es reprodueixin les alçàries actuals si són superiors a les establertes pel Pla per a l’entorn, 
procurant aconseguir una més gran integració d’aquests edificis en l’estructura urbana circumdant. 
 
Aquest Pla de millora urbana podrà augmentar l’edificabilitat actual quan la volumetria existent 
sigui inferior a la normalment admesa, sempre que aquest augment estigui justificat en funció d’una 
més gran homogeneïtat amb les condicions d’edificabilitat existents en el seu entorn, pel que el Pla haurà 
de tenir un àmbit mínim d’una illa, o d’una dimensió que justifiqui la intervenció. La nova volumetria i les 
condicions de l’ordenació s’hauran d’ajustar a les Normes que estableix aquest POUM d’acord amb els 
paràmetres de regulació general establerts a l’article anterior. 
 
No caldrà la tramitació d’un Pla de millora urbana per a aquelles intervencions que comportin una 
remodelació i/o ampliació inferior a 20 m2, sempre que prèviament es garanteixi que aquesta edificabilitat 
és inferior a la normalment admesa i no representi repercussions amb els llindars. 

 
A les subzones qualificades amb aquesta zonificació que disposin d’un nivell de protecció específica, 
disposaran de l’epígraf “a” i prevaldran les regulacions contemplades en els plans de protecció del 
patrimoni i, en conseqüència, es seguiran els criteris compositius de les normes del Pla Especial de 
Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell. 
 
3. Usos de l’edificació 
 
L’ús de l’edificació en aquesta subzona és l’existent. 
 
Si comparem la superfície actualment qualificada de R60b, que és l’especificada en la 
imatge següent, detectem que té la següent superfície i edificabilitat: 
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POUM vigent. Ubicació de parcel·la                                 E:1:2500 
 
Finca façana carrer Camí Font d’en Xecu 
Superfície: 1.691,50 m2 Edificació: 204 m2 sostre   0,12  m2 sostre/m2 sòl  
 
 
Per tant, constatem que es troba en el supòsit previst a l’article 149 de les Normes 
Urbanístiques del POUM, conforme no supera la volumetria normalment admesa que 
seria, segons la clau R63, de 0,40 m2 sostre /m2 sòl i, per tant, en funció de les 
determinacions de l’article podrien, mitjançant un PMU, augmentar l’edificabilitat per 
homogeneïtzar-se amb l’edificabilitat del seu entorn. 
 
Per tant, als efectes d’unificar l’ordenació de tota l’àrea, resulta convenient evitar la 
tramitació d’un planejament derivat i qualificar la finca com R63, als efectes de 
disposar una regulació genèrica per a aquesta finca. 
 
Ara bé, aquesta finca, pel fet de tenir una superfície de 1.691,5 m2, podria comportar 
que es segregui en dues finques independents, la qual cosa possibilitaria la creació 
d’un habitatge complementari pel que, d’acord amb l’article 100 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, s’haurien d’assumir unes càrregues urbanístiques i, per tant, caldrà 
donar a aquesta finca una qualificació amb una especificitat que determini que si es 
dóna el cas de  que es tramiti una parcel·lació, s’haurà de fer front a les càrregues 
urbanístiques complementàries. 
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7. PROPIETAT AFECTADA 
 
 
La propietat afectada per aquesta proposta de Modificació puntual núm. 4 del POUM, 
és: 
 

Ref. cadastral Finca Registral Propietari 
6184101EG1368S0001HO 14569 Diana Balañà Fontdevila 

 
Atenent al que s’estableix a l’article 99.1.a) s’aporten, com a Annex 1, la nota simple 
del Registre de la Propietat i, com a Annex 2, la documentació cadastral de la citada 
finca. 
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8. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA 
 
Els articles 99 i 100 del TRLU estableixen que les modificacions del planejament 
general que comportin increment de sostre edificable i densitat han de donar 
compliment a les següents determinacions: 
 

− Article 99.1.b): La previsió, en el document de l’agenda o del programa 
d’actuació del pla, de l’execució immediata del planejament i l’establiment 
del termini concret per a aquesta execució, el qual ha d’ésser proporcionat 
a la magnitud de l’actuació. 

 
Pel que fa a l’agenda d’actuacions, cal dir que aquesta proposta de 
modificació no contempla la necessitat de cap obra d’urbanització, atès que 
l’execució del giratori s’està executant a partir del desenvolupament del 
PAU a3.10 carrer Prudenci Bertrana i de la cessió dels terrenys afectats pel 
giratori, pel que no es considera necessari incorporar l’agenda o el de fer un 
programa d’actuació de la modificació del pla. 

 
− Article 99.1.c): Una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en 

la qual s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic 
derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta 
avaluació s’ha d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i 
financera, com a separata. 

 
En funció que aquesta modificació comporta un increment de sostre 
edificable i potencialment un increment d’un habitatge sense que hi hagi un 
increment de despeses, es considera garantida la rendibilitat de l’operació. 
 

− Article 100.1: Si la modificació d'una figura del planejament urbanístic 
comporta un increment de sostre edificable, en el cas de sòl urbanitzable, 
s'han d'incrementar proporcionalment, com a mínim, els espais lliures i les 
reserves per a equipaments determinats per l'article 65.3 i 4, i, en el cas de 
sòl urbà, s'ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais 
lliures públics de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre residencial i de 5 m2 per 
cada 100 m2 de sostre d'altres usos. Per computar aquests estàndards, 
s'ha d'aplicar el que estableix l'article 65.5. A més, si cal, s'ha de reservar 
sòl per a equipaments públics en la quantitat adequada per fer front als 
requeriments que deriven de la modificació. 
 
Aquesta finca té una superfície de 1.691,5 m2 i hi ha una edificació de 204 
m2 destinats a 1 habitatge. I en la nova ordenació, en aplicar-se el 
coeficient d’edificabilitat corresponent a la zona R63 de 0,4 m2st/m2, el 
sostre admissible passarà a ser de 676,60 m2 i per tant, hi ha un increment 
de sostre de 472,60 m2, el que comporta preveure una reserva de sòl per 
espais lliures públics de: 
472,60 m2 / 100 x 20 = 94,52 m2 
 

− Article 100.2: Quan la modificació del planejament comporta l'augment de 
la densitat de l'ús residencial, sense increment de l'edificabilitat, s'ha de 
preveure una reserva complementària de terrenys per a sistemes d'espais 
lliures i equipaments de 10 m2, com a mínim, per cada nou habitatge, llevat 
que l'augment de densitat es destini a habitatges de protecció pública i no 
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ultrapassi el nombre d'habitatges que resulta d'aplicar el mòdul de 70 m2 al 
sostre amb aquesta destinació. En el cas que aquesta reserva 
complementària, per raons d'impossibilitat material, no es pugui emplaçar 
en el mateix àmbit d'actuació, es pot substituir per l'equivalent del seu valor 
econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un fons 
constituït per adquirir zones verdes o espais lliures públics de nova creació 
en el municipi. 
 
Per tant cal valorar l’equivalent econòmic corresponent a la cessió d’espais 
lliures i equipaments que estableix l’article 100.2, corresponent a 10 m2 per 
a cada nou habitatge i, en funció que només es preveu potencialment un 
habitatge nou, la reserva seria de 10 m2. La valoració d’aquesta reserva 
s’efectuarà mitjançant el que estableix la legislació aplicable en matèria de 
sòl, i el seu destí passarà a nodrir els fons per adquirir zones verdes o 
espais lliures públics de nova creació al municipi. 
 

 
 
No ens trobem davant un replantejament significatiu de l’ordenació urbanística que 
comporti canvis significatius de la tipologia edificatòria, ni que alteri substancialment 
l’ordenació urbanística general prevista pel POUM.  
 
Per altra part, d’acord amb la disposició addicional segona del TRLU, en les 
actuacions de transformació urbanística que comporti un increment de l’edificabilitat, i 
per tant, del seu aprofitament, han de cedir el percentatge de l’increment d’aquest 
aprofitament d’acord amb el que s’estableix a l’article 43.1, que estableix la cessió 
d’aprofitament en un 15% de l’increment, i cal establir el valor total de les càrregues 
imputables a l’actuació que s’haurà de fer el pagament en el moment d’atorgament de 
la llicència que habiliti el nou aprofitament. 
 
Per tant, les càrregues aplicables a aquesta modificació són: 
 
− Article 100.1: Increment de 94,52 m2 de sòl destinat a espai lliure 
− Article 100.2: Increment de 10 m2 de sòl destinat a espai lliure. 
− Disposició Addicional segona: 15% per cessions d’aprofitament 

472,60 x 0,15 = 70,89 m2 de sostre 
 

La superfície de sòl de 104,52 m2 es transformarà en funció de l’edificabilitat promig 
de 0,4 m2st/m2 en 41,80 m2st, que afegits als 70,89 m2, dona un total de 112,69 
m2st. 
El valor de repercussió que es coneix en valoracions realitzades en aquesta situació i 
característiques és de 800€/m2st pel que el deure de pagament d’aquesta actuació és 
de 90.158,40€. 
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9. NORMATIVA 
 
 
La proposta de modificació consisteix en qualificar la parcel·la afectada amb la clau 
R63, zona residencial de cases aïllades, subzona de parcel·la mínima de 800 m2 i, per 
tant, resulta d’aplicació el vigent article 152 de la normativa, si bé s’afegeix una 
especificitat, la R63l5, on es deixa constància que, prèviament a la concessió de 
llicència de parcel·lació, caldrà fer front a l’equivalent econòmic dels deures de 
pagament que consten a l’apartat d’avaluació econòmica, i a que, prèviament a 
executar obres, s’incorpori un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística i s’obtingui 
l’informe favorable del Departament competent, en compliment del que estableix el Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el Decret 343/2006, de 19 de 
setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, gestió i 
ordenació del paisatge, i el propi article 44 de la normativa del POUM.  
 
La normativa queda de la següent manera: 
 
 
Article 152.- Regulació específica de la zona residencial de cases aïllades, subzona de parcel·la 
mínima de 800 m2. Clau R63. 
 
1. Definició 
 
Correspon a les característiques definides per la superfície de parcel·la. 
 
2. Paràmetres referits a la parcel·lació 
 

- Parcel·la mínima: 800 m2 
 
- Front mínim: 16 metres 
 
- Les parcel·les, per ser edificables, han de tenir una forma tal que permeti inscriure-hi un  cercle 
la superfície del qual sigui igual a 1/3 de la superfície mínima de la parcel·la de la seva categoria. 

 
3. Paràmetres en relació a la parcel·la 
 

- Índex d’edificabilitat net de parcel·la: 0,40 m2 sostre/m2 sòl 
 
- Ocupació màxima de la parcel·la: 25% 
 
- Separacions mínimes al límits de parcel·la: 5 metres 

 
4. Paràmetres d’edificació en relació al carrer 
 
Quan hi hagi alineacions consolidades anteriorment o quan la parcel·la es trobi entre dues parcel·les 
edificades amb una separació al vial diferent de la prevista a les normes, es respectarà l’alineació 
existent. En aquests casos l’edificació haurà d’incorporar els elements tipològics o volumètrics de les 
edificacions contigües, integrant-se així en un conjunt ordenat homogèniament. 
 
Es considerarà alineació consolidada la establerta per edificacions anteriors a l’aprovació d’aquest POUM, 
almenys en una longitud igual al 60% del tram de vial. La definició d’alineacions consolidades es farà 
mitjançant la tramitació de les determinacions de concreció de volums que regula el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
5. Paràmetres en relació a l’edificació 
 

- Nombre màxim de plantes: PB+ 1p 
 
- Alçada reguladora màxima: 7 metres, referits a la parcel·la. 
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- Edificació principal: s’admetran edificacions aparellades sempre i quan, per separat, compleixin 
les condicions de parcel·la mínima, i s’admetrà que sigui inferior en un 15% a la exigida. Quan es 
doni aquest supòsit, l’edificabilitat de cada parcel·la es reduirà en un 25%. 
 

6. Condicions d’ús 
 
L’ús dominant en aquestes zones serà l’habitatge unifamiliar. 
 
S’hi admeten, en qualsevol situació, la residència col·lectiva, l’establiment hoteler, l’habitatge d’ús turístic i 
els usos d’equipaments i dotacions públiques a excepció dels religiosos i d’oficines i serveis. 
 
S’hi admeten els usos comercials en situació 2a i en una superfície màxima de 100 m2. 
 
7. Especificitats  
 

7.1. A la subzona R63c1, que prové del Pla parcial “Prat Xirlo III”, s’aplicaran els següents 
paràmetres: 

 
- Les parcel·les de superfície superior a la mínima establerta per a aquesta per la clau R63 es 
regiran pels paràmetres d’aquesta categoria. Quan a la parcel·lació definitiva resultin parcel·les 
superiors a 2.400 m2 s’hi podran construir 4 habitatges per parcel·la. Quan es doni aquest 
supòsit, l’edificabilitat es reduirà en un 25%. 
 
- La golfa resultant per damunt de l’alçada màxima serà habitable i la seva superfície no podrà 
ser superior a un terç de la planta immediatament inferior i concretada al centre del volum, 
computant a efectes d’edificabilitat. 
 
En la construcció de la esmentada golfa es podrà augmentar un metre el plànol vertical del terç 
central de la coberta, per a seguir la inclinació de la mateixa i sense que, en cap cas, l’alçada 
màxima del límit de la coberta sobrepassi els 3,50 metres sobre l’alçada màxima reguladora. 
 
- Usos: Únicament s’hi admet l’habitatge unifamiliar i habitatge d’ús turístic. 

 
- Espai lliure d’edificació: 

 
- Serà obligatori tenir un arbre per cada 50 m2 d’espai lliure de parcel·la. Si per a dur a 
terme l’edificació dels habitatges o dels cossos auxiliars, cal procedir a la tala d’arbrat 
existent, s’haurà de vetllar per a que aquesta comporti la mínima intervenció, i els 
elements tallats s’hauran de substituir per altres fins a completar el mínim establert 
anteriorment. 
 
Es farà especial atenció en les parcel·les contigües a la zona verda. 

 
7.2. A la subzona R63c2, que prové del Pla parcial del sector Nord-Oest de Calella, s’aplicaran els 

següents paràmetres:  
 

- Usos: Únicament s’hi admet l’habitatge unifamiliar i habitatge d’ús turístic. 
 
- Materials exteriors: 

 
- Pedra natural. 
- Murs remolinats o estucats en blanc. 
- Terrasses a la catalana. 
- Cobertes inclinades. 
- Baranes de ferro o d’obra. 
- En general, ús de materials tradicionals. 
 

- Tanques: Opaques fins 0,60 m + 1 m calades. 
 

7.3. A la subzona R63c3, que prové del carrer Costa Verde núm. 32-36, s’aplicaran els següents 
paràmetres: 

 
- Es permeten 4 habitatges per parcel·la. 
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7.4. A la subzona R63l1, que prové del PNF-3.1 carrer Xarembeco, s’aplicaran els següents 
paràmetres: 

 
- Per una superfície de parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació de 1.021,5 m2, es permet 
la construcció de 2 habitatges. 

 
7.5. A la subzona R63l2, que prové del PNF-3.1 carrer Xarembeco, s’aplicaran els següents 

paràmetres:  
 

- Per una superfície de parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació de 1.561,2 m2, es permet 
la construcció de 3 habitatges. 

 
 

7.6. A la subzona R63l3, que prové del PNF-3.1 carrer Xarembeco, s’aplicaran els següents 
paràmetres:  

 
- Per una superfície de parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació de 1.229,9 m2, es permet 
la construcció de 2 habitatges. 

 
7.7. A la subzona R63l4, que prové del PNF-3.1 carrer Xarembeco, s’aplicaran els següents 

paràmetres: 
 

- Per una superfície de parcel·la resultant del Projecte de reparcel·lació de 4.178,9 m2, es permet 
la construcció de 7 habitatges. 
 

7.7 bis A la subzona R63l5 que correspon a la modificació núm. 4 del POUM s’aplicaran les 
següents determinacions: 
 
- Prèviament a l’atorgament de llicència d’obres d’ampliació o de nova planta, s’haurà de tramitar 
un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que obtingui l’informe favorable del Departament 
competent. 
 
- La parcel·la que dona front al carrer Font d’en Xecu prèviament a autoritzar la seva parcel·lació 
i/o nova edificabilitat haurà d’aportar l’equivalent econòmic corresponent als deures de pagament 
de les noves determinacions quina valoració s’efectuarà mitjançant el que estableix la legislació 
aplicable en matèria de sòl. 
 

7.8. A la subzona R63t1, que prové de l’Estudi de detall de dues parcel·les situades entre el carrer 
Ullastres i el carrer del Port de la Malaespina, s’aplicaran els següents paràmetres: 

 
1.- Superfície parcel·la: 680 m2 
 

- Edificabilitat màxima: 260 m2 
 
2.- Superfície de parcel·la: 970 m2 
 

- Ocupació màxima: 160 m2 
 
- Edificabilitat màxima: 275 m2 
 
- Separacions mínimes a partions: 

 
- 5 m respecte de la parcel·la oest 
- 5 m respecte de la parcel·la nord 
- 3,20 m respecte de la parcel·la est 

 
- Alçada màxima: La existent (7 m) 

 
7.9.  A la subzona R63t2 que prové del PMU-2.2 Riera del Mas del Llor Est, que en aquest 

document del POUM passa al PAU a2.7, s’aplicaran els següents paràmetres: 
 

- Parcel·la mínima: 800 m2. 
 
- Alçada: 7 m. 
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- Edificabilitat: 0,4 m2st/m2s (reducció del 25% en parcel·la inferior a 800 m2). 
 
- Ocupació: 25% (reducció 1/3 en parcel·la amb pendents >30% i <50%). 
 
Es poden aparellar els habitatges i en aquest cas la superfície mínima de parcel·la serà inferior 
en un 15% a l’exigida a cada categoria. Quan la parcel·la sigui inferior a l’exigida, l’edificabilitat 
de cada parcel·la quedarà reduïda en 25%. En cas d’aparellar-se habitatges s’haurà de realitzar 
mitjançant un projecte arquitectònic unitari. 
 

7.10. A la subzona R63t3, que prové del Pla parcial Aigua Xelida, s’aplicaran els següents 
paràmetres: 

 
- Edificabilitat: 0,45 m2 de sostre/m2 de sòl, amb un màxim de 350 m2. 
 
- Nombre de plantes: PB + 1PP 
 
- Alçada reguladora màxima: 9 metres. L’Alçada màxima de l’edificació es determinarà en cada 
punt a partir de la cota del pis de la planta que tingui la consideració de planta baixa. En cap cas 
la cota de referència de la planta baixa podrà establir-se amb una variació absoluta de més - 
menys un metre en relació a la cota natural del terreny. El punt de referència per determinar 
aquesta tolerància d’un metre serà l’extrem de la planta baixa que major alçada tingui, respecte 
la cota natural del terreny. 
 
Dins l’alçada màxima queden compreses les cobertes, baranes de terrats i els elements tècnics 
d’instal·lacions. 
 
Quan l’edificació obligatòriament s’hagi de resoldre esglaonada per la pendent del terreny 
natural, es podrà resoldre en PB + 2PP, sempre que es mantingui l’alçada de 9 metres i la resta 
dels paràmetres, amb la condició que la planta situada a la cota més alta no superi la cota de 3 
metres d’alçada respecte la rasant del carrer. 
 
- Queden prohibides les plantes baixes palafítiques quedant limitada l’alçada lliure entre plantes a 
tres metres. 
 
- Usos: Únicament s’admet l’ús d’habitatge unifamiliar i habitatge d’ús turístic, amb una tipologia 
de vivendes aïllades. També s’admetrà l’agrupació de vivendes amb un màxim de sis (sis 
vivendes = sis parcel·les) en règim de mitgeria. 
 
- Situació de l’edificació dins la parcel·la: Dins els 20 primers metres des del front de la parcel·la 
que limita amb el vial, segons plànols normatius del POUM. 
 
- Separacions: 5 m a finques veïnes, i 3 m a vial. 
 
- Les àrees de protecció paisatgística (Vp) es mantindran amb la vegetació existent, permetent-
se tan sols les actuacions de neteja i replantació, amb espècies autòctones del paratge. En la 
sol·licitud de llicència s’especificarà la població d’arbres existents i la modificació que sofrirà el 
solar, en quan a vegetació. 
 
- S’admetrà una tolerància de 5 m en les àrees de protecció paisatgística que en tot cas caldrà 
justificar al sol·licitar la llicència en base a la preservació de la vegetació o a l’adequació de la 
topografia existent. 
 
- Les tonalitats cromàtiques dels acabats exteriors de l’edificació es situaran en la gama dels 
ocres i colors terrossos, a fi d’aconseguir una major integració paisatgística. 

 
7.11.  A la subzona R63t4, Riera Mas del Llor Oest, s’aplicaran els següents paràmetres: 

 
- Façana mínima: No es fixa façana mínima, però s’haurà de garantir que en el conjunt de la 
subzona el número màxim d’habitatges sigui de 6. 
 
Si l’habitatge es resolt íntegrament en planta baixa, s’acceptarà una ocupació del 35%. 
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- Altres paràmetres: S’hauran d’executar els murs de contenció del carrer Tordera amb parets de 
pedra i des dels mateixos no s’acceptarà implantar accessos a les parcel·les. 
 

7.12.  A la subzona R63t5, Riera Mas del Llor Oest, s’aplicaran els següents paràmetres: 
 

- Densitat: S’admetran 2 habitatges per parcel·la, si la superfície de parcel·la supera els 1.000 
m2. 

 
7.13.  A la subzona R63r1, que prové del Pla Especial de Protecció i de Reforma Interior de Llofriu, 

s’aplicaran els següents paràmetres: 
 

- Edificabilitat: 0,35 m2 sostre / m2 de sòl. 
 

- Ocupació en planta: Rectangle de 12 x 12 m de costat. S’admet un cos auxiliar amb una 
ocupació d’un 10 % sobre el total del solar. 

 
- Separacions mínimes: 8 m a totes les partions, excepte al llindar nord, que podrà ser de 3 
metres. 

 
- Alçada màxima del punt baix de la coberta, situat a la façana que limita amb el carrer del Puig 
Monturiol: 3,50 m. 

 
- Coberta: Inclinada en una sola pendent cap al carrer, amb una inclinació màxima del 25 %, i 
una alçada al punt alt de 6,20 m. 

 
- Acabats: Teula vella, murs de façana i de tanca de paredat comú o totxo manual, fusteria de 
fusta, pintada o natural. A la cara nord de la parcel·la, caldrà plantar alzines sureres d’una 
alçada mínima de 5 m, cada 3 m. 

 
- Ús: Únicament s’admet l’habitatge unifamiliar i habitatge d’ús turístic. 

 
- S’haurà de respectar lliure d’edificació la franja de zona verda privada que fixen els plànols 
d’ordenació. 

 
7.14.  A la subzona R63r2, que prové del Pla Especial de Protecció i de Reforma Interior de Llofriu, 

s’aplicaran els següents paràmetres: 
 

- Edificabilitat: 0,35 m2 sostre / m2 de sòl. 
 

- Ocupació en planta: Rectangle de proporcions 1:2, amb una longitud màxima de façana 
d’edificació principal a carrer de 24 m. S’admet un cos auxiliar amb una ocupació d’un 10 % 
sobre el total del solar, que anirà unit a l’edificació principal. 

 
- Separacions mínimes: 4 m a vials, i 3 m a la resta de partions. 

 
- Alçada màxima del punt baix de la coberta, situat a la façana que limita amb el carrer del Puig 
Monturiol: 3,50 m. 

 
- Coberta: Inclinada en una sola pendent cap al carrer, amb una inclinació màxima del 25 %, i 
una alçada al punt alt de 6,20 m. 

 
- Acabats: Teula vella, murs de façana i de tanca de paredat comú o totxo manual, fusteria de 
fusta, pintada o natural. 

 
- Ús: Únicament s’admet l’habitatge unifamiliar o bifamiliar, i habitatge d’ús turístic. 
  
- S’haurà de respectar lliure d’edificació la franja de zona verda privada que fixen els plànols 
d’ordenació. 
 
- El sostre resultant màxim admissible és de 350m2. 
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Joaquim Garcia Balda    Júlia Giró Val 
Arquitecte Municipal     Advocada Municipal 
 
 
Palafrugell, octubre 2019 
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11. ANNEXES 
 
 
ANNEX 1 
 
Notes simples del Registre de la Propietat de les finques afectades. 
 
1.- Nota simple registral finca senyora  
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ANNEX 2 
 
 
Certificat cadastral de la finca afectada, propietat de la senyora  
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ANNEX 3 
 
 
Llicència d’obres concedida en data 14 de juliol de 1981, i altres documents vinculats a 
l’atorgament d’aquesta llicència. 
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   Annex 3.1: Llicència d’obres Exp. 49/81, concedida el 14 de juliol de 1981.  
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Annex 3.2: Informe tècnic Arquitecte Assessor Municipal, de data 02.06.1981. 
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  Annex 3.3: Plec condicions construcció passos i cunetes. Diputació de Girona. 
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Annex 3.4: Plec condicions per a edificacions i obres. Diputació de Girona.  
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Annex 3.5: Informe Arquitecte Municipal per atorgament llicència, de data 13.07.1981. 
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Annex 3.6 : Plànol emplaçament i situació del Projecte bàsic i d’execució de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de la Font d’en Xecu núm. 22, a 
Llafranc (Llicència d’obres 49/1981). 
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ANNEX 4 
 
Informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme de Girona celebrada en data 18 de 
desembre de 2018. 
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