
MODIFICACIÓ  PUNTUAL  2/ 2017 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA  DE  CAMPRODON. 

 
Precisió de límits de dues zones verdes al nucli urbà de Font-Rubí. 

 
 

 
 

 
ÍNDEX 

 
 
 

 
 MEMÒRIA DE LA MODIFICACIÓ 
 
 1.  Objectius i  criteris de la modificació. 
 2.  Proposta de modificació. 
 3.  Comparació d’aprofitaments entre el planejament vigent i modificat. 
 4. Documentació a modificar 
   

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

1.   Situació. 1/ 4.000 
2.   Ortofoto. 
3.   Àmbit de la modificació sobre topografia actual.  1/1.000 
4. Propietat del sòl. Parcel·lació aprovada. Sobre topografia inicial. 1/ 1.000 
5. Propietat del sòl. Parcel·lació cadastral. Sobre topografia actual. 1/ 1.000 
6.   Pla General vigent. Sòl Urbà. Sobre topografia inicial. 1/1.000. 
7.   Pla General vigent. Sòl Urbà. Sobre topografia actual.  1/1.000. 
8.  Pla General vigent. Sòl Urbà. Superfícies. Sobre topografia inicial.  1/ 1.000 
9.   Pla General modificat.  Sòl Urbà. Sobre topografia actual.  1/1.000. 
10. Pla General modificat.  Sòl Urbà. Superfícies. 1/ 1.000 
 
 
 

 
 



 MODIFICACIÓ  PUNTUAL  2/ 2017 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA  DE  CAMPRODON. 

 
Precisió de límits de dues zones verdes al nucli urbà de Font-Rubí. 

 
 
 

MEMÒRIA 
 
 
 
1. OBJECTIUS I CRITERIS  DE LA MODIFICACIÓ 
 
 
1.1. Situació actual 
 
 Àmbit  de la modificació  
 
L’àmbit d’aquesta modificació és discontinu, i comprèn els terrenys urbans situats més a l’oest i més 
al sud  del nucli urbà de Font-rubí. Està dividit en dos sub-àmbits:  el sub-àmbit A està format pels 
terrenys confrontants amb el carrer de la Devesa Nova, pel costat de la vall, al llarg d’una longitud 
aproximada de 137 metres, compresos entre aquest carrer i el límit entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable;  i el sub-àmbit B comprèn una peça de terreny confrontant amb el mateix carrer, pel 
costat de la vall, i amb el parc de la Font de l’Àliga.  
 
L’àmbit té una extensió total de 6.313,00 m2, dels quals 5.691,00 corresponen al sub-àmbit A; i els 
622,00 m2  restants al sub-àmbit B.  
 

   
 
Esquerra, vista del front de carrer amb les parcel·les 864 – 868. Dreta, espai lliure confrontnt amb la parcel·la 864. 
  
 Característiques dels terrenys i usos actuals del sòl i de les edificacions. 
 
Els terrenys compresos al sub-àmbit A formen una franja d’amplada constant, d’uns 38 metres, per 
una llargada de 150 metres  aproximadament.  La franja segueix l’alineació del carrer, que és  
rectilínia en un primer tram en la direcció est-oest,  per descriure una corba en el tram de més cap a  
l’est, on pren la forma de segment de corona circular. 



 
S’hi distingeixen dues parts pel que fa a la topografia:  una primera part situada més a l’est, que 
coïncideix amb la part en forma de segment de corona circular, i una segona part, la resta de franja.   
Els terrenys situats a la primera part  són relativament planers,  i corresponen a un petit coll topogràfic 
entre el carrer i un turó situat fora de l’àmbit, és la part destinada a zona verda pública; mentre que els 
situats a la part restant  presenten  un acusat pendent  de baixada des del carrer fins el límit sud. És 
en aquesta part on és situada la zona edificada.  
 
La part de la franja edificada és ocupada per cinc parcel·les dividides en dues illes, de diferent 
dimensió, una conté dues parcel·les i l’altra les tres restants. Totes cinc parcel·les estan edificades, 
quatre d’elles segons un mateix model d’edifici unifamiliar aïllat, de planta baixa assentat sobre la 
superfície de terrenys més planera i propera al carrer,  proporcionada per  un mur de contenció que 
recorre les parcel·les paral·lelament al carrer. Els dos grups de parcel·les estan separats per una 
franja de terreny públic que dóna accés a una instal·lació de sanejament.  
 
Els sub-àmbit B té forma aproximada de trapezi, amb una superfície de 622,00 m2; limita: pel nord-
oest amb el carrer Devesa Nova;  pel nord-est, amb la parcel·la 341 de Font-rubí;  sud-est, i sud-oest, 
amb  zona verda pública de la Font de l’Àliga. 
 
Els terrenys d’aquest sub-àmbit presenten un pendent constant de baixada des del carrer fins a la 
zona verda de la Font de l’Àliga, i tenen accés des d’aquest mateix carrer; es troben ocupats per 
vegetació arbustiva,  amb presència d’exemplars de roures i pi roig de poc desenvolupament.  
 
 
1.2. Propietat  actual dels terrenys: 
 
 
Sub-àmbit A 
Dins aquest sub-àmbit es produeix una dualitat  de situacions de la propietat segons les referències 
cadastrals i les que consten a la llicència de parcel·lació atorgada.   
 
Cadastralment l’àmbit  comprèn  les següents unitats amb les característiques que s’hi fan constar: 
 

Parcel·la 864  C/ Devesa Nova 
Unitat:    1554105DG5815S0001AZ 
Superfície:     840,00  m2 
Sostre edificat:     55  m2  
Propietat :  KUBRA  SA 
 
Parcel·la 865  C/ Devesa Nova 
Unitat:   1554104DG5815S0001WZ 
Superfície:     840,00  m2 
Sostre edificat:   138  m2  
Propietat :  ESAI SA  
 
Parcel·la 866  C/ Devesa Nova 
Unitat:     1554103DG5815S0001HZ     
Superfície:     836,00  m2 
Sostre edificat:    144  m2  
Propietat :   ESAI SA  
 
Parcel·la 867  C/ Devesa Nova 
Unitat:   1554102DG5815S0001UZ 

Superfície:     805,00  m2 
Sostre edificat:     134      m2  
Propietat :  ESAI SA  
 
Parcel·la 868  C/ Devesa Nova 
Unitat:     1554101DG5815S0001ZZ 
Superfície:     840,00  m2 
Sostre edificat:     138,00 m2  
Propietat : ESAI SA  
 

La superfície de les parcel·les que consta a la llicència de parcel·lació atorgada per l’Ajuntament de 
Camprodon en data 31 de març de 2000, segons plànol de parcel·lació aprovat la reproducció del 
qual s’adjunta tot seguit, és de 840 m2 per cadascuna d’elles. 
 
 

 
 
Plànol de parcel·lació aprovada per l’Ajuntament, el 31.03.2000.  
 
L’Ajuntament de Camprodon és titular de la zona verda ZV9, amb la que confronta la parcel·la 864, 
segons les cessions efectuades en desenvolupament de la Unitat d’Actuació de Font-rubí,  i inscrita 
com a núm. 2408 al Tom 959, llibre 41, Foli 44, de Camprodon; amb una superfície de 1.124 m2 
 
 
Sub-àmbit B 
 Part de la finca cadastral: 

Unitat:     1856202DG5815N0001BD     
 Inclosa a la finca registral   nº 772, Volum 556, llibre 18 de Camprodon. 
  Superfície:  622  m2 
 Sostre edificat:   0     m2  
 Propietat:  Kubra SA 
 



 
1.3.  Planejament  urbanístic  vigent  
 
 Qualificació segons planejament vigent  
 
Sub-àmbit A 
 Atenent la situació registral, dimanant de la llicència de parcel·lació:  
Les parcel·les 864 i 865  estan incloses dins una illa d’edificació que el planejament vigent qualifica  
com a Zona de Ciutat Jardí, sub-zona d’edificació aïllada familiar 8.2; Les parcel·les 866, 867 i 868 
estan incloses dins una altra illa d’edificacio que té la mateixa qualificació que la primera illa.  
El planejament general qualifica els terrenys situats al costat est del sub-àmbit com a zona verda 
pública, identificada com a ZV 9 a l’escriptura registral,  i els terrenys compresos entre ambdues illes, 
com a vialitat.   
 
 Atenent  la situació cadastral: 
Una part  de la parcel·la 864  ocupa terrenys qualificats  com a zona verda en el vigent pla general de 
Camprodon. I una part de la parcel·la 866 ocupa terrenys qualificats com a vialitat pel planejament 
general vigent.   
 
Sub-àmbit B 
El planejament vigent qualifica aquests terrenys com a Zona de Ciutat Jardí, 8.2, sub-zona d’edificació 
aïllada familiar.  
 
 
 Superfícies  (m2) 
 
 Vialitat Espais lliures Ciutat Jardí 8.2 Total superfície 
 
Sub-àmbit A 355,00 1.136,00 4.200,00 5.691,00 
Sub-àmbit B 0,00 0,00 622,00 622,00 
 
Total àmbit   355,00 1.136,00 4.822,00 6.313,00 
 
 
1.4. Motivació i objectius de la modificació 
 
1.- El pla general de 1983 va determinar per primera vegada la transformació en sòl urbà del sòl rústic  
que havia estat ocupat per la urbanització de Font-rubí fins aquella data. Fou en desenvolupament de 
les determinacions establertes per aquell pla general, relatives a la qualificació del sòl i condicions 
d’urbanització que foren cedits a l’ajuntament de Camprodon, pels propietaris inicials del sòl rústic, els 
terrenys destinats a espais lliures, vialitat, i instal·lacions  públiques, dins el marc d’una unitat 
d’actuació. Aquestes cessions es materialitzaren en document públic.   
 
2.- Els terrenys per a edificació privada compresos dins el sub-àmbit A, no foren parcel·lats fins  l’any   
2000 quan en desenvolupament del vigent pla general de Camprodon aprovat definitivament el 2 de 
febrer de 2000,  l’Ajuntament de Camprodon va atorgar llicència de parcel·lació  en data  31 de març 
de 2000. 
 
El projecte de parcel·lació tenia per a objecte la divisió de les dues illes d’edificació privada previstes 
pel planejament general de l’any 2000. L’illa situada més a l’oest de  2.520 m2  i l’illa situada més a 
l’est, de 1.680 m2 de superfície.  La primera illa fou dividida en tres parcel·les, que porten els números 
866, 867 i 868; totes elles  d’igual superfície, 840 m2. I la segona amb dues altres parcel·les d’igual 
superfície. 

 
No obstant, el replantejament sobre el terreny de les parcel·les i la posterior edificació es va produir a 
partir d’un punt de replanteig desplaçat uns quatre metres més cap a l’est respecte del previst al 
topogràfic sobre el que es van delimitar les parcel·les del projecte de parcel·lació. Error que es pot 
constatar comparant sobre el topogràfic, la posició de les parcel·les que figura en el plànol en base el 
qual es va atorgar llicència de parcel·lació i la que presenten realment les parcel·les.  Aquest 
desplaçament va causar l’ocupació d’una franja de la zona verda pública situada a l’est de les 
parcel·les i confrontant amb el mateix carrer de la Devesa Nova. d’igual longitud de front que el 
desplaçament de les parce·les sobre el mateix carrer, i la conseqüent disminució de la superfície de 
zona verda. Si bé per l’altra costat, per l’oest s’hi va produir una estreta franja entre la parcel·la 868 i 
el límit amb el sòl no urbanitzable. 
 
Per raó d’aquest desplaçament es produeix un desajustament entre la realitat construïda i la situació 
jurídica i urbanística dels terrenys, de manera que una part de la zona verda pública és ocupada per 
la parcel·la 864.  
 
El desplaçament del conjunt de les cinc parcel·les cap a l’est, si bé no ha comportat cap increment de 
la superfície de parcel·les d’edificació privada, doncs per l’altre cap, a l’oest, es va produir, com ha 
estat dit, idèntic desplaçament del límit de parcel·la, generant  un espai lliure no integrat en aquella 
parcel·la, sí que comporta una disminució de la superfície de l’espai lliure previst en el pla general, 
identificat com a ZV 9, situat  a la part est del sub-àmbit A.   
 
L’objectiu d’aquesta modificació és regularitzar la situació de manca de correspondència entre la 
realitat física construïda i la realitat jurídico-urbanística, i augmentar els espais lliures públics. 
 
Segons conveni signat amb  l’ajuntament de Camprodon – que forma part de l’expedient de 
modificació -  el titular de les parcel·les actualment afectades per aquesta zona verda i per la vialitat 
entre les parcel·les 865 i 866  es compromet a cedir uns  altres terrenys de la seva propietat, de 
superfície superior a   l’afectada. Aquests terrenys són els que es troben  qualificats de Ciutat Jardí en 
el vigent pla general, es troben situats al sub-àmbit B, en contacte amb una zona verda de major 
extensió, coneguda com el parc de la Font de l’Àliga. 
 
 
2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
 
2.1. Descripció i justificació 
 
1. Atenent les consideracions exposades al punt anterior, es proposa  
 
Al sub-àmbit A, ajustar els límits de la qualificació urbanística de zona la d’edificació aïllada 8.2, als 
límits de la realitat física, mantenint la superfície de terreny qualificada com a zona d’edificació aïllada 
(8.2) en el planejament vigent,  i qualificar com espai lliure públic  (2.4) la franja de terreny resultant a 
la part oest del sub-àmbit, confrontant amb el límit entre el sòl urbà i el no urbanitzable.  
 
Al sub-àmbit B, ampliar el front de la zona verda del parc urbà de la Font de l’Àliga sobre el carrer de 
la Devesa Nova, substituint la qualificació de zona de Ciutat Jardí (8.2) per la d’espai lliure públic,  
parc urbà (2.1),   ampliant la superfície del  parc urbà en la mateixa extensió del sub-àmbit, 622 m2,  
per tal de compensar amb major superfície d’espai lliure públic la fragmentació de la superfície 
prevista al pla general. Doncs  malgrat que no es disminueix la superfície d’espais lliures públics dins 
el mateix sub-àmbit A,  la peça  resultant al límt oest d’aquest sub-àmbit resulta de poc interès públic, 
atesa la seva poca entitat,  estretor, i situació excèntrica respecte el nucli urbà de Font-rubí. 
 
 



2. Els terrenys que es proposen com ampliació de la zona verda, situats al Sub-àmbit B d’aquesta 
modificació puntual; ocupen una posició central respecte del nucli urbà de Font-rubí, tenen una 
extensió superior a la que es disminueix la zona verda ZV9 prevista pel vigent pla general, són 
accessibles directament des de la via pública, i constitueixen una ampliació de la zona verda que 
envolta la  Font de l’Àliga.  Circumstàncies per les qual poden ser considerats de major  utilitat pública 
que no pas els actualment qualificats com a zona verda dins el Sub-àmbit  A, que tenen probablement 
una funció  paisatgística. 
 
El canvi de límits de les dues zones verdes,   no produeix canvis significatius en la seves possibilitats 
d’utilització, tenint en compte la seva situació al límit de la urbanització.  
 
3. En el conveni també inclou la cessió a l’Ajuntament dels terrenys que la revisió del pla general del 
2000 va qualificar com a nova zona  de vialitat  entre les illes edificables, així com l’espai lliure 
resultant entre el límit del sòl urbà i la parcel·la 868.   
 
4. Aquesta modificació comporta, per una banda,  una disminució del sostre edificable, i per l’altre,   
un augment de les superfícies destinades a espais lliures públics, en relació al planejament general 
que es modifica.  
 
 
2.2. Documentació a modificar 
 
Els canvis que aquesta modificació comporta  són: 
 
 Plànols 
Sèrie 1. Sòl Urbà i Urbanitzable:   
 
En el Sub-àmbit A: Qualificar les dues illes edificades existents segons topografia actual com a  Zona 
de Ciutat Jardí (8.2), sense alteració de la superfície prevista en pla general vigent; i com a zona 
verda pública  la franja de terreny compresa entre el límit oest d’aquest sub-àmbit i l’illa edificable. 
  
En el Sub-àmbit B:  Qualificar com espai lliure públic els terrenys que hi són compresos, qualificats en 
planejament vigent com a Zona de Ciutat Jardí (8.2).   
 
 
 

3. QUADRES COMPARATIUS D’ APROFITAMENT I SUPERFÍCIES DE CESSIÓ SEGONS 
PLANEJAMENT VIGENT I EL MODIFICAT 
 
 
3.1. Quadre resum de comparació de superfícies  (m2) 
 
 PGOU Vigent   
 
 Vialitat Espais lliures Ciutat Jardí 8.2 Total superfície 
 
Sub-àmbit A 355,00 1.136,00 4.200,00 5.691,00 
Sub-àmbit B 0,00 0,00 622,00 622,00 
 
Total àmbit   355,00 1.136,00 4.822,00 6.313,00 
 
 
 

PGOU Modificat   
 
 Vialitat Espais lliures Ciutat Jardí 8.2 Total superfície 
 
Sub-àmbit A 347,00 1.144,00 4.200,00 5.691,00 
Sub-àmbit B 0,00 622,00 0,00 622,00 
 
Total àmbit   347,00 1.766,00 4.200,00 6.313,00 
 
 
3.2. Comparació de sostre edificable (m2).  
 
 Planejament  vigent : 
 

Sub-àmbit A 
4.200,00 m2 de superfície parcel·la x 0,40 m2/m2  =  1.680,00 

  
 Sub-àmbit B 

622,00 m2  de superfície parcel·les  x 0,40 m2/m2 =  248,80   
 

 Suma 1.928,80 
 
 
 Planejament modificat proposat 
 

 Sub-àmbit A 
4.200,00 m2 de superfície parcel·la x 0,40 m2/m2  =  1.680,00 
 

 Sub-àmbit B 
0,00 m2  de superfície parcel·les  x 0,40 m2/m2 =  0,00   

 
 Suma 1.680,00 
 
Aquesta modificació puntual del pla general comporta una disminució del sostre edificable en relació 
al planejament que es modifica, de 248,80 m2 
 



 
3.3. Comparació de superfícies per a espais públics. Espais lliures, i vialitat. (m2) 
 
 

PGOU Vigent  Vialitat Espais lliures Total superfície 
 
Sub-àmbit A  355,00 1.136,00 1.491,00 
Sub-àmbit B  0,00 0,00 0,00 
 
Total àmbit    355,00 1.136,00 1.491,00 
 

 
PGOU Modificat  Vialitat Espais lliures Total superfície 
 
Sub-àmbit A  347,00 1.144,00 1.491,00 
Sub-àmbit B  0,00 622,00 622,00 
 
Total àmbit    347,00 1.766,00 2.113,00 

 
 
 
 Increment de superfície d’espais lliures:  622,00 m2  
 
La modificació comporta, per una banda, incrementar la superfície qualificada d’espais lliures dins el 
nucli urbà de Font-rubí, en  622,00 m2,  obtenir-ne  l’adquisició gratuïta, i una disminució del sostre 
edificable de 248,80 m2; en virtut del conveni urbanístic a que s’ha fet referència en els punts 
anteriors.  
 
 
 
 


