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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DEL POUM 
 
 

1.1 Introducció i antecedents 
 
El municipi de Sant Llorenç de la Muga es troba situat a uns 173 m.  sobre el nivell del 
mar,  a la ribera esquerra del riu la Muga, al bell mig d’un pronunciat meandre de la 
comarca de l’Alt Empordà. 
 
El municipi limita a Tramuntana amb Maçanet de Cabrenys, a Llevant amb Darnius i 
Terrades, a Migdia amb Cabanelles i a Ponent amb Albanyà. 
 
El terme municipal de Sant Llorenç de la Muga el travessa el riu La Muga,  des de l’extrem 
oest fins al nord-est,  on desemboca al pantà de Boadella. La Muga és l’eix vertebrador del 
municipi al voltant del qual es concentren els diferents nuclis de població que integren el municipi, i 
que són: La Resclosa, zona Camp del Turó (inclou Vall Muga, Can Campins, el Bunker, 
l’Encontrella i Can Mandra), el nucli històric i la zona d’equipaments municipals. 
 
Seguint el traçat de La Muga, trobem la carretera de Llers a Albanyà (GI-511) que també travessa 
tot el terme, essent  la principal via d’accés al poble. 
 

 
 
El terme municipal de Sant Llorenç de la Muga té una extensió de 3.181,45 
hectàrees, dividits entre el nucli urbà, la zona d’equipaments municipal, la urbanització 
Vall Muga i el nuclis urbans que l’envolten (Bunker, Encontrella, Can Mandra, i Can 
Campins), la Resclosa,i diversos masos disseminats que s’estenen pel terme. 
 
La població del municipi és de poc més de 230 habitants. Actualment es manté la 
població estable,i s’està produint un augment de la població infantil. 
 
Cal considerar el municipi de Sant Llorenç de la Muga, és un poble turístic, on hi ha 
nombroses segones residències, sobretot en el nucli urbà, que durant els mesos d’estiu 
fan doblar o gairebé triplicar la població. 
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La seva situació geogràfica és molt bona per a qui vol gaudir d’un entorn tranquil i rural, a 
cavall entre les zones boscoses i la llera del riu La Muga. Al mateix temps, es troba 
proper a la costa, i altres poblacions, tal com es pot apreciar en el següent quadre: 
 

Població Distància 
Roses 39 km 
Figueres 18 km 
Girona 65 km 
Barcelona 161 km 
Frontera francesa 38 km 

 
 
En general es troba ben comunicat amb la carretera de Llers a Albanyà GI-511. 
Aquesta bona situació ha  facilitat l’arribada al municipi del turisme, així com també 
s’hagi incrementat el nombre de segones residències, de manera que el poble durant 
les darreres dècades s’ha urbanitzat considerablement,  però ha sabut dotar-se d’una  
bona qualitat i nombre d’equipaments i serveis públics. 
 
El terme municipal de Sant Llorens de la Muga té una extensió de 3.181,45 hectàrees, 
de les quals en són majoritàriament de terreny muntanyós. El municipi de Sant Llorenç 
de la Muga disposa d’espais naturals d’alt valor natural, ambiental i paisatgístic, fet que 
confirma el seu interès ambiental i paisatgístic.  
 
Dins del terme municipal hi trobem: 
 
- el PEIN Alta Garrotxa (475,2 ha) 
- el PEIN Penya-segats de la Muga (373,5 ha) 
- Espais Xarxa Natural 2000 
- Reserva Natural de La Muga 
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El municipi forma part del Consorci Salines Bassegoda, que integra els municipis 
d'Agullana, Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Biure d’Empordà, Boadella i les 
Escaules, Cabanelles, Cistella, Darnius, Lladó, Llers, Maçanet de Cabrenys, Navata, 
Pont de Molins, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Vilanant, La Vajol i la Diputació de 
Girona. Tots ells amb una clara  consciencia que s’ha de respectar el medi ambient 
millorant la sostenibilitat. 
 
Els objectius del Consorci són la preservació i la revalorització del patrimoni 
paisatgístic, cultural i mediambiental de l’espai delimitat pels municipis integrants del 
Consorci i la promoció del desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques 
que siguin compatibles amb les funcions que compleix dins dels termes municipals dels 
municipis integrants. 

 
Àmbit de les Salines Bassegoda 

 
 
 
Tot i que la població que resideix al municipi ha anat disminuint en els últims anys, 
l’arribada del turisme al municipi amb l’augment de les segones residències, comporta 
que durant els mesos d’estiu i durant les  vacances de la resta de l’any, el municipi 
experimenti un fort increment de població.  
 
Tot i la poca població que viu permanentment al municipi de  Sant Llorenç de la Muga, 
és un poble  amb molta vida social,  on s’hi desenvolupen moltes activitats lúdiques; hi 
ha moltes associacions que organitzen diferents actes i festes al llarg de tot l’any, com 
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ara la societat La Fraternitat, el futbol club Sant Llorenç, la societat de caçadors, ADF 
Sant Llorenç de la Muga, el grup de teatre de St. Llorenç, i Les puntaires entre altres. 
 
Tot aquest teixit social, ajuda a cohesionar el poble, mantenint l’esperit comunitari del 
poble i alhora, a potenciar l’activitat turística del municipi. 
 
D’acord amb aquestes premisses que caracteritzen el municipi de Sant Llorenç de la 
Muga, els treballs d’elaboració d’aquest POUM,  han  de permetre i fer possible a 
l’Ajuntament, agents socials,  entitats i d’altres associacions del municipi, a establir les 
bases de l’evolució futura del municipi. 
 

1.2 Marc legal urbanístic.  
 
La legislació vigent sobre urbanisme està regulada, en primer lloc, pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2008 de 20 de juny pel qual es va aprovar el Text Refós de la Ley de Suelo. 
 
En segon lloc i, d’acord amb el marc vigent estatutari, resulta d’aplicació La Llei 
3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost;  pel Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, on es defineix i concreta el 
règim estatutari del dret de propietat, i es concreta i regula detalladament la figura de 
planejament general que constitueixen els plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
D’acord amb la legislació urbanística catalana, es fa necessari l’adaptació del 
planejament general a aquest nou marc jurídic - urbanístic. Així la disposició transitòria 
tercera de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, disposa que el planejament urbanístic general vigent en el moment de 
l’entrada en vigor d'aquesta Llei s'hi ha d’adaptar quan, en virtut de les previsions 
pròpies, o bé anticipadament, en els supòsits regulats per l’article 95, es faci la revisió 
del dit planejament o del programa d’actuació urbanística corresponent. 
 
Així doncs, d’entrada cal dir que el  present document s’ha d’ajustar als principis 
generals de l’actuació urbanística, en concret al desenvolupament urbanístic sostenible 
(definit 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) i a les directrius de planejament que estableixen 
l’article 9 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme 
 
Article 9 
Directrius per al planejament urbanístic 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar 
perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic permetin assolir, en 
benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat 
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i 
tecnològics. 
 

2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de 
risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la 
protecció i la prevenció dels riscs. 
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3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès 
especial el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha 
d’incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions 
s’adaptin a l’ambient on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin 
un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o 
arqueològic existents a l'entorn. 
 

4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de 
pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de 
creixement dels nuclis existents. 
 

5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a 
conseqüència d’un incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació 
com a sòl no urbanitzable, la qual s’ha de mantenir durant el termini previst a la 
legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués previst en un 
instrument de planejament urbanístic pendent d’aprovació que ja hagués estat objecte 
d’avaluació ambiental favorable. 
 

6. Si l’avaluació d’impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha 
de contenir les determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui 
la declaració corresponent. 
 

7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el 
territori dels àmbits destinats a espais lliures i equipaments s’ajusti a criteris que en 
garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat. 
 
En el mateix sentit i desenvolupant aquest precepte, es citen els articles 5, 6, i 7 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, respecte de la preservació 
dels riscos naturals i tecnològics, els riscs d’inundació, i els terrenys amb pendent 
elevada. 
 

1.3 Justificació i conveniència de la formulació i tramitació d’aquest 
document 
 
La redacció del nou Pla General d’Ordenació Urbanística de Sant Llorenç de la Muga, 
ve motivat  pel fet que per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en  
Sentència de data 1 de  Març de 2011 va estimar un recurs contenciós administratiu 
interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 30 de 
Maig de 2007 en virtut del qual es va donar conformitat al Text Refós del POUM de 
Sant Llorens  de la Muga; el Tribunal anul•la per tant aquest acord i  l’executivitat del 
POUM.  
 
Per part de la Direcció General d’Urbanisme s’ha publicat en el DOGC de 25 de Gener 
de 2012 l’edicte corresponent a la publicitat de la Sentència de  la  Sala Contenciós 
administrativa del TSJC dictada en el recurs 366/2008.  
 
Des del moment en què la sentència del TSJ de Catalunya va anul·lar el POUM 
anterior, van passar a ser vigents les Normes Subsidiàries Municipals, aprovades 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de 
setembre de 1.990. 
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Si bé la Sentència citada retrotrau la tramitació del POUM al moment d’una segona 
aprovació inicial, les darreres novetats jurídiques aprovades pel Parlament de 
Catalunya en relació a l’avaluació de plans i programes,  les diferents modificacions de  
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i les nombroses errades o esmenes que s’havien 
indicat  respecte del POUM en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 30 de 
Maig de 2007,   van portar a  l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga a decidir a  
iniciar una nova tramitació per a l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
A tal efecte, el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga en la seva sessió 
celebrada el dia 28 de Juliol de 2011 va aprovar el programa de participació ciutadana a 
aplicar en el procés de tramitació del POUM de Sant Llorenç de la Muga per tal de 
garantir els drets d’iniciativa, informació i participació ciutadana.   Així mateix es van 
aprovar els documents de diagnosi urbanística i d’anàlisis ambiental preliminar, 
constituint la corresponent Comissió de seguiment del POUM, portant-se a terme les 
jornades informatives del POUM durant el mes de Setembre passat. 
 
El ple de l’Ajuntament en sessió de 20 de febrer de 2012 va aprovar l’avanç de POUM 
juntament amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar, i es va sotmetre a 
exposició pública durant un mes, per tal que els interessats poguessin presentar els 
suggeriments oportuns. Alhora, en el citat acord del Ple es va acordar  trametre l’avanç 
de POUM a l’òrgan ambiental i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona  perquè 
emetin els corresponents informes. 
 
L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona, el dia 18 de Maig de 2.012, 
va remetre a l’Ajuntament de Sant Llorens de la Muga el Document de  Referència del 
POUM.  
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 7 de juny de 2.012 va 
acordar emetre informe sobre l’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Llorenç de la Muga. En la part valorativa de l’acord, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
efectua diferents precisions, en concret:  
 

 respecte del sistema d’espais oberts, requereix que el POUM reculli íntegrament 
la categorització i delimitació del sol no urbanitzable de protecció especial i de 
protecció territorial establerta en el Pla territorial parcial de les Comarques 
gironines.  

 
Les delimitacions i disposicions normatives del Pla Territorial, en quan a 
protecció del sòl no urbanitzable, s’han d’entendre com a mínim exigible. 
Proposa que les normes urbanístiques del POUM recullin les disposicions al 
respecte que contenen les normes d’ordenació territorial  del Pla Territorial, 
especialment els articles 2.7, 2.9 i 2.11 pel que fa a la protecció del sòl no 
urbanitzable, l’art. 2.16 sobre les actuacions en trams urbanitzats dels cursos 
fluvials i en les zones verdes i els parcs urbans  amb funció connectora o de 
transició, i a les Directrius del paisatge. 

 
 respecte al sistema d’assentaments, la Comissió Territorial d’Urbanisme indica 

que el Pla Territorial reconeix i assenyala l’estratègia de desenvolupament 
moderat, indicant que l’extensió urbana admissible és de l’ordre de 5’5 ha.  

 
Indica  que el Pla Territorial reconeix les àrees especialitzades d’ús residencial 
l’Encontrella, Can Campins, Camp del Turó-Vall Muga, Bunker- Les Esquerdes i 
la Resclosa i l’àrea especialitzada d’equipaments Camí del Cementiri, on els 
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assenyala l’estratègia de consolidació. L’assentament de Riberada d’Amunt té 
assignada l’estratègia de manteniment del caràcter rural. 
 

 respecte a la delimitació del sol urbà i urbanitzable, recorda ajustar l’extensió de 
creixement a la fórmula que disposa l’art. 3.7 de la normativa del Pla Territorial.  
 

 Valora  l’avanç de pla en relació a les àrees de creixement que es proposen, 
proposa aspectes que ha de resoldre el planejament  i l’adequació als criteris de 
desenvolupament urbanístic sostenible.  
 
 

Un cop emès l’informe territorial i urbanístic previst en la disposició transitòria 18ena 
del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en la seva redacció modificada per 
la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, es va formalitzar el projecte de POUM d’acord amb les 
referides prescripcions per tal d’aprovar-lo inicialment i sotmetre el mateix a informació 
pública. 

Transcorregut el termini d’informació pública, es van analitzar i informar la resposta 
motivada a cada una d’elles, resulten l’estimació o desestimació de les al·legacions en 
cada cas, tant fossin de particulars, associacions, com administracions amb 
competències concurrents.  Així mateix, es va procedir ala elaboració de la Memòria 
ambiental de conformitat amb l’òrgan ambiental.   

Un cop rebut l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 26 de març de 
2014, on s’ha emès informe sobre la proposta del POUM efectuant diferents 
observacions al mateix, indicar que les mateixes han estat objecte de valoració per part 
de l’equip tècnic i l’ajuntament, procedint a esmenar aquelles observacions. 

 

1.4 Contingut d’aquest document 
 
L’article 57 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost;  estableix l’abast i 
regulació de les competències dels plans d’ordenació urbanística municipal.  
 
A tal efecte,  cal atendre a les següents determinacions: 
 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal són l'instrument d'ordenació urbanística 
integral del territori i poden abastar un terme municipal o més d'un. 

2. Correspon als plans d'ordenació urbanística municipal, com a mínim: 

a) Classificar el sòl, amb vista a l'establiment del règim jurídic corresponent. 

b) Definir el model d'implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic, d'acord amb el que estableix l'article 3. 

c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del 
territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament, sense que aquesta 
definició impedeixi formular plans especials urbanístics autònoms per a 
implantar altres elements integrants de l’estructura general del territori en els 
termes que regula l’article 68. 

d) Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la 
revisió. 

3. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de 
reservar per a la construcció d’habitatges de protecció pública sòl suficient per al 
compliment dels objectius definits en la memòria social i, com a mínim, el sòl 
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corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova 
implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable, un 20% del qual, 
com a mínim, s’ha de destinar a habitatges amb protecció oficial de règim general, de 
règim especial, o d’ambdós règims, o els règims que determini com a equivalents la 
normativa en matèria d’habitatge, destinats a la venda, al lloguer o a altres formes de 
cessió d’ús. Resten exempts d’aquesta obligació mínima els plans d’ordenació 
urbanística municipal següents, llevat que el planejament territorial o director urbanístic 
determini una altra cosa: 

a) Els dels municipis que, per llur escassa complexitat urbanística, només distingeixen 
entre sòl urbà i sòl  no urbanitzable. 

b) Els dels municipis de menys de cinc mil habitants, que no són capitals de comarca i 
que compleixen els requisits següents: 

Primer. Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil habitants i 
any. 

Segon. Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al 
conjunt dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable 
a què fa referència l’apartat 4. 

4. Als efectes del càlcul de les reserves mínimes obligatòries que estableix l’apartat 3, 
és sostre residencial de nova implantació el sostre destinat a habitatge, tant de manera 
exclusiva com si s’admet indistintament amb altres usos, que prevegi el pla d’ordenació 
urbanística municipal per als sectors de sòl urbanitzable i per als polígons d’actuació 
urbanística en sòl urbà no consolidat i els sectors subjectes a plans de millora urbana 
que tinguin per objecte alguna de les finalitats a què fa referència l’article 70.2.a. No es 
considera en cap cas sostre residencial de nova implantació i no computa en el càlcul: 

a) El sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents en els dits 
sectors o polígons. 

b) El sostre dels sectors amb planejament urbanístic derivat i amb projecte de 
reparcel·lació aprovats definitivament de conformitat amb el planejament anterior, en els 
quals regeixen les determinacions del pla urbanístic derivat aprovat. 

5. El sistema d'habitatge dotacional públic no computa a l'efecte del compliment dels 
percentatges mínims de reserves a què fan referència l'apartat 3 d'aquest article, la 
disposició addicional cinquena i la disposició transitòria tercera.3. El sostre dels terrenys 
així qualificats tampoc no es considera sostre residencial de nova implantació a l'efecte 
del càlcul de les esmentades reserves, atesa la seva condició de sistema urbanístic de 
titularitat pública, que també exclou que es consideri sostre edificable als efectes de 
determinar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments que 
estableixen els articles 58.1.f, 5 i 7, 65.3 i 5, 70.7 i 8 i 100. 

6. Les reserves per a la construcció d'habitatges de protecció pública s'han d'emplaçar 
evitant la concentració excessiva d'habitatges d'aquest tipus, d'acord amb el que 
estableix l'article 3.2, per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la segregació territorial 
dels ciutadans per raó de llur nivell de renda. 

7. El planejament urbanístic general o derivat, segons que correspongui, ha de 
determinar la localització concreta de les reserves per a la construcció d'habitatges de 
protecció pública mitjançant la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat en sòl urbà 
no inclòs en sectors de planejament derivat, formin part o no de polígons d'actuació 
urbanística, la qual es pot vincular a un règim específic de protecció pública, i 
mitjançant la determinació del percentatge de sostre que els sectors de planejament 
derivat han de qualificar per aquesta destinació. El planejament ha de preveure els 
terminis obligatoris per a l'inici i per a l'acabament de la construcció d'aquests 
habitatges. 
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Trets essencials del present document és establir la classificació del sòl, amb vista a 
l’establiment del seu règim jurídic corresponent. 
 

1.- Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al 
desenvolupament urbanístic, d’acord amb el que estableix l’article 3. 
 

2.- Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del 
territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament. 
 

3.- Determinar les circumstàncies que en poden produir la modificació o la 
revisió. 
 
 
Amb motiu de l’aprovació de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós 
de la Llei d’Urbanisme, el municipi de Sant Llorenç de la Muga s’acull a l’exempció 
prevista en l’article transcrit de l’obligació de reservar per a la construcció d’habitatges 
de protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable. 
 

Si bé el terme municipal urbanísticament no és complexe, el present document delimita 
un àmbit de sol urbanitzable; no obstant el municipi compta amb menys de cinc mil 
habitants, no és capital de comarca i compleix amb els dos requisits que disposa la Llei 
d’Urbanisme, que són:  

 

 Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any. 

 

 Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al 
conjunt dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable a què fa referència l’apartat 4. 
 

En l’apartat corresponent a la política d’habitatge es desenvolupa i justifica aquesta 
exempció.  
 
L’article 58 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, fixa les 
determinacions específiques que han de contenir el Pla. 
 

1. Els plans d'ordenació urbanística municipal, en aplicació del que estableix l'article 57: 

a) Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per aquesta Llei i en els àmbits 
o les superfícies que resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i 
de la complexitat urbanística del municipi. 

b) Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per aconseguir 
la plena efectivitat del règim respectiu. 

c) Desenvolupen per a cada classe de sòl l'estructura general i el model del territori, que 
s'ha d'adequar a les determinacions dels articles 3 i 9. 

d) Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament 
econòmic i social del sistema urbà que hagin d'ésser considerats per decidir 
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l'oportunitat i la conveniència de cada actuació, d'acord amb els interessos públics 
derivats de l'imperatiu d'utilització racional del territori. 

e) Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics. 

f) Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a 
mínim, a la proporció de 20 m² per cada 100 m² de sostre admès pel planejament 
urbanístic per a ús residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. 
Aquest estàndard mínim no és aplicable als plans d’ordenació urbanística municipal de 
municipis que tinguin una població inferior a tres mil habitants i d’escassa complexitat 
urbanística, que només distingeixin entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, amb el 
benentès que aquests plans han d’efectuar una reserva de sòl que sigui adequada a les 
necessitats del municipi. 

g) Poden definir el sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics que estableix 
l'article 34.3 i preveure reserves d'aquest tipus en sectors de planejament urbanístic 
derivat en substitució total o parcial de la reserva d'equipaments, sempre que s'acrediti 
que no cal destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves incloses en sectors 
no poden ésser superiors al 5% de la reserva global del municipi per a equipaments 
públics locals. 

h) Estableixen les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible en el 
municipi. 

i) Estableixen, per mitjà de l'agenda, quan no tenen cap programa d'actuació 
urbanística, les determinacions pròpies d'aquests pel que fa a les prioritats i a les 
previsions temporals de l'execució del pla d'ordenació urbanística municipal. 

2. En sòl urbà, els plans d'ordenació urbanística municipal: 

a) Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació 
d'aquest per a sistemes urbanístics generals i locals, respectant sempre la proporció 
adequada a les necessitats de la població. 

b) Assignen usos detallats per a cada zona. 

c) Regulen els paràmetres i els criteris d'harmonització formal i compositiva de les 
edificacions. 

d) Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals 
hi han d'ésser protegits. 

e) Regulen l'ús del subsòl, d'acord amb l'article 39, per fer factibles la prestació dels 
serveis i la implantació de les infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, 
respectant sempre els aprofitaments privats que hi siguin compatibles. 

3. En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en 
sectors subjectes a un pla de millora urbana, els plans d'ordenació urbanística 
municipal detallen l'ordenació urbanística del sòl, fixen els paràmetres urbanístics 
necessaris per a l'atorgament de llicències d'edificació i assenyalen les alineacions. Pel 
que fa a l'ordenació de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o 
diverses d'alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament les 
dites alternatives, o bé concretar els paràmetres de l'edificació que, sense alterar 
l'aprofitament urbanístic de la zona o de l'illa, admeten variació. 

4. En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal precisen les 
rasants i les característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de sòl 
urbà no consolidat per als quals els plans delimitin polígons d’actuació, les obres 
d’urbanització i les rasants s’han de definir i concretar mitjançant un projecte 
d’urbanització. 

5. En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un 
pla de millora urbana, els plans d'ordenació urbanística municipal fixen els índexs 
d'edificabilitat bruta, les densitats, els usos principals i compatibles, i els estàndards per 
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determinar les reserves mínimes per al sistema local d'espais lliures i equipaments. 
Aquests sectors poden ésser físicament discontinus. 

6. En sòl urbà consolidat, els plans d'ordenació urbanística municipal estableixen quins 
són els elements d'urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys 
adquireixin la condició de solar. 

7. En sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal concreten la 
delimitació dels sectors, que poden ésser físicament discontinus i, per a cadascun 
d’aquests, els índexs d’edificabilitat bruta; la densitat màxima, que no pot superar en 
cap cas els cent habitatges per hectàrea; els usos principals i compatibles, i els 
estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i 
equipaments. En el cas dels sectors que és previst de desenvolupar d’una manera 
immediata, poden establir l’ordenació detallada del sòl amb el nivell i documentació 
propis d’un pla parcial urbanístic i altres determinacions pròpies d’aquest instrument, 
sense necessitat de tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així ho determinen 
expressament. 

8. En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d'ordenació urbanística municipal 
estableixen: 

a) Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són 
permeses, en funció dels diferents usos. 

b) Les intensitats màximes dels usos urbanístics. 

c) Les connexions amb les infraestructures exteriors. 

d) Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta. 

9. En sòl no urbanitzable, els plans d'ordenació urbanística municipal: 

a) Regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau de 
conservació i protecció pretesos. 

b) Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles. 

c) Estableixen els llindars a què fa referència l’article 49.2. 

d) Contenen, si escau, el catàleg a què es refereix l'article 50.2. 

 

1.5 Documentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal  
 
D’acord amb el que preveu l’article 59 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 
del 3 d’agost, la documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal és la 
següent: 
 
a) La memòria descriptiva i justificativa del pla, amb els estudis complementaris que 
escaiguin. 
b) Els plànols d'informació i d'ordenació urbanística del territori i, en el cas del sòl urbà 
consolidat, de traçat de les xarxes bàsiques d'abastament d'aigua, de subministrament 
de gas i d'energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i 
les corresponents als altres serveis establerts pel pla. 
c) Les normes urbanístiques. 
d) El catàleg de béns a protegir, d'acord amb l'article 71. 
e) L'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar. 
f) La documentació mediambiental adequada i, com a mínim, l'informe mediambiental. 
g) El programa d'actuació urbanística municipal, si escau. 
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h) La memòria social, que ha de contenir la definició dels objectius de producció 
d'habitatge de protecció pública en les modalitats corresponents que aquesta Llei 
determina. A més, si el planejament ha inclòs les reserves a què fa referència l'article 
34.3, cal justificar-ho en la memòria social. 

 

En el cas que l'escassa complexitat urbanística d'un municipi només exigeixi distingir 
entre sòl urbà i sòl no urbanitzable, la documentació mínima dels plans d'ordenació 
urbanística municipal ha de consistir en la memòria, els plànols d'informació i de 
delimitació del sòl urbà i no urbanitzable, les normes urbanístiques bàsiques, 
alineacions i rasants i l'informe mediambiental. 

 

3. La memòria a què es refereix l'apartat 1.a ha d'integrar: 
a) El programa de participació ciutadana que l'ajuntament hagi aplicat al llarg del procés 
de formulació i tramitació del pla per garantir l'efectivitat dels drets reconeguts per 
l'article 8. 
b) La justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, 
respectivament, dels articles 3 i 9. 
c) Les mesures adoptades per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el 
municipi, en compliment de l'obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà 
de viatgers i viatgeres. 
d) L'informe de sostenibilitat econòmica, que ha de contenir la justificació de la 
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius, i la ponderació de l'impacte 
de les actuacions previstes en les finances públiques de les administracions 
responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 
implantació i prestació dels serveis necessaris. 

 

1.6 Tramitació per a l’aprovació d’aquest document 
 
Prèviament a la aprovació d’aquest document, el Ple de l’ajuntament de Sant Llorenç 
de la Muga, en sessió de data 20 de febrer de 2012 va acordar aprovar l’avanç del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar presentat per l’empresa E.P. Enginyeria 
Grup 7 SLP. 
 
En el citat acord del Ple de 20 de febrer de 2012 es va demanar al Departament de 
Medi Ambient i habitatge l’emissió d’un document de referència que determini l’abast 
de l’informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals 
aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i el públic interessat, en 
virtut de l’art. 115 del Decret 305/2006 de 18 de Juliol.   
 
Així mateix es va demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
Secretaria de Planificació Territorial, per tal que lliurés un informe sobre l’adequació de 
l’avanç de Pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
El document de referència emès pel Departament de Medi Ambient i l’informe territorial i 
urbanístic emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va tenir entrada en el 
registre general de l’Ajuntament el passat dia 29 de juny de 2.012. 
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El document de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la 
Muga es va sotmetre a informació pública. 
 
Durant aquest termini d’informació pública es van presentar diferents suggeriments, els 
quals han estat analitzats per l’equip redactor del POUM i la Comissió de seguiment  
prèviament a la redacció del document d’aprovació inicial. 
 
Així doncs, aquest document que es presenta, haurà de seguir la tramitació urbanística i 
ambiental que disposa La Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de 
la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost.  
 
D’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril, d’avaluació ambiental 
del plans i programes, el document del pla d’ordenació urbanística municipal s’ha de 
sotmetre a avaluació ambiental. 
 
L’avaluació ambiental del plans té per objecte assolir un alt nivell de protecció del medi 
ambient regint-se pels principis consistents en la incorporació dels criteris ambientals 
adequats als  diversos nivells del planejament; la racionalitat, l’eficàcia i l’eficiència, 
tenint en compte els  costos ambientals; i la comptabilització dels requeriments del 
present amb les necessitats de les futures generacions. 
 
El procediment dels planejament urbanístic sotmès al procediment d’avaluació 
ambiental, atenent al que disposa l’art. 14 de la Llei 6/2009 de 28 d’abril, es regeix pel 
que estableix la disposició addicional cinquena. 
 
La Disposició addicional cinquena de la Llei 6/2009 estableix que l’avaluació 
ambiental del planejament urbanístic es regula per la legislació urbanística en els seus 
aspectes relatius al contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental i el seu 
procediment, sens perjudici de les següents especificitats: 
 

a) L'avanç dels plans urbanístics subjectes a avaluació ambiental s'ha de 
trametre simultàniament a l'òrgan ambiental i al departament competent en matèria 
d'urbanisme. 

b) L'òrgan ambiental ha de dur a terme les consultes sobre l'abast de l'informe 
de sostenibilitat ambiental i la notificació al promotor del document de referència, en el 
termini de dos mesos. L'òrgan promotor del pla pot dur a terme aquestes consultes si 
forma part de l'Administració de la Generalitat i ho comunica prèviament a l'òrgan 
ambiental. 

c) El departament competent en matèria d'urbanisme ha de lliurar, en el termini 
d'un mes, un informe urbanístic i territorial que inclogui la valoració de l’adequació de 
l'avanç del pla a la legislació urbanística vigent, a les directrius del planejament 
territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 

d) L'informe urbanístic i territorial, que estableix la lletra c, s'ha d’incorporar com 
a annex al document de referència. 

e) Són aplicables als plans urbanístics que han seguit una avaluació ambiental 
les  exigències de publicitat que estableix l'article 28, a més de les que estableix la 
legislació urbanística. 
 

La legislació urbanística, estableix en l’art. 115 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme el procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics, on es 
disposa el següent: 
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L'avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin 
sotmesos s'integra en el procediment establert en la Llei d'urbanisme per a llur 
formulació i tramitació, d'acord amb les següents regles: 
 

a) Prèviament a la presentació a tràmit del pla urbanístic per a la seva aprovació 
inicial, l'òrgan o persones que el promoguin han de sol·licitar a l'òrgan ambiental 
l'emissió del document de referència que determini, un cop efectuades les consultes 
necessàries, l'abast de l'informe de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i 
principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions públiques afectades i 
el públic interessat. A aquests efectes, cal presentar a l'òrgan ambiental un avanç de 
l'instrument de planejament amb el contingut que assenyala l'article 106 d'aquest 
Reglament. En el cas que l'avanç se sotmeti a informació pública, bé perquè sigui 
preceptiu, bé voluntàriament, la sol·licitud del document de referència a l'òrgan 
ambiental es formula simultàniament a la informació pública de l'avanç. En qualsevol 
dels casos indicats, si l'òrgan ambiental no resol sobre la sol·licitud en el termini d'un 
mes des de la seva presentació, es poden continuar les actuacions. 

b) L'informe de sostenibilitat ambiental, amb el contingut que correspongui a 
cada una de les figures de planejament, d'acord amb el què estableix, si s'escau, la 
legislació  aplicable en matèria d'avaluació ambiental i amb el què estableix aquest 
Reglament respecte als informes ambientals dels plans, ha de formar part de la 
documentació de l'instrument de planejament objecte d'aprovació inicial. 

c) L'informe de sostenibilitat ambiental se sotmet a informació pública, durant 
un termini mínim de 45 dies, conjuntament amb l'instrument de planejament del qual 
forma part, després de la seva aprovació inicial i, simultàniament, s'han d'efectuar les 
consultes que procedeixin, d'acord amb el que estableixi el document de referència. 

d) El pla objecte del següent acord d'aprovació ha d'incorporar una memòria 
ambiental, en la qual, tenint en compte l'informe de sostenibilitat ambiental i el resultat 
de les consultes realitzades, s'ha de valorar la integració dels aspectes ambientals en 
la proposta d'ordenació. La memòria ambiental la realitzen l'òrgan o persones que 
promoguin el pla i requereix l'acord de l'òrgan ambiental, sense el qual no es pot 
entendre produït per silenci administratiu el següent acord d'aprovació que 
correspongui. A aquests efectes, cal lliurar a l'òrgan ambiental la proposta de memòria 
ambiental, juntament amb la resta de documents del pla exigits per aquest Reglament, 
que integren la proposta que ha de ser objecte del següent acord d'aprovació, i l'òrgan 
ambiental ha de resoldre sobre la proposta de memòria ambiental en el termini d'un 
mes des que li hagi estat presentada. En el cas que l'òrgan ambiental no estigui 
conforme amb la proposta de memòria, ha d'assenyalar quins aspectes han de ser 
esmenats, completats o ampliats i ha de donar la seva conformitat a la proposta de 
memòria ambiental esmenada. 

e) Correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva de l'instrument de 
planejament de què es tracti la presa en consideració de l'informe de sostenibilitat 
ambiental i de la memòria ambiental del pla per a l'adopció de la resolució que 
correspongui. Aquesta presa en consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació 
definitiva mitjançant una declaració, amb el contingut que estableix la legislació 
aplicable. 
 
Cal dir també, que d’acord amb el que disposa l’art. 73 de La Llei 3/2012 de 22 de 
Febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, l'aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l'administració competent a acordar suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com 
també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
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d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per 
la legislació sectorial. 
 
Aquests acords de suspensió de tramitacions i de llicències s'han de publicar en el 
butlletí  oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats no 
poden durar més d'un any en el cas regulat per l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys 
en cas d'acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l'article 73. Si no s'ha 
adoptat cap acord de suspensió amb anterioritat a l'aprovació inicial de l'instrument de 
planejament, la suspensió regulada per l'apartat 2 de l'article 73 pot tenir una durada 
màxima de dos anys. 
 
Els plans d’ordenació urbanística municipal s’ajusten, pel que fa a la seva 
tramitació, al que disposa l’art. 85 de La Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del 
text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost  
disposa: 
 

1. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional dels plans d'ordenació urbanística 
municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d'un únic municipi 
pertoquen, sens perjudici del que estableix l'apartat 3, a l'ajuntament corresponent. En 
el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència d'aprovació definitiva 
correspongui a l'ajuntament, es pot adoptar directament l'acord d'aprovació definitiva, 
un cop complert el tràmit d'informació pública, prescindint de l'aprovació provisional. 

2. L'aprovació inicial i l'aprovació provisional del planejament urbanístic plurimunicipal, 
sens perjudici del que estableix l'article 77.7, corresponen a: 

a) El consell comarcal corresponent, si tots els municipis afectats pel pla queden 
inclosos en l'àmbit territorial d'una mateixa comarca. 

b) La comissió territorial d'urbanisme corresponent, si l'àmbit territorial del pla abasta 
més d'una comarca. 

c) El director o directora general d'Urbanisme, un cop vist l'informe de les comissions 
territorials d'urbanisme competents afectades, si l'àmbit territorial del pla n'afecta més 
d'una i més d'una comarca. 

d) Els ajuntaments, en els supòsits a què es refereix l'article 77.8, llevat que, havent 
estat formulat el pla a instància de part interessada, no hi hagi acord entre els 
ajuntaments afectats, cas en què l'òrgan competent és el que correspongui dels 
esmentats a les lletres a, b i c. 

3. L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans especials urbanístics de 
desenvolupament i autònoms que tinguin per objecte la implantació de sistemes 
urbanístics d’interès supramunicipal corresponen: 

a) A l’administració que els ha redactat, si té atribuïdes competències urbanístiques de 
tramitació o d’aprovació de plans. 

b) A la comissió territorial d’urbanisme competent, en la resta dels casos, llevat que 
l’àmbit territorial del pla afecti més d’una comissió, supòsit en el qual l’aprovació inicial i 
la definitiva pertoquen al conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme. 

4. Els plans d'ordenació urbanística municipal i els plans urbanístics derivats, un cop se 
n'ha acordat l'aprovació inicial, s'han de posar a informació pública, per un termini d'un 
mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública s'han de trametre en el 
termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 
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5. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal o d'un pla urbanístic derivat, s'ha de sol·licitar un informe als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. 

6. Derogat 

7. Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística 
municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals 
confini amb el del municipi que és objecte del pla. 

8. Si un pla d’ordenació urbanística municipal o un pla urbanístic derivat no és tramitat 
per l’ajuntament afectat, s’ha de donar audiència a aquest ajuntament per un termini 
d’un mes, simultàniament al tràmit d’informació pública. 
9. En el supòsit de tramitació simultània de diverses figures del planejament urbanístic, 
o bé d'aquestes i d'instruments de gestió, cadascuna d'aquestes tramitacions s'ha de 
configurar en expedients separats. L'executivitat de cadascuna d'elles queda 
supeditada a la de l'instrument o la figura superior 
 
 
 

2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

2.1 Programa de participació ciutadana 
 
Amb la finalitat d’aconseguir una àmplia participació ciutadana i una gran difusió dels 
document de elaboració del POUM, l’ajuntament va aprovar el Programa de Participació 
Ciutadana propi d’aquest document. 
 
L’article 8 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, i dins del capítol II 
corresponent a principis generals de l’actuació urbanística, regula la publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics. 
 
A tal efecte, en aquest precepte es disposa que es garanteix i s'han de fomentar els 
drets d'iniciativa, d'informació i de participació de la ciutadania en els processos 
urbanístics de planejament, que aquests processos urbanístics de planejament i de 
gestió, i el contingut de  les figures del planejament i dels instruments de gestió, 
inclosos els convenis, estan sotmesos al principi de publicitat. 
 
L’art. 59 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost, dins el Títol Tercer del 
planejament urbanístic, Capítol I Figures del planejament urbanístic, regula la 
documentació del plans d’ordenació urbanística municipal. 
 
Així dins la memòria del plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’integrar el 
programa de participació ciutadana que l'Ajuntament hagi aplicat al llarg del procés de 
formulació i tramitació del pla per a garantir l’efectivitat dels drets reconeguts per 
l’article 8. 
 
Per altre banda, el Reglament de desplegament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol, referent a la participació ciutadana en els 
processos de planejament, disposa que les administracions públiques han de garantir 
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l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació urbanística i, en particular, a la 
informació relativa a les  determinacions dels instruments de planejament i de gestió 
urbanístics. 
 
Els programes de participació ciutadana es configura com a una eina per a fomentar la 
participació social en l’activitat urbanística i, en especial, en l’elaboració i tramitació 
dels instruments de planejament urbanístic. 
 
Aquest programa de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes 
per tal de facilitar tant la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut 
dels treballs de planejament, com la formulació d’al·legacions, suggeriments o 
propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública, i pot referir-se a les 
diferents fases del planejament, com a diferents continguts sectors de la població 
significatius pel territori. 
 
Per part del Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juliol de 2011 es va 
aprovar el programa de participació ciutadana que havia de regir la formulació del Pla 
d’Ordenació  Urbanística Municipal (POUM) per tal de garantir els drets d’iniciativa, 
d’informació i de participació de la ciutadania en el procés urbanístic en la formulació 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. L’edicte corresponent es va publicar en el 
BOP de 2 de setembre de 2.011. 
 
A tal efecte, es va preveure inicialment que en el moment de la presentació del 
document d’avanç del pla d’ordenació urbanística municipal, estudis previs elaborats 
per l’equip redactor del POUM, la organització d’unes jornades obertes, de debat dels 
diferents temes a tractar en el POUM. 
 
En aquest programa es va aprovar unes jornades de participació ciutadana establint 
les següents jornades o sessions temàtiques: 
 

Jornada 1a.- La protecció del medi-natural i els límits del nucli urbà. Espais 
lliures, vies verdes, xarxa de camins públics i d’ús agrícola i ramader. 

 
Jornada 2a.- Sectors productius, turisme, sector hoteler i de restauració. L’àrea 

urbana consolidada, model de poble. Equipaments públics i serveis. 
 
 
Les dues jornades de participació ciutadana van celebrar-se amb gran afluència de la 
població (aproximadament un 10% del nombre d’habitants del municipi), i arrel 
d’aquesta participació, s’han recollit suggeriments dels particulars, els quals s’han tingut 
en compte tant per la redacció d’aquest avanç de pla, com per la redacció d’aquest 
document d’aprovació inicial. 
 
Així mateix el Programa de Participació Ciutadana aprovat per l’Ajuntament de Sant 
Llorens de la Muga va preveure que un cop aprovat inicialment el POUM es faria una 
presentació pública del contingut del Pla, realitzant una tercera jornada que s’ha previst 
per el mes d’agost, que és quan es concentra la major quantitat de persones en el 
municipi, de primeres i segones residències. 
 
Durant el termini d’informació pública del POUM,  es podrà tenir accés i consulta dels 
documents aprovats en la Oficina del Pla, dependència municipal habilitada per a 
aquesta exposició pública. En un horari que es fixarà a mesura i en funció de la 
demanda dels veïns, l’equip redactor exposarà i assessorarà als ciutadans interessats 
en les propostes del POUM i en la recollida de les al·legacions que es formulin.  
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2.2 Aportacions i suggeriments de la participació ciutadana 
 
 
En la primera jornada sobre la protecció del medi natural i els límits del nucli urbà. 
Espais lliures, vies verdes, xarxa de camins públics i  d’ús agrícola i ramader, es va 
exposar el que els ambientòlegs de l’equip redactor del POUM havien destacat en 
l’anàlisi ambiental preliminar.  
 
Així es va exposar que el municipi de Sant Llorenç de la Muga, que comptava amb 
1119 habitants a l’any 1.857, tenia una activitat important en l’agricultura, ramaderia, i la 
mineria amb les mines de Montdavà amb extracció de coure i ferro,  va començar a 
patir un descens de població constant i continuat, fins que a l’any 2010 el nombre 
d’habitants en son 222.  La construcció del pantà de Boadella va suposar la inundació 
de moltes zones agrícoles; l’abandonament de l’activitat agrícola, ramadera, i forestal 
va comportar el creixement de la superfície boscosa del municipi. En l’actualitat el 
treball dels boscos ha quedat extingida, no hi ha cap activitat minera al municipi i 
l’activitat de l’agricultura és residual. Tampoc hi ha cap activitat industrial.   
 
L’arribada del turisme va transformar l’activitat del poble que la seva activitat econòmica 
es centra en el sector serveis. La posada en valor dels elements arquitectònics 
existents al  municipi, la  riquesa del seu paisatge i el fet que té diferents parts del 
municipi amb una normativa d’especial protecció va comportar que durant els jornades 
de participació ciutadana el sentiment majoritari era de preservar tots aquests elements 
arquitectònics,  la fauna  i el paisatge.  Aquesta protecció no es  va indicar en el sentit 
de “congelar”   el municipi en la situació actual, sinó  en el fet d’incorporar nous usos,  i 
fins i tot admetre la possibilitat de recuperar aquell ús agrícola, ramader i forestal que 
havia tingut el municipi en l’anterioritat.  
 
Així mateix, els veïns van  destacar la feina feta pel Consorci Salines Bassegoda, la 
recuperació de xarxes de camins forestals, i la promoció d’activitats econòmiques 
compatibles amb la preservació del paisatge, proposant que les noves activitats 
econòmiques  (tipus recuperació de masies i explotacions agrícoles, cases de colònies, 
zones d’esport i  d’aventura, càmpings ...)  que es puguin plantejar s’ajustin a aquest 
objectiu.  
 
Així mateix, es van relacionar diferents elements arquitectònics, fonts, camins en desús 
per tal que es recollissin en el document.  
 
 
La segona jornada, sobre sectors productius, sector hoteler i de restauració. L’Àrea 
urbana consolidada, model de poble, Equipaments públics i de serveis va tenir un 
caràcter més pròpiament urbanístic.  
 
Els arquitectes redactors, van exposar la regulació de les normes subsidiàries vigents, 
per tal de tenir clara la situació de sortida del present document. La regulació de les 
normes subsidiàries del nucli històric, ampliació del nucli històric, dels sectors 
residencial extensiu i intensiu, de la zona de protecció del casc urbà i de la zona de 
protecció fluvial. També es va fer una referència al POUM aprovat definitivament a l’any 
2007 i anul·lat pel TSJC, i del planejament que s’havia executat a l’empara del mateix, 
que essencialment és l’àmbit nomenat PAU 1 Camí del cementiri on s’ubiquen terrenys 
destintats  a equipament  municipal.  
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Així començant per la dotació d’equipaments municipals amb que compta el municipi, 
es va considerar que les necessitats del municipi eren cobertes i que no hi havia cap 
demanda precisa ni urgent que requerís complimentar.  
 
Respecte de l’àrea urbana, es va destacar que el nucli històric ha assolit un nivell de 
qualitat envejable, i  que aquest nivell s’ha de mantenir, considerant convenient afavorir 
la recuperació de la zona d’hortes que limita amb La Muga.  
 
Les zones urbanes no desenvolupades es van considerar encara suficients per a 
garantir un creixement ordenat del municipi, sense necessitat de classificar nou sol per 
a permetre nous assentaments urbans.  
 
Respecte als sectors productius, hotelers i de restauració, es va destacar la necessitat 
de dotar al poble d’una mínima estructura de tallers de servei al poble; afavorir i 
fomentar el sector hoteler i de qualitat.    
 
Les al·legacions presentades durant aquest termini de participació ciutadana han 
reforçat aquestes directrius bàsiques, tot i que també s’han presentat al·legacions molt 
concretes i per a temes puntuals quan encara no era el moment d’abordar-les 
estrictament; no obstant, totes han estat analitzades per l’equip redactor i la Comissió 
de seguiment del POUM prèviament a la formalització d’aquest document.  
 
 

3. ESTUDIS TERRITORIALS 

 

3.1 El planejament territorial vigent 
 
Com a resultes de les polítiques endegades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i en desplegament de la Llei de Política Territorial 1983, modificada per la llei 31/2002, 
el Govern de la Generalitat ha aprovat un planejament territorial, d’abast i rang superior 
al planejament local que condicionen el desplegament del plans d’ordenació urbanística 
municipal que afecten essencialment al disposar el desenvolupament del sòl no 
urbanitzable, els espais naturals d’interès, el paisatge, els corredors ecològics, la 
preservació dels recursos naturals,... 
 
Els plans directors urbanístics, d’acord amb el que disposa l’art. 56 de la Llei 3/2012 de 
22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme,  els atribueix les 
funcions d’establir les directrius per a coordinar l'ordenació urbanística d'un territori 
d'abast supramunicipal. 
 
Aquests plans contenen determinacions sobre: 
 

 el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies 
i el transport públic; mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris 
per a l'estructuració orgànica d'aquest sòl; la concreció i la delimitació de les 
reserves de sòl per a les grans infraestructures, com ara xarxes viàries, 
ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de 
sanejament i abastament d'aigua, de telecomunicacions, d'equipaments i 
altres de semblants; 
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 la programació de polítiques supramunicipals de sòl i d'habitatge, concertades 
amb els ajuntaments. 

 
Aquest mateix precepte disposa en el seu apartat quart que el planejament que resulti 
afectat per les determinacions d'un pla director urbanístic s'hi ha d'adaptar en els 
terminis que aquest estableixi, sens perjudici de l'entrada en vigor immediata del pla 
director i salvant les disposicions transitòries que inclogui. 
 
Per tant, primerament el que toca és concretar l’estructura del territori com a principal 
criteri d’ordenació, veure quins son els principals requeriments ambientals que ens 
permetin definir les propostes del Pla, especialment el procés de construcció del sòl 
rústic, els espais naturals d’interès rellevant, el paisatge, recursos naturals,... entre 
d’altres. 
 

3.1.1 El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
 
Al DOGC núm. 5735 del 15 d’octubre de 2010 es va publicar l’acord del govern de la 
Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova definitivament el Pla Territorial Parcial de 
les comarques Gironines (PTPCG) elaborat per la Secretaria per a la Planificació 
Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Aquest Pla Territorial parcial, ordena el territori de les comarques de Girona. Amb la 
naturalesa de pla territorial parcial, el pla té per finalitat ordenar el territori amb 
l’establiment d’unes pautes espacials per a un desenvolupament del territori, on 
s’estableix com s’articulen els sistemes dels espais oberts, els assentaments i les 
infraestructures de mobilitat. 
 
El sistema d’espais oberts que defineix el pla s’articulen en funció del grau de 
protecció d’aquest sòl vers les transformacions: sòl de protecció especial, sòl de 
protecció territorial i sòl de protecció preventiva. 
 
El sòl de protecció especial es refereix als terrenys que tenen uns valor que aconsellen 
el seu manteniment com a no urbanitzable, incloent dins d’aquests els sols inclosos en 
la xarxa d’espais d’interès natural i els connectors ecològics, així com també els sols 
d’alt valor agrícola. 
 
El sòl de protecció territorial es refereix a terrenys que es consideren no adequats per 
al seu desenvolupament urbà per diferents motius, tals com: per l’existència de riscos 
(geològics, inundabilitat, servituds funcionals, orografia,...), per la seva qualitat 
paisatgística, per la conveniència de reserves estratègiques referent a la localització i/o 
connectivitat. Es disposa mesures per a la protecció d’aquests sols, admetent també 
en casos justificats, la regulació específica respecte de actuacions, i activitats o 
instal·lacions de valor estratègics i d’especial interès per al territori. 
 
El sòl de protecció preventiva, es refereix a terrenys que estan sotmesos al règim del 
sol no urbanitzable previst en la legislació urbanística, són els sòls que no tenen valor 
excepcional, ni tenen cap element que els faci inadequats per al desenvolupament 
urbanístic. Són els sols aptes per al desenvolupament urbà que estableix el Pla. 
 
EL PTPCG reconeix per a Sant Llorenç de la Muga, el paper territorial de nucli 
municipal i li assenyala l’estratègia de desenvolupament de  creixement moderat.  
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Segons el PTPCG, el creixement moderat és una categoria on “El Pla estableix 
aquesta estratègia en aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió urbana que 
per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement 
proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. En àmbits on no hi hagi 
àrees urbanes de major importància,  algunes a les quals s’assigna l’estratègia de 
creixement moderat poden assolir, en funció del seu valor de posició, una funció nodal 
amb relació al seu entorn pròxim.” 
 
 
D’acord amb el que estableix l’art. 3.7 de les normes d’ordenació territorial,  correspon a 
una extensió urbana màxima admissible (E) de l’ordre del 30% de la superfície de l’àrea 
urbana consolidada existent (A), amb un factor de correcció a l’alça aplicable de 1’83, 
es converteix en un 55%.  
 
Segons el PTPCG reconeix les àrees especialitzades d’ús residencial l’Encontrella, Can 
Campins, Camp del turó, Vall Muga, Bunker, Les Esquerdes,  la Resclosa i l’àrea 
especialitzada d’equipaments camí del cementiri, a les qual assenyala l’estratègia de 
consolidació.  
 
D’acord amb l’art. 3.12 de les normes d’ordenació territorial, amb l’assenyalament 
d’aquesta estratègia de consolidació, el pla territorial en recull la realitat de la 
implantació o la possibilitat de desenvolupament d’acord amb el planejament 
urbanística vigent.  
 
Respecte a la zona de la Riberada d’Amunt, el pla territorial li assenyala l’estratègia de 
manteniment del caràcter rural.  
 
D’acords amb l’art. 3.10 de les normes d’ordenació territorial, cal que es conservi la 
configuració dispersa i s’eviti una compactació contradictòria amb el caràcter 
estrictament rural o bé que es mantingui la configuració compacte de petita magnitud. 
Així mateix cal que aquest assentament es mantingui en sol no urbanitzable llevat que 
per algun objectiu d’interès públic es pugui justificar la inclusió en una delimitació de sòl 
urbà amb una ordenació que n’asseguri el manteniment del caràcter.  
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4. ESPAIS PROTEGITS 
 
El terme de Sant Llorenç de la Muga té diverses zones protegides per la legislació 
vigent. Concretament són: 
 
- PEIN de l’Alta Garrotxa amb una afectació de 506,85 Ha dins el terme (15,93% de la 
superfície total). 
- PEIN dels Penya-segats de la Muga amb una afectació de 372,5 Ha dins el terme. 
(11,71% de la superfície total). 
- La reserva natural parcial de la Muga – Albanyà,  
 
Tant el PEIN de l’Alta Garrotxa com el PEIN dels Penya-segats de la Muga i la reserva 
natural parcial de la Muga-Albanyà estan inclosos dins de l’espai Xarxa Natura 2000 
Alta Garrotxa – Massís de les Salines (ES5120001). Aquest espai està declarat com a 
Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus 
(ZEPA). 
 
A més, a l’extrem del terme municipal de Sant Llorenç de la Muga hi ha part de la 
Geozona Boadella - la Salut de Terrades, Zona d’Especial Interès Geològic ubicada 
entre els termes municipals de Terrrades, Boadella d’Empordà, Darnius i Sant Llorenç 
de la Muga. 
 

4.1 El PEIN de l’Alta Garrotxa 
 
Les característiques del PEIN de l’Alta Garrotxa és que correspon a un bast territori de 
relleu calcari, ubicat al Prepirineu oriental. La seva orografia extremadament abrupte ha 
condicionat el paisatge, la vegetació, la fauna i els assentaments humans al llarg de la 
història i ha permès el manteniment d’un espai natural relativament aïllat que conserva 
una important riquesa biològica, fins el punt d’haver estat declarat Espai d’Interès 
Natural i, en el marc de la Xarxa Natura 2000, designat com a Zona d’Especial 
Protecció per les Aus i Lloc d’Importància Comunitària. 
 
El Pla d’espais d’interès natural (PEIN), aprovat l’any 1992, hi va incloure 32.765 ha de 
l’Alta Garrotxa, i va recomanar que l’espai es declarés com a parc natural amb algunes 
reserves naturals a l’interior. Atesa la necessitat urgent d’una regulació específica per a 
l’espai, i mentre no es disposés del corresponent pla especial de protecció, el desembre 
del 1995 el Govern de la Generalitat va aprovar definitivament les Normes especials de 
protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa. 
 
És un espai natural de notable extensió i de gran complexitat orogràfica, format per les 
muntanyes de l’Alta Garrotxa, l’exterm oriental del Ripollés i l’occidental de l’Alt 
Empordà a on es troba Sant Llorenç de la Muga (extrem nord-est de la zona protegida). 
L’espai és vertebrat a l’entorn d’un conjunt de relleus calcaris, amb nombroses carenes 
i valls fluvials. Per la seva important biodiversitat i singularitat és l’espai més important  
de Pre-pirineu oriental de  llevant. La seva situació geogràfica en condiciona un 
aïllament relatiu provocar per l’encerclament de muntanyes en una zona fronterera. 
Això ha permès sostenir a aquestes terres una notable diversitat d’ecosistemes que es 
troben en un bon estat de conservació. 
 
En quan a la part que afecta el terme de Sant Llorenç de la Muga concretament 
correspon a una superfície de 472,5 ha (15,93% de la superfície total del terme) i es 
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localitza a tot el sector nord-oest del terme. Seria tot el sector nord de la serra de 
Ferrerós amb el coll de Ferrerós seguint com a límit sud el collet de les Corts, bona part 
del puig de Sant Salvi, els boscos de Can Cortada i com a extrem est el Bac d’en Brou, 
deixant fora la Serra de Sant Jordi. 
 
En tota aquesta àrea hi ha un clar domini de l’alzinar , concretament alzinars calcícoles 
per la presència de terrenys calcaris. Són boscos molt densos, de difícil accés i que es 
troben prou ben conservats amb poca presència de pinedes. Dins tota aquesta àrea hi 
ha pocs camins que hi penetrin ja que tampoc hi ha zones habitades i les poques que hi 
ha estan deshabitades com és el cas de Ferrerós. El torrent de Ferrerós recorre bona 
part del sector d’est a oest i separa les dues valls de la zona com són la serra de 
Ferrerós al sud i Roca Alta (Albanyà) al nord. 
  

 
 

Parc Natural de l’alta Garrotxa 
 

4.2 El PEIN Penyasegats de la Muga 
 
Per la seva part l’Espai d’Interès Natural dels Penya-segats de la Muga se situa a la 
riba esquerra del barranc del Cau o el Rimal i és un espai de característiques úniques 
dins el territori prepirinenc. Es troba situat a l’extrem més oriental del Pre-pirineu i en 
part es caracteritza per l’aflorament de materials geològics diversos, predominantment 
àcids, que determinen l’establiment de sistemes naturals ben diferenciats. Els sistemes 
limnològics d’aquest espai són una mostra de les característiques de la capçalera de la 
Muga amb la unió dels efectes pirinencs i mediterranis i l’aparició de diferents substrats 
que el fan molt ric en alguns elements. Els usos que tenen lloc en aquest espai són 
preferentment silvícoles i en aquest territori només trobem algunes masies disperses 
abandonades i unes poques pistes forestals que el penetren. 
 
El principal interès d’aquest espai rau en la seva singularitat botànica. L’espai 
constitueix un indret biogeogràfic d’especial interès, on hi trobem l'única localització de 
diverses espècies de la flora catalana, en especial de la criptogàmica. Cal esmentar la 
presència de la falguera africana Pellaea calomelanos que habita les fissures de les 
roques termòfiles. Així mateix, destaca l'interès biològic i micològic amb importants 
elements mediterràneo-oceànics (Leucobrium juniperoides, Harpalagenea ovata...) 
únics a les terres catalanes. Cal destacar alguns elements florístics interessants com 
ara Pellaea calomelanos o Orchis purpurea. 
 
El paisatge vegetal és caracteritzat pel predomini de les comunitats vegetals del domini 
de la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum) i, en especial, de les 
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brolles silicícoles d’estepes i brucs (Cistion mediomedita-rraneum). L’alzinar litoral 
calcícola i els boscos de ribera també apareixen a les zones de contacte amb els 
barrancs subsidiaris de la Muga.  
 
Tot aquest espai protegit es troba dins el terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, 
ocupant una superfície de 372,5 ha (11,71% del total del terme)  i es troba situat en 
l’extrem nord del terme i va des del barranc del Cau i tot seguit el límit nord del terme 
fins arribar al pantà de Boadella i com a punt més al nord és el Puig de Can Llosa. 
Engloba tota la zona de l’Amigó. El seu límit est correspon a l’embassament i el seu 
límit sud ressegueix el curs del riu Rimal passant per sobre de Can Costa. 
 

 
Paisatge dels Penya-segats de la Muga 

 

4.3 Reserva natural de la Muga 
 
Correspon al tram alt de la Muga que va des del seu naixement fins abans d’arribar al 
nucli urbà de Sant Llorenç de la Muga, concretament a la zona de Sant Antoni. La part  
inicial d’aquesta reserva ja forma part del PEIN de l’Alta Garrotxa i inclou només la llera 
del riu i una petita franja de vegetació a l’entorn del mateix.  
 
Es va protegir aquest tram del riu per la presència de llúdrigues i emparant-se amb el 
decret 123/87 i la llei 12/1985 i que es troba dins els termes municipals de Sant Llorenç 
de la Muga i Albanyà, amb una longitud total de 22 km de zona protegida. Dins el terme 
municipal correspon  a un recorregut de uns 5 km dins el terme. 
 
En general, en tot aquest tram el riu te una molt bona qualitat de les seves aigües el 
que facilita la presència de la llúdriga i que conserva en bona part d’aquest tram un 
bosc de ribera molt interessant de salzes, freixes, que es manté al llarg de tot aquest 
tram.    
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Riu Muga en el tram de la reserva (gual de la Cadamont) 

 

5. ESTUDIS AMBIENTALS 
 

5.1 Paisatge i patrimoni 
 
Dins el terme municipal de Sant Llorenç de la Muga i d’acord amb la carta del paisatge 
de l’Alt Empordà i amb el catàleg del paisatge de les comarques gironines es poden 
diferenciar 4 unitats de paisatge: 
 
 - Paisatge de l’Alta Garrotxa: és la unitat que ocupa la major part del terme 
municipal i inclou tot el sector que va des de la Muga fins a l’extrem nord i oest del 
terme, mentre que per l’est quedaria delimitat pel camí de Sant Llorenç al pantà (antic 
camí a Darnius) 
 
Es caracteritza per la gran diversitat de boscos, rius i rieres amb gorgues i barrancs de 
gran bellesa, a més de la seva extrema complexitat geomorfològica. En el paisatge 
actual del terme destaca una gran matriu forestal arbrada dominada pels boscos 
d’escleròfil·les, principalment l’alzinar. Els conreus herbacis de secà són escassos i la 
seva distribució és molt irregular i fortament fragmentada, tot i que assoleixen una certa 
importància als fons de les valls principals com és el cas de la Muga. 
 
L’important procés de despoblament experimentat al llarg del segle XX ha provocat la 
desaparició de molts nuclis habitats; hi ha també un important nombre d’assentaments 
disseminats, que tradicionalment englobaven la casa, conreus, bosc i pastura, i que a 
dia d’avui un bon nombre es troben abandonats i en ruïnes. Les característiques del 
relleu accidentat de l’Alta Garrotxa han dificultat el desplegament del sistema viari i això 
ha contribuït al seu abandonament. 
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Paisatge de l’Alta Garrotxa 

 
 - Paisatge Garrotxa d’Empordà: sector de muntanya baixa de transició entre la 
plana empordanesa i l’Alta Garrotxa, caracteritzat per l’alternança de serres i valls 
sovint disposades en paral·lel. Correspon a un paisatge muntanyós i fracturat a l’extrem 
occidental a l’entorn del curs de la Muga. Comprèn una àrea de transició entre la plana 
de l’Alt Empordà, situada a l’est, i els relleus prepirinencs de l’Alta Garrotxa, situats a 
l’oest. És, per tant, un territori basculat que esdevé més muntanyós i fracturat al sector 
més occidental, que inclou des de les primeres elevacions que tanquen Figueres i el 
traçat de la carretera A-II i de l’autopista AP-7 fins, gairebé, els cims culminants de la 
muntanya de la Mare de Déu del Mont. Dins el terme ocupa tot el sector que va des de 
la Muga cap al sud i cal a l’est, de manera que té com a límit oest el camí de Sant 
Llorenç al pantà i com a límit nord el propi pantà.  
 
El paisatge es caracteritza per l’elevat recobriment de la vegetació que correspon a 
masses forestals arbrades. Les pinedes són les més extenses, però també hi trobem 
alzinars. En l’espai agrícola els conreus herbacis de secà tenen un domini gairebé 
absolut sobre la resta i els trobem sobretot en la part baixa de la vall de la Muga o en 
petites terrasses entre les zones de relleu més accidentat, però sempre properes a la 
plana. Els boscos de ribera són clarament identificables al llarg de tot el curs del riu. 
 
Els masos s’escampen de manera dispersa pel conjunt del territori i el seu perfil es 
retalla en els relleus aturonats. Com és el cas de Sant Llorenç, el pobles manté una 
trama urbana d’origen medieval, amb el castells i fortificacions defensives, tot i que al 
costat del nucli històric del poble s’han començat ha configurar algunes eixamples o 
creixements vertebrats per carrers rectilinis i habitatges unifamiliars com elements 
distorsionadors del paisatge. 
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Unitat de paisatge de la Garrotxa d’Empordà 

 
- Paisatge Salines – Albera: aquesta unitat de paisatge la trobem en l’extrem nord del 
terme que va des del Pla d’Amigó fins el Puig de Can Llosa en la part nord dels penya-
segats de la Muga. És una unitat molt residual dins el terme i ocupant poca extensió. 
 
El mosaic paisatgístic està format per una combinació de cobertes del sòl, on hi 
dominen els boscos, els matollars i les pastures. La seva disposició respon a les 
principals característiques orogràfiques i climàtiques. Hi ha un predomini del bosc 
d’alzines i suros, mentre que els prats prenen importància a les zones culminats, on 
comparteixen l’espai amb els afloraments rocosos i les àrees de roquissar. L’escassa 
superfície ocupada pels conreus confirma l’important caràcter forestal d’aquesta unitat 
de paisatge. Els camps acostumen a ser de petita dimensió i correspon  a conreus de 
cereals de secà, tot i que també apareix algun oliverar. 
 

 
Unitat de paisatge de Salines - Albera 
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 - Paisatge dels Aspres: el trobem localitzat en el sector del terme situat  a 
l’extrem nord-est del terme per sobre del pantà de Boadella i tindria com a límit oest el 
torrent que baixa des del Pla d’Amigó i els prats del mateix Pla d’Amigó. Ocupa també 
una superfície relativament petita del terme i englobaria també tot l’entorn del pantà de 
Boadella. 
 
Els Aspres d’Empordà s’estenen en una àrea de transició situada entre la Plana de 
l’Empordà i les serres de les Salines i l’ Albera, al nord de la comarca de l’Alt Empordà. 
El relleu està constituït per un conjunt de serres baixes, entre els 300 i els 500 m 
d’altitud, entre les quals s’estenen planes i valls, ofertes pels rius, torrents i rieres que 
tenen les seves capçaleres en els relleus de les Salines o de l’Albera 
 
En la part que correspon a Sant Llorenç, els boscos hi són poc presents i en el seu lloc 
prenen protagonisme les bosquines i prats. La brolla d’estepes i brucs és la formació 
arbustiva més abundant.  

 
Unitat de paisatge dels Aspres 

 
Cal ressaltar l’interès paisatgístic de les nombroses feixes i murs de pedra seca que 
temps enrere servien per delimitar les diferents parcel·les agrícoles a on hi havia 
plantacions de vinya i olivera però que a dia d’avui han desaparegut i les antigues 
feixes agrícoles que s’enfilaven cap a les muntanyes han estat ocupades per la pineda 
que els ha anat colonitzant al quedar abandonades. Les trobem en terrenys amb 
pendents prou importants, especialment a les proximitats de les principals vies de 
comunicació (carretera GI-511, camí a Maçanet de Cabrenys, camí al pantà...). Aquest 
conjunt de terrasses de paret seca havien conformat un paisatge molt característic en 
zones d’un relleu complicat en bona part de l’Alt Empordà i que tot i el seu origen 
antròpic s’han anat consolidant i actualment formen un patrimoni que val la pena 
conservar. 
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Feixa feta de paret seca en el camí de l’embassament 

 
També hi ha uns elements molt interessant vinculats tant al paisatge com al patrimoni 
com són les nombroses fonts que hi ha repartides en tot el terme i que, històricament, 
havien tingut una importància notable en el municipi però que a dia d’avui es troben 
molt abandonades, perdudes a excepció de  les que es troben més properes al nucli 
urbà (font Pudosa, font de la plaça de Baix...). Les fonts i el seu entorn havien sigut un 
element diferencial d’aquest paisatge de l’entorn del poble. 
 

 
Entorn de la font de Palau 

 
 

5.2 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural 
 
Dins el terme municipal de Sant Llorenç de la Muga trobem diversos elements del 
patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural. 
 
S’indiquen els elements patrimonials que consten a l’inventari del patrimoni 
arquitectònic i arqueològic del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
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esmentant també la seva inclusió o no al catàleg de patrimoni a protegir de les Normes 
Subsidiàries del municipi. 
 
D’acord amb les fitxes del Servei de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, al municipi 
hi podem trobar els següents edificis declarats Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN): 
 

En sòl no urbanitzable: 
 

 La Torre de Guaita. (codi BCIN 1688) 
 
 
En sòl urbà: 

 
 Castell de Sant Llorenç (codi BCIN 1687) 
 Portal de Dalt, fortificacions a Sant Llorenç de la Muga (codi BCIN 1907) 
 Portal de baix, fortificacions de St. Llorenç de la Muga (codi BCIN 1907) 

 
 
Els elements arquitectònics inventariats d’interès local són: 
 

En sòl no urbanitzable: 
 
 La Casa Cadamont  
 El Molí de la Cadamont  
 L’ermita de Palau  
 L’ermita de St. Antoni  
 Pont de Sant Antoni  
 El Pont Vell  
 Sistema de regadiu  
 Capella de Sant Jordi  
 El Pou de Glaç 
 La font del Lleó 
 La Font Fradera 
 La Font de Palau 
 La Font de la Muntada 
 La Font Pudosa 
 Font de la Palanca 
 L’oratori de St. Ponç 
 Les Mines de Montdavà 
 El monòlit de St. Sebastià 
 Plataners de la Font Pudosa 
 Plataner de la font de Palau 

 
En sòl urbà: 

 
 La Sínia 
 Portal mitger 
 Torres circulars de la muralla 
 Torres quadrades de la muralla 
 Pou del C/ Nou 
 Torre 
 Font de la plaça de baix 
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 Cementiri 
 La Font del Turó 
 Sistema de regadiu 
 Rentador 
 La Carbonera 
 Carrer del Barri  
 Església de St. Llorenç de la Muga  
 Torre d’en Farlingu i muralla  
 Molí  
 Capella de St. Andreu  
 Nucli de Sant Llorenç de la Muga  
 Societat La Fraternitat 

 
 
Cal constatar que, d’acord amb la consulta realitzada al DMAH sobre l’existència de 
vies ramaderes al municipi, no hi ha vies ramaderes classificades. 
 
Just en el límit del terme amb Albanyà, hi discorre el Sender de Gran Recorregut GR11 
que és un sender de gran recorregut que recorre els Pirineus per la seva vessant sud, des del 
Cantàbric fins a la Mediterrània, en el tram que va des del Bassegoda fins a Maçanet de 
Cabrenys. Ja en la carretera GI-511 al davant de Can Carreres agafa el camí que puja 
cap a Can Mas (turisme rural) i ja fora del  terme s’enfila cap el nord en direcció  a la 
Serra de Ferrerós i el coll de Palomeres creuant el sector oest del terme. 
 
Cal destacar que pel terme hi passa el camí Natural de la Muga que segueix el curs del 
riu la Muga i connecta diferents Espais Naturals de Girona, com l'Espai d'Interès Natural 
(EIN) de l'Alta Garrotxa, l'EIN de les Salines, l'EIN dels Penya-segats de la Muga i El 
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Al llarg d’aproximadament de 40 
quilòmetres, el Camí Natural passa pels termes dels municipis de Sant Llorenç de la 
Muga, Terrades, Boadella i les Escaules, Pont de Molins, Cabanes, Peralada i Castelló 
d'Empúries-Empuriabrava. Aquest camí te el seu inici en el poble de Sant Llorenç i 
segueix la ruta fins a l’embassament de Boadella seguint el camí que va des de Sant 
Llorenç fins a la pressa i entrar ja llavors en el terme de Terrades. 
 
A mes en el terme hi ha nombrosos camins i senders marcats i senyalitzats que porten 
fins els diferents punts d’interès del municipi i que es troben prou ben senyalitzats. 
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A més a més, durant els últims anys s’ha construït el passeig de Sant Antoni que 
enllaça el nucli històric de Sant Llorenç amb l’Ermita de Sant Antoni. Es tracta d’un 
passeig de gran valor paisatgístic paral·lel al riu La Muga, que va seguint la traça del 
canal de reg. 
 
Complementa aquest POUM un Catàleg de Béns a Protegir, on s’han identificat en 
fitxes individualitzades. 
 
 

5.3 Ocupació i usos del sòl  
 
El terme municipal de Sant Llorenç de la Muga està dominat clarament pels terrenys 
forestals, degut al relleu abrupte que domina en la majoria de terrenys, amb una 
extensió molt reduïda de superfícies agrícoles (algunes explotacions abandonades), 
situats sobretot al voltant de la vall del riu Muga. Degut a aquest relleu irregular, amb 
forts pendents i a l’abandonament progressiu del poblament en aquests espais 
allunyats de la Muga, destaca la gran extensió de terreny amb usos no transformats per 
l’home de manera intensiva i que es correspon principalment als espais inclosos dins 
els límits de la xarxa PEIN i en general a les masses forestals. En general es pot dir que 
la part accidentada del terme és coberta de massa forestal amb bosc de pins en les 
zones de més fàcil accés i properes a la vall i l’alzinar en les part més accidentades i 
allunyades. La vall està ben conreada, en règim de secà i produeix cereals i farratge.  
 
Fa ja unes quantes dècades que es va abandonar de manera gaire be definitiva el 
conreu d’olivera i vinya (tot i que fa poc s’ha iniciat una petita explotació d’oliveres a peu 
de la carretera d’Albanyà) i les antigues terrasses localitzades a la zona de transició 
entre la vall i la muntanya a hores d’ara estan ocupades per la pineda de pi blanc, 
sovint de plantació i en altres punts colonitzades per les coníferes. 
 
A la vall de la Muga, com a màxim a un centenar de metres a banda i banda del riu 
Muga, s’estenen els conreus bàsicament herbacis i de secà, tot i que hi ha alguna 
explotació forestal (pollancres), la major part del terme està cobert per sòls forestals, 
densos, a dia d’avui pràcticament sense explotació dels mateixos. Situats al nord i al 
sud del terme s’ubiquen sobre terrenys amb un relleu accidentat, amb un pendent 
elevat, on hi trobem un domini de la pineda i en menor mesura l’alzinar. En les últimes 
dècades, al voltant de masies que s’han anat abandonant, hi ha hagut un procés 
d’abandonament de les explotacions agrícoles molt clar dels pocs espais agrícoles que 
hi havia intercalats dins les grans zones forestals. 
 
A continuació, es pot observar quina és la distribució dels usos del sòl de Sant Llorenç 
de la Muga en relació a la comarca de l’Alt Empordà, segons dades del CREAF 
(s’expressa en %): 
 

 
Superfície 
total 

Bosc 
dens 

Bosc 
clar 

Matollar Prats Altres 
Improductiu 
natural 

Improductiu 
artificial 
(zones 
urbanes) 

Conreus 

 
Sant 
Llorenç 

3.206 ha 74,33 0,46 15,04 0,69 0 3,97 1,18 4,33 

 
Alt 
Empordà 

134.243 
ha 

35,68 0,62 20,01 1,99 0,74 1,87 4,34 34,75 
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Com es pot observar en la taula, un 75% de la superfície del terme correspon a zones 
de bosc, mentre que la presència de conreus és molt baixa, no arriba al 5% quan la 
mitjana de la comarca és del 35%. És interessant el percentatge de matollar, significatiu 
en el total del terme i el trobem en el sector nord-est del terme,  en aquells llocs amb un 
relleu i pendent important, on el bosc no pot arribar a consolidar-se (com passa en la 
zona de Penya-segats de la Muga, llocs molt escarpats i també a la zona de darrera del 
pantà). 
 
Pel que fa al sòl urbà el trobem concentrat al voltant del riu Muga i agrupat en 2 nuclis 
com són el poble de Sant Llorenç de la Muga i la urbanització Vall-muga al veïnat de la 
Riberada Alta, aigües amunt, però separat per poca distància. Les altres construccions 
són masies, moltes deshabitades, però sense formar nuclis rurals consolidats. Al 
municipi no hi ha sòl urbà de tipus industrial.  

 
Camp de conreu de la Muntada, envoltat per masses forestals, a l’est del casc urbà de Sant Llorenç 
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En quan a la ramaderia, a dia d’avui no hi ha cap explotació en actiu en el poble, 
malgrat que fins fa ben poc encara en hi havia diverses sobre tot de vacu. L’ 
importància que havia tingut la ramaderia en el poble ho demostren les granges 
abandonades que trobem a l’entorn de diverses masies (Can Carreras,...)  
 

5.4 Connectors ecològics 
 
Per la seva situació geogràfica, per la important superfície del terme que gaudeix d’un 
nivell de protecció específica (PEIN de l’Alta Garrotxa i Penya-segats de la Muga) i 
sobretot per la presència de la Muga, bona part del municipi és una àrea amb uns 
valors de connectivitat ecològica potencialment molt alts. Així, dos dels principals 
connectors ecològics que passen pel seu terme municipal són: 
 
- L’eix de la Muga – Llobregat: el trobem a tot l’entorn del riu, tot i que a hores d’ara està 
en part tallat per la construcció del pantà de Boadella, de manera que el paper de 
connector d’aquest eix en el terme de Sant Llorenç es veu seriosament afectat. És un 
eix fluvial format pel curs de la Muga i un dels seus principals afluents, el Llobregat. 
Travessa el centre i nord de l’Alt Empordà, amb la qual cosa permet connectar els 
espais naturals de muntanya (zona de l’Alta Garrotxa, les Salines i sector occidental de 
l’Albera) amb els del litoral (Aiguamolls de l’Empordà). 
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- L’eix de l’Alta Garrotxa – les Salines – l’Albera: correspon a tot el sector nord del 
terme, on trobem els espais PEIN de protecció (Alta Garrotxa i Penya-segats de la 
Muga). Aquest eix connector té continuïtat cap a l’oest (Albanyà i tota l’Alta Garrotxa) i 
cap a l’est en direcció a l’Albera i als Aiguamolls de l’Empordà. Gràcies al seu alt grau 
de naturalitat, esdevé un eix ample i continu amb una gran funcionalitat i una important 
continuïtat, de manera que connecta el sector occidental de l’Albera, amb la zona de 
l’Alta Garrotxa i amb el massís de les Salines. 
 
Per la seva part, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines defineix tot el 
terme de Sant Llorenç de la Muga com espai d’alt valor connector i destacar sobre tot el 
connector fluvial de la Muga com es pot veure en el plànol adjunt.  
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Així mateix, el PTPCG  entre els principals a l’hora de definir els Principals fluxos de 
connectivitat del territori i que són presents a Sant Llorenç de la Muga destaca:  
 
Connector fluvial de la Muga: el curs del riu Muga i dels seus tributaris conformen un 
connector ecològic lineal que afavoreix la continuïtat dels fluxos biològics i ecològics 
entre els massissos pirinencs i el litoral, a través de la depressió empordanesa i en un 
àmbit força antropitzat. Part del seu espai fluvial forma part d’espais PEIN: l’Alta 
Garrotxa, el Massís de l’Albera, els Estanys de la Jonquera, i els Aiguamolls de l’Alt 
Empordà. Certs trams, es troben delimitats en espais de la Xarxa Natura 2000, amb les  
denominacions de Riu Llobregat d’Empordà i riera de Torrelles. El connector el formen 
l’espai fluvial dels principals cursos de la conca del riu Muga: el Manol, la riera 
d’Àlguema, el Llobregat, l’Orlina, el Merdança i l’Anyet, així com la resta de petits 
torrents i rieres. 
 
A destacar el gran paper com a element connector que fa la Muga i actuant com 
veritable corredor ecològic enllaçant tota la zona de l’Alta Garrotxa a on neix fins els 
Aiguamolls de l’Empordà a on desemboca la mar mediterrani, per això gaudeix, en tot el 
tram anterior a la part habitada de Sant Llorenç de la Muga, d’un alt nivell de protecció 
(reserva natural parcial de la Muga). Per altra part, ja aigües avall del poble és la 
presència del pantà de Boadella qui trenca totalment la possible continuïtat del riu com 
espai connector entre Alta Garrotxa a on neix fins els Aiguamolls de l’Empordà, per això 
el nivell de protecció integral de la seva llera acaba just a l’entrada del poble quan la 
seva llera comença a patir algunes transformacions i suportar una pressió antròpica 
significativa (càmping, zona de bany en el poble, pas a tocar el nucli urbà...) 
 
Per altra part el municipi de Sant Llorenç es troba dins la XEN (que fa referència a la 
Xarxa d’Espais d’Interès Natural i Connectors) i concretament el codi A30. que 
correspon a la zona de capçalera de la Muga i a la conca de la Riera d’Arnera, una àrea 
forestal que conforma la zona de transició entre la plana empordanesa i les estivacions 
prepirinenques orientals, cosa que permet la presència d’espècies i comunitats molt 
diverses i que, per tant, té un valor connector notable. 
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El Pla Director de l’Empordà en el punt 6.3.4. descriu els principals espais connectors 
ecològics de la comarca diu que la identificació dels espais d’interès natural ens permet 
establir aquelles àrees on la protecció de l’entorn natural ha de ser prioritaria a l’hora 
d’elaborar projectes de planejament i gestió del territori. Aquests espais són la base pel 
manteniment de la xarxa de fluxos naturals a lo llarg de tot l’àmbit. Més concretament 
especifica que la millor connectivitat entre els espais protegits de l’Alt Empordà per via 
fluvial és la conca del Muga que afecta directament el terme municipal de Sant Llorenç 
de la Muga, on hi passa el que s’anomena Eix 2 Eix Muga- Llobregat. 
 
2) Eix Muga - Llobregat, eix fluvial format pel curs de la Muga i un dels seus principals 
afluents, el Llobregat. Travessa el centre i nord de l’Alt Empordà, amb la qual cosa 
permet connectar els espais naturals de muntanya (zona de l’Alta Garrotxa, les Salines i 
sector occidental de l’Albera) amb els del litoral (Aiguamolls de l’Empordà). 
 

 
 
En el plànol es dibuixa un punt de dificultat de connexió que correspon a 
l’embassament de Boadella ja que trenca el connector ecològic que és el riu Muga. 
 
Així mateix, en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines  fa un inventari dels 
espais de valor natural i connexions ecològiques i que fa referència a Sant Llorenç de la 
Muga hi defineix, a més de la Muga, la unitat  
 

Sant Llorenç de la Muga 

Sant Llorenç de la Muga
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A30) Capçalera de la Muga i conca de la riera d’Arnera, àrea forestal entre l’Alta 
Garrotxa, el Massís de les Salines i els Penyasegats de la Muga. Zona de transició 
entre la plana empordanesa i les estribacions prepirinenques orientals, cosa que permet 
la presència d’espècies i comunitats molt diverses. Inclou dues geozones catalogades. 

 
 

5.5 Àrees afectades per riscos naturals i tecnològics 
 
Els riscos ambientals d’origen natural solen ser motivats generalment per fenòmens 
atmosfèrics puntualment excepcionals –que generen inundacions i/o avingudes– i per 
fenòmens dels anomenats riscos geològics –risc sísmic, volcànic, de moviments 
gravitacionals, d’erosió de sòls, etc. 
 
Zones amb riscos geològics 
 
Segons que s’estableix en el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Llei d’Urbanisme, les figures de planejament urbanístic han d’incloure 
informació referent als riscos geològics. 
 
Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic  que 
pugui comportar un risc per les edificacions, les infrastructures i les persones. Els 
fenòmens a considerar són els següents: 
 
1. Despreniments (caigudes de blocs, bolcades, allaus de roques) 
2. Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions) 
3. Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls) 
4. Allaus 
5. Esfondraments (subsidències, col·lapses) 
6. Sismicitat 
 
Dels riscos anteriorment esmentats descartem d’entrada i per raons òbvies el risc 
d’allaus, per tant caldrà analitzar els 5 apartats que queden i la seva possible afectació 
al Planejament Municipal de Sant Llorenç de la Muga 
 
PENDENT SUPERIORS AL 20% 
 
Al municipi de Sant Llorenç de la Muga els espais amb pendents superiors al 20%, i 
que per tant presenten un major risc d’erosió i de despreniments de rocs, ocupen 
pràcticament tot el terme municipal i només deixen d’estar presents en tota la vall de la 
Muga i l’entorn del pantà e Boadella. Ja dins tota la part de relleu més accidentat del 
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terme trobem petites zones més planeres i de relleu suau a on, en el temps hi havia 
emplaçaments agrícoles (alguns ja abandonats) com seria: 
 
Àrea de Can Corones a l’est de Sant Jordi i que correspon a una plataforma elevada 
(cota 450 aprox) a on hi trobem la presència de diversos prats o antics camps de 
conreu. 
Àrea de la Conjunta propera a can Campins però una mica a l’oest (cota aprox 230 m.) i 
seguint la vall del Rec de la Conjunta 
Tot l’entorn de la Vall del Rimal, a l’extrem nord del terme, per sota els penya-segats de 
la Muga a on hi trobem Can Costa d’Esparraguera i el Mas Rimaló.(cota aprox. 170m)  
El Pla d’Amigó ja a l’extrem nord del terme a sota el Puig de la Llosa a on hi havia 
l’explotació de Can Amigó a dia d’avui abandonada (cota aprox. 320 m.) 
L’entorn de Can Ferrerós a l’extrem oest del terme pel darrera de la Serra de Ferrerós 
actualment també abandonat (cota aprox. 630 m.) 
L’àrea de Can Camps just per sota el Puig de Sant Ponç, a dia d’avui també tot 
abandonat i que es troba a la cota aprox. 550 m. 
 
En quan al sectors ja urbanitzats o per urbanitzar tenim que el límit de les zones amb 
pendent superior al 20% afecten diversos sectors com seria el cas de: 
 
sector urbà consolidat de l’extrem oest del nucli de Sant Llorenç per sobre de la 
carretera GI-511: tot l’extrem nord presenta una pendent superior al 20%. 
sector de l’Encontrella: en l’extrem est del sector, per sobre la línia edificada actual 
comença una àrea amb una pendent important que i fins i tot inclou el vial que porta a 
Can Martinet sector de Can Campins situat a l’extrem oest de Vall Muga: tot el sector 
presenta un pendent superior al 20%, però no s’hi porta a terme cap actuació sinó que 
es deixa com a sòl urbà tal i com està qualificat actualment. 
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Imatge de les zones urbanes o urbanitzables i el límit dels terrenys amb pendents superiors al 20% 

 
Fora el cas de Can Campins, hi ha dos altres sectors de creixement amb presència de 
pendents superiors al 20% com són el PAUt 2 i el PAUt 3 però són zones ja 
consolidades  que es van fer aprofitant les part planeres i les àrees de pendent més 
accidentat ja queden pel darrera de les construccions, tot i que no massa allunyades de 
les mateixes. 
  
En concret, la superfície amb un pendent superior al 20% dins el terme municipal 
s’estima en unes 2.715 ha, que corresponen a un 85% del terme municipal. Totes 
aquestes zones es troben envoltant el riu Muga tant pel nord com pel sud.   
 
RISC SÍSMIC I VOLCÀNIC 
 
Catalunya, i la Mediterrània Occidental, es troben ubicades en una zona de col·lisió 
entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. La taxa de convergència d’ambdues 
plaques és moderada i els terratrèmols resultants d’aquest moviment es produeixen 
amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada.  
 
L’Institut Geològic de Catalunya va obrir l’any 1993 una estació sísmica a Albanyà. 
Aquesta estació s’ha tancat recentment, al juny del 2007, atenent a un canvi 
d’instrumentació i al trasllat en un altre indret més accessible, motiu pel qual actualment 
se situa al terme municipal de Beuda.  
 
El plànol de zones sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya (IGC, 1997) té en compte el 
conjunt de Catalunya i divideix el territori en 5 zones segons la seva intensitat sísmica 
(SMK). La magnitud sísmica (Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es 
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calcula a partir del logaritme de l’amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes 
produïts per un sisme d’una magnitud determinada existeix una correspondència amb la 
intensitat màxima epicentral (MSK): 
 
El municipi de Sant Llorenç de la Muga es troba inclòs dins la zona 3, d’intensitat VII 
(MSK) del mapa de Zones Sísmiques de Catalunya. 

 
 
En base a la tipologia del sòl de les zones habitades/construïdes (nuclis urbans) es 
preveuen unes correccions als valors definits per a cada territori en el mapa de zones 
sísmiques per a un sòl mitjà  
 

Tipus Tret característic Correccions 
en nucli urbà 

R Roca dura 0 
A Roca compacta 0 
B Materials semi-compactats +0,5 
C Materials cohesionats +0,5 

 
Així, el nucli urbà de Sant Llorenç de la Muga se situa en una zona d’intensitat VI-VII 
(Zona 3), que amb la correcció deguda a les característiques del subsòl del municipi: 
 
- parcialment granitoids, calcàries i gresos (roca tipus R), 
- parcialment materials al·luvials quaternaris (materials cohesionats tipus C), 
 
es mantindrien a la zona 3 amb intensitat VII. 
 
El risc sísmic a la comarca de l’Alt Empordà és considerat moderat-alt. En aquest sentit 
s’han enregistrat sismes al N de la comarca relacionats amb les falles d’Albanyà, la 
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Jonquera i Sant Climent Sescebes. Es tracta de falles actives que ocasionalment 
podrien donar lloc a moviments sísmics, tal i com s’ha esmentat anteriorment. 
 
Els riscos que es poden derivar d’un fenomen sísmic en tot el terme municipal de Sant 
Llorenç de la Muga es preveuen baixos podent afectar lleugerament les edificacions. 
Cal recordar que les noves construccions han de complir amb les normes NCSR-02 
(Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general i edificación) reflectides en el 
RD 997/2002 de 27 de setembre del 2002, i el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
segons RD 314/2006 i la seva posterior modificació RD 1351/2007. 
 
RISCOS GEOLÒGICS 
 
Els anomenats riscos geològics solen trobar-se fortament condicionats per tres 
característiques bàsiques del territori: 
 
- per la litologia dominant en aquella determinada àrea de la superfície terrestre, 
- per la morfologia de la regió en concret, i 
- per les característiques climàtiques locals que poden afectar o alterar les condicions 
físiques dels materials (rocosos o no) que constitueixen el subsòl. 
 
Les litologies que propicien amb més facilitat els processos gravitacionals qualificats 
com a riscos geològics són (1) les de domini argilós i (2) els dominis rocosos fortament 
fracturats (amb presència de diaclases o clivatge, …) o amb cabussaments tendents a 
la verticalitat. Altrament, la morfologia que facilita el desenvolupament d’aquest tipus de 
fenòmens es caracteritza per ser accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i/o 
amb relleus elevats. Finalment, els factors climàtics representen el motor d’aquest tipus 
de processos geològics i solen estar caracteritzats per canvis de temperatura (amb gel-
desgel) i per pluviometries elevades o caracteritzades per la seva irregularitat. Aquesta 
variabilitat climàtica propicia canvis en les condicions dels materials que constitueixen el 
subsòl i, si els altres condicionants són favorables, permeten el desenvolupament 
d’aquesta tipologia de processos. 
 
Tant la geologia, com la morfologia i el clima de Sant Llorenç de la Muga comporten 
que  de forma natural no es donen de manera significativa les condicions necessàries 
per tal que s’hi desencadenin processos gravitacionals, despreniments, volcaments, 
lliscaments rotacionals, lliscaments translacionals, etc. 
 
Però el fet que bona part del terme estigui dominat per pendents pronunciats i relleus 
abruptes que  amb la presència de dominis rocosos fracturats, fa que es puguin 
desencadenar de manera local esllavissades en els marges de la carretera GI-511 de 
Sant Llorenç de la Muga a Albanyà i també en el camí d’accés a l’embassament de 
Boadella. 
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Marge del camí a Maçanet de Cabrenys 

 
Per altra part en un clima com el d’aquesta zona i la tipologia del sòl, el risc d’erosió de 
sòls no és destacable si no és propiciat per accions antròpiques, i d’aquesta manera 
sempre restarà limitat a l’entorn de les carreteres o zones on s’han generat moviments 
de terres importants o formació de morfologies de talús amb fort pendent.  
 
Destacar que en zones de relleu accidentat on els sòls es troben generalment poc 
desenvolupats com és bona part del terme, el risc d’erosió augmentaria notòriament en 
el cas que un incendi forestal elimini part de la coberta vegetal, ja que el sòl quedaria 
desprotegit i en moments de pluja forta l’escolament superficial tindria un fort efecte 
d’erosió i transport del material edàfic i del substrat cap a les rieres que solquen el 
territori. 
 
Per altra part la litologia del terreny no afavoreix la presència de possibles fenòmens de 
despreniments (caigudes de blocs, bolcades o allaus de roques). Tot i així si es poden 
arribar a generar sempre serà el punts allunyats de les zones habitades com alguns 
indrets concrets de l’anomenat Penya-segats de la Muga a la part superior del pantà. 
 
S’ha comentat amb la gent més gran del poble i en cap cas ningú recorda que s’hagin 
produït fenòmens d’aquest tipus en la memòria recent del poble. 
 
La valoració en quan al risc de fluxos torrencials i els possibles riscos d’arrossegaments 
de materials, tampoc es dona en el terme municipal ja que: 
 
 - per una part la Muga presenta al llarg de tot el terme municipal un recorregut 
tranquil i amb pendents suaus que no afavoreixi l’aparició de possibles arrossegaments 
de materials. També queda minimitzat aquest risc per la petita pressa que hi ha en el riu 
a l’alçada de Sant Antoni que frena clarament aquest risc abans d’entrar a la zona 
habitada del poble. 
 
 - els pocs torrents que baixen de la zona de muntanya cap a la Muga i que 
discorren propers a la zona urbana (rec de la Garrigola i torrent de la Conjunta a la zona 
de Can Campins, la riera de la Muntada a la zona dels equipaments municipals, o el 
Torrent de Sant Joan  al sector proer a Can Gil nou...) tenen un recorregut en general 
curt, sí que presenten fortes pendents en alguns trams, però discorrent per terreny molt 
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rocosos que no afavoreixen la possibilitat de que es generin arrossegaments de 
materials cap  a les zones urbanes. 
  
En quan al possibles riscos en quan a esfondraments del terreny (subsidències, 
col·lapses), la litologia de la zona i la edafololgia de la mateixa i els possibles fluxs 
subterrànies existents, en cap cas afavoreix la possible presència d’aquest fenòmens i 
menys encara  a l’entorn del nucli urbà o de les zones urbanitzades (Vall Muga, les 
Torres de Sant Antoni, càmping La Fradera...).  
 
INUNDACIONS I AVINGUDES 
 
El risc de pluges intenses que poden originar inundacions i avingudes afecten qualsevol 
territori proper a un curs d’aigua superficial. La xarxa hidrogràfica a l’àmbit d’estudi és 
força destacable. 
 
En el cas de Sant Llorenç de la Muga, el riu Muga és el principal curs fluvial que 
discorre pel terme municipal creuant-lo d’oest cap a nord-est fins entrar en el pantà de 
Boadella. La seva conca està regulada per aquest embassament, que és de categoria 
IV, segons la classificació dels embassaments catalans elaborada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua i es defineix com un embassament de mitja muntanya, amb conca 
mitjana i substrat calcari. Tot i així , aquest efecte regulador de l’embassament no 
afecta a Sant Llorenç ja que es troba passat el poble.  
Es tracta d’un embassament caracteritzat per la manca d’influència nival on els cabals 
recollits són els aportats per les precipitacions. És per aquest motiu que segons el 
règim pluviomètric de la zona les màximes aportacions es reben a la primavera i a la 
tardor. 
 
En relació a inundabilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua en base a criteris 
geomorfològics genèrics ha elaborat el programa INUNCAT (Pla especial 
d’emergències per inundacions a Catalunya), a partir del qual s’ha generat una 
cartografia a escala 1:50.000 de zones inundables a Catalunya 
 
La conca de la Muga està regulada per l’embassament de Boadella. Aquest 
embassament és de categoria IV, segons la classificació dels embassaments catalans 
elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua. És per tant, un embassament de mitja 
muntanya, amb conca mitjana i substrat calcari.  
 
La dinàmica dels sistemes fluvials  de la zona estudiada, caracteritzada per l’alternança 
de períodes d’estiatge i de crescuda com és propi dels cursos sotmesos a unes 
condicions climàtiques mediterrànies, determina l’existència d’un risc d’inundació 
notable. Així, a les èpoques plujoses les precipitacions de caire tempestuós provoquen 
una crescuda sobtada del cabal, el qual pot arribar a superar la capacitat de la llera i 
produir una inundació, que afecta puntualment els terrenys adjacents al curs com ja ha 
passat, històricament diverses vegades i això és el que és coneix com a Mugades.  
 
Una de les més recents es va donar el 19 de setembre de 1992 quan la  forta crescuda 
del riu la Muga va afectar el pont romànic, enderrocant parcialment una de les baranes, 
i va inundar bona part del poble. Els veïns més grans no recordaven unes riuades tan 
fortes. Un dels estralls més espectaculars fou la caiguda, a causa de la pressió del riu, 
d'una de les parets del cementiri municipal. A causa d'això, van escampar-se pels 
camps de l'entorn les restes d'alguns nínxols. 
 
La població va estar incomunicada durant unes hores, ja que no es podia accedir al 
poble per la carretera de Llers. En alguns punts l'aigua va arribar a pujar fins a trenta 
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centímetres a l'interior de les cases. El pont d'accés a la població també es va veure 
afectat, i va ésser necessari reforçar-lo. 
 
Segons el Plànol “INUNCAT”, d’octubre de 2009, s’assenyalen les zones potencialment 
inundables dins del municipi. Com hem comentat anteriorment, aquestes zones 
inundables s’estenen al llarg del recorregut del riu Muga i de les seves terrasses 
d’inundació. Com que les zones habitades estan concentrades gaire be exclusivament 
en dos nuclis urbans (el mateix poble i Riberada d’Amunt) sempre a tocar el riu Muga i 
en la seva riba esquerra, a excepció dels habitatges de la zona de les Torres de Sant 
Antoni, i com que en aquest tram la Muga desborda per la seva riba dreta, no hi han a 
dia d’avui cap habitatge situat dins les zones potencialment inundables fins i tot per un 
període de retorn de 500 anys.  
 
Però per contra sí que es troben dins zona potencialment inundable els equipaments 
que hi ha a l’entrada del poble on hi trobem la deixalleria, la pista poliesportiva i la 
carbonera. 
 
D’acord amb la carta de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de 18 
d’octubre de 2005, el nou redactat del Pla Especial d’Emergències per a Inundacions a 
Catalunya (INUNCAT), Sant Llorenç de la Muga ha estat classificat com a municipi amb 
un alt risc d’inundació, en concret tot l’entorn del nucli urbà. 
 
Així, en el poble encara es recorda la inundació que es va produir el setembre de 1992, 
on diverses cases i el cementiri van quedar afectats per l’aigua que portava la Muga. 
 
En la taula següent es mostra la superfície inclosa dins la Zona Potencialment 
Inundable segons el Plànol INUNCAT al terme municipal de Sant Llorenç de la Muga: 
 
Inundabilitat Superfície km2 % en relació al terme 

Zones potencialment inundables 1,86 5,8 

 

 
Plànol d’inundabilitat en el terme municipal de Sant Llorenç. Com es pot veure no hi ha punts crítics dins el 

municipi 
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Plànol d’inundabilitat a l’entorn de la zona urbana de Sant Llorenç de la Muga 
 

 
RISCOS AMBIENTALS RELACIONATS AMB ACTIVITATS ANTRÒPIQUES 
 
Els riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques són més nombrosos i 
de major grau que els estrictament naturals, i a més, fan referència al propi risc de 
l’activitat i en conseqüència, a la vulnerabilitat del medi. Aquest extrem s’accentua 
sobretot en el cas de contaminacions que afecten tant al medi atmosfèric com al medi 
físic: els sòls i les aigües. 
 
RISC D’INCENDI FORESTAL 
 
Malgrat que gran part del municipi de Sant Llorenç de la Muga és ocupat per massa 
forestal, els registres històrics no semblen indicar que els incendis s’hi desenvolupin 
amb especial virulència. Segons l’estadística d’incendis facilitada per la Direcció 
General de Medi Natural i Biodiversitat, en els darrers 20 anys (1990-2010) només 
s’han produït 3 petits incendis amb una afectació total de 0,19 ha. En el període 1968-
2003 només es van produir 5 incendis amb un total acumulat de 12,54 hectàrees 
afectades i sempre en indrets propers a zones habitades.  
 
Destacar també que el gran incendi de l’Alt Empordà del juliol del 2012 va afectar bona 
part dels pobles veïns a Sant Llorenç però no va afectar per res el terme municipal. 
Aquest fet, en part queda històricament rectificat ja que si ens fixem en els municipis 
veïns, la situació sembla ser a la inversa. Excepte el municipi d’Albanyà, que té uns 
registres històrics comparables als de Sant Llorenç de la Muga, la resta de municipis 
veïns (Maçanet de Cabrenys, Darnius, Terrades i Cabanelles), tenen uns registres 
històrics que indiquen que els incendis forestals no només succeeixen amb certa 
freqüència, sinó que poden arribar a tenir proporcions importants. Per fer-nos-en una 
idea, mentre que els dos municipis anteriors en el període estudiat s’havien afectat 
unes 13 hectàrees, només el municipi de Darnius en va tenir 985,82 en 18 incendis 
diferents, Terrades en va tenir 519,06 hectàrees en 21 incendis, Cabanelles 206,966 
hectàrees en 19 incendis i Maçanet de Cabrenys 204,51 hectàrees en 7 incendis 
diferents. Totes aquestes dades són sense tenir en consideració l’incendi del 2012.  
 
En base a aquestes dades, i considerant que les circumstàncies dels municipis veïns no 
són gaire diferents de les de Sant Llorenç de la Muga, la conclusió més lògica és 
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suposar que, malgrat el registre històric, el risc d’incendi al municipi és alt. Un dels 
motius pel que no s’han produït incendis de manera significativa ve donat per la 
dificultat d’accés a les zones forestals el que comporta una molt baixa freqüentació i 
que a l’entorn de les vies d’accés principals a les masses forestals no hi són massa 
presents. També hi ajuda el fet que no hi ha zones habitades o urbanitzacions dins les 
masses forestals. La climatologia igualment actua com un factor favorable (pluges prou 
freqüents) o la humitat de l’entorn fan disminuir en part el risc d’incendis forestals. 
 
El decret 64/95 de prevenció d’incendis forestals estableix que Sant Llorenç de la Muga 
és un dels municipis catalogats com d’alt risc d’incendis forestals i segons el mapa de 
perill bàsic d’incendis forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, el risc d’incendis forestals varia dins del municipi entre baix a 
les zones que envolten la Muga a moderat o alt a mesura que ens l’allunyem. Per això 
la direcció general d’emergències i seguretat civil, estableix que Sant Llorenç de la 
Muga ha de disposar de plans d’actuació municipal (PAM) per a perills alts i moderats 
d’incendi forestal. 
 
Aquest risc d’incendis forestals queda establert per la tipologia de vegetació present en 
el terme municipal on hi ha un nivell de combustibilitat i d’inflamabilitat alt per la 
presència d’espècies piròfites en els boscos (sobretot pins) i també per l’estat de 
conservació deficient que tenen les masses forestals (molt sotabosc, boscos sense 
netejar ni desbrossar...).  
 

 
Mapa de risc d’incendis forestals editat per la Generalitat de Catalunya 

 
Zones de Risc de Contaminació acústica 
 
La normativa vigent en temes de soroll correspon al Decret 176/2009, de 10 de 
novembre pel que s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica i s’adapten els seus annexos. Aquesta normativa atorga 
tot un seguit de competències als ens locals en aquesta matèria. Una de les principals 
que preveu la Llei és l’aprovació i publicació, abans de l’octubre de 2005, del mapa de 
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capacitat acústica –conegut com a "cadastre acústic"– de tots els municipis i nuclis 
urbans de Catalunya. El mapa de capacitat acústica és l’eina que estableix els objectius 
de qualitat acústica del territori.  
 
En els mapes de capacitat acústica es grafien les zones de sensibilitat acústica amb els 
valors límits d’immissió que corresponen a l’horari diürn. La llei estableix les següents 
categories: 
 
- Zona de sensibilitat acústica alta (A): que comprèn aquells sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials tranquils on 
no hi ha més trànsit que el de la gent que hi viu, els patis tranquils d’interiors d’illes 
edificades, etc. És el cas del nucli urbà i de la urbanització Vall Muga. També s’inclou 
en aquest nivell de sensibilitat les cases aïllades en medi rural que es troben allunyades 
de les vies de comunicació (carretera GI-511), així com les zones que es troben dins els 
límits de les figures de protecció ambiental com seria en aquest cas la Xarxa Natura 
2000 però que a hores d’ara no hi ha zones habitades dins el terme municipal.  Valor 
límit d’immissió en l’horari diürn: Leq 60 dB i nocturn 560 dB. Es dibuixa el petimetre de 
les edificacions amb una ratlla de color verd. 
 
- Zona de sensibilitat acústica moderada (B): que comprèn els sectors del territori 
que admeten una percepció mitjana de soroll on es troben serveis, petites activitats, 
àrees comercials i d’habitatge urbà travessades per les vies de trànsit de desplaçament 
intern de la ciutat, o carreteres que creuen el poble. Com que Sant Llorenç no hi ha una 
franja d’habitatges que donin directament a la carretera (fora casos puntuals) es 
considera que no hi ha zones de sensibilitat acústica moderada. El mapa de soroll 
determina que estaria dins aquest grup l’entorn de l’antiga nau industrial, però com que 
a dia d’avui està sense ús i es preveu la seva eliminació per passar-ho a sòl residencial, 
no s’ha de tenir en compte. Sí que es podrien incloure dins aquest grup el primer carrer 
de cases de la urbanització Vall Muga ja que es troben properes a la carretera i amb la 
façana orientada cap a la mateixa. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: Leq 65 dB i 
nocturn 55 dB. Es dibuixa el perímetre de les edificacions amb una ratlla de color groc. 
 
-  Zona de sensibilitat acústica baixa (C): que admet una percepció elevada del soroll 
com les zones industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les grans 
artèries viàries de l’àmbit urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans infraestructures, 
etc. A Sant Llorenç de la Muga no hi ha cap punt que es pugui incloure dins aquest 
nivell de sensibilitat. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: Leq 70 dB i nocturn 60 dB. 
Es dibuixa el perímetre de les edificacions amb una ratlla de color vermell. 
 
Aquests mapes són propostes que cada ajuntament ha de corregir de manera que 
s’adapti millor a la realitat del municipi. Fins el moment, l’ajuntament de Sant Llorenç de 
la Muga no té redactat i ni aprovat el corresponent plànol de capacitat acústica 
municipal. Només es disposa del mapa orientatiu  de Capacitat Acústica de elaborat 
l’any 2004, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i que inclou només 
l’entorn del nucli urbà. Segons aquest plànol, tot el poble cal considerar-lo com una 
zona de sensibilitat acústica alta a excepció de l’entorn de l’antiga nau industrial però 
això cal considerar-ho error a l’hora de redacció del Mapa. Totes les zones habitades 
estan en valors acústics baixos o molt baixos. 
 
Al municipi, no hi ha cap bar musical, pub o discoteca que pugui comportar nivells de 
soroll que puguin molestar els veïns ni tampoc hi ha cap tipus d’activitat que pugui 
aportar uns nivell de sorolls a considerar. Les fonts de soroll veïnals més remarcables 
són principalment els generats per aparells d’aire condicionat, extractors de cuina, 
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ascensors, etc. A les urbanitzacions els lladrucs dels gossos són també generadors de 
molèsties i per tant de contaminació acústica. 
 
S’adjunta el mapa de capacitat acústica del nucli urbà que va proposar en el seu 
moment l’antic Departament de Medi Ambient. 
 

 
Zones de risc de contaminació lumínica 

 
Segons el Decret 82/2005 de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, hi ha 4 tipus zones en funció de la 
seva protecció a la contaminació lluminosa:  
 
E1: zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees 
coincidents amb els espais d'interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees 
coincidents amb la Xarxa Natura 2.000. En el nostre cas correspon a l’àmbit municipal 
que es troba dins els límits del PEIN  de l’Alta Garrotxa i del Penya-segats de la Muga.  
 
E2: correspon al sòl no urbanitzable fora d'un espai d'interès natural o d'una àrea de 
protecció especial o d'una àrea de la Xarxa natura 2000. En bona part correspon al tram 
central del terme municipal i concretament la zona forestal que es troba fora de les dues 
figures de protecció ambiental esmentades abans.  
 
E3: àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. Són 
totes les zones urbanes i urbanitzades del poble situades a cada costat de la carretera 
GI-511 tant pel que fa referència la nucli urbà com al sector Vall-Muga i al veïnat de la 
Riberada d’Amunt.  
 
E4: àrees en sòl urbà d'ús intensiu a la nit en activitats: comercials, industrials o de 
serveis i també vials urbans principals. En aquest cas no en trobem dins el terme 
municipal. 
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Zona E1. Protecció màxima

Zona E2. Protecció alta

Zona E3. Protecció moderada

Zona E4. Protecció menor

 

5.6 Mobilitat 
 

En un sistema territorial, la mobilitat és la capacitat de desplaçament dels seus 
habitants i els recursos instrumentals per portar-ho a terme. Es parla de mobilitat 
obligada per referir-se als desplaçaments necessaris per al funcionament de la vida 
quotidiana, i mobilitat voluntària és l'ocasionada pels desplaçaments de lliure decisió, 
lleure, compres, etc. 
 
La xarxa de carreteres que comunica Sant Llorenç de la Muga amb altres poblacions 
està formada per 1 única carretera d’accés al poble.  
 
- Carretera GI-511: que comunica Figueres i Albanyà, passant per Llers i Terrades i 
arriba a Sant Llorenç baixant pel bac del Codó. Un cop passat el poble, la carretera 
segueix al llarg del curs de la Muga fins arribar a Albanyà, on deixa de tenir continuïtat. 
Segons dades de l’any 2005 la seva IMD és de 665 vehicles/dia dels que 1,93% son 
vehicles pesats. 
 
L’ús del vehicle privat és clarament majoritari per als desplaçaments fora del municipi i 
només en el cas dels desplaçaments per qüestions d’estudi el transport col·lectiu té una 
certa significació. L’ús del vehicle privat per als desplaçaments externs a Sant Llorenç 
fins i tot supera el 90%. 
 
Un altre factor important és la mobilitat per motius laborals, molt significativa en el poble 
i que majoritàriament es fa amb vehicles privat. 
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Carretera d’accés a Sant Llorenç just a l’entrada del poble 

 
Els destins en quan a la mobilitat en un 50% són cap a Figueres, la capital de la 
comarca i destaca que gaire be un 20% són desplaçament a o des de Barcelona i que 
correspon a desplaçaments turístics i d’oci per la gent que va a fer turisme a Sant 
Llorenç o que hi te la segona residència. 
 
Una gran part dels desplaçaments externs es realitzen dins la mateixa comarca, 
concretament un 90% segons dades de l’Agenda 21, amb destinació majoritària cap a 
Figueres que és la capital de la comarca. Moltes vegades la falta d’un teixit comercial 
important en el poble obliga als seus habitants a fer aquest desplaçament cap a ciutats 
més importants per anar a comprar. 
 
En quan al transport públic, pel poble hi passa la línia d’autobusos de Figueres a 
Albanyà i que te parada a Sant Llorenç. El porta a terme l’empresa SARFA i els horaris 
actuals són: 
dimarts, dijous i dissabte pas per Sant Llorenç a 10h 10 i a la tarda a les 14h 25 
 
en quan a la tornada des de Figueres  els horaris són: 
 

dimarts, dijous i dissabte sortida de Figueres a les 9h 15 i a les 13h30.  
 
La durada del trajecte és de 35 minuts aproximadament. 
 

 
Parada del bus en el poble 
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5.7 Estudi hidrològic 
 

El curs fluvial que domina tot el terme municipal és el riu Muga que creua el terme de 
ponent a llevant i a l’entorn del mateix s’ha mogut gaire tota l’activitat del poble des de 
segles enrere. La Muga és un riu pirinenc d'orientació oest-est (ponent-llevant) que 
desemboca a la Mediterrània i neix a l’Alta Garrotxa, sota el Pla de la Muga (1186 m 
d'altitud), a migjorn de la muntanya de Montnegre (1425 m), al límit entre el Vallespir i 
l'Alt Empordà, i des de l'Hostal de la Muga (a banda i banda de riu) passa a ser durant 
uns 5,5 km el límit fronterer francoespanyol. Rep principalment les aigües de la zona 
axial dels Pirineus (roc de Frausa, serra de les Salines, serra de l'Albera), travessa per 
profundes valls els sediments subpirinencs, bastant tectonitzats, i surt per Pont de 
Molins a l'ampla plana de l'Alt Empordà. Prop de Darnius, en un engorjat epigènic, ha 
estat embassat (pantà de Boadella). Prop de Peralada rep el Llobregat d'Empordà, més 
cabalós que ell mateix, i després de Vilanova de la Muga, el Manol. Desemboca al golf 
de Roses, al terme municipal de Castelló d'Empúries, entre els aiguamolls de l'Empordà 
i Empuriabrava, després de 58 km de curs. 
 
En són afluents principals l'Àlguema, l'Anyet, l'Arnera, el Llobregat d'Empordà, el Manol, 
l'Orlina i el Ricardell. Travessa les poblacions d'Albanyà, Sant Llorenç de la Muga, 
Boadella d'Empordà, Les Escaules, Pont de Molins, Cabanes, Vilanova de la Muga, 
Castelló d'Empúries i Empuriabrava. 
 
Malgrat que el seu cabal no és gaire gran (uns 2,06 m3/s de mitjana), les seves aigües 
emplenen el pantà de Darnius – Boadella, que en part es troba dins el terme municipal 
de Sant Llorenç de la Muga, i que permet el regadiu de bona part de les terres agrícoles 
de l’Alt Empordà, a més de subministrar aigua a la ciutat de Figueres.  
 
La Muga, en el seu recorregut de 11 km pel terme de Sant Llorenç de la Muga, el riu 
rep les aigües ocasionals d’una quinzena de rieres que baixen de les muntanyes 
properes. L’aportació més important és la del Rimal, que és un petit rierol que neix a la 
muntanya de Sant Jordi i que conflueix amb la Muga just on comença el pantà de 
Boadella. També destaquem el Torrent de Sant Joan, el Rec de la Garrigola, el Rec de 
Rimbau, el Rec de les Corts, la riera de la Muntada, el rec de la Conjunta, el Torrent 
d’en Ferrerós... 
 

 
La Muga en el seu pas pel poble vist des del pont de Sant Antoni 
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El fort desnivell de la Muga des del seu naixement fins arribar a la plana, que discorre 
entre unes valls molt tancades, fa que en època de pluges, especialment a la tardor, 
pugui manifestar crescudes sobtades, a vegades molt espectaculars i perilloses, que 
són les anomenades Mugades i que en el seu pas pel poble de Sant Llorenç pot arribar 
a pujar el nivell de l’ordre de 8 o 9 metres. 
 
A destacar la presència de diversos molins dins el terme que aprofitaven l’aigua de la 
Muga però que a dia d’avui es troben totalment fora d’ús com són: 
 
 - el Molí  del Corral  
 - el Molí de la Cadamont 
 
A banda d’aquests cursos d’aigua, al municipi hi ha diverses fonts a l’entorn dels 
diferents masos i a prop del riu, molt apreciades des d’èpoques passades, com per 
exemple una font pudosa a tocar del pont vell, la font de la Muntada, la font de Palau... 
 
 

5.8 Gestió dels materials i residus 
 
En l’actualitat, dins l’àmbit municipal no hi trobem cap abocador de runa legalitzat ni 
tampoc cap planta de tractament de residus, la instal·lació més propera és el dipòsit 
controlat d’Avinyonet de Puigventós. 
 
La recollida dels residus sòlids urbans (RSU) la fa actualment (2012) l’empresa 
“Fomento de Construcciones y Contratas S.A (FCC). El servei de recollida es fa 
mitjançant contenidors en àrees de vorera. La periodicitat de recollida d’RSU 
actualment és de 3 dies a la setmana  
 
Pel que fa a la recollida selectiva, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà té delegat el 
servei de la recollida selectiva del paper i cartró, envasos i vidre al carrer i deixalleries 
de tots els municipis de la comarca. La recollida es fa en àrees de vorera i/o aportació 
on hi ha els tres tipus bàsics de contenidors de recollida selectiva. La periodicitat de la 
recollida de contenidors de recollida selectiva és d’un cop per setmana. Els dimecres 
recullen el paper i cartró, mentre que els envasos lleugers i el vidre no tenen un dia 
establert, encara que sol ser a finals de setmana. 
 
Actualment el poble disposa d’una deixalleria municipal a la zona propera al camp de 
futbol. 
 
En la taula següent, es mostra la quantitat de residus recollits durant l’any 2008: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Vidre 15,6 17,0 14,4 14,54 21,7 17,76 
Paper i cartró 7,98 7,4 10,14 10,20 9,89 9,86 
Envasos lleugers 3,77 3,4 4,75 6,21 5,85 5,61 
TOTAL RESIDUS SELECTIVA 27,35 27,8 29,29 30,95 37,44 33,23 
% recollida selectiva 20,20 17,02 23,06 30,30 19,10 19,54 
Fracció resta directe per a dipòsit 
controlat 135,38 135,8 127,0 

121,49 124,49 113,01

% fracció resta/total 83,11 82,98 81,06 79,69 63,52 66,44 
Generació total 162,89 163,6 156,73 152,46 195,99 170,1 
Kg/hab/dia 2,28 2,01 1,97 1,96 2,42 2,05 
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La ràtio de generació de residus de Sant Llorenç de la Muga (2,05 kg per dia i persona) 
és força superior a la de Catalunya (1,59), i a més, en els últims anys la quantitat de 
residus generats no ha deixat d’augmentar. 
 
Pel que fa als residus industrials, a Sant Llorenç de la Muga, no hi ha cap empresa que 
realitzi la declaració de residus (dades de 2011), mentre que pel que fa a les dejeccions 
ramaderes, i d’acord amb les dades de l’agenda 21 del municipi, el 2007 es van produir 
408,7 Tn de residus ramaders (tots ells de porcí). Actualment no hi ha cap activitat 
ramadera activa dins el municipi, per tant no hi ha genració de residus ramaders. 
 
Altres dades del municipi (2011): 
 Rebuig Paper i 

Cartró 
Envasos Vidre 

 Unita
ts 

Ràtio Unita
ts 

Ràtio Unita
ts 

Ràtio Unita
ts 

Ràtio 

Sant Llorenç de la 
Muga 

12 18,92 3 75,67 3 75,67 3 75,67 

* dada promig aconsellada de  1 contenidor per cada 100 persones 
 
Com es pot veure el ràtio de contenidor per habitant és més alt que el promig 
aconsellat; això en part es compensa amb l’increment de població que es genera els 
caps de setmana i l’estiu, on també s’incrementa la freqüència de recollida. 
 

Actual deixalleria municipal Pont de contenidors a peu de la carretera GI-511 
 
La situació concreta dels contenidors seria: 
 
 - pàrquing entrada poble        

3 contenidors soterrats de rebuig + vidre + cartró + envasos 
 

 - Carretera GI-511 carrer del Barri   
3 contenidors aeris de rebuig + vidre + cartró + envasos 
 

 - sector Vall Muga                    
3 contenidors aeris de rebuig + vidre + cartró + envasos 
 

 - sector càmping                    
2 contenidors de rebuig 
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A dia d’avui, com que ja no hi ha cap activitat ramadera activa en el municipi la 
generació de residus ramaders en tot el poble és nul·la. 
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6. ESTUDIS DEMOGRÀFICS, ECONÒMICS I D’HABITATGES 
 

6.1 Estudis demogràfics  
 
Fent un anàlisis dels dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, (en endavant 
IDESCAT), ens troben que en el període de 10 anys comprés entre l’any 1998 fins a 
l’any 2011, la població de Sant de la Muga s’ha incrementat de 127 habitants a l’any 
1998 a 227 habitants a l’any 2011, que representa un augment del 79 % de la població 
en el període, que es produeix per la proliferació de segones residències al municipi.  
 
El terme de Sant Llorenç de la Muga té una superfície de 31,8 km2, tenint en conta que 
la població actual (2011) és de 227 habitants, s’obté una densitat de 6,95 hab/km2. La 
densitat de població és concentra principalment al nucli urbà.  
 
La previsió màxima de creixement prevista en el POUM és 120 habitants (48 habitatges 
nous en PAU) *2,5. persones/habitatge , pel que la densitat (227 + 120)/31,8 passa a 
10,91 habitants / km2. 
 
Observen que la població compresa entre els anys 0-14 anys ha anat disminuint. A 
partir de l’any 2001 s’observa un canvi en la tendència del que no tenim dades per 
preveure la seva evolució. Pel que fa al rang d’edats comprès entre els 15 i el 64 anys, 
el seu creixement ha sigut molt irregular amb períodes de creixent i períodes de 
decreixement. Finalment la població de més de 65 anys ha tingut un creixement suau.  
 
En l’escenari més optimista previst en el POUM, si tenim en compte que la previsió 
segons la projecció de l’estudi de població, i preveient que la vigència del pla 
d’ordenació urbanística municipal de Sant Llorenç de la Muga ha d’assolir un mínim de 
10 anys, tenim unes previsions de població de 334 habitants per al 2020. 
 

6.2 Estudis econòmics i d’habitatge 
 
L’activitat econòmica de Sant Llorenç de la Muga se centra en el sector serveis, amb un 
augment  molt important en els últims anys per l’atractiu turístic del poble, amb diversos 
hotels, hostals, càmpings, on s’hi allotgen turistes (la major part d’ells estrangers) i que 
han donat un impuls molt important a l’economia.  
 
Històricament, l’agricultura i la ramaderia havien constituït una part important de la 
economia del municipi, però en les últimes dècades (i sobretot després de la 
construcció de l’embassament de Boadella que va suposar la inundació de moltes 
zones agrícoles) ha perdut importància i té un caràcter més secundari. Pel que fa a la 
ramaderia, s’ha vist reduïda gairebé fins a l’extinció i a hores d’ara no hi ha cap granja 
activa en el poble. El treball dels boscos (llenya, carbó...), també havia tingut una certa 
importància en el municipi, però a hores d’ara ha quedat pràcticament extingit.  
 
Històricament va destacar l’extracció minera, cal citar per sobre de tot, les mines de 
Montdavà, amb una extracció de coure i ferro, i també al pla d’Amigó. Tots aquests 
minerals es portaven a l’antiga farga de la Cadamont, on es processava el mineral. En 
l’actualitat, no hi ha cap activitat minera al municipi.  
 



MEMÒRIA 

60 
 

L’activitat industrial és nul·la i la construcció ha patit una crisi important després del 
“boom” que hi va haver a inicis de l’any 2000.  
 
El comerç dins el poble és molt limitat i està representat principalment per diversos 
bars-restaurants, hostals i hotels orientats al turisme, i una sola botiga de queviures. 
 
Per afavorir la implantació de petits tallers – magatzems al municipi, aquest Pla preveu 
la delimitació d’un sector urbanitzable d’ús industrial tipus 1. 
 
De les dades extretes d’Idescat del cens d’habitatges, trobem que el parc immobiliari de 
St. Llorenç de la Muga han anat creixent des de l’any 1991 fins a l’any 2001, passant de 
tenir 66 a 84 habitatges familiars. 
 
Segons dades aportats per L’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga a data d’avui, el 
nombre d’habitatges existents és de 269, del quals 79 corresponen a habitatge principal 
i la resta habitatge secundari. 
 
El present Pla, segons els nous polígons d’actuació urbanística que proposa, preveu la 
construcció de 56 nous habitatges unifamiliars (12 dels quals ja són preexistents). 
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7. ANÀLISI I DIAGNOSI DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
 

7.1 POUM anul·lat 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 30 de maig de 2007, va acordar 
aprovar definitivament el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Sant 
Llorenç de la Muga. 
 
En Sentència de data 1 de març de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
va estimar un recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de 30 de Maig de 2007 en virtut del qual es va donar 
conformitat al Text Refós del POUM de Sant Llorens  de la Muga; el Tribunal anul·la per 
tant aquest acord i  l’executivitat del POUM.  
 
Per part de la Direcció General d’Urbanisme s’ha publicat en el DOGC de 25 de Gener 
de 2012 l’edicte corresponent a la publicitat de la Sentència de  la  Sala Contenciós 
administrativa del TSJC dictada en el recurs 366/2008.  
 
Des del moment en què la sentència del TSJC anul·la el POUM, han passat a ser 
vigents les Normes Subsidiàries Municipals, aprovades definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de setembre de 1.990. 
 
Si bé la Sentència citada retrotrau la tramitació del POUM al moment d’una segona 
aprovació inicial, les darreres novetats jurídiques aprovades pel Parlament de 
Catalunya en relació a l’avaluació de plans i programes,  les diferents modificacions de  
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i les nombroses errades o esmenes que s’havien 
indicat  respecte del POUM en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 30 de 
Maig de 2007,   van portar a  l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga a decidir a  
iniciar una nova tramitació per a l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
Durant els anys que aquest POUM va ser vigent, l’ajuntament de Sant Llorenç de la 
Muga va promoure el desenvolupament del PAU 1 “Camí del cementiri”; l’Ajuntament 
també va promoure una modificació puntual del planejament general, aprovada 
definitivament en data 16 de març del 2011, on transformava una zona qualificada com 
a sistema d’aparcament, passant-lo  a qualificar com  a sistema de serveis tècnics. 
 
Aquest sistema d’aparcament que segons l’esmentada modificació puntual passava a 
ser sistema de serveis tècnics, estava inclòs dins de l’àmbit desenvolupat PAU 1 “Camí 
del Cementiri”. 
 
Referent a aquest polígon PAU 1 “Camí del cementiri”, al POUM també s’hi adjuntava 
com a annex el conveni urbanístic, on es feia referència a les cessions dels terrenys i 
es fixaven els drets i els deures dels propietaris. 
 
L’execució urbanística del PAU 1 camí del cementiri s’ha completat, havent-se 
formalitzat amb la corresponent escriptura notarial, i es van realitzar les obres 
d’urbanització previstes.
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Plànol d’ordenació del POUM anul·lat
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Plànol d’ordenació del PAU 1 “Camí del cementiri”  

 
Plànol d’ordenació del PAU 1 “Camí del cementiri” segons modificació puntual 
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7.2 Normes Subsidiàries Municipals 
 
Des del moment en què la sentència del TSJC anul·la el POUM aprovat definitivament 
per la CTU el 30 de maig de 2007, han passat a recuperar  la seva  vigència les 
Normes Subsidiàries Municipals, aprovades definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de setembre de 1.990. 
 
A continuació es detallen els diferents sectors de planejament  tramitats i/o 
desenvolupats abans  i després de les normes subsidiàries.  
 
 

 Pla Parcial Mas Terrats, Riberada d’Amunt (promoció privada): 
 

- 14 de juny de 1973: els Srs. Ana Ferrer Roquí, Primo Hurtos Juanola i Jaime 
Granes, sol•liciten a l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga que es tramiti un Pla 
Parcial Urbanístic del sector Mas Terrats, per a equipar-lo amb finalitat d’un 
assentament turístic de tota temporada. 

- El desembre de 1974, es va presentar a l’ajuntament el projecte d’urbanització 
del Mas Terrats. 

- La CTU de Girona, en sessió de 5 de febrer de 1988 va suspendre en la seva 
totalitat els efectes del Pla Parcial d’Ordenació Mas Terrats del terme municipal de Sant 
Llorenç de la Muga 
 
Segons les Normes Subsidiàries Municipals, la zona del Mas Terrats estava 
classificada com a sòl no urbanitzable. 
 

 Pla Parcial Vall Muga (promoció privada): 
 

- aprovat inicialment pel Ple municipal el 9 de maig de 1990 
- aprovat provisionalment pel Ple municipal de 3 d’abril de 1991 
- aprovació definitiva de la CTU de Girona en sessió de l’11 de juliol de 1991 
- Entrega del projecte d’urbanització el desembre de 1991 
- Acta de recepció de les obres d’urbanització el 27 de novembre del 2000 

 
 Urbanització de La Resclosa (promoció privada): 

 
 - Projecte d’urbanització en data octubre de 1991 
 

 Pla Especial Urbanístic d’equipaments públics al sector del C/ del Barri 
(Parc d’en Pep) (promoció pública): 

 
- L’objectiu d’aquest Pla Especial és recuperar l’ús i accés a la torre semicircular 

que forma part de la fortificació i la torre quadrada del castell. Tant la torre del castell 
com la fortificació i la torre de guaita són catalogades com a Béns d’Interés Cultural 
(BIC), però segons les Normes Subsidiàries vigents en el moment de tramitació 
d’aquest Pla Especial, el solar on es troben els esmentats elements històrics està 
qualificat com a zona de casc urbà (nucli històric). 

 
- La CTU de Girona, en sessió de data 26 de gener de 1994, acorda retornar a 
  l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga l’esmentat Pla Especial, pels següents  
  motius: 
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a) prèviament a la tramitació d’aquest Pla Especial, caldrà la tramitació 
d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries per adequar la 
qualificació urbanística del conjunt històric en qüestió, i definir els 
seus objectius i sistema d’actuació. 

 
b) L’expedient entregat no conté la documentació i determinacions 

mínimes necessàries que permetrien fer-ne una valoració adequada. 
 
 
 

 Pla Parcial Zona Nord: 
 

- aprovat inicialment pel Ple municipal el 6 d’abril de 1994 
- aprovació definitiva de la CTU de Girona en sessió de 28 de setembre de 
1994. 
- el desenvolupament d’aquest sector queda frenat per la complexitat del mateix 
i la falta d’homogeneïtat al coexistir en un mateix sector finques edificades i 
altres no. 

 
 
 

 
 

Normes Subsidiàries Municipals 
 
La regulació de les Normes Subsidiàries és molt desfasada,  no responen a les 
necessitats actuals del municipi de Sant Llorenç de la Muga, ni tampoc dona resposta a 
les noves prescripcions i estàndards fixats en la  Llei d’Urbanisme  de  Catalunya 
vigent.  
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 Projecte d’urbanització de l’Horta de l’Hospital 

 
- El ple de sessió de 4 d’abril de 1975 va aprovar el projecte d’urbanització de 

l’Horta de l’Hospital, 
- Més endavant, amb les normes subsidiàries (1990), aquesta zona es va 

classificar com a sòl residencial intensiu, fet que entra en contradicció amb el 
procés de desenvolupament d’ aquesta zona amb l’execució de la parcel·lació i 
urbanització que es va aprovar l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. 
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7.3 Creixement del municipi 
 
El fogatge de 1497 assignà a Sant Llorenç de la Muga un total de 53 famílies; comptant 
una mitjana de 5 persones per llar, això equivaldria a uns 265 habitants, repartits entre 
la vila i els masos del seu terme. 
 
A l’inici del segle XVI la vila va patir un cert retrocés de població. Al 1553 un nou 
fogatge ens informa que a Sant Llorenç hi ha 44 famílies. 
 
Al llarg del s.XVII, Sant Llorenç de la Muga experimentà un augment constant de 
població. L’any 1717 la vila comptava ja amb 645 habitants i al 1787 amb 773. 
 
Els naixements i defuncions marquen una davallada espectacular a partir de la Guerra 
Gran, la guerra d’Espanya amb la recentment proclamada República Francesa entre el 
1793 i 1795. 
 
La població seguí augmentant durant uns pocs anys. L’any 1815 hi consten registrats 
fins a 1050 habitants i al 1857 s’arriba a 1119 habitants. 
 
A partir d’aquest moment comença una gran devallada fins als 222 habitants actuals.  
 

 

 
 

 
Actualment, es manté la població estable, produint-se un augment de la població 
infantil. 
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Si ens fixem en l’evolució del creixement demogràfic dels últims 15 anys, podem apreciar que la 
població es manté, i va discretament a l’alça: 
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Bona part dels habitants de Sant Llorenç de la Muga no són nascuts al municipi, i cal remarcar la 
notable importància de la població flotant del municipi a causa de l’abundància de segones 
residències (que igualen el nombre de residències principals). 
 
És aquest increment de segones residències el que ha promogut el desenvolupament urbanístic 
del poble, creant nous nuclis urbans (Vall Muga, Resclosa, l’Encontrella, etc) i consolidant 
l’estructura del nucli històric. 
 

7.4 Equipaments i serveis del municipi 
 
El creixement demogràfic i del sector turístic han vingut acompanyats d’una bona 
xarxa d’equipaments i serveis públics. Entre aquets, es poden citar els següents: 
 

7.4.1 Equipaments en sòl urbà 
 

1. Ajuntament Titularitat pública 
2. Biblioteca i Hotel d’entitats Titularitat pública 
3. Dispensari mèdic Titularitat pública 
4. Cementiri Titularitat privada (Bisbat de Girona, en 

tràmit per passar a titularitat municipal) 
5. Camp de futbol municipal Titularitat pública 
6. Pista esportiva Titularitat pública 
7. Equipaments Vall Muga Titularitat pública 
8. La Societat Titularitat pública amb ús de fruit per als 

socis de l’entitat 
9. Església Titularitat privada (Bisbat de Girona) 
10. Parada d’autobús Titularitat pública 
11. Torre Titularitat pública 
12. Torre de Dalt Titularitat pública 
13. Torre d’en Farlingo Titularitat pública 
14. Portal mitger Titularitat pública 
15. Ermita de St. Andreu Titularitat privada (Bisbat de Girona, en 

tràmit per passar a titularitat municipal) 
 
 
Actualment, el municipi disposa de 13.439,93 m² de sòl classificat com a sistema 
d’equipaments dins de sòl urbà consolidat. D’aquests 13.439,93 m² d’equipaments 
existents, 7.259,31 m² són equipaments esportius. 
 
L’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga no ha redactat el Mapa d’Instal·lacions i 
Equipaments Esportius del Municipi (MIEM). En aquests casos, el Pla Director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), proposa uns estàndards 
orientatius de sòl d’equipament esportiu per a la Xarxa Bàsica, que per als municipis de 
menys de 1000 habitants està establert en 4,5 i 5 m²/habitant en funció de la tipologia 
d’edificació. 
La població de Sant Llorenç de la Muga és de 227 habitants, per tant, necessitaria 
1.135 m² d’equipaments esportius (aplicant el rati 5 m²/habitant). Amb els 7.259,31 m² 
són equipaments esportius actuals es cobreix sobradament aquesta superfície mínima. 
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Situació dels equipaments en sòl urbà 

 

7.4.2 Equipaments en sòl no urbanitzable 
 

1. Torre de Guaita Titularitat pública 
2. Ermita de Sant Antoni Titularitat privada (Bisbat de Girona) 
3. Església de Palau Titularitat privada (Bisbat de Girona) 
4. Capella de Sant Jordi Titularitat privada (Bisbat de Girona) 
5. Para d’autobús Titularitat pública 
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7.5 Desenvolupament del sòl urbà 
 

Desenvolupament del sòl urbà en referència a les NNSS: 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ SITUACIÓ 

La Resclosa Desenvolupat i recepcionat per l’Ajuntament 

Pla Especial Urbanístic 
d’equipaments públics al sector 
del C/ del Barri 

Retornat a l’ajuntament per la CTU perquè 
prèviament a la tramitació del Pla Especial feia 
falta la tramitació d’una modificació puntual de 
les NNSS 

 
Desenvolupament del sòl urbà en referència al POUM anul·lat: 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ SITUACIÓ 

PAU 1 Camí del cementiri Desenvolupat i recepcionat per l’Ajuntament 

Modificació puntual Aprovada definitivament per la CTU de Girona, 
en data 16 de març del 2011

 

7.6 Desenvolupament de sòl urbanitzable 
 
Desenvolupament del sòl urbanitzable en referència a les NNSS: 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ SITUACIÓ 

Vall Muga 2 Desenvolupat i recepcionat per l’Ajuntament 
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Zona Nord Pla parcial aprovat per la CTU en data 28 de 
setembre del 1994, però el procés queda aturat. 

Horta de l’Hospital 
Projecte d’urbanització aprovat per l’ajuntament 
en ple de sessió de 4 d’abril de 1975. 

 

7.7 Desenvolupament de sòl no urbanitzable 
 
Desenvolupament del sòl urbanitzable anterior a les NNSS: 
 

POLÍGON D’ACTUACIÓ SITUACIÓ 

Pla Parcial Mas Terrats Suspès per la CTU de Girona 

 

7.8 Balanç del desenvolupament de les NNSS i el POUM anul·lat de 
Sant Llorenç de la Muga 
 
 
Una vegada descrit el grau de desenvolupament de les Normes Subsidiàries i del 
POUM anul·lat, passem a analitzar si les previsions d’ambdós planejaments s’han 
completat total o parcialment. 
 
Actualment i tal com s’ha anat apuntant en relació als concrets àmbits de gestió 
delimitats pel planejament, es pot comprovar que s’han executat parcialment i 
d’aquests,  el procés de gestió urbanística en la majoria d’ells no s’ha completat.  
 
Amb la regulació vigent de les  Normes Subsidiàries,  es va desenvolupar gran part de 
la zona Vall Muga.  La zona nord, també  es va iniciar amb la regulació vigent de les 
Normes Subsidiàries, no obstant, tot i que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
va aprovar definitivament  el pla parcial urbanístic, en data 28 de setembre del 1994, la 
seva gestió i execució urbanística no va prosperar  per falta del consens  suficient entre 
els diferents propietaris. 
 
Pel que fa al desenvolupament del POUM anul·lat, tot i que només va ser vigent durant 
4 anys (2007-2011), durant el termini de la seva vigència  es va desenvolupar el sector 
PAU 1 “Camí del cementiri”; d’aquesta manera, els equipaments situats en aquest 
àmbit passen a formar part de la trama urbana. 
 
Per tant podríem dir que les necessitats de creixement del poble van ser absorbides per 
el desenvolupament d’aquests dos sectors: Vall Muga 2, i PAU 1 “Camí del cementiri”. 
 
Els àmbits de sòl urbanitzable que es preveien en les normes subsidiàries municipals i 
que no s’han desenvolupat fins a la data, són els que es recullen en aquest  document.  
Estem parlant de l’àmbit Vall Muga 1,  i de la Zona Nord. Aquests dos àmbits  no són de 
nova creació, però que aquest POUM planteja una gestió urbanística diferent, 
modificant els seus àmbits, i es desgranen en diferents sectors. 
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Aquest POUM no proposa nous sectors urbanitzables residencials, perquè es considera 
que els que ja delimitaven les normes subsidiàries, i van quedar pendents de 
desenvolupament, són els que presenten la millor capacitat i qualitat per albergar el 
creixement urbanístic del municipi. 
 
Pel que fa a les vies de comunicació, la Carretera GI-511 de Llers a Albanyà travessa 
tot el municipi de est a oest, i és la principal carretera de comunicació del municipi. 
Quedaria per desenvolupar o millorar la comunicació entre aquesta carretera, el nucli 
històric i la zona nord; això serà un dels objectius de millora de la mobilitat d’aquest 
POUM.  
 
Tot i que la trama urbana està dividida en dues zones ben diferenciades: nucli històric i 
la zona del Vall Muga, L’Encontrella, Can Campins, Les Esquerdes i la Resclosa, 
aquests dos nuclis estan molt ben comunicats a través de la GI-511(permet circulació 
rodada i per vianants) i a través del Passeig de Sant Antoni (només per a circulació de 
vianants). 
  
Respecte al dèficit d’equipaments detectat en el moment de l’aprovació de les NNSS, 
ja no és el mateix en la situació actual, atès que entre el desenvolupament de les NNSS 
i del POUM anul·lat, s’han multiplicat les zones destinades a equipaments municipals, 
aconseguint les cessions dels equipaments del PAU1 “Camí del cementiri” i del sector 
Vall Muga 2. 
 
Pel que fa a les zones verdes, els dos sectors desenvolupats citats (Vall Muga 2 i PAU 
1), també van ajudar a augmentar-ne la superfície, i en el cas de les zones verdes del 
sector Vall Muga 2 en concret, les zones verdes van ajudar a integrar la nova 
urbanització en el seu entorn més proper i a fer d’esponjament entre la carretera i les 
parcel·les resultants. 
 
Per tot l’exposat, es pot afirmar que tant les NNSS com el POUM anul·lat  han estat 
executats parcialment, i que majoritàriament s’han aconseguit el objectius primordials, 
però essent convenient la revisió del planejament per tal de millorar les possibilitats de 
desenvolupament dels altres sectors previstos. 
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8. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ DEL POUM 
 

8.1 Criteris i objectius urbanístics 
 
Com ja s’ha exposat en l’apartat “Justificació i conveniència de la formulació i 
tramitació d’aquest document” , la redacció del nou Pla General d’Ordenació 
Urbanística de Sant Llorenç de la Muga, ve motivat  pel fet que per part del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en  Sentència de data 1 de  Març de 2011 va estimar 
un recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona de 30 de Maig de 2007 en virtut del qual es va donar 
conformitat al Text Refós del POUM de Sant Llorens  de la Muga; el Tribunal anul•la per 
tant aquest acord i  l’executivitat del POUM.  
 
Des del moment en què la sentència del TSJ de Catalunya va anul·lar el POUM 
anterior, van passar a ser vigents les Normes Subsidiàries Municipals, aprovades 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 26 de 
setembre de 1.990. 
 
Donat el temps transcorregut des de la data de l’aprovació de les vigents Normes 
Subsidiàries, es fa necessari adaptar el Planejament als nous criteris socials, 
urbanístics i mediambientals que regeixen els models d’assentament urbà en el territori. 
 
Així mateix, l’evolució de la normativa urbanística Catalana i la darrera modificació del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya efectuada per la Llei 3/2012 de 22 de 
Febrer, fan convenient l’adaptació del planejament a aquest règim jurídic -urbanístic. 
 
La incidència del planejament territorial citat sobre el vigent planejament municipal, 
fan inqüestionable la necessitat d’adaptar-lo al mateix procedint a qualificar el sol 
d’acord amb unes directrius territorials d’obligat compliment, així com a utilitzar de les 
eines de gestió urbanística disposades en aquest planejament territorial i urbanístic per 
a compensar les afectacions que l’ordenació territorial i urbanística  comporta i per tant, 
viabilitzar aquells àmbits del planejament ordenats que no s’han desenvolupat fins a la 
data.  
 
Així doncs, i partint d’aquestes premisses i en l’actual marc de revisió del Planejament, 
en un primer estadi s’ha adaptat al planejament municipal  a les previsions 
contemplades al planejament territorial, que precisament assenyala com a criteri 
essencial,  la concentració del sostre edificable, front del creixement urbà en extensió.  
 
Comencem a analitzar punt per punt, el que planteja aquest nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga: 
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8.1.1. Sòl urbà 
 
NUCLI DE SANTLLORENÇ 
 
Pel que fa al nucli històric: 
 
En les NNSS es diferencien 3 qualificacions urbanístiques: nucli històric, ampliació de 
nucli històric, i residencial.  
 
El POUM mantindrà aquestes tres tipologies que van des de l’antic nucli emmurallat, les 
seves extensions cap a la carretera, i la franja residencial entre la carretera GI-511 i el 
nucli històric. 
 
També es tindrà especial cura amb el que segons les NNSS estava qualificat com a 
zona de protecció del nucli històric, per tal de mantenir la percepció del nucli antic 
emmurallat i salvaguardar els valors patrimonials del municipi.  
 
Aquesta zona el POUM la considerarà com a zona lliure d’edificació en clau 2 
(ampliació del nucli històric), i es limitarà la superfície de pavimentació per protegir i 
mantenir els horts actuals.  
 

 
 

Zonificació del nucli segons NNSS 
 
Dins el nucli de Sant Llorenç de la Muga, el POUM planteja un polígon d’actuació 
urbanística (PAUm 5), que segons les NNSS es qualificava com a sòl urbà consolidat 
residencial. 
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Es transforma en un PAU per els següents motius: 
 

-  Es tracta d’un sector de 3.188,93 m² on segons les NNSS la parcel.la mínima és 
de 400 m² i 800 m² , però que es fa impossible de parcel·lar sense la creació 
d’un nou vial que doni accés a les parcel·les resultants. La impossibilitat de crear 
nous accessos des de la GI-511 i la necessitat de millorar l’accés al nucli 
històric, justifiquen la formulació d’aquest sector. 

 
La ordenació que es proposa és la següent:  
 

 
 
La densitat màxima d’aquest sector serà de 4 habitatges unifamiliars 
 
El vial de nova creació connectarà la GI-511 amb el C/ dels Tiradors, i donarà accés a 2 
de les parcel·les resultants. Les dues parcel·les restants tindran accés directe des de la 
carretera d’Albanyà, atès que actualment una ja disposa de la preceptiva autorització i 
la formació d’un gual, tal com s’aprecia a la següent fotografia. 
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A la fotografia anterior, també es pot veure que dins aquest sector hi ha un camí que 
connecta els C/ Tiradors amb la carretera GI-511. Aquest camí per vianants dóna accés 
al dispensari municipal, i s’haurà de mantenir i urbanitzar quan es desenvolupi aquest 
sector. 
 
 
 
Pel que fa al sector d’equipaments del cementiri: 
 
Segons les NNSS, aquesta zona estava classificada com a sòl no urbanitzable, tot i 
això s’hi varen anar instal·lant els diferents equipaments esportius del municipi.  
 
El POUM anul·lat va reconèixer aquest fet, i a través d’un conveni amb la propietat 
d’aquests terrenys es va delimitar i gestionar el PAU 1 del Cementiri 
 
Durant la vigència d’aquest POUM anul·lat, l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga va 
promoure el desenvolupament d’aquest PAU, així com va tramitar i impulsar una 
modificació puntual de pla general que transformava una zona qualificada com a 
sistema d’aparcament com a sistema de serveis tècnics. 
 
A dia d’avui, aquest polígon està totalment urbanitzat i parcel·lat, i per tant, aquest nou 
POUM reconeix el desenvolupament efectuat, incorporant un nou vial i augmentant el 
sector afegint-hi uns terrenys que son de titularitat pública. 
 
 

 
 

Ordenació segons POUM anul·lat 

 
 

Fotografia aèria 
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Ordenació proposada 
 

 
El present document, proposa algun canvi en la ordenació i límits d’aquest àmbit 
respecte el PAU 1 “Camí del cementiri” del POUM anul·lat: 
 

- No es preveu cap ampliació del cementiri municipal, ja que ple ritme de 
defuncions i els nínxols que actualment estan lliures, cobreixen sobradament les 
previsions de vigència d’aquest POUM. S’adjunta informe de secretaria. 
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- Es proposa l’obertura d’un nou vial que connecti la GI-511 amb el Camí del 
cementiri.  

- Es proposa una nova zona d’aparcament a la banda nord del cementiri i entre la 
minideixalleria i la carretera d’Albanyà, que serveixin com a aparcament 
dissipadors per alliberar el nucli històric de vehicles aparcats, i perquè els 
aparcaments públics són insuficients durant l’època d’estiu i de vacances, en la 
qual es triplica la població. 

- S’amplia la superfície d’aquest àmbit en sentit oest. La zona que s’amplia, 
segons el POUM anul·lat, estava classificat com a sòl urbanitzable, i era un 
sector discontinu “Can Casals” on s’havien de fer les cessions de zones verdes i 
equipaments. Aquests terrenys actualment són de propietat municipal. 

 
L’ajuntament és propietari de totes les finques d’aquest àmbit classificades com a 
sistema, així com de dues de les parcel·les resultants de les quatre parcel·les resultants 
del desenvolupament d’aquest sector.  
 
Aquest nou vial que es proposa és necessari per completar la vialitat de la zona 
d’equipaments, i per urbanitzar una zona que ja avui, tot i no estar classificada com a 
sistema, els vehicles l’utilitzen com a vial per accedir a la zona esportiva i a la mini-
deixalleria. 
 

 
 

Fotografia de la zona prevista per al nou vial de la zona esportiva 
 

 
Pel que fa a la zona nord: 
 
Aquesta zona nord és  la zona de creixement natural del nucli urbà. No obstant, és el 
que té la gestió urbanística més dificultosa, degut a les diverses situacions entre 
edificacions existents i parcel·les buides. Aquest és un dels motius pels quals 
actualment encara no s’ha desenvolupat. 
 
Segons les NNSS, es classificava aquest sector com a sòl urbanitzable delimitat, dins el 
qual hi hauria dues qualificacions: residencial intensiu (parcel·les de 500 m² a la zona 
més propera a la carretera) i residencial extensiu (parcel·les de 1200 m² al límit nord del 
sector) 
 
El 28 de setembre del 1994, la CTU de Girona va aprovar el Pla Parcial Urbanístic del 
sector Zona nord, però el seu desenvolupament va quedar frenat.. 
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Plànol d’ordenació segons Pla Parcial aprovat 
 
 
La CTU de Girona  en el seu informe referent a l’Avanç de Pla,  reconeix que el sector 
nord és l’àrea que es presenta com la de millor capacitat i qualitat per albergar el 
creixement urbanístic del municipi, disposant que el nou planejament haurà de resoldre 
el desenvolupament sostenible de l’àmbit del sector de la zona nord de tal manera que 
es resolguin per una banda les necessitats de les edificacions existents, i per altra 
diferenciada, el desplegament urbanístic de la resta de la zona. 
 
Per tant, tenint en compte la difícil gestió urbanística per desenvolupar el sector amb la 
delimitació actual de les NNSS en un sol àmbit, i  donat  els diferents nivells d’execució 
urbanística que hi ha dins del mateix,  aquest POUM proposa: 
 

- Treure del sector les propietats dels extrems del sector nord, atès que ja hi ha 
edificacions existents amb el seu accés independent des de la carretera 
d’Albanyà, les quals no es beneficiaran de cap de les intervencions que es 
prevegin en aquest àmbit.  
 
Per aquestes edificacions es preveu una clau específica que els limitarà les 
superfícies d’ampliació. 
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- Dividir la resta de l’àmbit en 2 sectors: PAUt 6, i PAUu 7, per facilitar-ne la gestió 
urbanística, i per reconèixer que l’àmbit PAUu 7 es va urbanitzar segons 
projecte d’urbanització i parcel·lació aprovats per el ple municipal de 4 d’abril de 
1975. 
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- Definir i concretar la ordenació de cadascun d’aquests polígons (PAUt 6 i PUu 
7), perquè hi hagi una relació entre les zones verdes i vialitat dels dos sectors, 
així, tot i que es desenvolupin en diferents moments, es crearan continuïtats 
entre l’ordenació d’un i dels altres. 
 

 
 

Ordenació proposada 
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ZONA DEL CAMP DEL TURÓ 
 
Pel que fa a l’Encontrella: 
 
Segons les NNSS, aquesta zona està classificada com a sòl urbà consolidat, i 
qualificada urbanísticament com a residencial (parcel.la mínima de 400 m²). 
 

 
 

 
Tot i que gran part dels habitatges d’aquest sector es situïn en zona d’afectació de la 
carretera GI-511, el POUM reconeixerà el seu caràcter urbà consolidat, però no 
s’ampliarà perquè la topografia i les fortes pendents no ho fan viable. 
 
A petició d’un dels propietaris durant el programa de participació ciutadana, es va reduir 
la superfície de l’àmbit, retallant una franja del límit est, tal com s’aprecia en la següent 
imatge. 
 

 
Ordenació proposada 
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Pel que fa a Can Mandra: 
 
 
Segons les Normes Subsidiàries, aquesta zona s’anomena “Les Esquerdes”, i està 
classificada com a sòl urbà, i qualificada urbanísticament com a residencial.  
 
A petició dels propietaris durant el programa de participació ciutadana, s’ha substituït el 
nom “Les Esquerdes” per “Can Mandra”. 
 
Aquest Pla manté la mateixa classificació de sòl urbà que les normes subsidiàries, així 
com els paràmetres de la seva qualificació. 
 

 
Ordenació proposada 
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Pel que fa a les zones pendents d’urbanitzar de Vall Muga: 
 
En data 11 de juliol de 1991, la CTU de Girona va aprovar definitivament el Pla Parcial 
Urbanístic Vall Muga. Aquest pla parcial dividia el sector en dos polígons: Vall Muga 1 i 
Vall Muga 2: 
 

 
 
 
La zonificació prevista segons el pla parcial per aquest àmbit era la següent: 
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D’aquests dos polígons, només es va desenvolupar el Vall Muga 2, i el quadre 
justificatiu de cessions i aprofitament segons el pla parcial aprovat era el següent: 
 

 VALL MUGA 1 (no 
desenvolupat) 

VALL MUGA 2 

 m² % m² % 
ÀMBIT 18.024,00 m² 100,00% 38.153,00 m² 100,00% 
S.APROFITAMENT 11.270,00 m² 62,53% 22.487,00 m² 58,94% 
EQUIPAMENTS  m²  3.376,00 m² 8,85% 
ZONES VERDES 5.314,00 m² 29,48% 4.790,00 m² 12,55% 
VIALITAT 1.440,00 m² 7,99% 7.100,00 m² 18,61% 
DENSITAT MÀX. 22 habitatges 45 habitatges 
 
 
La totalitat de les cessions de sistema d’equipaments les assumia el Vall Muga 2, i les 
cessions de zones verdes es repartien en ambdós (Vall Muga 1 i 2), però predominaven 
en el Vall Muga 2. 
 
Per facilitar la gestió urbanística del polígon Vall Muga 1, es proposa dividir-lo en tres 
polígons d’actuació urbanística independents (PAUt 1, PAUt 2 i PAUt 3), però intentant 
mantenir i/o  ajustar els  percentatges de superfície d’aprofitament, sostre, i cessions 
que el polígon matriu Vall Muga 2. 
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Justificació numèrica: 
 

PAUt 1  PAUt 2  PAUt 3  PAUt 1 + PAUt 2 + PAUt 3 
ÀMBIT  7.544,53  m² 100,00% 4.576,73 m² 100,00% 3.958,92 m² 100,00% 16.080,18 m² 100,00%

S.APROFITAMENT 3.961,44  m² 52,51% 2.646,91 m² 57,83% 2.332,91 m² 58,93% 8.941,26 m² 55,60%

EQUIPAMENTS  0,00  m² 0,00% 0,00 m² 0,00% 0,00 m² 0,00% 0,00 m² 0,00%

ZONES VERDES  2.092,26  m² 27,73% 1.546,08 m² 33,78% 1.134,89 m² 28,67% 4.773,23 m² 29,68%

SIST. TÈCNIC  0,00  m² 0,00% 0,00 m² 0,00% 11,36 m² 0,29% 11,36 m² 0,07%

S.HIDROGRÀFIC  186,24  m² 2,47% 0,00 m² 0,00% 0,00 m² 0,00% 186,24 m² 1,16%

VIALITAT  1.304,59  m² 17,29% 383,74 m² 8,38% 479,76 m² 12,12% 2.168,09 m² 13,48%

DENSITAT MÀX.  4 habitatges + 1 consolidat  2 habitatges  2 habitatges  9 hab. (8+1 consolidat) 
 
 
Si comparem el que preveia el Pla Parcial Urbanístic per el Vall Muga 1 (no desenvolupat) i el que es proposa: 
 
 

PAUt 1 + PAUt 2 + PAUt 3  VaLL MUGA 1 (no 
desenvolupat) 

ÀMBIT  16.080,18  m² 100,00% 18.024,00 m² 100,00%

S.APROFITAMENT 8.941,26  m² 55,60% 11.270,00 m² 62,53%

EQUIPAMENTS  0,00  m² 0,00% 0,00 m² 0,00%

ZONES VERDES  4.773,23  m² 29,68% 5.314,00 m² 29,48%

SIST. TÈCNIC  11,36  m² 0,07% 0,00 m² 0,00%

S.HIDROGRÀFIC  186,24  m² 1,16% 0,00 m² 0,00%

VIALITAT  2.168,09  m² 13,48% 1.440,00 m² 7,99%

DENSITAT MÀX.  9 hab. (8+1 consolidat)  22 habitatges 
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Dels quadres anteriors, observem que al dividir el Vall Muga 1 (NNSS) en tres àmbits 
independents: 
 

-  Disminuïm la superfície total 
-  Disminuïm el percentatge de superfície d’aprofitament 
-  Mantenim el percentatge de cessions de zones verdes 
-  Augmentem el sistema tècnic i sistema hidrogràfic 
- Augmentem el percentatge de cessions de vialitat 
- Es disminueix en  més del 50% la densitat d’habitatges, 

 
Pel que fa a l’edificabilitat, tot i que es mantindrà el mateix índex, es pot observar que 
disminueix el sostre resultant respecte a les NNSS: 
 

- Edificabilitat del Vall Muga 1 = 0.5 m²/m². Equival a 5.635,00 m² de sostre 
- Edificabilitat PAUt 1+PAUt 2+PAUt 3 = 0.5 m²/m². Equival a  4.470,63 m² de 

sostre 
 
Totes aquestes modificacions s’han adoptat després de fer un  estudi sobre el terreny, 
el qual ha demostrat i justificat que mantenir els paràmetres de l’antic Vall Muga 1 va en 
contra de la actual definició de desenvolupament urbanístic sostenibles que figura en  
l’article 3 de la Llei 3/2012 de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya. 
 
 
Pel que fa al Bunker: 
 
Segons les NNSS de Sant Llorenç de la Muga, aquesta zona està classificada com a 
sòl urbà consolidat, i qualificada urbanísticament com a residencial, però l’ajuntament 
de Sant Llorenç de la Muga no ha recepcionat les obres d’aquest sector. 
 
Amb la única finalitat d’acabar d’urbanitzar el vial d’accés  al Bunker perquè 
l’ajuntament de Sant Llorenç de la Muga el pugui recepcionar, aquest Pla delimita un 
polígon d’actuació en aquest sector (PAUu 4). 
 

 
 

Ordenació del PAU 4 
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Pel que fa a Can Campins: 
 
Segons les NNSS, aquesta zona està classificada com a sòl urbà i qualificada 
urbanísticament com a residencial. 
 
L’accés a aquesta zona es fa a través d’un camí que neix del C/ dels Freixes del sector 
Vall Muga, i dins aquesta zona actualment hi ha tres habitatges unifamiliars. 
 
Es tracta d’una zona amb més d’un 20% de pendent topogràfica, i per tant, segons 
l’article 9 del decret legislatiu 3/2012 que modifica el text refós de la llei d’urbanisme, el 
planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent 
superior al 20% sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement 
dels nuclis urbans existents.  
 
Tanmateix, ens trobem amb un sòl que avui ja té la classificació d’urbà consolidat, i on 
hi ha 3 habitatges existents. Per tant, aquest pla proposa mantenir la seva classificació, 
però donar-li una qualificació que no permeti realitzar ampliacions,  ni parcel·lacions, 
sinó que tan sols permeti realitzar obres de manteniment i conservació de les 
edificacions existents. 
 
 

 
 

Ordenació Can Campins 
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ZONA DE LA RESCLOSA 
 
Pel que fa a la Resclosa: 
Aquesta zona es mantindrà tal i com es defineixen en les normes subsidiàries, però 
incloent dins la trama urbana una parcel.la on hi ha un habitatge que actualment es 
troba en sòl no urbanitzable, però que gaudeix de tots els serveis públics. Per tant, 
aquest pla reconeix la realitat d’aquesta parcel.la i la inclou dins la trama de sòl urbà 
consolidat amb una clau específica. 

  
 
ZONES VERDES 
 
Un altre dels objectius d’aquest POUM és la connexió de tots els nuclis urbans i 
diferents sectors pendents de desenvolupar, a través de zones verdes, des de la 
capella de Sant Antoni arribant al Castell per el passeig de Sant Antoni, fins a la zona 
d’equipaments passant per les zones verdes del PAUt 6 i pel Pont vell. 
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D’aquesta manera es completaran itineraris per vianants, bicicletes i passeigs que 
comunicaran tots els nuclis urbans, i donaran un valor afegit al municipi. 

 
 
 
Tal com es veu en el següent quadre, actualment les superfícies d’espais lliures (zones 
verdes) del municipi són inferiors als mínims que estableix l’article 58.1.f de la llei 
3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei d’urbanisme. 
En canvi, en el moment en què es desenvolupin els polígons d’actuació urbanística 
previstos en aquest POUM, es complirà sobradament amb aquests mínims. 
 

qualificació %

clau 1a 12.969,00 m² 7,53% 38.907,00 m²

clau 1b 1.778,72 1,03% 0,00 m²

clau 2a 4.547,19 m² 2,64% 13.641,57 m²

clau 2b 7.094,19 4,12% 0,00 m²

clau 2c 122,78 0,07% 245,56 m²

clau 3a 1.455,30 m² 0,85% 3.056,13 m²

clau 3b 2.123,54 1,23% 4.459,43 m²

clau 4 a 23.443,48 m² 13,62% 11.721,74 m²

clau 4b 27.192,10 15,79% 13.596,05

clau 4c 3.965,12 2,30% 1.982,56

clau 4f 13.296,84 m² 7,72% 4.653,89 m²

clau 5 7.535,40 m² 4,38% 486,30 m²

EQUIPIPAMENTS 13.439,93 m² 7,81%

ZONES VERDES 13.878,10 m² 8,06% 92.750,24 m² total sostre en SUC
ST 479,11 m² 0,28%

S. HIDROGRÀFIC 1.838,80 m² 1,07% 18.550,05 m² mínim zv

S. DE REC 742,05 m² 0,43%

APARCAMENT 3.650,13 m² 2,12%

VIALITAT 32.609,85 m² 18,94%

39.218,28 m² 65,14% 16.745,68 m² nou sostre provinent del sòl urbà no consolidat

EQUIPIPAMENTS 2.071,50 m² 3,44%

60.206,76 m² ZONES VERDES 9.691,42 m² 16,10%

ST 11,36 m² 0,02%

S. HIDROGRÀFIC 186,24 m² 0,31%

VIALITAT 9.027,91 m² 14,99%

23.569,52 m² zv SUC + SUNC 109.495,92 m² sostre SUC + SUNC

21.899,18 m² de previsions mínimes de zona verda al municipi
article 58.1.f llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del TRLUC

Per tant, el POUM compleix amb el m² mínims de ZV que 
estableix la llei d'urbanisme

SISTEMES

232.368,39 m²

APROFITAMENT

172.161,63 m²

74,09%

25,91%

SÒL URBÀ NO 

CONSOLIDAT

SÒL URBÀ

SÒL URBÀ 

CONSOLIDAT

Actualment, no complim amb els m² 
mínims que estableix la llei 

d'urbanisme

sostresuperfície

SISTEMES

APROFITAMENT

article 58.1.f llei 3/2012 de 22 de 
febrer, de modificació del TRLUC
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INFRAESTRUCTURA DE REG 
 
Aquest Pla també proposa preservar i donar valor a la infraestructura de reg que 
travessa el nucli històric i que té el seu inici a la Resclosa, i el final al riu La Muga a 
través de la bassa de desembocadura del molí. 
Es tracta d’un element amb gran valor paisatgístic i ambiental que cal protegir i 
mantenir, atès que actualment dona abastament d’aigua a tots els horts situats al nucli 
històric. 
A més a més de ser un element d’abastament d’aigua dels horts, en els últims anys 
també s’ha convertit en un espai de passeig i connexió de la zona Resclosa i Vall Muga 
amb el nucli històric. 
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8.1.2. Sòl urbanitzable 
 
En la proposta d’aprovació inicial d’aquest POUM es proposava un sector industrial de 
0,65 ha situat al nord del municipi. Els diferents informes sectorials desaconsellaven 
aquesta implantació, bàsicament per motius de superposició de sistemes hídric i zona 
inundable per episodis extraordinaris associats a La Muga i al Torrent de Sant Joan,i 
per la proximitat de terrenys forestals d’elevat pendent transversal. 
 
Tot i aquestes objeccions provinents del la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Girona i de l’Agència catalana de l’Aigua, l’Ajuntament decidí encarregà 
entre altres un estudi hidràulic d’aquest sector industrial anomenat SUD 1, el resultat 
numèric d’aquest estudi fa que per complimentar els requeriments d’inundabilitat suposi 
l’elevació de gran part dels terrenys una alçada de fins un metre amb la corresponent 
protecció passiva; aquest fet també suposa que l’actual pont sobre el torrent de Sant 
Joan també tingui que ser modificat per tal de garantir l’accés.  
 
Es considera que aquestes modificacions de rasants de terreny i d’accés en aquesta 
zona generen una modificació de les condicions naturals del terreny que el fan 
incompatible amb els propis objectius ambientals del POUM. 
 
Des del punt de vista d’equilibri econòmic també es considera que aquestes actuacions 
no previstes en el plantejament inicial el fan, de totes totes, inviable econòmicament; en 
els estudis inicials el cost de les obres d’urbanització rondava els 300.000 € amb un 
aprofitament de 4 parcel·les, amb la incorporació de la modificació de rasant i 
construcció d’un nou pont es doblaria fàcilment aquest pressupost. 
 
Tots aquests arguments, han portat a l’Ajuntament ha rectificar la proposta que figurava 
en l’aprovació inicial. 
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8.1.3. Sòl no urbanitzable 
Gran part de les qualificacions del sòl no urbanitzable venen definides per el Pla 
Territorial parcial de les comarques gironines: 
 

 
 
Es proposa la següent qualificació del sòl no urbanitzable: 
 
- PEIN Alta garrotxa (clau 6) 
- PEIN Penya-segats de la Muga (clau 7) 
- Zona forestal (clau 8) 
- Zona forestal sense protecció (clau 9) 
- Zona agrícola (clau 10a) 
- Reserva Natural de la Muga (clau 11 
- Geozona (clau 12) 
- Zona dels horts (clau 13) 
 
Amb el pas dels anys, i l’abandonament de les masies i les explotacions agrícoles, han 
crescut les zones forestals i disminuït les agrícoles.  
 
L’objectiu pel qual es crea una clau forestal sense protecció (que correspondria a 
aquelles zones que havien estat agrícoles i que han passat a ser forestals degut a 
l’abandonament de l’agricultura) és el de reintroduïr i facilitar l’activitat agrícola dins el 
terme municipal.  
 
Els usos i construccions permesos en cadascuna d’aquestes claus es descriu a la 
normativa urbanística. 
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El quadre de superfícies de cadascuna d’aquestes claus és el següent: 
 
 

3.562.699,32 m²

4.873.526,80 m²

64.149,50 m²

625.483,93 m²

18.925.918,97 m²

893.573,02 m²

1.420.789,55 m²

19.107,38 m²

1.196.930,30 m²

232.368,38 m²

31.814.547,15 m²
SÒL URBÀ

SÒ
L 
N
O
 U
R
B
A
N
IT
ZA

B
LE

PEIN PENYA‐SEGATS DE LA MUGA

PEIN ALTA GARROTXA

RESERVA NATURAL DE LA MUGA

GEOZONA

ZONA FORESTAL

ZONA AGRÍCOLA

ZONA FORESTAL NO PROTEGIT

ZONA DELS HORTS

SISTEMA HIDROGRÀFIC

 
 
Aquestes claus venen determinades: 
 

- En primer lloc,  per els sòls PEIN i Reserva Natural de la Muga, que es 
gestionaran a través dels corresponents plans especials de competència de la 
Generalitat. 

- En segons lloc, i en funció de l’ús, es distingeix entre zona forestal i zona 
agrícola. També es delimita una zona forestal no protegida, la qual antigament 
va ser agrícola, però amb l’abandonament del món rural ha passat a forestal. 
Aquest Pla el delimita com a zona forestal no protegida per permetre’n la seva 
recuperació . 

- En tercer lloc, una geozona. Es tracta d’una zona situada al límit nord-est del 
terme municipal, amb unes característiques geològiques d’especial protecció. 

- I per últim, la zona dels horts. Es tracta d’una zona entre el riu Muga i el nucli 
històric de gran valor paisatgístic, dedicada a hortes. Aquest Pla proposa que 
els usos i el grau de protecció d’aquesta zona es defineixi amb la formulació 
d’un Pla Especial. 
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Dins el sòl no urbanitzable, actualment s’hi desenvolupa un activitat de càmping 
“Càmping La Fradera”. Aquest Pla delimita una zona de possible ampliació d‘aquesta 
activitat que s’haurà de realitzar a través d’un pla especial urbanístic: 
 

 
 
 
En la proposta d’aprovació inicial d’aquest POUM es proposava també un nou espai per 
a desenvolupar l’activitat de càmping situat al nord del municipi.  
 
Igual que en el cas anterior del sector SUD 1, els diferents informes sectorials 
desaconsellaven aquesta implantació, bàsicament per motius d’inundabilitat per 
episodis extraordinaris associats a La Muga i per la proximitat de terrenys forestals 
d’elevat pendent transversal. 
 
Tot i aquestes objeccions provinents del la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Girona i de l’Agència catalana de l’Aigua, l’Ajuntament decidí encarregà 
entre altres un estudi hidràulic d’aquesta zona, igual que en el cas anterior el resultat 
numèric fa que per complimentar els requeriments d’inundabilitat suposi l’elevació de 
gran part dels terrenys una alçada de fins un metre amb la corresponent protecció 
passiva i també suposa que l’actual pont sobre el torrent de Sant Joan també tingui que 
ser modificat.  
 
Es considera que aquestes modificacions de rasants de terreny i d’accés en aquesta 
zona generen una modificació de les condicions naturals del terreny que el fan 
incompatible amb els propis objectius ambientals del POUM, en aquest cas agreujat 
perquè en la part oest hi ha uns terrenys forestals en forta pendent poc aptes per a la 
implantació d’un càmping. 
 
En base en aquests arguments es considera no preveure aquesta zona com a possible 
per a la instal.lació d’un càmping. 

 

8.2 Detall de les determinacions i classificacions del pla 
 

Com a marc per a les justificacions indicades i detall de les previsions d’aquest 
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document, es relaciona a continuació la superfície i paràmetres de sòl classificat i 
qualificat pel POUM segons els diferents tipus de règim urbanístic. 
 
Quadre 1. Superfícies de sòl classificades pel POUM segons règim de sòl.  
 

3.562.699,32 m²

4.873.526,80 m²

64.149,50 m²

625.483,93 m²

18.925.918,97 m²

893.573,02 m²

1.420.789,55 m²

19.107,38 m²

1.196.930,30 m²

232.368,38 m²

31.814.547,15 m²
SÒL URBÀ

SÒ
L 
N
O
 U
R
B
A
N
IT
ZA

B
LE

PEIN PENYA‐SEGATS DE LA MUGA

PEIN ALTA GARROTXA

RESERVA NATURAL DE LA MUGA

GEOZONA

ZONA FORESTAL

ZONA AGRÍCOLA

ZONA FORESTAL NO PROTEGIT

ZONA DELS HORTS

SISTEMA HIDROGRÀFIC

 

8.3 Paisatge i territori. Objectius 
 

- Protegir aquells espais que tenen un valor geogràfic i paisatgístic, o 
característiques singulars i que no disposen de normativa adequada, per tal de 
preservar-los de la urbanització i garantir-ne el manteniment de les seves 
qualitats mediambientals i del seu paisatge. 

 
- En el cas dels espai d’interès natural potenciar el seu valor com a referent 

identificador de la qualitat ambiental del municipi, i preveure la possible 
ampliació dels seus límits. 

 
- Potenciar el reconeixement dels valors del paisatge com element diferencial i 

de qualitat de l’oferta turística. 
 

- Definir les característiques, usos i, si s’escau, instruments de gestió del sòl no 
urbanitzable. 

 
- Buscar la integració entre els espais lliures del sòl no urbanitzable amb els 

espais verds del sòl urbà, facilitant les connexions i els camins d’enllaç entre 
l’àrea urbana i els terrenys agrícoles i forestals propers. 
 

Com a accions per protegir el paisatge es proposa: 
 

- Recollir la delimitació dels dos espais PEIN: Penya-segats de la Muga i Alta 
Garrotxa 

- Recollir la delimitació de la Reserva Natural de la Muga 
- Per a la preservació dels valors naturals de tot l’entorn del riu Muga 

s’estableixen unes franges de protecció (25-50 metres) i preventives (100 
metres)  

- Delimitar una zona de protecció d’hortes, tant en sòl urbà com en sòl no 
urbanitzable 

- Catalogar tots els elements d’interès patrimonial 
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8.4 Model urbà 
 
Definició de l’estructura general i del model de territori (article 58.1.c). 
 
Per tal de garantir la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic, el model 
d’ordenació que planteja el Pla preveu la utilització racional del territori amb el 
reconeixement dels potencials ambientals i culturals que aquest ofereix i la seva 
conseqüent potenciació i protecció així com la coordinada disposició dels espais 
adequats per al desplegament de les activitats humanes ja sigui dins el caire productiu, 
el residencial o el lúdic. Totes aquestes determinacions han d’estar degudament 
estructurades amb una xarxa d’infraestructures racional i sostenible. 
 
Aquest plantejament ha de garantir, abans de res, la  pervivència de les virtuts i 
qualitats del municipi per a generacions presents i futures amb l’assoliment de la 
necessària qualitat de vida de la població. 
 
Per tot això, el model de territori que defineix el pla proposa la localització de les àrees 
de  creixement en emplaçaments concentrats que evitin la dispersió en el territori i 
l’ocupació innecessària de sòl que dificulti el gaudiment dels valors naturals i culturals i 
dificulti la sostenibilitat del sistema. 
 
En concret, els creixement del municipi es concentren en el nucli principal o zones 
properes on hi coincideix el millor nivell de serveis i equipaments així com 
l’accessibilitat més gran. 
 
El dimensionat dels creixements i les actuacions que proposa el pla es fonamenten 
amb les previsions de creixement social i econòmic que es detalla en l’apartat 
corresponent i que preveu la transformació d’una societat originàriament rural cap a 
una societat amb una economia basada en el serveis, i amb una especial consideració 
de la cultura del lleure mercès a la potenciació dels valors patrimonials i naturals que 
disposa el municipi. 
 
Així, el pla proposa un seguit d’actuacions mitjançant la delimitació de sectors i 
polígons d’actuació urbanística que han de permetre portar a terme les intervencions 
puntuals encaminades a l’assoliment dels objectius i criteris enunciats en els punts 
precedents amb la conjuminació dels interessos econòmics de les promocions privades 
i els interessos públics que persegueixen l’obtenció d’un marc territorial eficient que 
possibiliti la qualitat de vida de la població i la formació d’un espai sostenible. 
 
El municipi està format pel nucli, la zona Camp del Turó (Vall Muga, Can Campins, 
Can Mandra i l’Encontrella), i la Resclosa a l’altre banda del riu Muga. 
 
Les determinacions del pla preveuen la consolidació dels creixements residencials en 
el nucli amb més i millor nivell d’infraestructures i serveis mercès a la seva localització 
dins el sistema  urbà territorial consolidat. Les noves actuacions previstes en aquest 
nucli han de permetre completar i millorar de les infraestructures i els serveis que es 
formalitzaran com els dinamitzadors socials del municipi. 
 
Totes aquestes determinacions es prenen en funció de les possibilitats de les xarxes 
d’infraestructures disponibles en coherència amb els objectius d’establir una estructura 
general del territori sostenible i un model d’ocupació eficient. 
 
D’altra banda, el Pla efectua el reconeixement dels valors naturals dels espais 
compresos dins els municipi que compta amb elements catalogats molt importants 
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recull la protecció establerta sense que complementa amb la introducció de noves 
proteccions perifèriques que han de permetre la formalització i consolidació de 
corredors naturals i una adequada estructuració de l’espai de sòl no urbanitzable amb 
la preservació dels recursos natural que disposa. 
 
Finalment, indicar que la transformació de l’economia rural cap a una economia de 
serveis demana la delimitació d’espais òptims i ben connectats amb les xarxes de 
comunicacions bàsiques. En aquest sentit, el pla delimita sectors aptes per a aquests 
usos, en un entorn ben enllaçat amb el sistema viari i compatible amb els la localització 
dels usos residencials del municipi tot això en aplicació del criteris d’evitar la dispersió i 
la preservació dels valors paisatgístics segons amb el que preveu l’article 3 de la  Llei 
3/2012 de 22 de Febrer de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya.. 
 
 

8.5 Foment de l’economia. Objectius principals 
 
Atès que l’economia del municipi de  Sant Llorenç de la Muga es fonamenta 
principalment en el turisme, i principalment turisme que ve a Sant Llorenç de la Muga 
per gaudir dels espais naturals que hi ha dins el municipi i els municipis veïns, el POUM 
proposa potenciar la implantació de l’ús de càmping en sòl no urbanitzable, però proper 
al nucli urbà, perquè alhora incentivi les activitats econòmiques situades dins el nucli. 
 
Dins el nucli històric, també es permetrà l’ús hoteler, de restauració i comerç. 
 

 

8.6 Política d’habitatge. Objectius principals 
 
 
El POUM és l’instrument bàsic per a permetre aconseguir la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans. El planejament urbanístic preveu espais i serveis públics necessaris 
per a una bona qualitat de vida, espais essencials pel dia a dia de les persones, 
espais destinats a la salut, oci, i cultura. 
 
Amb motiu de l’aprovació de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós 
de la Llei d’Urbanisme, el municipi de Sant Llorenç de la Muga s’acull a l’exempció 
prevista en l’article transcrit de l’obligació de reservar per a la construcció d’habitatges 
de protecció pública el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl urbanitzable. 
 

Si bé el terme municipal urbanísticament no és complexa, el present document delimita 
un àmbit de sol urbanitzable; no obstant el municipi compta amb menys de cinc mil 
habitants, no és capital de comarca i compleix amb els dos requisits que disposa la Llei 
d’Urbanisme, que són:  

 

 Si en els dos anys anteriors a l’aprovació inicial del pla, la dinàmica 
d’atorgament de llicències ha estat inferior a cinc habitatges per cada mil 
habitants i any. 
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 Si el pla no permet més de dos-cents habitatges de nova implantació per al 
conjunt dels àmbits d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat i en sòl 
urbanitzable a què fa referència l’apartat 4. 

 
En el cas de Sant Llorenç de la Muga, durant els últims dos anys no s’ha concedit cap 
llicència municipal de construcció de nous habitatges, i aquest pla preveu la creació de 
43 nous habitatges, per tant, es d’aplicació l’exempció  prevista en l’article transcrit a 
l’article 57.3 de la Llei  3/2012  de 22 de Febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, sobre la obligació de reservar per a la construcció 
d’habitatges de protecció pública. 
 
Tot i això, el pla preveu qualificar com a sistema d’habitatge dotacional públic, una 
parcel.la municipal on actualment s’hi concentren el dispensari municipal, la biblioteca i 
l’hotel d’entitats, però que no té esgotada la seva edificabilitat i que amb una simple 
actuació de remunta d’edifici i de redistribució de l’edificació actual es possibilitaria la 
construcció de 4 a 6 habitatges, que són suficients per la població de 20 persones del 
municipi d’edat compresa entre 20 i 30 anys i/o persones amb problemes d’exclusió 
social. 
. 
 

8.7 Foments de la sostenibilitat. Mesures pel desenvolupament 
sostenible adoptades 
 
El model urbanístic proposat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant 
Llorenç de la Muga  s’adequa fidelment als criteris de desenvolupament sostenible, 
fixats als articles 3 i 9 del de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
La racionalitat en la utilització del territori es fa palesa en la compatibilitat del model 
proposat, que planteja un desenvolupament molt focalitzat en la rehabilitació i 
consolidació dels teixits històrics. Els creixements es preveuen en espais immediats a 
les àrees consolidades i es plantegen sota la millora de l’estructura general del 
municipi i la constitució d’importants espais de dotacions i equipaments públics. 
 
El dimensionat del creixement es realitza en funció de les expectatives de creixement 
actuals i que s’apliquen en el territori amb densitats adequades a les característiques 
del municipi i que garanteixen el manteniment dels criteris de sostenibilitat indicats. 
 
 

8.8 Justificació de l’observança dels models de desenvolupament 
sostenible 
 
L’article 3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya defineix com a desenvolupament urbanístic sostenible la 
utilització racional del territori i el medi ambient la qual cosa que comporta conjuminar 
les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals del territori, a fi de garantir la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures. 
 
Per això, les determinacions del planejament urbanístic han de configurar models 
d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, 
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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. 
 
En compliment d’aquests preceptes, les determinacions del planejament formulat 
procuren, establir unes previsions de creixement que es justifiquen en base als 
indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del 
sistema urbà que demana l’article 58.1.c de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i que han d’ésser 
considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de cada actuació, d’acord 
amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori. 
 
 

8.9 Objectius ambientals del pla 
 
Després d’haver definit els principals aspectes mediambientals de Sant Llorenç de la 
Muga, i tenint en compte les diverses legislacions i documents d’àmbit superior, es 
proposen els principals objectius de protecció mediambiental que hauria de tenir 
present l’òrgan responsable de redacció del POUM: 
 
a/ Model territorial i ocupació del sòl: minimitzar el consum de sòl i racionalitzar-ne l’ús. 
 
• Evitar l’ocupació innecessària de sòl per a usos urbans i infraestructures 
vinculades a aquests usos, afavorint les estructures compactes i evitant qualsevol 
dispersió o aparició de noves polaritats socials i econòmiques.  
• Mantenir la concentració del sòl urbà a l’entorn del ja existent tant a l’entorn del 
poble com a la zona de Vall Muga.  
• Moderar o fins i tot limitar el creixement previst del poble d’acord amb les 
directrius dels Plans Territorials aprovats i procurant no sobrepassar la capacitat 
d’acollida del poble. Evitar en tot cas la dispersió de les construccions i sobre tot les 
segones residències. Això vol dir fer una proposta de consolidació de la situació actual.  
• Contribuir a la mobilitat sostenible en el municipi mitjançant la planificació 
integrada dels usos del sòl i de la mobilitat sobre tot en les zones de possible 
creixement urbà. Incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’acord amb 
el caràcter del poble.  
• Ordenar adequadament la globalitat del sòl no urbanitzat, i marcant directrius 
per poder recuperar-ne l’estructura orgànica 
• Establir criteris pel que fa a l'ordenació o reordenació de les instal•lacions de 
radicomunicació de manera que no puguin afectar les zones naturals protegides ni 
generar cap mena de risc ni sobre les persones i tampoc sobre la resta d’organismes 
vius. 
• La tipologia d’habitatges que es pugui ubicar en un futur en el sòl urbà o 
urbanitzable haurà d’anar en consonància amb els edificis actuals i d’acord amb el 
caràcter rural i històric del poble escollint una tipologia que no pugui genera cap mena 
d’impacte visual significatiu. Aquest fet encara serà més remarcable dins del nucli urbà 
• Preservar els espais i elements de valor rellevant del territori, tant si són dins del 
nucli urbà, pel seu valor patrimonial, com en les zones no urbanitzades sobre tot si 
formen part de les zones de especial protecció ambiental (Espai d’Interès Natural de 
l’Alta Garrotxa i de Penya-segats de la Muga, Reserva Natural de la Muga). 
• Potenciar la recuperació, millora i si cal ampliació de la xarxa actual de camins 
que faciliti l’accés a les zones forestals i sobre tot a les masies que hi ha distribuïdes en 
el municipi. La manca d’una bona xarxa d’accés de bon segur ha contribuït a 
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l’abandonament i no recuperació de gran part de les masies que han quedat 
deshabitades 
 
b/    Model de desenvolupament socioeconòmic del poble: 
• Procurar la conservació dels pocs espais agrícoles que hi ha en el municipi en 
especial els situats en les terrasses fluvials de la Muga. Mantenir i millorar les zones 
agrícoles, de pastures i forestals, tot potenciant aquells usos agrosilvopastorals en 
règim extensiu. 
• Potenciar la recuperació de conreus tradicionals com les oliveres i la vinya que 
al llarg de l’historia han tingut una forta importància en el desenvolupament del poble, 
tot i que s’han abandonat des de fa dècades i que aquest abandonament a contribuït a 
l’expansió de les masses forestals sobre tot en les zones més properes al poble que 
encara manté les antigues terrasses. L’actual mecanització dels sistemes de treball de 
la vinya i l’olivera així com les oportunitats de mercat existent podrien ajudar a 
recuperar el sector agrícola del poble. 
• Conservació i potenciar la millora de les hortes que es troben a l’entorn del nucli 
urbà tant entre el poble i el riu com a cada costat de la carretera. 
• Buscar una solució viable per a la implantació en el poble d’un sector de tallers i 
petites activitats econòmiques que no hi són a dia d’avui i que obliga a que en el poble 
pràcticament només hi ha activitats econòmiques vinculades amb el turisme i obliga a 
bona part de la població a treballar fora del poble. 
• Procurar crear oportunitats de manera que l’economia del poble no tingui una 
dependència gaire be exclusiva del turisme i es puguin crear noves activitats 
econòmiques en el mateix, però sempre en consonància amb el caràcter rural que té.  
• Potenciar actuacions que puguin contribuir a la recuperació dels treballs 
silvícoles en un municipi on el 75% del seu terme correspon a terreny forestal i que 
podria donar lloc a noves activitats econòmiques i sobre tot també a la millor 
conservació de les masses forestals minimitzant al mateix temps el risc d’incendis. 
c/ Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua i 
racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model territorial globalment eficient. 
• Prevenir riscos hidrològics: condicionar el desenvolupament urbanístic del poble 
a les limitacions en quan a risc d’inundabllitat que presenta la Muga. 
• Protecció de la xarxa hídrica i dels seus entorns. Crear una franja de protecció a 
l’entorn de la Muga i els seus principals afluents que discorren dins el terme i sobre tot 
en l’entorn del nucli urbà i de les zones urbanitzades. 
• Preveure la millora del sistema actual de depuració d’aigües i xarxa de 
clavegueram  
• Fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua, a través de xarxes separatives de 
pluja, reutilització de les aigües pluvials o depurades, polítiques de conscienciació 
ciutadana, prioritzant aquelles tipologies urbanístiques que comportin un menor consum 
d’aigua, introduint criteris d’estalvi en la jardineria urbana, adopció de sistemes d’estalvi 
i reutilització d’aigua en els projectes de noves edificacions, etc. 
 
d/ Ambient atmosfèric: minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i 
el canvi climàtic, reduint les immissions de substàncies contaminants, així com prevenir 
i corregir la contaminació acústica, lumínica i electromagnètica. 
• Proposta de sistemes de millora de l’eficiència energètica dels sistemes urbans i 
reduir la seva contribució al canvi climàtic, fomentant les estructures urbanes 
compactes, evitant les baixes densitats edificatòries i d’habitatge, enllumenat públic de 
baix consum en espais públics, correcta orientació dels punts lumínics, establir 
mecanismes de regulació o d’autoencesa...  
• Quan es defineixin les tipologies de construcció dels nous sectors a urbanitzar 
caldrà que s’incloguin mesures destinades a millorar l’eficiència energètica de les 
edificacions, per tal de minimitzar el possible impacte sobre el canvi climàtic, amb una 
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regulació dels materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes, 
sistemes mixts per a subministrament d’aigua calenta sanitària, amb utilització de 
captadors solars i d’acumuladors, exigència d’instal•lacions fotovoltaiques en edificis 
públics, etc. 
• Establir directius o sistemes que contribueixin a mantenir els nivells tant baixos 
de contaminació acústica i lumínica que trobem en el poble actualment. 
• Limitar el desenvolupament de zones industrials amb activitats potencialment 
contaminants. 
 
 
e/ Gestió de materials i residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus 
urbans i minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials. 
 
• Implantar l’equipament i els sistemes de disseny urbà adients per a la 
reutilització i la recollida selectiva dels residus, amb reserves de sòl necessàries per a 
l’emplaçament de les instal•lacions de recollida en els nous sectors a urbanitzar i amb 
un disseny de la nova vialitat pública per a tenir espais suficients per a la col•locació de 
contenidors. Buscar recursos per potenciar l’actual deixalleria i la recollida selectiva que 
es porti a terme en el municipi. 
• Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de 
minimitzar els impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la 
reutilització i el reciclatge. 
 
f/ Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural en general: conservar la 
biodiversitat territorial i els altres elements d’interès natural, i promoure’n l’ús sostenible 
• Mantenir i potenciar la conservació de les zones d’alta protecció ambiental que 
es troben dins els límits municipals, més concretament en tot el sector nord a on hi 
trobem l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i l’Espai d’Interès Natural dels Penya-
segats de la Muga i també la part de la llera de la Muga que es troba protegida com a 
Reserva Natural. Aquestes zones s’haurien de protegir en el POUM d’una manera clara 
per evitar qualsevol tipus d’agressió que pugui malmenar els seus valors naturals 
actuals o fins i tot ajudar a incrementar el seu valor. 
• Conservar els valors de connectivitat biològica existent en el municipi ja sigui 
tant en el riu Muga com en les zones protegides de tot el sector nord.  
 
• Cal establir algun tipus de protecció de les àrees forestals del municipi que 
queden fora de les zones de protecció, impedint la seva eliminació parcial o total en 
front a una possible urbanització o la substitució de les espècies autòctones per altres 
no pròpies d’aquest territori.  
• Potenciar el turisme sostenible com a activitat econòmica dins del municipi. 
Pensem que queda prou espai per potenciar encara un turisme de qualitat però ja no 
només concentrat en el nucli urbà sinó que ajudi a recuperar part de les nombroses 
masies que hi ha dins el terme municipal que es troben deshabitades de manera que 
indirectament també es recupera part del patrimoni històric del poble.  
 
g/ Integració del paisatge en tots els processos de planejament territorial i urbanístic i 
garantir-ne la qualitat. 
• Establir sistemes de protecció concrets per elements singulars del paisatge del 
municipi con poden ser arbres o peus arboris singulars o monumentals, la conservació 
de les parets de pedra seca, els afloraments geològics, les antigues mines, les fonts ... 
• Conservar la qualitat paisatgística de l’àmbit rústic, amb especial incidència en 
els perímetres dels nuclis urbans.  
• Gestió del paisatge per tal de garantir el seu manteniment regular, sobretot en 
sòl no urbanitzable i en les zones més exposades que es troben al llarg del curs de la 
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Muga. Hi ha d’haver una regulació dels usos en el sòl no urbanitzable, tant si correspon 
a zones agrícoles com forestals. 
• Protegir, millorar i recuperar els elements i ambients paisatgístics d’interès, tant 
en sòl urbà (valors arquitectònics, paisatgístics com seria el cas dels horts) a través de 
plans especials urbanístics per a la conservació i fins i tot millora del paisatge urbà, com 
en sòl no urbanitzable (catàleg de masies, béns protegits). 
 
 
h/ Conservació dels valors patrimonials del poble 
• Establir figures de protecció, conservació dels diferents elements patrimonials 
del poble i proposar mesures de potenciar el seu interès turístic. 
• Potenciar o recuperar els masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric o 
paisatgístic, així com altres elements vinculats a l’activitat econòmica i cultural 
tradicional de l’àrea (molins, fonts, etc.). 
 
 

8.10 Propostes per a la millora de la mobilitat  
 
Sant Llorenç de la Muga només disposa d’una carretera d’accés (GI-511), en torno a la 
qual s’estructura el municipi, resseguint el curs del riu Muga. Aquesta carretera 
connecta per l’est Sant Llorenç de la Muga amb Figueres a través de les carreteres GI-
510 (Carretera de Terrades a Llers) i GIP-5106 (carretera de Llers a Figueres via Els 
Hostalets) o la carretera GIP-5107 (carretera de Llers a Figueres) i per l’oest amb el 
Municipi d’Albanyà on deixa de tenir continuïtat.  
 
Des de l’eix GI-511 es pot accedir als nuclis de població existents al municipi. Al nucli 
històric de Sant Llorenç de la Muga s’accedeix a través d’un circuit de carrers que 
comença en el carrer del Pont, baixa fins a la Plaça de Baix i transcorre pel carrer de 
l’Església, Plaça de Carles Camps, la Rambla Passeig, el carrer de Paula Armet i el 
Carrer del Barri per tornar a sortir a la carretera GI-511. A la urbanització de Vall Muga i 
els nuclis que l’envolten ( L’Encontrella, Can Campins, Bunker i Can Mandra) 
s’accedeix pel carrer dels Freixes que connecta amb l’eix GI-511 a través del carrer 
dels Roures. 
La urbanització La Resclosa queda connectada a través del pont de Sant Antoni. 
 
El municipi de Sant Llorenç de la Muga no compta amb línia de bus urbà. A nivell 
interurbà, existeix una línia de bus que connecta la vila amb Figueres, capital de la 
comarca. El servei només té dues sortides els dimarts, dijous i dissabtes laborables. 
 
La previsió del POUM per a millorar la mobilitat interna del municipi passa per 
l’execució de les diferent previsions que es proposen dels diferents sectors de 
planejament, que són: 
 
PAUt 1. Per minimitzar l’impacte de nous vials en aquesta zona, es proposa la millora 
del vial que delimita el sector per la banda sud i que el connecta amb el C/ dels Roures 
de la urbanització Vall Muga. Més o menys a la meitat d’aquest carrer es construirà un 
giratori de 15 m de diàmetre per garantir la intervenció dels bombers, atès que aquest 
sector només disposa d’una única via d’accés. 
En aquest sector no es proposa vialitat interna, ja que es tracta d’un sector on es 
podran construir 5 habitatges unifamiliars en condomini (4 + 1 de consolidat). 
L’amplada mínima del vial d’accés a aquest sector fins al giratori serà de 8 metres amb 
dos sentits de circulació i sense aparcament, dissenyant-se com a vials de convivència 
amb plataforma única. 
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A partir del giratori, i seguint en direcció oest, l’amplada del vial es reduirà fins a 5 
metres. 
 
PAUt 2. Igual que en el cas del PAUt 1, per minimitzar l’impacte de nous vials, es 
proposa la millora del camí privat que actualment connecta aquesta zona amb el C/ 
Roures, finalitzant-lo amb un giratori de 15 m de diàmetre per garantir la intervenció 
dels bombers, atès que aquest sector només disposa d’una única via d’accés. 
En aquest sector tampoc es proposa vialitat interna, ja que es tracta d’un sector on es 
podran construir 2 habitatges unifamiliars en condomini. 
L’amplada mínima del vial d’accés a aquest sector fins al giratori serà de 5 metres amb 
dos sentits de circulació i sense aparcament, dissenyant-se com a vials de convivència 
amb plataforma única. 
 
PAUt 3. La proposta de vialitat d’aquest àmbit és similar a les propostes del PAUt 1 i del 
PAUt 2, proposant la millora del vial que actualment connecta aquesta zona amb el C/ 
Roures, finalitzant-lo amb un giratori de 15 m de diàmetre per garantir la intervenció 
dels bombers, atès que aquest sector només disposa d’una única via d’accés. 
L’amplada mínima del vial d’accés a aquest sector fins al giratori serà de 5 metres amb 
dos sentits de circulació i sense aparcament, dissenyant-se com a vials de convivència 
amb plataforma única. 
 
PAUu 4. En aquest PAU no es proposa nous vials, sinó la consolidació de la vialitat 
existent, ja que es tracta d’un sector de sòl urbà consolidat amb l’únic objectiu de 
finalitzar la urbanització i cedir la vialitat. 
 
 
PAUm 5. Es proposa la creació d’un vial interior que connecti l’eix GI-511 amb el nucli 
històric i que doni accés a les parcel·les existents. La amplada dels vials serà de 6 
metres amb dos sentits de circulació, sense aparcament. Disseny de vial de 
convivència.  
 
PAUt 6 Es proposa la creació de dos vials interiors de pujada des de l’eix GI-511 fins al 
vial també de nova creació que connecta de nou amb la carretera. L’amplada dels vials 
serà de 8 metres amb disseny de vial de convivència, d’un sentit de circulació i amb 
aparcament a una banda.  
Només hi haurà un vial de sortida que connecti amb la carretera GI-511, i en aquest 
punt de connexió, caldrà tenir especial cura per resoldre la incorporació dels vehicles 
que provenen del PAUt 6 i que es volen incorporar a la GI-511 en direcció a Figueres. 
Val a dir que aquesta intersecció es preveu en el punt quilomètric on hi ha més 
visibilitat. 
Aquest mateix vial de sortida, just en l’altre extrem, connecta amb un camí existent 
mitjançant un espai que admet un giratori de 15 m de diàmetre. 
 
PAUu 7. En aquest PAU no es proposa nous vials, sinó la consolidació de la vialitat 
existent, ja que es tracta d’un sector de sòl urbà consolidat amb l’únic objectiu de 
finalitzar la urbanització i cedir la vialitat. 
 
Zona d’equipaments. Es proposa la creació d’un vial que connecti l’eix GI-511 amb la 
zona d’equipaments esportiva. L´amplada del vial amb disseny de vial de convivència 
serà de 8 metres de dos sentits de circulació i aparcament a una banda. 
 
 
Amb l’objectiu de connectar les instal·lacions del càmping La Fradera amb el nucli es 
preveu la millora del camí de connexió existent des del el càmping al camí de Molí de 
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Cadamont a través del riu Muga. Aquest camí tindrà una amplada aproximada de 3 
metres que permeti la convivència de vianants i bicicletes i que s’adaptarà a la 
topografia del terreny, provocant el menor impacte paisatgístic possible.  
 
Totes aquestes propostes es troben en estudi i tenen caràcter orientatiu. No podran ser 
considerades com definitives fins que es desenvolupin els respectius sectors. 
 
Una vegada estiguin definits el tipus d’equipaments a desenvolupar a la zona prevista 
segons las necessitats del poble, caldrà considerar les següents reserves mínimes 
d’aparcament de bicicletes en els nous sectors de planejament derivat d’acord amb el 
decret de mobilitat. 
 
Estan previstes dues zones d’aparcament a l’entrada del poble, en previsió de l’arribada 
de públic no resident al municipi, principalment en període estiuenc o durant la 
celebració d’actes i festes populars. A la normativa del POUM, per cada habitatge de 
nova creació serà obligatori preveure una plaça de pàrquing privat 
  
 

8.11 Justificació de la previsió del sistema d’espais lliures 
 
L’article 58.1.f de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, estableix que el Pla haurà de delimitar espais lliures en una proporció de 
20m² per a cada 100m² de sostre admès pel planejament urbanístics per a ús 
residencial no inclòs en cap sector de planejament urbanístic. Aquest estàndard mínim 
no és aplicable als plans d’ordenació urbanística municipal de municipis que tinguin una 
població inferior als 3.000 habitants i d’escassa complexitat urbanística, que només 
distingeixin entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, amb el benentès que aquests plans 
han d’efectuar una reserva de sòl que sigui adequada a les necessitats del municipi. 
 
En el cas de Sant Llorenç de la Muga, amb poc més de 200 habitants, i per l’escassa 
complexitat urbanística del municipi, estaríem dins el cas en què no és aplicable el 
mínim de 20 m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre. 
 
Tal com es veu en el següent quadre, actualment les superfícies d’espais lliures (zones 
verdes) del municipi són inferiors als mínims que estableix l’article 58.1.f de la llei 
3/2012 de 22 de febrer de modificació del text refós de la llei d’urbanisme. 
Tanmateix, encara que per a Sant Llorenç de la Muga no seria aplicable el mínim de 20 
m² d’espais lliures per cada 100 m² de sostre, en el moment en què es desenvolupin els 
polígons d’actuació urbanística previstos en aquest POUM, es complirà sobradament 
amb aquests mínims. 
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qualificació %

clau 1a 12.969,00 m² 7,53% 38.907,00 m²

clau 1b 1.778,72 1,03% 0,00 m²

clau 2a 4.547,19 m² 2,64% 13.641,57 m²

clau 2b 7.094,19 4,12% 0,00 m²

clau 2c 122,78 0,07% 245,56 m²

clau 3a 1.455,30 m² 0,85% 3.056,13 m²

clau 3b 2.123,54 1,23% 4.459,43 m²

clau 4 a 23.443,48 m² 13,62% 11.721,74 m²

clau 4b 27.192,10 15,79% 13.596,05

clau 4c 3.965,12 2,30% 1.982,56

clau 4f 13.296,84 m² 7,72% 4.653,89 m²

clau 5 7.535,40 m² 4,38% 486,30 m²

EQUIPIPAMENTS 13.439,93 m² 7,81%

ZONES VERDES 13.878,10 m² 8,06% 92.750,24 m² total sostre en SUC
ST 479,11 m² 0,28%

S. HIDROGRÀFIC 1.838,80 m² 1,07% 18.550,05 m² mínim zv

S. DE REC 742,05 m² 0,43%

APARCAMENT 3.650,13 m² 2,12%

VIALITAT 32.609,85 m² 18,94%

39.218,28 m² 65,14% 16.745,68 m² nou sostre provinent del sòl urbà no consolidat

EQUIPIPAMENTS 2.071,50 m² 3,44%

60.206,76 m² ZONES VERDES 9.691,42 m² 16,10%

ST 11,36 m² 0,02%

S. HIDROGRÀFIC 186,24 m² 0,31%

VIALITAT 9.027,91 m² 14,99%

23.569,52 m² zv SUC + SUNC 109.495,92 m² sostre SUC + SUNC

21.899,18 m² de previsions mínimes de zona verda al municipi
article 58.1.f llei 3/2012 de 22 de febrer, de modificació del TRLUC

Per tant, el POUM compleix amb el m² mínims de ZV que 
estableix la llei d'urbanisme

SISTEMES

232.368,39 m²

APROFITAMENT

172.161,63 m²

74,09%

25,91%

SÒL URBÀ NO 

CONSOLIDAT

SÒL URBÀ

SÒL URBÀ 

CONSOLIDAT

Actualment, no complim amb els m² 
mínims que estableix la llei 

d'urbanisme

sostresuperfície

SISTEMES

APROFITAMENT

article 58.1.f llei 3/2012 de 22 de 
febrer, de modificació del TRLUC

 
 
 
 
Pel que fa als equipaments, actualment, el municipi disposa de 13.439,93 m² de sòl 
classificat com a sistema d’equipaments dins de sòl urbà consolidat, i se’n preveuen 
2.071,50 m² més sense ús assignat en els polígons d’actuació urbanística previstos en 
el POUM. 
D’aquests 13.439,93 m² d’equipaments existents, 7.259,31 m² són equipaments 
esportius. 
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Quadre 2. Superfícies de sostre residencial classificades pel POUM segons règim de 
sòl. 

qualificació %

clau 1a 12.969,00 m² 7,53% 38.907,00 m²

clau 1b 1.778,72 m² 1,03% 0,00 m²

clau 2a 4.547,19 m² 2,64% 13.641,57 m²

clau 2b 7.094,19 m² 4,12% 0,00 m²

clau 2c 122,78 m² 0,07% 245,56 m²

clau 3a 1.455,30 m² 0,85% 3.056,13 m²

clau 3b 2.123,54 m² 1,23% 4.459,43 m²

clau 4 a 23.443,48 m² 13,62% 11.721,74 m²

clau 4b 27.192,10 m² 15,79% 13.596,05

clau 4c 3.965,12 m² 2,30% 1.982,56

clau 4f 13.296,84 m² 7,72% 4.653,89 m²

clau 5 7.535,40 m² 4,38% 486,30 m²

EQUIPAMENTS 13.439,93 m² 7,81%

ZONES VERDES 13.878,10 m² 8,06% 92.750,24 m²
ST 479,11 m² 0,28%

S. HIDROGRÀFIC 1.838,80 m² 1,07%

S. DE REC 742,05 m² 0,43%

APARCAMENT 3.650,13 m² 2,12%

VIALITAT 32.609,85 m² 18,94%

74,09%

sostre

SÒL URBÀ 

CONSOLIDAT

APROFITAMENT

SISTEMES

172.161,63 m²

superfície

 
 
Si apliquéssim l’estàndard mínim de 20 m² de cessió d’espais lliures per cada 100 m² 
de sostre, necessitaríem tenir 18.550,05 m² d’espais lliures. 
 
Sant Llorenç de la Muga disposa de 13.878,10 m², quantitat que resulta inferior als 
18.550,05 m² resultants d’aplicar l’estàndard mínim previst a l’art. 58.1.f) de la Llei 
3/2012 de 22  de febrer de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. No obstant 
donada la previsió que disposa el segon paràgraf d’aquest precepte, al municipi de Sant 
Llorens de la Muga no li és d’aplicació aquest estàndard mínim. 
 
No obstant, l’execució del planejament que permetrà la incorporació de les cessions 
d’espais lliures dels polígons d’actuació urbanística, permetran incrementar aquest 
percentatge fins a 23.569,52 m² i per tant, es  compliria amb l’estàndard mínim de 
cessions que marca l’article 58.1.f del decret legislatiu 3/2012, tal com es pot observar 
en el següent quadre resum: 
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8.12 Justificació de la previsió de la disponibilitat de recursos 
hídrics i energètics 
 
D’acord amb el que preveu l’article 58.1.e) de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme,  es detalla a continuació la previsions 
sobre la disponibilitat de recursos hídrics i energètics que han de justificar la correcció 
de les previsions del planejament respecte les possibilitats que presenta el municipi. 
 

8.12.1 Instal·lació de subministrament d’aigua 
 

Pel que fa a la xarxa d’abastament d’aigua potable havia estat realitzada durant molts 
anys amb una captació directa del riu mitjançant un rec de derivació de La Muga, d’on 
es bombejava l’aigua a un dipòsit de 250.000 l i d’aquí a la xarxa municipal .  
 
Actualment Sant Llorenç de la Muga només té una única zona de subministrament. El 
municipi s’abasta des de finals del 2005 del pou de Sant Antoni del que és titular 
l’Ajuntament., ja que anteriorment la seva font de proveïment era una captació 
superficial a la Muga. Les coordenades UTM del pou són: X= 482 150    Y= 4685 195 
 

L’aigua explotada pel pou es condueix per impulsió fins al dipòsit de capçalera de 200 
m3 de capacitat. La desinfecció té lloc al dipòsit de manera automàtica on és clorada, i 
d’aquí a la xarxa de distribució.  i amb hipoclorit sòdic. Posteriorment, es distribueix 
l’aigua per gravetat a tota la xarxa de  distribució que és de tipus ramificada, amb un 
55% de PVC i un 45% de polietilè. El dipòsit està situat a la zona de  sobre Can 
Martinet en les coordenades UTM  X= 482 220  Y= 4 685 665. 
 

 
Dipòsit d’aigua municipal 

 
El pou te una fondària de 78 metres i dona un cabal de 1.667 l/hora.  El pou subministra 
aigua tant al nucli urbà de Sant Llorenç com a tota la urbanització Vall Muga. El total 
d’abonats està a l’entorn de 240 habitatges. Degut a l’increment de població tant 
notable que presenta el poble a l’estiu, els 3 mesos del mateix, hi ha un augment  mitjà 
de consum a l’entorn del 45% respecte als altres mesos de l’any. 
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A la sortida del pou de Sant Antoni no hi ha instal·lat cap comptador així com tampoc a 
l’entrada del dipòsit que permeti conèixer el volum d’aigua que s’extreu i que entra a la 
xarxa de subministrament. A més, el volum d’incontrolats (pèrdues, errors de 
comptadors, avaries, connexions fraudulentes,...) a la xarxa d’abastament municipal és 
incert, en tant que no es pot determinar aquest volum per la manca de dades sobre el 
volum d’aigua que es posa en xarxa. 
 
Les dades de consum d’aigua per les fonts municipals en els darrers anys són: 
  
 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Consum (m3) 21991 18437 20839 19829  16976 15997 15066 

habitants 192  196 215 218 213 222 227 

Consum/habitant (any) 114,5  106,3 92,23  79,70 72,06 66,37 

 
Tot i així, les dades no són especialment significatives per la diferència de població que 
hi ha entre l’hivern i l’estiu i que l’existència de nombroses segones residencies no 
queda reflectides en la població del poble, i que encara hi ha habitatges que tenen pous 
propis pel seu subministrament. 
 
Però sí que es veu una clar millora en l’estalvi d’aigua per habitant en els darrers anys 
ja que en 7 anys s’ha reduït de manera molt significativa, concretament en un 42%. 
 
Numèricament la situació actual és la següent: 
 
L’abastament d’aigua es produeix des d’un pou que dona un volum anual de 34.200 
m3/any, amb un cabal mitjà equivalent de 1,08 l/ i  un cabal màxim de 11,11 l/s. 
 
El número d’habitants és de 227  
El consum anual és de 15.066 m3 
El consum habitant any és de 66,37 m3 que són uns 181 l/dia/habitant 
 
Això suposa un consum diari de 41 m3/dia si tenim en compte que tenim un dipòsit de 
200 m3 resulta suficient per la demanda actual. 
 
Tot i la estacionalitat de l’estiu, en la que es pot doblar la població i el consum amb el 
dipòsit actual també sembla suficient. 
 
Situació futura: 
 
El POUM preveu un creixement de 48 nous habitatges que suposen un increment de 
població de 120 persones, amb aquestes previsions els números serien: 
 
Número d’habitants seria 347 h 
El consum anual seria de 23.030 m3 < 34.200 m3/any 
 
El consum diari seria 63 m3/dia que sembla suficient per cobrir la despesa mitja però en 
el cas dels mesos d’estiu que doblaríem habitants i consum sembla que podria ser 
insuficient a nivell de dipòsit. 
 
En base en aquesta simulació es pot concloure que l’Ajuntament de Sant Llorenç tindria 
la necessitat d’ampliar el dipòsit actual per cobrir les noves necessitats derivades del 
desenvolupament del POUM, com a proposta es considera més adient la construcció 
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d’un nou dipòsit de similar capacitat perquè d’aquesta manera fa més senzill les 
operacions de manteniment i neteja del dos dipòsits. 
 
A nivell urbanístic es fa una previsió d’espai per tal efecte i una proposta per repercutir 
aquesta despesa en els nous sectors previstos.     
       

8.12.2 Instal·lació de sanejament 
 

En el municipi hi ha 2 xarxes de sanejament el nucli urbà i la urbanització Vall Muga. En 
tots dos casos són xarxes unitàries. La xarxa de sanejament municipal té uns 13 anys i 
no és separativa, de manera que es recullen indistintament les aigües residuals i les 
pluvials. Per la seva part, l’aigua residual del nucli urbà de Sant Llorenç passava per la 
depuradora d’aigües residuals (EDAR) del municipi. Una avinguda al riu Muga fa uns 
anys va fer inoperativa l’antiga depuradora de Sant Llorenç de la Muga i des d’ençà les 
aigües residuals del nucli de Sant Llorenç de la Muga, s’aboquen directament a la llera 
del riu sense tractament previ. Hi ha un projecte de l’Agencia Catalana de l’Aigua de 
construcció d’una nova estació depuradora a la zona dels camps de la Muntada, al nord 
de la GI-511 a l’entrada del poble i a peu del camí que va a l’embassament però no hi 
ha cap data concretada per inici de la construcció de la mateixa, tot i que en la memòria 
del l’ACA figura la seva construcció en el quinquenni 2009-2014..  
 
Les aigües residuals de la urbanització Vall-Muga són tractades per una depuradora 
pròpia d’aquesta urbanització (de tipus primari) i posteriorment són abocades a la 
Muga, mentre que les aigües de La Resclosa, Les Esquerdes i l’Encontrella disposen 
de col·lectors individualitzats que porten a fossa sèptica. Hi ha sectors i cases 
individuals més aïllades (com Can Campins) que no disposen ni de depuradores 
pròpies ni de fossa sèptica.  
 

8.12.3 Instal·lació elèctrica 
 
Per Sant Llorenç de la Muga hi transcorren diferents línies elèctriques. N’ hi ha una de 
mitjana tensió que passa a tocar el poble, en concret una línia de 11 kv que transcorre 
paral·lela a la carretera GI-511 i travessa el municipi d’est a oest fins a Albanyà. 
Aquesta línia és la que abasteix de subministrament elèctric al municipi. Aquesta línia 
elèctrica passa soterrada durant 629 m en el tram per on travessa el nucli urbà. En tot 
el terme municipal hi ha 9 estacions transformadores, dos d’elles en el nucli urbà i una a 
l’Encontrella. 
 
El subministrament de l’energia elèctrica és a través de l’empresa Fecsa-Endesa, amb 
un consum anual de 89,7 tep (dades de 2007), amb un increment del 43% des de l’any 
2003 i un consum unitari de 0,4 tep /habitant.  
 

8.12.4 Instal·lació de gas i combustibles 
 

Actualment el municipi de Sant Llorenç de la Muga no disposa de gas natural, essent 
les fonts d’energia domèstica els gasos liquats de petroli (GLP), el subministrament més 
freqüent al municipi de Sant Llorenç de la Muga és el butà i propà envasat i granel  
L’encarregat de la distribució dels GLP és Mallol Hnas SL, agent distribuïdor de Repsol 
Butano SA. 
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Pràcticament el 87,9% de l’energia consumida (744,3 tep) en el poble prové dels 
combustibles líquids, mentre que el 12,1% restant, és de l’energia elèctrica, incloent en 
aquests percentatges el consum d’energia per part del transport (que consumeix el 
73,2% del total de l’energia consumida), seguit del primari (9,9%), l’industrial (10,1%) i 
el domèstic (6,8%). 
 
Cal puntualitzar que a Sant Llorenç de la Muga no hi ha cap estació de servei de 
subministrament de combustible líquid; les més properes es troben a l’entorn de 
Figueres. 
 
El consum elèctric per habitant (dades 2007) pel municipi és de 0,4 tep/habitant. 
 
En quan al consum de combustibles líquids (CL) que engloba el gasoil bonificat, el fuel i 
els combustibles d’automoció, en el municipi són (dades 2007). 
 
Total consumit 654,6 tep dels quals el 83% correspon als mitjans de transport, el 11% 
correspon al sector primari i només el 5,5% correspon a consum domèstic. El promig 
per habitant és de 3,0 tep/hab. 
 
 

 Consum 
(tep) 

Energia 
elèctrica 

Combustible
s líquids 

Consum 
unitari 

 
Sant Llorenç de la Muga 

744,3 12,1 87,9 3,5 

 
 

8.12.5 Instal·lació d’enllumenat públic 
 
En quan a l’enllumenat públic, hi ha en tot el terme municipal a l’entorn de 250 punts de 
llum, amb models molt diferents i variats tant de fanals com de il·luminaria de la 
carretera. Un percentatge superiors al 50% de les làmpades es consideren de tipus 
contaminants i correspon sobre tot les làmpades ornamentals de l’interior del poble. Si 
be algunes ja són de vapor de sodi, la projecció de la llum no és en sentit descendent. 
 

8.12.6 Energies alternatives 
 
No hi ha en tot el terme municipal cap equipament d’energies alternatives ni energia 
solar, ni fotovoltaica, ni eòlica, ni tampoc cap instal·lació de cogeneració.  
 
En quan al mapa de distribució de l’energia eòlica a Catalunya (any 2044) la situació del 
municipi és: 
 



MEMÒRIA 

115 
 

 

 
 
Com es pot veure, tota la zona del PEIN de Penya-segats de la Muga i la geozona del 
sector sud-est, estan considerats com a zona incompatible, mentre que tota la 
superfície ocupada pel PEIN de l’Alta Garrotxa, està catalogat com a zona 
Condicionada, al igual que tota la vall de la Muga. La resta del terme municipal està 
considerat com a Zona Compatible. El nivell de zona incompatible del Penya-segats de 
la Muga i condicionada de la zona de l’Alta Garrotxa ve donat pel fet de la possible 
presència del trencalòs com aus especialment protegida i que la presència de 
aerogeneradors podria afectar les poblacions d’aquestes aus   
 
En quan a l’energia solar, segons el Mapa de I’irradiació global diària de Catalunya, la 
zona de Sant Llorenç de la Muga es trobaria en una zona de irradiació mitjana, 
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.  
Potencialment Sant Llorenç de la Muga, podria utilitzar les aigües de la Muga per a la 
producció d’energia elèctrica i històricament així ha estat. Les aigües de la Muga, a part 
de regar s’han aprofitat com a força hidràulica per al funcionament de molins, batans, 
fargues i foneries. Per aquest motiu es van construir les rescloses i els canals. En són 
exemples la resclosa d’origen medieval situada a un parell de quilòmetres aigües amunt 
de la vila situada estratègicament en una corba d’un riu, i desvia part de l’aigua cap al 
rec del molí. Aquest rec feia arribar l’aigua al Molí del Comte. Actualment part d’aquest 
canal ha estat tapat i convertit en passeig. Un altra part del rec transcorre per dessota 
de les cases del carrer del Barri, fora muralla. Antigament aquestes construccions 
aprofitaven l’aigua ja que eren un molí bataner. Finalment el rec dóna aigua al conjunt 
dels molins del comte. Així a principis del segle XX, a més de moliner fariner també 
donava força motriu a les turbines d’electricitat. Fora del nucli urbà hi havia altres 
molins. 

 
 

Canal que discorre per dessota de les cases 
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8.13 Justificació del compliment de les determinacions del Pla 
Territorial Parcial de les Comarques Gironines 
 
El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines en el plànol d’ordenació 0.4 
Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures, es determina 
que a Sant Llorenç de la Muga caldrà preveure un creixement moderat, i manteniment 
de caràcter rural per a la zona de la Riberada d’Amunt. 

 
 

D’acord amb el que preveu l’article 3.7 del text normatiu del PTP de les comarques 
gironines: 
 
 
En aquest pla  no es proposa cap nou sector de sòl urbanitzable, per tant, no s’ha de 
justificar el compliment de l’article 3.7. del text normatiu del Pla territorial parcial de les 
Comarques Gironines 
 

9. AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

9.1 Agenda de les actuacions 
 

9.1.1 Obligatorietat 
 
El Decret Legislatiu 3/2012 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, estableix en el seu article 59 que regula la documentació que han de 
contenir  els plans d’actuació urbanística municipal, l’obligació d’incorporar l’agenda i 
l’avaluació econòmica financera de les actuacions a desenvolupar. 
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9.1.2 Objectius de l’agenda 
 
Aquesta Agenda d’Actuació del Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Llorenç de la 
Muga, té com a finalitat l’assenyalament dels objectius que es preveu assolir en els 
propers 10 anys. 
Aquests objectius són el desenvolupament i execució d’obres, així com el 
desenvolupament urbanístic de determinats sectors, i assenyalar les directrius  de 
preferència o prelació en aquests, sense perjudici que noves circumstàncies de tipus 
econòmic, polític o social aconsellin alteracions o ajustos en el seu desenvolupament. El 
conjunt d’actuacions que es programen pels propers 10 anys s’entenen amb un valor 
de caràcter general, ja sigui per la seva incorporació com a xarxa d’infraestructures 
bàsica, o al sistema general d’equipaments o espais lliures del municipi, i quin 
desenvolupament s’ha de completar amb les previsions i actuacions sectorials, de 
caràcter ordinari, fruit de les successives programacions anyals de l’Ajuntament de 
Sant Llorenç de la Muga. 
 

9.1.3 Previsions generals 
 
L’agenda contempla per una banda l’assenyalament de les obres d’infraestructura 
viària bàsica, de caràcter general, a desenvolupar per l’Ajuntament i/o altres 
administracions públiques, així com la coordinació de les actuacions d’iniciativa privada 
en els trams en què aquesta participi, inclosos dins els Polígons d’Actuació 
Urbanística. 
També s’assenyalen les àrees d’equipaments i espais lliures de caràcter general 
previstes per incorporar al poble en els propers anys. 
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QUADRE POLIGONS SÒL URBÀ 

Sector Ús Àmbit Densitat Edificabilitat bruta Sostre  hab Habitatges   Execució 

PAUt 1 Residencial 7.544,53 m² 1.980,72 m²  5 hab 1r o 2on Q 

PAUt 2 Residencial 4.576,73m²   1.323,46 m²  2 hab 1r o 2on Q 

PAUt 3 Residencial 3.958,92 m² 1.166,46 m²  2 hab 1r o 2on Q 

PAUu 4 Residencial 4.701,66 m² 1.982,56 m²  6 hab 1r o 2on Q 

PAUu 5 Residencial 3.188,93 m² 1.087,36 m²  4 hab 1r o 2on Q 

PAUt 6 Residencial 40.937,65 m²   10.902,82 m² 33 hab 1r o 2on Q 

PAUu 7 Residencial 5.270,63 m² 2.194,08 m²  4 hab 1r o 2on Q 

TOTAL SÓL URBÀ PAU 70.179,05 m²     20.637,45m²  56 hab      

         (12 existents)     
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9.2 Avaluació econòmica 
 

9.2.1 – 9.2.5  
 
L’article 59 del DL 3 /2012 de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, estableix que : 
 
“ Els plans d’ordenació urbanística municipal es formalitzen mitjançant els següents 
documents: 
... 
e) L’agenda i l’avaluació econòmica – financera de les actuacions a desenvolupar.” 
 
Aquest documentació en un document del POUM, fora de la memòria anomenat “ 
AGENDA I VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA”  
 

9.2.6 Sostenibilitat econòmica 
 
La justificació de la sostenibilitat econòmica en les actuacions que produeixen el 
desenvolupament urbanístic, en aquest document s’estableix el seu potencial impacte 
respecte a les finances públiques de l’administració responsable del seu manteniment, 
que en aquest cas serà pel conjunt dels sòls públics destinats a sistemes d’espais 
lliures i vialitat. 
 
Aquest documentació en un document del POUM, fora de la memòria anomenat “ 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA”  
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10. QUADRE NUMÈRIC RESUM 
 
 
 
 
 

% % % %
PAUt 1 7.544,53 m² 3.961,44 m² 52,51% 2.092,26 m² 27,73% 1.304,59 m² 17,29% 4+1 cons 186,24 m² 2,47% 1.980,72 m²

PAUt 2 4.576,73 m² 2.646,91 m² 57,83% 1.546,08 m² 33,78% 383,74 m² 8,38% 2 1.323,46 m²

PAUt 3 3.958,92 m² 2.332,91 m² 58,93% 1.134,89 m² 28,67% 479,76 m² 12,12% 2 11,36 m² 0,29% 1.166,46 m²

PAUu 4 4.701,66 m² 3.965,12 m² 84,33% 736,54 m² 15,67% 6 cons 1.982,56 m²

PAUm 5 3.188,93 m² 2.744,45 m² 86,06% 0,00% 444,48 m² 13,94% 4 1.087,36 m²

PAUt 6 40.937,65 m² 27.532,57 m² 67,25% 2.071,50 5,06% 4.918,19 m² 12,01% 6.415,39 m² 15,67% 30+3 cons 10.902,82 m²

PAUu 7 5.270,63 m² 4.388,16 m² 83,26% 882,47 m² 16,74% 2 + 2 cons 2.194,08 m²

TOTAL 70.179,05 m² 47.571,56 m² 67,79% 2.071,50 m² 2,95% 9.691,42 m² 13,81% 10.646,97 m² 15,17% 44+12 cons 186,24 m² 0,27% 11,36 m² 0,02% 20.637,45 m²

9.972,29 m² 8.353,28 m² 83,76% 0,00 m² 0,00% 0,00 m² 0,00% 1.619,01 m² 16,24% 2 + 8 cons 0 m² 0,00% 0 m² 0,00% 4.176,64 m²

60.206,76 m² 39.218,28 m² 65,14% 2.071,50 m² 3,44% 9.691,42 m² 16,10% 9.027,96 m² 14,99% 42 + 4 cons 186,24 m² 0,31% 11,36 m² 0,02% 16.460,81 m²

70.179,05 m² 47.571,56 m² 67,79% 2.071,50 m² 2,95% 9.691,42 m² 13,81% 10.646,97 m² 15,17% 44 + 12 cons 186,24 m² 0,27% 11,36 m² 0,02% 20.637,45 m²

SUPERFICIE DE 
L'ÀMBIT

APROFITAMENT
SUPERFÍCIE

SOSTREZONES VERDES
SUPERFÍCIE

DENSITATVIALITAT
SUPERFÍCIE

sòl urbà no consolidat (SUNC)
sòl urbà consolidat (SUC)

Total

SIST. HIDROAGRÀFIC SERVEIS TÈCNICSEQUIPAMENTS
SUPERFÍCIE
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11. PLÀNOLS 
 
 

11.1 Informació 
 
 

I.1 – Marc Territorial (E 1/100000) 
 
I.2 – Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (S/E) 
 
I.3 – Cadastre (E 1/15000) 
 
I.4.a – Planejament vigent. Règim urbanístic del sòl (E 1/15000) 
I.4.b – Planejament vigent. Sòl urbà i urbanitzable (E 1/2000) 
 
I.5 – POUM anul·lat (E 1/2000) 
 
I.6 – Pendents (E 1/2000) 
 
I.7.1a – Xarxes bàsiques existents. Drenatge i sanejament (E 1/1000) 
I.7.1b – Xarxes bàsiques existents. Drenatge i sanejament (E 1/1000) 
I.7.2a – Xarxes bàsiques existents. Aigua i telefonia (E 1/1000) 
I.7.2b – Xarxes bàsiques existents. Aigua i telefonia (E 1/1000) 
I.7.3a – Xarxes bàsiques existents. Elèctrica i enllumenat (E 1/1000) 
I.7.3b – Xarxes bàsiques existents. Elèctrica i enllumenat (E 1/1000) 

 
 

11.2 Ordenació 
 

O.1 – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/15000) 
O.1.a – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
O.1.b – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
O.1.c – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
O.1.d – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
O.1.e – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
O.1.f – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
O.1.g – Classificació del sòl. Estructura bàsica i territorial (E 1/5000) 
 
O.1 – Ordenació del sòl urbà i urbanitzable (E 1/2500) 
O.1.a – Ordenació del sòl urbà i urbanitzable (E 1/1000) 
O.1.b – Ordenació del sòl urbà i urbanitzable (E 1/1000) 

 

 


