MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 3 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT D’AGULLANA

GENER 2021

I. MEMÒRIA
1 ANTECEDENTS
El text refós de les Normes Subsidiàries de planejament d’Agullana va ser
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de
data 27 de novembre de 2006, que conté:
a) Les Normes Subsidiàries de planejament d’Agullana van ser aprovades
definitivament per la CTU de Girona en data 6 d’octubre de 1982.
b) PROJECTE D’ADAPTACIÓ AL CARTOGRÀFIC URBÀ E:1/1000 I
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES MUNICIPALS
D’AGULLAMA. ALT EMPORDÀ. GIRONA, aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme en data 01 de desembre de 1993.
c) CORRECCIÓ D'ERRADES MATERIALS i MODIFICACIONS PUNTUALS DE
LES N.N.S.S. / ELABORACIÓ D'UN PRECATÀLEG DE CONJUNTS, EDIFICIS i
ELEMENTS D'INTERÉS HISTÒRIC ARTÍSTIC, PATRIMONIAL i ARQUEOLÒGIC.
/ REFÓS DELS PLÀNOLS DE RÈGIM DEL SÒL DEL MUNICIPI D'AGULLANA.
Alt Empordà. Aprovat definitivament per la CTU en data 11 d’octubre de
2000.
2. OBJECTE I FINALITAT DE LA MODIFCACIÓ
Aquest document té com a finalitat de la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de planejament del municipi d’Agullana, en l’àmbit de la Unitat
d’Actuació UA2, per tal de corregir errades i modificar els usos.
Els articles afectats per la modificació són els articles 31 i 119 de les
Normes Subsidiàries vigents.
La modificació no produeix diferències apreciables en les característiques
dels efectes previstos sobre el medi ambient. Per tant, d’acord amb el que
s’estableix a l’art. 7 de la L 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes, no està sotmesa a avaluació ambiental i el document no
incorpora informe de sostenibilitat ambiental.
D’acord amb l’art. 3.2 del D 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada, no s’incorpora estudi de mobilitat en la present
modificació puntual.
3. NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE LA INICIATIVA
La modificació puntual pretén fixar la qualificació d'acord amb el destí que
es pretén des de l'Ajuntament, que és el de poder construir un magatzem
per la brigada i ubicar-hi l’arxiu municipal, i a la vegada evitar les
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contradiccions actuals entre la qualificació que es fixa als plànols
d'ordenació i les que es fixen a la fitxa del polígon pel que fa a l'ús i
titularitat.
Necessitats de nous usos:
L’Ajuntament d’Agullana té la necessitat d’un magatzem municipal per a la
brigada i un arxiu municipal.
Tenint en compte que la propietat de la totalitat dels terrenys que formen la
unitat d’actuació 2 és municipal, l’Ajuntament vol construir el magatzem i
arxiu en aquests terrenys.
Ja què un magatzem municipal, d’acord a les converses mantingudes amb
els responsables del consistori en quan a les seves necessitats, necessita
una alçada lliure interior alta i donat els gruixos de sostres actuals per
donar compliment a les normatives d’edificació vigents, es proposa
augmentar l’alçada reguladora a 7.5m.
D’acord a les necessitats del consistori, per tal de poder ubicar l’edifici el
més al fons de parcel·la possible i deixar la part del davant per a aparcar,
carregar i descarregar, es proposa que la separació a llindars sigui de 2m,
deixant la de front de parcel·la igual al planejament vigent actualment.

Contradiccions actuals entre la documentació gràfica i escrita:
La documentació escrita qualifica la unitat d’actuació 2 d’equipament amb
ús privat recreatiu.
La unitat d’actuació 2 del municipi està composta de dues parcel·les
cadastrals. La documentació gràfica qualifica la parcel·la on està la
Comunitat de Caçadors d’Agullana d’equipament d’ús social i l’altra
d’equipament privat-recreatiu.
A més, segons les mides d’un topogràfic recent, la superfície real de la
Unitat d’Actuació és de 2469,50m2.

4. SITUACIÓ I ÀMBIT
La modificació puntual de les normes Subsidiàries afecten el municipi
d’Agullana, a la Unitat d’Actuació núm. 2 ANTIC ESCORXADOR, en sòl urbà.
5. INICIATIVA I PROMOCIÓ
La iniciativa de la present modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament d’Agullana és l’Ajuntament d’Agullana, d’acord al que estableix
l’art. 76 del DLEG 1/2010 text refós de la LUC.
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6. REDACCIÓ
La redacció del present document ha estat contractada a l’arquitecte Joan
Martín Salcedo, col·legiat 30140-1 del COAC.
7. MARC URBANÍSTIC I LEGAL
7.1 LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
El marc urbanístic i legal per a l’actuació proposada és el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
(TRLU), el Decret 305/2006, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme (RLU).
7.2 LEGISLACIÓ MUNICIPAL
Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament d’Agullana, aprovat
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 27 de
novembre de 2006.
8. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
L’estructura de la propietat de l’objecte del present document son les
finques cadastrals següents:
7439826DG8973N0001IZ
7439825DG8973N0001XZ
9. PLANEJAMENT VIGENT
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La unitat d’actuació 2 està composta per dues parcel·les cadastrals, amb les
qualificacions de sistemes d’equipaments 1.3j (equipament social) i 1.3i
(equipament privat-recreatiu).
La documentació escrita només permet a la Unitat d’Actuació 2 l’ús privatrecreatiu.
Els tipus d’equipaments venen regulats a l’art. 31 de les Normes
Subsidiàries i l’ordenació urbanística específica de la Unitat d’actuació
número 2 ve regulada a l’art. 119.
Es transcriuen a continuació els articles 31 i 119 de les Normes Subsidiàries
de planejament d’Agullana objecte de la present modificació:
Art. 31.- Tipus d’equipament.
1. El sòl destinat a equipament es classificarà en les següents categories:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Públic Administratiu: Centres destinats a l’administració pública com l’Ajuntament.
Escolar: Centres destinats a la docència com les escoles municipals.
Cultural: Centres destinats a qualsevol activitat de caire i naturalesa cultural incloenthi els possibles annexes com a sales de gimnàs, biblioteques, etc.
Religiós: Correspon a esglésies, rectories i demés edificis religiosos.
Esportiu: Instal·lacions esportives, centres d’esbarjo, etc.
Cementiri.
Pàrking: Ho formen àrees destinades a l’estacionament de vehicles.
Sanitari: Dispensaris, ambulatoris. En aquest cas l’equipament es troba ubicat a
l’edifici de l’Ajuntament.
Privat Recreatiu: Aquest tipus respon a una mena d’activitat d’esbarjo i administrat
privadament. Està situat al costat de l’antic escorxador.
Social: Finalment hi ha aquest equipament que és el que correspon a l’indret de
l’anomenat Asil Gomis. L’objecte és destinar aquest edifici (i el que es faci de nova
planta a modus complementari) a residència de tercera edat amb assistència
sanitària.

Art. 119.- El present projecte estableix un total de nou Unitats d’Actuació dins del Sòl Urbà i que són:
-

UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 1 ASIL GOMIS
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 2 ANTIC ESCORXADOR
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 3 VILA
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 4 DIPÒSIT AIGUA
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 5 VINYA D’EN NOTERI
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 6 FONT DEL RAL
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 7 CAMÍ CEMENTIRI
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 8 HORTA D’EN BACH
UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 9 L’ESTRADA

**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 1 ASIL GOMIS:
Aquesta Unitat d’Actuació té una superfície total de 9.300 m2, està situada al nord de la població junt a
l’entrada per la carretera de La Vajol. Té la particularitat que resulta dividida amb dues parts pràcticament
iguals, com a conseqüència de passar-hi la carretera; a la meitat de cota més superior és on hi ha l’actual
edifici de l’Asil Gomis. Tota la Unitat d’Actuació té qualificació urbanística d’equipament social i la
regulació de l’edificació és mitjançant volumetria específica amb les següents condicions:

Sup. Sostre màxim: 6.975 m2.
Alçada màx. Noves edificacions: PB+2P
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Tipologia noves edificacions: Aïllades o amb alineació de vial.
Ocupació màxima solar: 60%
Separació a carrer noves edif.: 1/2H.
Ús: Equipament social – de residència.
Obligada la previsió d’aparcament al seu interior.

**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 2 ANTIC ESCORXADOR:
Aquesta Unitat d’Actuació comprèn el terreny de l’antic escorxador i del costat. En total reuneix una
superfície de 2.250 m2. A tota la Unitat d’Actuació se li dóna caràcter d’equipament privat recreatiu com
és ja l’edifici existent de l’antic escorxador, que pertany a la Comunitat de Caçadors d’Agullana. La
regulació de l’edificació de la parcel·la del costat és:

Tipologia: Edificació aïllada.
Edificabilitat: 0.50 m2 sostre/m2 parcel·la.
Alçada màx.: PB + 1 (6.50 m ).
Ocupació: 30%
Separació a carrer: 10 m.
Altres separacions: 4m.
Ús: Equipament Privat Recreatiu.

* UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 3 VILA:
Comprèn l’extrem nord del vial que és perllongació del carrer Escoles de les Germanes Cristianes. Té una
superfície de 3.450 m2 i preveu una qualificació urbanística de 2.2b ( Àrea de recent desenvolupament,
intensitat b). La Unitat d’Actuació haurà de portar la urbanització del carrer comprès en el seu interior així
com els serveis que del cas es derivin tant en l’interior com a l’exterior de la seva demarcació.
Les aportacions al municipi són: la franja de zona verda que s’interposa entre la pròpia Unitat i el camp de
futbol, l’extrem o cantonada nord-est de la zona d’equipament esportiu, la parcel·la de l’antic escorxador i
una superfície de terreny d’aproximadament 3.500 m2 de l’UA1, (situada a l’extrem nord i per sota de la
carretera de La Vajol).
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 4 DIPÒSIT D’AIGUA
Aquesta Unitat d’Actuació està situada a l’extrem S-O del casc urbà i és la perllongació natural de la
urbanització “Can Serra”. Té una superfície de 5.350 m2. Les aportacions comunitàries són una parcel·la
que pertany al sistema de servei d’abastament d’aigua, una altre corresponent al sistema de servei
d’abastament d’energia elèctrica B.T., on hi ha un transformador, i la porció de terreny urbà que
actualment és la Plaça Josep Serra Palau ( entre els carrers Hernan Cortés i Darnius). La resta de
superfície es destina a residencial privat amb el tipus 2.2.b ( àrea de recent desenvolupament amb
intensitat b). La unitat aportarà la urbanització del vial urbà que transcorre per el seu interior.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 5 VINYA D’EN NOTERI
La forma d’aquesta unitat és rectangular allargada i ocupa majoritàriament el cantó lateral Est del vial, que
partint del pàrquing de la Pinyareda limita lateralment l’esmentat sector de la Pinyareda. La superfície total
és de 3.520 m2. Les aportacions comunitàries són: la superfície del pàrquing de la part més inferior i la
superfície de terreny del seu costat amb qualificació urbanística d’espai lliure públic (1.2).

**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 6 FONT DEL RAL
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Amb aquest nom s’identifica la Unitat d’Actuació on en el seu interior hi ha l’anomenada Font del Ral i és
colindant amb l’anterior (U.A. núm.5) i també amb la que s’especificarà a continuació ( U.A. núm.7). Té
una superfície de 2.850 m2 i té aportacions comunitàries en forma de zona verda i vial. La resta és sòl
residencial del tipus 2.2.a ( àrea de recent desenvolupament amb intensitat a). Es dóna la particularitat de
que aquesta unitat és la que aporta l’indret de tant especial i singular significat per la població com és
l’anomenada Font del Ral.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 7 CAMÍ DEL CEMENTIRI
La situació d’aquesta Unitat d’Actuació és entre l’anterior núm. 6 i el camí del Cementiri. Té una superfície
de 3.005 m2. Les aportacions comunitàries són en forma de superfícies per a vialitat i per a zona verda,
aquesta darrera destinada a engrossar l’indret públic de la Font del Ral, així com també cessió de la fincaedifici del antic estanc de la cruïlla del carrer Darnius.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 8 HORTA D’EN BACH
Aquesta unitat d’actuació prové del projecte d’ordenament urbanístic anterior al present, i manté idèntica
naturalesa i característiques que en l’original. Té una superfície de 3.003 m2. Per garantir un satisfactori
desenvolupament, queda sotmesa a la redacció d’un pla especial de reforma interior que tindrà per
objecte concretar la zona edificable, la viabilitat i la determinació de la zona verda dins l’unitat.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 9 L’ESTRADA
Aquesta darrera Unitat d’Actuació correspon a l’altre nucli d’assentament urbà existent al terme municipal
d’Agullana que és l’Estrada. Comprèn la franja de terreny situada a l’Est del carrer principal d’accés i
reuneix una superfície de 18.120 m2. La unitat aporta en caràcter de cessió al municipi la corresponent
vialitat, unes importants àrees de zona verda que sens dubte hauran de repercutir en nota d’identificació
de l’indret i les dues parcel·les edificables situades en els extrems Nord i Sud de lo que és l’àrea urbana
de l’Estrada. Per major claredat figuren identificades en el corresponent plànol com a: Parcel·la M i
Parcel·la N. La resta de superfície correspon a tipus residencial amb les qualificacions 2.1 ( Edificació
urbana tradicional), 2.2a i 2.2b ( Àrea de recent desenvolupament, intensita a i b) i la pròpia de 2.3.
Comú a totes les Unitats d’Actuació fins ara esmentades s’estableix que dins d’un termini de tres mesos,
comptats a partir de la publicació al DOGC de l’Aprovació Definitiva del present projecte, s’haurà de tenir
formalitzat i executat el contingut d’acords, cessions, pactes, etc. referits a les unitats d’actuació
corresponents.

10. PROPOSTA I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
La modificació puntual es proposa per a introduir nous usos a la unitat
d’actuació núm.2 i corregir la superfície de la unitat i l’error detectat entre
la documentació gràfica i l’escrita en relació a la Unitat d’Actuació núm.2.
Actualment l’ús permès per les Normes Subsidiàries és privat-recreatiu.
Als plànols, l’ús permès a la parcel·la de titularitat municipal on actualment
hi ha construït un edifici on hi ha la Comunitat de Caçadors d’Agullana és
social, i la parcel·la contigua té permès l’ús privat-recreatiu.
L’Ajuntament ha adquirit recentment la parcel·la de la Unitat d’Actuació 2
que no era de titularitat municipal amb la finalitat d’implantar un magatzem
municipal de servei a la brigada i que contingui l’arxiu municipal.
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Donat que la titularitat de tota la unitat d’actuació és municipal, l’ús de
l’equipament serà públic. Així doncs, es preveu que a la unitat d’Actuació 2
es puguin implantar equipaments d’interès públic, de caràcter social, públic
administratiu i magatzem municipal.
La proposta de la modificació és completar l’ús d’equipament públic amb
l’ús de magatzem, administratiu a més del social ja permès, i unificar la
qualificació urbanística de la Unitat d’Actuació 2.
Es proposa augmentar l’alçada reguladora permesa a 7.50m.

11. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Aquest apartat es redacta en compliment de l'article 59 del DL 1/2010, que
en relació a la documentació del plans d’ordenació urbanística municipal,
apartat 3.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."
Els objectius d’aquest document són:
1) Justificació de la suficiència i adequació del sòl destinat a usos
productius.
Aquesta Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament
no altera l'equilibri socioeconòmic pel que fa a la suficiència dels usos
productius en relació al sostre residencial. Per tant, no s’escau la
justificació específica.
2) Avaluació de la sostenibilitat econòmica de les actuacions.
La construcció del futur magatzem municipal es realitzarà amb la
concessió d’una subvenció de la Diputació de Girona a l’Ajuntament
d’Agullana, pel que la modificació no té efectes sobre els costos
d’implantació a càrrec de l’Ajuntament (inversions).
Es conclou que la present modificació puntual del text refós no té
repercussió a efectes financers.
S’adjunten certificats de sostenibilitat econòmica.
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II. NORMATIVA
1.

MODIFICACIONS DELS ARTICLES

Art. 31.- Tipus d’equipament.
El sòl destinat a equipament es classificarà en les següents categories:
a) Públic Administratiu.- Centres destinats a l’administració pública com
l’Ajuntament.
b) Escolar.- Centres destinats a la docència, com les escoles municipals.
c) Cultural.- Centres destinats a qualsevol activitat de caire i naturalesa
cultural incloent-hi els possibles annexes com a sales de gimnàs,
biblioteques, etc.
d) Religiós.- Correspon a esglésies, rectories i demés edificis religiosos.
e) Esportiu.- Instal·lacions esportives, centres d’esbarjo, etc.
f) Cementiri.
g) Pàrquing.- Ho formen àrees destinades a l’estacionament de vehicles.
h) Sanitari.- Dispensaris, ambulatoris. En aquest cas l’equipament es
troba ubicat a l’edifici de l’Ajuntament.
i) Privat Recreatiu.- Aquest tipus respon a una mena d’activitat
d’esbarjo i administrat privadament.
j) Social.- Comprèn les activitats de relació social, desenvolupades en
edificis específics per aquest fi tal com centres cívics, espais
d’exposicions i similars. En aquest ús s’inclou el que correspon a
l’indret de l’anomenat Asil Gomis. L’objecte és destinar aquest edifici
(i el que es faci de nova planta a modus complementari) a residència
de tercera edat amb assistència sanitària.
k) Magatzem municipal.-L’ús de magatzem municipal comprèn l’edifici
destinat al dipòsit de material i eines de la brigada municipal.
Art. 119.- El present projecte estableix un total de nou Unitats d’Actuació
dins del Sòl Urbà i que són:
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT
UNITAT

D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ
D’ACTUACIÓ

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ASIL GOMIS
ANTIC ESCORXADOR
VILA
DIPÒSIT AIGUA
VINYA D’EN NOTERI
FONT DEL RAL
CAMÍ CEMENTIRI
HORTA D’EN BACH
L’ESTRADA
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**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 1 ASIL GOMIS:
Aquesta Unitat d’Actuació té una superfície total de 9.300 m2, està situada
al nord de la població junt a l’entrada per la carretera de La Vajol. Té la
particularitat que resulta dividida amb dues parts pràcticament iguals, com
a conseqüència de passar-hi la carretera; a la meitat de cota més superior
és on hi ha l’actual edifici de l’Asil Gomis. Tota la Unitat d’Actuació té
qualificació urbanística d’equipament social i la regulació de l’edificació és
mitjançant volumetria específica amb les següents condicions:

Sup. Sostre màxim: 6.975 m2.
Alçada màx. Noves edificacions: PB+2P
Tipologia noves edificacions: Aïllades o amb alineació de vial.
Ocupació màxima solar: 60%
Separació a carrer noves edificacions: 1/2H.
Ús: Equipament social – de residència.
Obligada la previsió d’aparcament al seu interior.

**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 2 ANTIC ESCORXADOR:
Aquesta Unitat d’Actuació comprèn el terreny de l’antic escorxador i del
costat. La superfície total de la unitat és de 2.469,50m2. La regulació de
l’edificació i els usos permesos son:
Tipologia: Edificació aïllada.
Edificabilitat: 0.50 m2 sostre/m2 parcel·la.
Alçada màx.: PB + 1 (7.50m).
Ocupació: 30%
Separació a carrer: 10 m.
Altres separacions: 2m.
Ús: Equipament Públic d’ús social, públic administratiu i magatzem
municipal.
L’objectiu de la Unitat d’Actuació és el de completar la urbanització per
assolir la condició de solar, d’acord a l’article 30 del TRLU.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 3 VILA:
Comprèn l’extrem nord del vial que és perllongació del carrer Escoles de les
Germanes Cristianes. Té una superfície de 3.450 m2 i preveu una
qualificació urbanística de 2.2b (Àrea de recent desenvolupament, intensitat
b). La Unitat d’Actuació haurà de portar la urbanització del carrer comprès
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en el seu interior així com els serveis que del cas es derivin tant en l’interior
com a l’exterior de la seva demarcació.
Les aportacions al municipi són: la franja de zona verda que s’interposa
entre la pròpia Unitat i el camp de futbol, l’extrem o cantonada nord-est de
la zona d’equipament esportiu, la parcel·la de l’antic escorxador i una
superfície de terreny d’aproximadament 3.500 m2 de l’UA1, (situada a
l’extrem nord i per sota de la carretera de La Vajol).
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 4 DIPÒSIT D’AIGUA
Aquesta Unitat d’Actuació està situada a l’extrem S-O del casc urbà i és la
perllongació natural de la urbanització “Can Serra”. Té una superfície de
5.350 m2. Les aportacions comunitàries són una parcel·la que pertany al
sistema de servei d’abastament d’aigua, una altre corresponent al sistema
de servei d’abastament d’energia elèctrica B.T., on hi ha un transformador,
i la porció de terreny urbà que actualment és la Plaça Josep Serra Palau
(entre els carrers Hernan Cortés i Darnius). La resta de superfície es destina
a residencial privat amb el tipus 2.2.b (àrea de recent desenvolupament
amb intensitat b). La unitat aportarà la urbanització del vial urbà que
transcorre per el seu interior.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 5 VINYA D’EN NOTERI
La forma d’aquesta unitat és rectangular allargada i ocupa majoritàriament
el cantó lateral Est del vial, que partint del pàrquing de la Pinyareda limita
lateralment l’esmentat sector de la Pinyareda. La superfície total és de
3.520 m2. Les aportacions comunitàries són: la superfície del pàrquing de la
part més inferior i la superfície de terreny del seu costat amb qualificació
urbanística d’espai lliure públic (1.2).
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 6 FONT DEL RAL
Amb aquest nom s’identifica la Unitat d’Actuació on en el seu interior hi ha
l’anomenada Font del Ral i és colindant amb l’anterior (U.A. núm.5) i també
amb la que s’especificarà a continuació (U.A. núm.7). Té una superfície de
2.850 m2 i té aportacions comunitàries en forma de zona verda i vial. La
resta és sòl residencial del tipus 2.2.a (àrea de recent desenvolupament
amb intensitat a). Es dóna la particularitat de que aquesta unitat és la que
aporta l’indret de tant especial i singular significat per la població com és
l’anomenada Font del Ral.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 7 CAMÍ DEL CEMENTIRI
La situació d’aquesta Unitat d’Actuació és entre l’anterior núm. 6 i el camí
del Cementiri. Té una superfície de 3.005 m2. Les aportacions comunitàries
són en forma de superfícies per a vialitat i per a zona verda, aquesta
darrera destinada a engrossar l’indret públic de la Font del Ral, així com
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també cessió de la finca-edifici del antic estanc de la cruïlla del carrer
Darnius.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 8 HORTA D’EN BACH
Aquesta unitat d’actuació prové del projecte d’ordenament urbanístic
anterior al present, i manté idèntica naturalesa i característiques que en
l’original. Té una superfície de 3.003 m2. Per garantir un satisfactori
desenvolupament, queda sotmesa a la redacció d’un pla especial de reforma
interior que tindrà per objecte concretar la zona edificable, la viabilitat i la
determinació de la zona verda dins la unitat.
**** UNITAT D’ACTUACIÓ núm. 9 L’ESTRADA
Aquesta darrera Unitat d’Actuació correspon a l’altre nucli d’assentament
urbà existent al terme municipal d’Agullana que és l’Estrada. Comprèn la
franja de terreny situada a l’Est del carrer principal d’accés i reuneix una
superfície de 18.120 m2. La unitat aporta en caràcter de cessió al municipi
la corresponent vialitat, unes importants àrees de zona verda que sens
dubte hauran de repercutir en nota d’identificació de l’indret i les dues
parcel·les edificables situades en els extrems Nord i Sud de lo que és l’àrea
urbana de l’Estrada. Per major claredat figuren identificades en el
corresponent plànol com a: Parcel·la M i Parcel·la N. La resta de superfície
correspon a tipus residencial amb les qualificacions 2.1 (Edificació urbana
tradicional), 2.2a i 2.2b (Àrea de recent desenvolupament, intensitat a i b) i
la pròpia de 2.3.
Comú a totes les Unitats d’Actuació fins ara esmentades s’estableix que
dins d’un termini de tres mesos, comptats a partir de la publicació al DOGC
de l’Aprovació Definitiva del present projecte, s’haurà de tenir formalitzat i
executat el contingut d’acords, cessions, pactes, etc. referits a les unitats
d’actuació corresponents.
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