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1. Generalitats 

1.1. Introducció 
Aquesta modificació puntual pretén modificar la distància a límits de les edificacions secundàries, 
en la zona del “Nou Eixample Sant Miquel de Colera (Sector III)” i a la zona del “Càmping Sant 
Miquel de Colera (Sector VI)”, qualificades urbanísticament com a “Zona de Ciutat Jardí Semi-
Intensiva (Clau 13) o bé Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13)”, on els seus paràmetres 
urbanístics són els mateixos. 
 
 

1.2. Antecedents 
En els últims anys, ha vingut varia gent amb la voluntat de construir edificacions secundàries en la 
zona la Urbanització Sant Miquel de Colera, qualificada urbanísticament com a Zona de Ciutat 
Jardí Semi-Intensiva (Clau 13) o bé Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13)”. 
Degut a l’excessiva distància que han de deixar les edificacions secundàries a límit de la parcel·la, 
en molts casos és inviable la construcció d’aquestes edificacions, amb el greuge que aquestes 
finques no poden aprofitar la ocupació màxima del 12% per edificacions secundàries que permet 
la normativa urbanística de la zona. 
 
 

1.3. Objecte de la modificació 
Actualment la distància a límits de parcel·la per a edificacions secundàries en la zona del “Nou 
Eixample Sant Miquel de Colera (Sector III)” i en la zona qualificada com a “Ordenació segons 
edificació aïllada (Clau 13) del sector del “Càmping Sant Miquel de Colera (Sector VI)”, és de 6 
metres. Degut a això, en moltes parcel·les actuals d’aquesta zona no es possible construir 
edificacions secundàries. Així mateix, la gran majoria d’aquestes parcel·les tenen l’edificació 
principal ubicada al centre de la parcel·la, impossibilitant la construcció de qualsevol edificació 
secundària respectant els 6 metres a límit que marca la normativa urbanística. 
Aquest fet provoca que un gran nombre de parcel·les no pugui aprofitar la ocupació màxima del 
12% per edificacions secundàries que permet la normativa urbanística de la zona. 
Per tal de corregir aquest greuge, l’Ajuntament de Colera vol tramitar aquesta modificació. 
La present modificació s’ha redactat conforme l’article 96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat respectivament pels 
articles 38 i 39 del Decret 3/2012, de 22 de febrer. 
 
 

1.4. Dades del promotor 
Nom: AJUNTAMENT DE COLERA DNI o NIF: P1705900G 
Adreça: Carrer de Labrun, 34 NCP: 17496 
Població: Colera Comarca: L'Alt Empordà  
Telèfons: 972389034 - 972389050 FAX: 972389283 Correu-e:    ajuntament@colera.cat 
Representant: Lluís Bosch Rebarter  Càrrec: Alcalde DNI o NIF: 40463472D 
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1.5. Dades del redactor 
Nom: AJUNTAMENT DE COLERA DNI o NIF: P1705900G 
Àrea: Urbanisme, Serveis Tècnics Municipals   
Adreça: Carrer de Labrun, 34 NCP: 17496 
Població: Colera Comarca: L'Alt Empordà  
Telèfons: 972389034 - 972389050 FAX: 972389383 Correu-e:    tecnics@colera.cat 
Representant: Jordi Bertran i Jordà  Títol: Arquitecte DNI o NIF: 77918667A 
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2. Necessitats i objectius de la modificació 

2.1. Descripció del suport físic 
L’àmbit de modificació comprèn la totalitat de la zona del Nou Eixample de Sant Miquel de Colera 
(Sector III) i la part qualificada com a “Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13)” de la zona 
del Càmping Sant Miquel de Colera (Sector VI). 
La zona del Nou Eixample de Sant Miquel de Colera (Sector III) disposa d’una superfície de 
74.063,00 m2, qualificada com a “Zona de Ciutat Jardí Semi-Intensiva (Clau 13)”. 
La zona del Càmping Sant Miquel de Colera (Sector VI), disposa d’una superfície de 29.999,00 
m2, dels quals 4.153,00 m2 estan qualificat com a “Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13)“. 
 
 

2.2. Finalitat de la modificació 
Aquesta modificació s’ha redactat a fi i efecte de canviar la distància a límits de parcel·la de 
l’edificació secundària en les zones qualificades com a Zona de Ciutat Jardí Semi-Intensiva (Clau 
13)” i “Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13)“, ambdós amb els mateixos paràmetres 
urbanístics. 
 
 

2.3. Justificació de la modificació 
Tal i com s’ha expressat en el punt 1.3. “Objecte de la modificació” d’aquest document, la 
modificació pretén corregir un greuge derivat de la distància de 6 metres que han de deixar les 
edificacions secundàries al límit de la parcel·la. Això provoca que en la zona del “Nou Eixample 
Sant Miquel de Colera (Sector III)” i en la zona qualificada com a “Ordenació segons edificació 
aïllada (Clau 13) del sector del “Càmping Sant Miquel de Colera (Sector VI)”, en la majoria de 
parcel·les actualment no es puguin construir edificacions secundàries i aprofitar la ocupació 
màxima del 12% que permet la normativa urbanística d’aquestes zones. 
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3. Memòria descriptiva de la modificació 

3.1. Normativa urbanística vigent 
La normativa urbanística actualment imperant al municipi de Colera és el Pla General, el qual va 
ésser aprovat el dia 20/03/1985 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (exp. número 
1984/000245/G) i publicat al DOGC del dia 20/05/1985. 
També existeix el Text Refós del Pla General, el qual va ésser aprovat el dia 09/02/2006 per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (exp. número 2005/020817/G) i publicat al DOGC 
número 4642 del 26/05/2006.  
Així mateix, aquest text refós ha sofert dues modificacions puntuals que afecten l’àmbit on es 
proposa l’actual modificació: 

- Modificació puntual del Text Refós del Pla General de Colera, en l’àmbit del nou eixample 
de Sant Miquel de Colera (Sector III) i l’Horta del Capellà (Sector I), aprovada per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 23 de juliol de 2008 i publicada al 
DOGC número 5239 de 20 d’octubre de 2008. 

- Modificació puntual del Pla General del Terme municipal de Colera en l’àmbit de la zona 
d’equipaments esportius i recreatius (Clau 3e) i del Nou Eixample Sant Miquel (Sector III), 
aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 de 
novembre de 2009 i publicada al DOGC número 5530 de 21 de desembre de 2009. 

 
 

3.2. Normativa actual objecte de modificació 

3.2.1. Normativa urbanística del “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera 
(Sector III)” 

CAPITOL 4.- SECTOR III (13) – “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera” 
Art. 120 Definició. 

Sector ubicat al sud de la riera de Molinàs, entre la zona d’equipaments a de l’entrada 
del poble, la carretera de Figures a Portbou i el Sector VI. Els respectius plans Parcials 
d’iniciativa particular estan aprovats definitivament i amb les obres d’urbanització 
pràcticament executades (sòl urbanitzable desenvolupat). 

 
Art. 121 Sectors. 

El sector disposa d’una superfície de 74.063,00 m2. La totalitat del sector està qualificat 
com a Clau 13 “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera” 
Aquest sector  té la consideració de sòl urbà consolidat, d’acord amb el què s’exposa a 
l’article 31 del Decret 1/2005, modificat per l’article 19.4 del Decret Llei 1/2007. 

 
Art. 122 Condicions de la urbanització “Nou Eixample” 

1. Conforme la Disposició Transitòria Primera de la Llei sobre protecció de la legalitat 
urbanística (Llei 9/81 de 18 de novembre) l’Ajuntament, en el termini de sis mesos a 
partir de la seva entrada en vigor i prèvia audiència del promotor haurà de procedir 
a l’aprovació inicial i provisional del projecte o projectes d’urbanització que 
comprengui les obres i serveis que hi manquin i assenyalament del termini o 
terminis d’execució. 

2. Esgotat el termini assenyalat en el punt anterior, si l’Ajuntament no hagués adoptat 
les determinacions previstes en aquest article, les esmentades determinacions les 
adoptarà el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
prèvia audiència de la respectiva corporació local i del promotor. 

3. En tot cas, s’exigirà promotor la constitució de la garantia corresponent. 
4. L’incompliment per part del promotor d’aquestes disposicions facultarà a 

l’Ajuntament per expropiar els terrenys afectats subjectes al que disposa l’article 
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124.2 de la Llei del Sòl. Tot això, sense perjudici d’imposar les sancions pertinents, 
amb la realització de les garanties, i/ o d’acordar la suspensió dels efectes del Pla, 
segons l’entitat i transcendència de l’incompliment, sense dret a indemnització. 

 
Art. 123 Conservació. 

L’Ajuntament, prèvia audiència dels afectats, disposarà que els propietaris dels terrenys 
compresos en el polígon o unitat d’actuació quedin subjectes a l’obligació de conservar 
les obres d’urbanització i al manteniment de les dotacions i instal·lacions 
 

Art. 124 Normativa complementària. 
Aquest Pla determina la següent normativa que s’entendrà com a complementària de la 
del propi Pla Parcial, especialment referent a les disposicions de l’Ordenació 
Reguladora 1º, en la següent forma: 
 
a) Seguint el caràcter de la pràctica totalitat de les edificacions existents, fins 

l’actualitat el tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada. 
b) El coeficient d’edificabilitat serà com a màxim de 0,72 m2/m2 (metre quadrat de 

sostre per metre quadrat de parcel·la neta). 
c) L’alçada màxima permesa serà de 6’50 metres amidats des de cada punt del 

terreny en el seu estat inicial i final, corresponent a dues plantes. 
d) Els usos permesos seran el d’habitatge unifamiliar i bifamiliar; s’admet la 1ª 

Categoria d’ús industrial en les situacions 1 i 2. 
e) S’admeten també els usos residencial, religiós, cultural, esportiu i sanitari-

assistencial. 
 
D’acord amb el dit per aquest sector, el text refós de la normativa queda de la següent forma: 
 
I.- NORMES GENERALS 
Condicions generals 
Art. 1. Totes les edificacions que es projectin en el polígon objecte del Pla Parcial d’Ordenació, 

s’atendran a que disposen les normes generals del Pla General d’Ordenació de Colera, 
aprovat per la superioritat. 

 
Art. 2. El planejament comprèn una sola zona d’edificació de tipus aïllat, regulant-se l’ús i destí 

del sòl d’acord amb les Ordenances següents: 
 

Ordenança 1ª: Ciutat jardí semi-intensiva 
Ordenança 2ª: Zona lliure de respecte entre la carretera de Figueres a Portbou i el 

polígon. 
Ordenança 3ª: Xarxa viària. 

 
ORDENANÇA 1ª:  ZONA CIUTAT JARDI SEMI-INTENSIVA  
Art. 1r. Tipus d’ordenació. 

Seguint el caràcter de la practica totalitat de les edificacions existents fins l’actualitat el 
tipus d’Ordenació correspon al d’edificació aïllada. 
 

Art. 2n.  Condicions de volum. 
Parcel·la mínima 400 m2. 

 Ocupació màxima per edificació principal: 30% 
 Ocupació màxima per edificació secundària: 12% 
 El coeficient d’edificabilitat serà com a màxim de 0,72 m2/m2 (metre quadrat de sostre 

per metre quadrat de parcel·la neta). 
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L’alçada màxima permesa serà de 6,50 metres amidats des de cada punt del terreny en 
el seu estat inicial i final, corresponent a dues plantes. 
Se separa la construcció 3 metres com a mínim de l’alineació de façana a carrer i altres 
límits. 
La separació mínima d’edificacions secundàries serà de 6 metres. 
 

Art.3r. Condicions d’ús. 
Els usos permanents seran el d’habitatge unifamiliar i bifamiliar i s’admeten la 1ª 
Categoria d’ús industrial en les situacions 1 i 2. 

 
Art. 4t. Ús públic. 

S’admeten també els usos residencial, religiós, cultural, esportiu i sanitari-assistencial. 
 

Art. 5è. Composició. 
Serà la del seu caràcter amb obligació de decorar les mitgeres vistes. 

 
ORDENANÇA 2ª: ZONA LLIURE DE RESPECTE ENTRE LA CARRETERA DE LA BISBAL A 

PORTBOU 
Art. 1r. A tot el llarg de la carretera de Figueres a Portbou es projecte un vial paral·lel a ella; la 

part de terreny situada entre ambdós es destinarà com a zona verda, quedant prohibida 
qualsevol construcció. 

 
ORDENANÇA 3ª: XARXA VIARIA 
Art. 1r. Conservació. 

Els propietaris de parcel·les, hauran de tenir cura en el front de la seva parcel·la, de la 
conservació i neteja de la vorera, així com denunciar a l’autoritat competent, qualsevol 
acte punible que atempti contra el bon estat de la via pública i les seves instal·lacions. 

 
Art. 2n. Obres de Construcció. 

Quan s’efectuïn les obres de construcció en una parcel·la, no es podrà ocupar la via 
pública amb amuntegament de materials, runa o la seva càrrega i descàrrega, 
procurant, fer-ho a l’interior de la parcel·la i solament en casos molt justificats es 
permetrà la càrrega i descàrrega de vehicles al carrer en el menor temps possible. 

 
Art. 3r. Obres de Serveis Urbans. 

Les obres que afectin a l’ús normal de la via pública, tal com reparacions, escomeses 
d’instal·lacions, hauran d’efectuar-se amb la màxima celeritat sense interrompre 
totalment la circulació del carrer o adaptant-se a les mesures que fixi l’Ajuntament quan 
a senyalització o seguretat de tràfic, havent de reposar-se les obres i paviments al seu 
estat primitiu, quan haguessin acabat les causes que ho varen motivar. 
Normativa urbanística del “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera (Sector III)” 

 
 

3.2.2. Normativa urbanística del “Càmping Sant Miquel de Colera (Sector VI)” 
Definició 
El sector VI compren la totalitat dels terrenys del càmping Sant Miquel de Colera, compresos entre 
la riera de Molinàs al nord, el Sector I a l’est, el Sector III a l’oest i la falda de la muntanya al sud. 
 
Sector 
El sector disposa d’una superfície de 29.999,00 m2, dels quals 25.846,00 m2 corresponen a l’antic 
Sector III considerat sòl urbanitzable desenvolupat, i 4.153,00 m2 a l’antic Sector I considerat com 
a sòl urbanitzable. Aquest sector disposarà d’un únic àmbit, que es desenvoluparà 
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independentment mitjançant un Pla de Millora Urbana. Tindrà la consideració de sòl urbà no 
consolidat. 
 
Sistema d’actuació 
El sistema previst d’actuació serà per compensació bàsica, i s’haurà de redactar un Pla de Millora 
Urbana. Aquest sistema d’actuació només es podrà modificar per mutu acord entre la majoria 
simple de la propietat, i necessitarà de l’autorització de l’Ajuntament. 
Els vials del Sector VI que formen part de la xarxa viària bàsica del municipi de Colera, 
s’executaran juntament amb la urbanització del sector, tota vegada que està més que assegurada 
la connectivitat dels sectors I i III amb el nucli urbà. 
 
Disposició transitòria 
Es permetrà l’ús de càmping i la construcció d’edificacions i serveis relacionats amb aquest ús, 
mentre perduri l’activitat. Tant bon punt cessi aquesta activitat, es redactarà en un termini de dos 
anys el Pla de Millora Urbana d’aquest sector. 
 
Cessions obligatòries 
Aquest sector haurà de respectar les cessions ja previstes en el Pla Parcial de l’Eixample Sant 
Miquel de Colera, aprovat definitivament. 
També haurà de fer les cessions resultants d’aplicar per proporcionalitat les que li correspondrien 
a la franja que formava part del Sector I primitiu, i que són els següents percentatges: 

a) Espais lliures de domini i us públic:   1,384% 
b) Centres Culturals i docents:     1,246% 
c) Aparcaments:      0’208% 
d) Vials:       2,353% 

 
Obligacions 
Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin 
compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector. 
Fer la reservar d’habitatge de protecció oficial, segons estableix la Llei d’urbanisme actual. 
 
Paràmetres urbanístics 
Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13) 
Aquesta ordenació englobarà un mínim del 86,16% del sòl privat resultant i s’ubicarà a la banda 
oest del sector VI. 

- Coeficient d’edificabilitat neta màxima:  0,72 m2/m2 
- Alçada màxima permesa: 6,50 metres mesurats des de cada punt del 

terreny en el seu estat inicial i final, 
corresponent a PB+1. 

- Superfície mínima de parcel·la:  400,00 m2 
- Ocupació màxima edificació principal: 30,00% 
- Ocupació màxima edificació secundària: 12,00% 
- Separació mínima a vials i altes límits: 3,00 metres 
- Separació mín. edificacións secundàries: 6,00 metres  
- Usos permesos:    Habitatge unifamiliar i bifamiliar 

      Industrial en categoria 1ª i situacions 1 i 2 
      Residencial 
      Religiós 
      Cultural 
      Esportiu 
      Sanitari-assistencial 
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Ordenació segons edificació unifamiliar entre mitgeres (Clau 11) 
Aquesta ordenació englobarà un màxim del 13,84% del sòl privat resultant i s’ubicarà al banda est 
del sector VI, al límit amb el Sector I. 

- Coeficient d’edificabilitat neta màxima:  1,20 m2/m2 (edificabilitat bruta del 0,75%) 
- Alçada màxima permesa: 6,50 metres mesurats des de cada punt del 

terreny en el seu estat inicial i final, 
corresponent a PB+1. 

- Superfície mínima de parcel·la:  200,00 m2 (60 habitatges/hectàrea del sector) 
- Ocupació màxima de la parcel·la:  60,00% 
- Alineacions a vials: Es permet la línia de façana contínua, sense 

reculades. Podrà coincidir amb l’alineació oficial 
a carrer o estar retrassada respecte a ella. 

- Mitgeres:     Tindran un tractament de façana 
- Usos permesos:    Habitatge unifamiliar 

 Residencial i hoteler 
 Comercial 
 Oficines 

      Industrial en categoria 1ª i situacions 1 i 2 
      Industrial en categoria 2ª i situació 2 

 Recreatiu 
 Esportiu 
 Religiós 

      Sanitari-assistencial 
 
 

3.3. Normativa urbanística proposada 

3.3.1. Normativa urbanística del “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera 
(Sector III)” 

CAPITOL 4.- SECTOR III (13) – “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera” 
Art. 120 Definició. 

Sector ubicat al sud de la riera de Molinàs, entre la zona d’equipaments a de l’entrada 
del poble, la carretera de Figures a Portbou i el Sector VI. Els respectius plans Parcials 
d’iniciativa particular estan aprovats definitivament i amb les obres d’urbanització 
pràcticament executades (sòl urbanitzable desenvolupat). 

 
Art. 121 Sectors. 

El sector disposa d’una superfície de 74.063,00 m2. La totalitat del sector està qualificat 
com a Clau 13 “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera” 
Aquest sector  té la consideració de sòl urbà consolidat, d’acord amb el què s’exposa a 
l’article 31 del Decret 1/2005, modificat per l’article 19.4 del Decret Llei 1/2007. 

 
Art. 122 Condicions de la urbanització “Nou Eixample” 

5. Conforme la Disposició Transitòria Primera de la Llei sobre protecció de la legalitat 
urbanística (Llei 9/81 de 18 de novembre) l’Ajuntament, en el termini de sis mesos a 
partir de la seva entrada en vigor i prèvia audiència del promotor haurà de procedir 
a l’aprovació inicial i provisional del projecte o projectes d’urbanització que 
comprengui les obres i serveis que hi manquin i assenyalament del termini o 
terminis d’execució. 

6. Esgotat el termini assenyalat en el punt anterior, si l’Ajuntament no hagués adoptat 
les determinacions previstes en aquest article, les esmentades determinacions les 
adoptarà el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
prèvia audiència de la respectiva corporació local i del promotor. 
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7. En tot cas, s’exigirà promotor la constitució de la garantia corresponent. 
8. L’incompliment per part del promotor d’aquestes disposicions facultarà a 

l’Ajuntament per expropiar els terrenys afectats subjectes al que disposa l’article 
124.2 de la Llei del Sòl. Tot això, sense perjudici d’imposar les sancions pertinents, 
amb la realització de les garanties, i/ o d’acordar la suspensió dels efectes del Pla, 
segons l’entitat i transcendència de l’incompliment, sense dret a indemnització. 

 
Art. 123 Conservació. 

L’Ajuntament, prèvia audiència dels afectats, disposarà que els propietaris dels terrenys 
compresos en el polígon o unitat d’actuació quedin subjectes a l’obligació de conservar 
les obres d’urbanització i al manteniment de les dotacions i instal·lacions 
 

Art. 124 Normativa complementària. 
Aquest Pla determina la següent normativa que s’entendrà com a complementària de la 
del propi Pla Parcial, especialment referent a les disposicions de l’Ordenació 
Reguladora 1º, en la següent forma: 
 
f) Seguint el caràcter de la pràctica totalitat de les edificacions existents, fins 

l’actualitat el tipus d’ordenació correspon al d’edificació aïllada. 
g) El coeficient d’edificabilitat serà com a màxim de 0,72 m2/m2 (metre quadrat de 

sostre per metre quadrat de parcel·la neta). 
h) L’alçada màxima permesa serà de 6’50 metres amidats des de cada punt del 

terreny en el seu estat inicial i final, corresponent a dues plantes. 
i) Els usos permesos seran el d’habitatge unifamiliar i bifamiliar; s’admet la 1ª 

Categoria d’ús industrial en les situacions 1 i 2. 
j) S’admeten també els usos residencial, religiós, cultural, esportiu i sanitari-

assistencial. 
 
D’acord amb el dit per aquest sector, el text refós de la normativa queda de la següent forma: 
 
I.- NORMES GENERALS 
Condicions generals 
Art. 1. Totes les edificacions que es projectin en el polígon objecte del Pla Parcial d’Ordenació, 

s’atendran a que disposen les normes generals del Pla General d’Ordenació de Colera, 
aprovat per la superioritat. 

 
Art. 2. El planejament comprèn una sola zona d’edificació de tipus aïllat, regulant-se l’ús i destí 

del sòl d’acord amb les Ordenances següents: 
 

Ordenança 1ª: Ciutat jardí semi-intensiva 
Ordenança 2ª: Zona lliure de respecte entre la carretera de Figueres a Portbou i el 

polígon. 
Ordenança 3ª: Xarxa viària. 

 
ORDENANÇA 1ª:  ZONA CIUTAT JARDI SEMI-INTENSIVA  
Art. 1r. Tipus d’ordenació. 

Seguint el caràcter de la practica totalitat de les edificacions existents fins l’actualitat el 
tipus d’Ordenació correspon al d’edificació aïllada. 
 

Art. 2n.  Condicions de volum. 
Parcel·la mínima 400 m2. 

 Ocupació màxima per edificació principal: 30% 
 Ocupació màxima per edificació secundària: 12% 
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 El coeficient d’edificabilitat serà com a màxim de 0,72 m2/m2 (metre quadrat de sostre 
per metre quadrat de parcel·la neta). 
L’alçada màxima permesa serà de 6,50 metres amidats des de cada punt del terreny en 
el seu estat inicial i final, corresponent a dues plantes. 
Se separa la construcció 3 metres com a mínim de l’alineació de façana a carrer i altres 
límits. 
La separació mínima als límits de les edificacions secundàries serà: 

- 1,50 metres a vial. 
- 1,50 metres a la resta de límits, a excepció quan existeixi una mitgera amb 

alguna edificació veïna. En aquest cas es podrà adossar a l’edificació veïna, 
amb una longitud de contacte amb la mitgera no superior al sis metres (6 
metres). 

 
Art.3r. Condicions d’ús. 

Els usos permanents seran el d’habitatge unifamiliar i bifamiliar i s’admeten la 1ª 
Categoria d’ús industrial en les situacions 1 i 2. 

 
Art. 4t. Ús públic. 

S’admeten també els usos residencial, religiós, cultural, esportiu i sanitari-assistencial. 
 

Art. 5è. Composició. 
Serà la del seu caràcter amb obligació de decorar les mitgeres vistes. 

 
ORDENANÇA 2ª: ZONA LLIURE DE RESPECTE ENTRE LA CARRETERA DE LA BISBAL A 

PORTBOU 
Art. 1r. A tot el llarg de la carretera de Figueres a Portbou es projecte un vial paral·lel a ella; la 

part de terreny situada entre ambdós es destinarà com a zona verda, quedant prohibida 
qualsevol construcció. 

 
ORDENANÇA 3ª: XARXA VIARIA 
Art. 1r. Conservació. 

Els propietaris de parcel·les, hauran de tenir cura en el front de la seva parcel·la, de la 
conservació i neteja de la vorera, així com denunciar a l’autoritat competent, qualsevol 
acte punible que atempti contra el bon estat de la via pública i les seves instal·lacions. 

 
Art. 2n. Obres de Construcció. 

Quan s’efectuïn les obres de construcció en una parcel·la, no es podrà ocupar la via 
pública amb amuntegament de materials, runa o la seva càrrega i descàrrega, 
procurant, fer-ho a l’interior de la parcel·la i solament en casos molt justificats es 
permetrà la càrrega i descàrrega de vehicles al carrer en el menor temps possible. 

 
Art. 3r. Obres de Serveis Urbans. 

Les obres que afectin a l’ús normal de la via pública, tal com reparacions, escomeses 
d’instal·lacions, hauran d’efectuar-se amb la màxima celeritat sense interrompre 
totalment la circulació del carrer o adaptant-se a les mesures que fixi l’Ajuntament quan 
a senyalització o seguretat de tràfic, havent de reposar-se les obres i paviments al seu 
estat primitiu, quan haguessin acabat les causes que ho varen motivar. 

 
 

3.3.2. Normativa urbanística del “Nou Eixample de Sant Miquel de Colera 
(Sector III)” 

SECTOR VI – “Càmping Sant Miquel de Colera” 
Definició. 
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El sector VI compren la totalitat dels terrenys del càmping Sant Miquel de Colera, compresos entre 
la riera de Molinàs al nord, el Sector I a l’est, el Sector III a l’oest i la falda de la muntanya al sud. 
 
Sector 
El sector disposa d’una superfície de 29.999,00 m2, dels quals 25.846,00 m2 corresponen a l’antic 
Sector III considerat sòl urbanitzable desenvolupat, i 4.153,00 m2 a l’antic Sector I considerat com 
a sòl urbanitzable. Aquest sector disposarà d’un únic àmbit, que es desenvoluparà 
independentment mitjançant un Pla de Millora Urbana. Tindrà la consideració de sòl urbà no 
consolidat. 
 
Sistema d’actuació 
El sistema previst d’actuació serà per compensació bàsica, i s’haurà de redactar un Pla de Millora 
Urbana. Aquest sistema d’actuació només es podrà modificar per mutu acord entre la majoria 
simple de la propietat, i necessitarà de l’autorització de l’Ajuntament. 
Els vials del Sector VI que formen part de la xarxa viària bàsica del municipi de Colera, 
s’executaran juntament amb la urbanització del sector, tota vegada que està més que assegurada 
la connectivitat dels sectors I i III amb el nucli urbà. 
 
Disposició transitòria 
Es permetrà l’ús de càmping i la construcció d’edificacions i serveis relacionats amb aquest ús, 
mentre perduri l’activitat. Tant bon punt cessi aquesta activitat, es redactarà en un termini de dos 
anys el Pla de Millora Urbana d’aquest sector. 
 
Cessions obligatòries 
Aquest sector haurà de respectar les cessions ja previstes en el Pla Parcial de l’Eixample Sant 
Miquel de Colera, aprovat definitivament. 
També haurà de fer les cessions resultants d’aplicar per proporcionalitat les que li correspondrien 
a la franja que formava part del Sector I primitiu, i que són els següents percentatges: 

e) Espais lliures de domini i us públic:   1,384% 
f) Centres Culturals i docents:     1,246% 
g) Aparcaments:      0’208% 
h) Vials:       2,353% 

 
Obligacions 
Cedir a l’administració actuant, gratuïtament, dins el sector de sòl urbanitzable en què siguin 
compresos els terrenys, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector. 
Fer la reservar d’habitatge de protecció oficial, segons estableix la Llei d’urbanisme actual. 
 
Paràmetres urbanístics 
Ordenació segons edificació aïllada (Clau 13) 
Aquesta ordenació englobarà un mínim del 86,16% del sòl privat resultant i s’ubicarà a la banda 
oest del sector VI. 

- Coeficient d’edificabilitat neta màxima:  0,72 m2/m2 
- Alçada màxima permesa: 6,50 metres mesurats des de cada punt del 

terreny en el seu estat inicial i final, 
corresponent a PB+1. 

- Superfície mínima de parcel·la:  400,00 m2 
- Ocupació màxima edificació principal: 30,00% 
- Ocupació màxima edificació secundària: 12,00% 
- Separació mínima a vials i altes límits: 3,00 metres 
- Separació mín. edificacions secundàries:1,50 metres a vial 
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1,50 metres a la resta de límits, a excepció 
quan existeixi una mitgera amb alguna 
edificació veïna. En aquest cas es podrà 
adossar a l’edificació veïna, amb una 
longitud de contacte amb la mitgera no 
superior al sis metres (6 metres)   

- Usos permesos:    Habitatge unifamiliar i bifamiliar 
      Industrial en categoria 1ª i situacions 1 i 2 
      Residencial 
      Religiós 
      Cultural 
      Esportiu 
      Sanitari-assistencial 

 
Ordenació segons edificació unifamiliar entre mitgeres (Clau 11) 
Aquesta ordenació englobarà un màxim del 13,84% del sòl privat resultant i s’ubicarà al banda est 
del sector VI, al límit amb el Sector I. 

- Coeficient d’edificabilitat neta màxima:  1,20 m2/m2 (edificabilitat bruta del 0,75%) 
- Alçada màxima permesa: 6,50 metres mesurats des de cada punt del 

terreny en el seu estat inicial i final, 
corresponent a PB+1. 

- Superfície mínima de parcel·la:  200,00 m2 (60 habitatges/hectàrea del sector) 
- Ocupació màxima de la parcel·la:  60,00% 
- Alineacions a vials: Es permet la línia de façana contínua, sense 

reculades. Podrà coincidir amb l’alineació oficial 
a carrer o estar retrassada respecte a ella. 

- Mitgeres:     Tindran un tractament de façana 
- Usos permesos:    Habitatge unifamiliar 

 Residencial i hoteler 
 Comercial 
 Oficines 

      Industrial en categoria 1ª i situacions 1 i 2 
      Industrial en categoria 2ª i situació 2 

 Recreatiu 
 Esportiu 
 Religiós 

      Sanitari-assistencial 
 
 
 
 
                 Colera, a març de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Jordi Bertran i Jordà -  Arquitecte 
                 Serveis Tècnics Municipals  
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4. Pla d’etapes 
No es preveu cap pla d’etapes. La seva aplicació serà efectiva una vegada estigui aprovada la 
modificació i s’hagi fet la seva publicació en el DOGC o BOP. 
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5. Informe ambiental 
5.1. Entorn natural 

L’entorn natural de l’àmbit de modificació està compost per tres sectors destacats: 
 
Sector III: Està compost per una gran plana i la falda de la muntanya que va des del límit de la 

planta fins a tocar la carretera de Figueres a Portbou. Aquesta zona queda limitada per 
l’est amb el Sector VI, a oest amb la zona d’equipaments públics de l’entrada del poble, 
a sud amb la carretera de Figueres a Portbou i a nord amb la riera de Molinàs. 
Actualment les finques estan ocupades per habitatges unifamiliars i bifamiliars aïllats 
tipus xalet, en una proporció del 70% del sector. 

 
Sector VI: Està compost per una gran plana que entra a la seva part sud cap dins el massís 

muntanyós conegut com la Muntanya dels Canons, on actualment hi ha una zona verda 
provinent del Pla Parcial de l’Eixample de Sant Miquel de Colera. Limita a est amb el 
Sector I, a oest amb el sector III i a nord amb la riera de Molinàs. Actualment, tot l’àmbit 
està destinat a l’ús de càmping, amb bungalows, mòbils-homes, parcel·les per a 
l’acampada, caravanes i autocaravanes. També hi trobem diferents instal·lacions 
complementaris a aquest ús, com són tres edificis de serveis, un supermercat, un bar-
restaurant, un edifici de recepció, una piscina, entra d’altres instal·lacions. 

 
 

5.2. Cursos fluvials i hidrologia 
El curs d’aigua més important que passa per l’àmbit on es pretén fer aquesta modificació, és la 
Riera de Molinàs, al límit nord d’aquest. 
Té una amplada aproximada de 12,60 metres i la llera es situa a uns 3,00 metres per sota de la 
cota natural del terreny limítrofes. 
Aquesta riera roman habitualment seca. Recull les aigües pluvials de la vall de Molinàs, de l’obaga 
de les Muntanyes dels Canons, del nucli urbà de Colera i del talús del ferrocarril. 
La “Modificació puntual del Pla General del municipi de Colera, en l’àmbit del Nou Eixample de 
Sant Miquel de Colera (Sector III) i l’Horta del Capellà (Sector I)”, que va aprovar la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió del 23 de juliol de 2008, incloïa un exhaustiu “Estudi 
hidràulic del tram final de la Riera de Molinàs a Colera”, redactat per ABM Serveis d’Enginyeria i 
Consulting SL, que engloba també l’àmbit d’aquesta modificació. 
 
 

5.2.1. Propostes per evitar les inundacions a 500 anys vista a la zona del Nou 
Eixample de Sant Miquel de Colera (Sector III)  

En l’estudi d’inundabilitat de la zona, es conclou que el risc d’inundació en el Sector III del “Nou 
Eixample de Sant Miquel de Colera”, el risc d’inundació per avingudes a 500 anys, és lleu-
moderat, amb un calat d’inundació que oscil·laria entre els 0,00 i 1,00 metres. 
En el Nou Eixample de Sant Miquel de Colera és difícil proposar intervencions adequades, tota 
vegada que és un sector consolidat urbanísticament. També cal dir, que l’Ajuntament de Colera 
disposa recursos econòmics molt limitats, i no es pot permetre algunes intervencions efectives, 
com seria modificar l’alçada dels murs de l’endegament existent de la riera de Molinàs. 
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5.2.2. Propostes per evitar les inundacions a 500 anys vista a la zona del 
Càmping Sant Miquel de Colera (Sector VI)  

Pel què fa al Sector VI del “Càmping Sant Miquel de Colera”, els plans i projectes que 
desenvolupin aquest sector haurà de tenir amb compte les prescripcions de l’estudi d’inundabilitat. 
És per això, que haurà de posar especial èmfasis en: 

- Deixar un espai lliure destinat a vial d’uns 11 metres d’amplada al costat de la riera. 
- Ubicar les zones verdes públiques entre el vial paral·lel al costat de la riera i l’edificació. 

La zona verda haurà d’estar a una cota inferior del vial i de l’edificació, per tal de 
desenvolupar la funció de desguàs natural en el cas que la riera desbordés. 

- Rebaixar el ressalt que hi ha sota el pont del ferrocarril del camí que condueix cap a la 
depuradora, per així aconseguir una pendent uniforme del terreny en direcció al mar 
sense barreres ni recrescuts. 

- Preveure el manteniment del sistema d’escorrentia del territori per permetre evacuar de 
forma natural les aigües pluvials cap el mar 

- Deixar una cuneta de recollida d’aigües de d’escorrentia del talús de la línia de 
ferrocarrils i l’escorrentia de la vessant nord de les Muntanyes dels Canons  

- Fer aportacions de terres als diferents sectors per tal de que la cota dels terrenys quedin 
per sobre de les zones inundables. 

- Preveure la infiltració de les aigües de la pluja al terreny al lloc més a prop possible del 
lloc on cauen, mitjançant parterres dels carrers i la xarxa d’aigües separatives. 

- La xarxa de clavegueram d’aigües residuals, s’hauran de connectar amb la depuradora 
municipal, prèvia autorització de l’entitat gestora de la depuradora. 

 
 

5.3. Enjardinaments 
En l’enjardinament de les zones verdes i l’arbrat en els vials, s’hauran de tenir en compte les 
següents consideracions: 

- L’enjardinament serà amb vegetació autòctona que aprofiti la humitat natural del terreny, 
que permeti el pas d’aigua sense reduir el coeficient d’escorrentia, amb arbrat i 
vegetació que aprofiti les aigües subterrànies per autoabastir-se. 

- Preveure la plantació d’arbrat a les voreres dels carrers per tal de controlar 
l’assolellament sobre aquests i afavorir la formació de pantalles vegetals fono-
absorbents que millorin la qualitat ambiental de l’entorn residencial. 

- L’arbrat a col·locar serà del mateix tipus que els existents en els vials urbans de Colera, 
per tal de mantenir la imatge del conjunt. 

 
 

5.4. Estalvi energètic 
Amb la finalitat d’estalviar energia i d’evitar la contaminació lumínica, els plans que desenvolupen 
els diferents sectors hauran de tenir en compte i justificar el què estableix de la Llei 6/2001 de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, o la llei que la 
substitueixi. Es prendran mesures per l’estalvi energètic vers l’enllumenat públic. 
 
 

5.5. Emissió de gasos a l’atmosfera 
Els projectes per a les noves edificacions hauran d’anomenar els tipus de gasos contaminants que 
generaran, com també les mesures de correcció que es duran a terme per a reduir-los, com poden 
ser la utilització d’energies alternatives i l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència. 
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6. Declaració ambiental estratègica 
Tal i com exposa en el punt 1 de l’article 7 “Modificació de plans i programes sotmesos al 
procediment d’avaluació ambiental estratègica”, de la Llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de 
simplificació i millorament de la regulació normativa, i per 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; s’han de sotmetre a la declaració ambiental 
estratègica les següents modificacions de plans i programes: 

a) Les modificacions dels plans i els programes a què fan referència l’article 6 i l’annex 1 que 
constitueixin modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o 
de la cronologia dels plans i els programes, sempre que produeixin diferències apreciables 
en les característiques dels efectes previstos sobre el medi ambient. 

b) Les modificacions que estableixin el marc per a l’autorització en un futur de projectes i 
activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental. 

c) Les modificacions del planejament urbanístic general que alterin la classificació de sòl no 
urbanitzable o que n’alterin la qualificació; en aquest darrer cas, si les noves qualificacions 
comporten l’admissió de nous usos o de més intensitats d’ús respecte a l’ordenació que es 
modifica. 

d) La resta de modificacions dels plans d’ordenació urbanística municipal que constitueixin 
modificacions substancials de les estratègies, les directrius i les propostes o de la 
cronologia del pla que produeixin diferències apreciables en les característiques dels 
efectes previstos sobre el medi ambient, llevat de les que afectin únicament el sòl urbà. 

e) Les modificacions que puguin comportar repercussions sobre el medi ambient que no 
hagin estat avaluades anteriorment, llevat de les modificacions del planejament urbanístic. 

Altrament, i d’acord amb el punt 2 de l’article 7, s’especifica que les modificacions a què fan 
referència les lletres c i d de l’apartat 1 no estan subjectes a avaluació ambiental si, per les 
característiques que tenen i per la poca entitat, es constata, sense necessitat d’estudis o altres 
treballs addicionals, que no poden produir efectes significatius en el medi ambient. A aquests 
efectes, el promotor ha de presentar una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la fase preliminar de 
l’elaboració del pla o programa, per tal que aquest, per mitjà d’una resolució motivada, declari la 
no-subjecció del pla o programa a avaluació ambiental. El termini per a adoptar i notificar la 
resolució és d’un mes des de la presentació de la sol·licitud. Si l’òrgan ambiental no notifica la 
resolució d’exempció d’avaluació en l’esmentat termini, s’entén que la sol·licitud ha estat 
desestimada. 
Aquesta modificació no entra dins els paràmetres per ser objecte d’avaluació ambiental, per tant 
no és perceptible el seva redacció. 
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7. Informe de sostenibilitat ambiental 
L’informe de sostenibilitat ambiental al qual fa referència l’article 70 del Decret 305/2006 del 
reglament de la llei d’urbanisme (modificat per la correcció d’errades publicada al DOGC número 
4760 de 14/11/2005, pàgina 47490), especifica que aquest és necessari en el cas de formulació o 
revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i en els casos de modificacions sotmeses a 
avaluació ambiental, i l’informe ambiental que preveu la Llei d’urbanisme. 
Per tant, en aquest cas no és preceptiu. 
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8. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, estan regulats pel Decret 344/2006, de 19 de 
setembre. 
L’apartat b) del punt 3.1 de l’Article 3 del Decret 344/2006, exposa que els estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent, en el planejament urbanístic 
general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificacions de sòl urbà o 
urbanitzable. 
El punt 3.2 de l’Article 3 del Decret 344/2006, especifica que 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, excepte que formi part d’un sistema urbà plurimunicipal. 
En vista del què s’ha exposat, i tenint en compte que la modificació puntual del pla general no 
comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, i que la població del municipi de 
Colera disposa de 481 habitants (segons les dades de l’any 2017 de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya), no és obligatori realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
 
 



 
AJUNTAMENT DE COLERA 

 

20 
 

9. Avaluació econòmica i financera 
No es preveu cap inversió per tal de dur a terme aquesta modificació puntual. 
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10. Participació ciutadana 
En la modificació dels instruments de planejament urbanístic, en cas de modificació del pla 
d’ordenació urbanística municipal, no és obligatori l’aprovació i publicació del programa de 
participació ciutadana, en virtut del què s’especifica a l’article 117.3 i l’apartat c) de l’article 101.1 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Decret 305/2006. 
 
 
 
 
                 Colera, a març de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Jordi Bertran i Jordà -  Arquitecte 
                 Serveis Tècnics Municipals  
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