AJUNTAMENT
DE
REGENCÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 7 DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE REGENCÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ARTICULAT NORMATIU RESPECTE LES ÀREES
DE PROTECCIÓ FORESTAL

Juny de 2018

Ajuntament de Regencós. Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós

ÍNDEX
ÍNDEX ....................................................................................................................................2
1. MEMÒRIA ..........................................................................................................................3
1.1.

Iniciativa i promoció ..................................................................................................4

1.2.

Antecedents .............................................................................................................4

1.3.

Àmbit de la modificació puntual ................................................................................5

1.4.

Objecte.....................................................................................................................5

1.5.

Marc legal.................................................................................................................6

1.6. Justificació de la modificació puntual. Oportunitat i conveniència en relació als
interessos públics i privats concurrents (art. 97 del TRLU). .................................................6
1.7.

Justificació legal del procediment .............................................................................7

1.8.

Justificació de l’adequació al planejament territorial .................................................7

1.9. Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible de la modificació
(articles 3 i 9 del TRLU).......................................................................................................8

2.

1.10.

Determinacions, contingut i tramitació. .................................................................8

1.11.

Document comprensiu (art 8.5.a del TRLU). .........................................................9

1.12.

Equip redactor ....................................................................................................10

NORMATIVA .................................................................................................................11

3. PLÀNOLS.........................................................................................................................15
Plànol de suspensió de llicències ......................................................................................15
4. ANNEX. Reportatge fotogràfic de “Les Terreres d’en Macià”............................................16

2

Ajuntament de Regencós. Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós

1. MEMÒRIA
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1.1. Iniciativa i promoció
La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós que es
proposa està subjecta a les mateixes disposicions que regulen la seva formació (art. 96
TRLU), i per tant la iniciativa correspon a l’Ajuntament de Regencós (art. 76.2 TRLU).
El present document justifica i raona la necessitat, oportunitat i conveniència de la
iniciativa de la modificació en relació als interessos públics i privats concurrents. La
redacció del present document ha estat realitzada per l’arquitecte Josep Maria Fortià
Rius, colꞏlegiat pel Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb el número 16336/8.

1.2. Antecedents1
El municipi de Regencós es troba dins la Comarca del Baix Empordà i ocupa una
superfície de 6,30 km2 aproximadament. A més del nucli de Regencós, el terme
municipal comprèn també el veïnat de Puigcalent i el barri de l’Arrabassada. La carretera
local de Palafrugell a Torroella de Montgrí travessa el terme.
La normativa que regula les actuacions en matèria urbanística del terme municipal de
Regencós és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi, aprovat
definitivament en data 29/06/2006, i es publica al DOGC en data 21/11/2006.
La finca coneguda com “El Parc escultòric de les Terreres d’en Macià” es troba
qualificada com a clau PF. Àrees de protecció forestal. Aquesta clau urbanística no
reconeix la singularitat de les construccions existents a la finca.
La finca va ser comprada pel singular escultor ceramista Antoni Macià (Vic 1918 - Pals
2007), conegut amb el sobrenom de “La Calla”. En aquesta finca, Macià hi construeix i
modela els seus somnis que prenen forma en pedra, ciment, fang i guix i crea escultures
de ceràmica per vendre als visitants (sobretot estrafolaris testos i altres creacions no
tant comercials).
L’obra de Macià reflecteix la vitalitat, la modernitat i el ritme explosiu present en la
immensa diversitat de formes que adquireixen les seves creacions. Obres que se’ns
presenten com una producció mestissa, que mesclen la ceràmica amb l’escultura i
l’arquitectura més futuristes en la qual destaca l’indiscutible predomini del color blanc.
Joan Sunyol en diu: Es dedica als seus somnis de pedra i de ciment, de guix i de maons,
en una concepció personalíssima de les estructures, que projecta i executa amb una
fantàstica diversitat de formes, on la solidesa de l’arquitectura suporta el ritme i l’èxtasi
de l’escultura. [...] Escampa per la plana empordanesa el ramat dels seus somnis i de

1

Bibliografia:
- SADURNÍ VIÑAS, Toni. Diccionari d'artistes vigatans : (1750-1950). Publicacions Colꞏlegi de Sant
Miquel dels Sants: Diac, 2008.
- Web: www.spacesarchives.org. Fitxa: Antoni Macià Cassany, Zoo Empordà. (Consultat: 18/04/2018).
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les seves visions, convertits en estructures i habitacles, i, de tant en tant, una figura del
més bell classicisme mediterrani.
Mica en mica, Macià comença a afegir animals domèstics i exòtics al lloc, creant petits
tancats i, després, els construeix casetes de formes orgàniques i dissenyades per ell.
Juntament amb la seva dona continuen realitzant petites figures per vendre. Tot i que
Macià sembla més focalitzat en incrementar el nombre d’animals en el seu Zoo, la seva
obra arquitectònica, de fet, té més interès.
Durant els anys 90, les noves normatives de nuclis zoològics, més restrictives, van
causar el seu tancament. Actualment es troba en estat de ruïna, amb molt poques
estructures visibles des del carrer, moltes d’aquestes cobertes de vegetació i en estat
de ruïna.
En relació a la cronologia urbanística, en data 24 de maig de 1995, el Ple Municipal de
l’Ajuntament de Regencós va atorgar la llicència municipal per exercir l’activitat dedicada
a fer i vendre escultures, pintures i objectes de regal a Antonio Macià i Rovira. També
es va atorgar la llicència per exercir l’activitat dedicada a “curiositats” bé naturals o
artificials en parcs, castells, etc. En la mateixa data de 24 de maig de 1995, s’atorga
llicència municipal d’obres per a la construcció de lavabo i reformes a edificis existents.
Actualment, la qualificació de la finca en clau PF. Àrees de protecció forestal, només
admet l’ús forestal i impossibilita la recuperació del seu ús original així com de les
construccions que va realitzar l’artista.

1.3. Àmbit de la modificació puntual
Els terrenys afectats per la Modificació Puntual es corresponen amb els inclosos en la
delimitació gràfica de la clau PF. Àrees de protecció forestal. Es distribueixen a l’àmbit
central i sud del terme municipal. El total de la superfície afectada és de 1.275.166,86m2
que equivalen a un total de 127,52 hectàrees.
L’estat actual de l’espai singular de les “Terreres d’en Macià”, inclòs dins la clau PF.
Àrees de protecció forestal, queda reflectit en l’apartat de reportatge fotogràfic, al capítol
4 d’aquest document.

1.4. Objecte
La present modificació té per finalitat adaptar la regulació normativa de la clau PF. Àrees
de protecció forestal del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós, per tal que
sigui possible la preservació i recuperació de conjunts arquitectònics singulars, com el
“Parc escultòric de les Terreres d’en Macià”, de valors artístics i iconogràfics
representatius.
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1.5. Marc legal
La modificació se subjecta a les següents disposicions legals:
- Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost (TRLU).
- Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU), aprovat per Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 29 de juny de 2006, i
publicada la normativa urbanística en el DOGC de data 21 de novembre de 2006.
- Pla Director Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat per Acord del
Govern de la Generalitat en data 14.09.2010 (DOGC núm. 5735/15.10.10), en allò
que afecti al municipi de Regencós.
Les referències a la legislació urbanística vigent remeten a l’ordenament urbanístic
vigent a Catalunya, d’acord amb les Lleis aprovades pel Parlament, als reglaments i
disposicions que les desenvolupen i a la legislació urbanística de l’Estat en allò que no
modifiqui ni vulneri la competència exclusiva en matèria d’ordenació del territori,
urbanisme i medi ambient que té Catalunya i la jurisprudència dels tribunals.

1.6. Justificació de la modificació puntual. Oportunitat i conveniència en relació
als interessos públics i privats concurrents (art. 97 del TRLU).
La present modificació puntual, a través de la modificació de l’articulat normatiu, permet
conservar els valors artístics, arquitectònics i iconogràfics d’àmbits que es troben
qualificats en clau PF. Protecció Forestal.
L’exemple més representatiu en són “Les Terreres d’en Macià”, finca amb valors artístics
ja que és l’emplaçament de les obres llegat de l’artista escultor i ceramista Antoni Macià.
També respon a valors iconogràfics per haver sigut durant molts anys un lloc d’esbarjo
i pícnic en convivència amb les obres de l’artista i espècies animals variades que
convertien la finca en també un nucli zoològic.
Així doncs, la present modificació té per finalitat adaptar la normativa urbanística del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós, a la realitat física permetent la
preservació i recuperació de l’espai singular i les construccions de la finca “Parc
escultòric de les Terreres d’en Macià”.
Es donen, en definitiva, en aquest moment, les circumstàncies suficients i els requisits
exigibles per l’art. 97.1 i 2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per fer una valoració
positiva que permeti tramitar i aprovar la present proposta.
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1.7. Justificació legal del procediment
La present modificació, pel contingut i abast de regulació que proposa no altera
l’estructura general i orgànica del territori i, per tant, no s’inclou en els supòsits definits als
articles 95 del TRLU i 116 del RLU, que es refereixen a les circumstàncies necessàries
per a la revisió del planejament.
El tràmit a realitzar és una modificació del planejament general, amb unes determinacions
concretes i limitades d’alguns dels documents que conformen el planejament vigent.

1.8. Justificació de l’adequació al planejament territorial
En base al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el sòl objecte de la
modificació està qualificat com a Sistema d’espais oberts i en les categories de Sòl de
protecció preventiva (al centre del terme municipal) i sòl de protecció especial (al sud del
terme municipal).
Segons el PTPCG, el Sòl de protecció especial és el més adequat per integrar una xarxa
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el
conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. Així, aquest
sòl ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de ser
classificat com a no urbanitzable pels plans d’ordenació urbanística municipal. Tot i això,
el Pla també estableix en l’article 2.7.1 de la Normativa que es pot ocupar aquests sòls
en els casos que excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna
peça en sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai
obert mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del
procés de gestió urbanística corresponent.
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L’article 2.7.3 estableix que en el sòl de protecció especial, només es poden autoritzar els
següents edificacions de nova planta o ampliació de les existents:
a) Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació dels valors objecte de
protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels objectius de preservació que
estableix el Pla, la qual cosa comporta el compliment de les especificacions que
s’assenyalen a l’apartat 7 del present article. Aquestes edificacions corresponen al tipus
A de l’article 2.5.
b) Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles d’acord amb el que estableix
l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2005), quan es
compleixin les condicions i exigències que assenyalen els apartats 5, 6, 7 i 8 del present
article per tal de garantir que no afectaran els valors que motiven la protecció especial
d’aquest sòl. Aquestes edificacions o instalꞏlacions corresponen als tipus B i C de l’article
2.5.
L’àmbit central del terme municipal, té una classificació de sòl de protecció preventiva
(articles 2.10 i 2.11 del PTPCG), més apta per a la seva qualificació com a sòls urbans.
la possibilitat que, més enllà de les estratègies establertes per a cada nucli, es puguin
admetre, en casos justificats, implantacions d’activitats o instalꞏlacions de valor estratègic
general i d’especial interès per al territori, a través del procediment que el Pla determina
en l’article 1.14 per a garantir una avaluació suficient dels pros i contres de la iniciativa.
Pel que fa referència a l’estratègia de creixement moderat que el PTPCG prescriu pel
nucli de Regencós i en base al que estableix l’article 3.7.9.f, el creixement no ha d’afectar
negativament la solució de necessitats o oportunitats de millora de l’àrea urbana. En el
nostre cas, es proposa un reconeixement de construccions existents en tota l’extensió del
terme municipal, amb la condició que justifiquin la seva vàlua com a conjunt arquitectònic
singular.

1.9. Justificació de l’observança del desenvolupament sostenible de la
modificació (articles 3 i 9 del TRLU).
Respecte la justificació de l’observança del desenvolupament urbanístic sostenible i de
les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles
3 i 9, cal esmentar que la modificació que es tramita és coherent amb el concepte de
desenvolupament sostenible contingut en l’article 3 i de forma particular amb el punt 1
“preservació dels valors paisatgístics, històrics i culturals”.

1.10. Determinacions, contingut i tramitació.
Determinacions:
D’acord amb l’art. 118.1 del RLU, les modificacions dels planejaments urbanístics han de
contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d’entre les pròpies de la
figura de planejament modificat i, com a mínim, les especificades en el mateix apartat.
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L’apartat quart del mateix article estableix que les modificacions han d’estar integrades
per la documentació adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificació.
En aquest sentit cal dir el següent:
- D’acord amb els antecedents exposats, la modificació no resta subjecta al tràmit
d’avaluació ambiental (art. 115 RLU) i, per tant, no incorpora l’informe de sostenibilitat
ambiental ni tampoc la declaració de no subjecció al citat tràmit.
- La modificació proposada no significa cap alteració substancial del POUM ni
representa cap canvi en l’avaluació econòmica financera de les actuacions a
desenvolupar.
- La modificació no està subjecta a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada (art. 59.3
del TRLU), ni per la seva entitat, contingut i abast tampoc es considera necessari
solꞏlicitar informe d’exempció a la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.
- La present modificació no comporta un increment del sostre edificable, per la qual cosa
no és d’aplicació l’article 99 del TRLU.
- La present modificació no té per objecte una actuació aïllada de dotació, essent, a més,
innecessària la delimitació d’un polígon d’actuació urbanística; per la qual cosa no es
preveuen reserves per a sistemes urbanístics de zones verdes, espais lliures i
equipaments (art. 100.4.b i DA 2ª.4 del TRLU).
- La memòria social no és preceptiva atès que la modificació no altera els objectius
d’habitatge protegit del POUM vigent.
- En quant a la justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupament urbanístic
sostenible (arts. 3 i 9 TRLU), s’ha de dir que l’abast de la present modificació es troba
justificat en l’apartat 7 d’aquesta Memòria.
Tramitació:
Segons l’art. 96 del TRLU i 117 del RLU, qualsevol canvi en les determinacions del PGOU,
sempre que no comportin la seva revisió, se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la seva formació, amb les exempcions que es preveuen a l’apartat tercer de l’art.
117 del RLU, i d’acord amb l’art. 95.5 del TRLU i els art. 116 i 117.1 del RLU, la present
modificació del POUM no suposa la seva revisió.
Atès que l’aprovació inicial de la present modificació comporta un canvi de règim
urbanístic, s’ha d’acordar la suspensió de llicències en l’àmbit afectat per la modificació.
No caldrà atorgar audiència als ajuntaments limítrofs atès que el contingut de la
modificació és exclusivament de canvi de redacció normativa amb jurisdicció dins del
propi territori municipal de Regencós, sense afectar-ne als municipis confrontants.

1.11. Document comprensiu (art 8.5.a del TRLU).
L'article 8.5.a) del TRLU, determina que el document comprensiu ha d’incloure un plànol
de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
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procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i
tramitacions que se suspenen.
L’article 73 del TRLU, estableix la facultat que tenen els òrgans competents per a
l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic, d’acordar, amb la finalitat
d’estudiar-ne la formació o la reforma, suspendre l’atorgament de llicències de
parcelꞏlació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instalꞏlació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Aquesta modificació puntual del POUM aporta una sèrie de determinacions que
modifiquen el règim urbanístic dels sòls inclosos dins del seu àmbit, la qual cosa implica,
segons els articles 73.2 i 74 del TRLU, que l’administració competent n’acordi la
suspensió de llicències i la durada de la suspensió, en els següents termes:
1. Delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió del llicències:
La suspensió de llicències abasta l’àmbit objecte de la present modificació puntual, i
es correspon amb els àmbits qualificats en clau PF. Protecció Forestal.
2. Concreció del termini de suspensió:
La suspensió de llicències entrarà en vigor amb l’aprovació inicial de la modificació
puntual del POUM.
La durada de la suspensió de llicències finalitzarà amb l’entrada en vigor, si és el cas,
de la modificació puntual, o per haver transcorregut un màxim de 2 anys des de la data
d’adopció de l’acord de suspensió.
3. Abast de les llicències i tramitacions que se suspenen:
Se suspèn l’atorgament de llicències d’edificació, reforma o rehabilitació i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte les
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat. Aquest termini serà d’un any, comptat des de la publicació de
l’acord d’aprovació inicial i de suspensió.

1.12. Equip redactor
L’equip que ha participat en la redacció d’aquesta modificació puntual està format per:
Josep Maria Fortià i Rius, doctor arquitecte
Adela Geli i Anticó, arquitecta
Xavier Raya i Ortiz, estudiant d’arquitectura
Regencós, juny 2018.

Josep Maria Fortià Rius
Arquitecte colꞏlegiat 16336/8
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2.

NORMATIVA
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ARTICLE 1. NATURALESA I OBJECTE
Aquest document té la consideració de Text Refós de la Modificació puntual número 7 del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós per a l’adequació de la regulació
normativa de la clau PF. Àrees de protecció forestal.
La modificació puntual del POUM afecta tot el sòl del terme municipal de Regencós
qualificat amb la clau PF. Àrees de protecció forestal i que gràficament queda definit al
plànol de suspensió de llicències d’aquesta modificació puntual.

ARTICLE 2. DOCUMENTACIÓ
El present document està format pels següents apartats:
- MEMÒRIA
- NORMATIVA URBANÍSTICA
- PLÀNOLS

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L’ARTICULAT DE L’ARTICLE 105.
ÀREES DE PROTECCIÓ FORESTAL EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL POUM
DE REGENCÓS
Les modificacions introduïdes a la normativa general del Text Refós del Pla d’Ordenació
Urbanística de Regencós es senyalen en color blau.

Article 105 - Àrees de protecció forestal
1. D’acord amb l’art. 2 de la Llei 6/1998, forestal de Catalunya, aquest Pla qualifica
com a sòl forestal els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustines, de matolls
i d’herbes. Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la
protecció d’aquests, i els erms que per llurs característiques siguin adequats per a la
forestació o reforestació.
El Pla no inclou aquests sòls dins del procés d’urbanització, tant per les condicions
topogràfiques inadequades i per estar al marge del model urbanístic del Pla, com
també per donar compliment als criteris de l’apartat b, de l’article 117 del TR.
2. Queda prohibit tot tipus de subdivisió de la parcelꞏlació actual. Únicament es
permeten subdivisions de parcelꞏles si les parcelꞏles resultants no tenen unes
superfícies inferiors a la unitat mínima forestal que determina el Decret 35/1990 de 23
de gener sobre Unitats Mínimes Forestals.
3. Les àrees qualificades de protecció forestal no podran destinar-se a usos o activitats
que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria. Amb caràcter general, es
prohibeix tot tipus d’edificacions i instalꞏlacions, excepte les vinculades a la protecció
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o explotació forestal, segons la legislació sectorial aplicable i el Pla Especial Urbanístic
de Protecció que s’aprovi. Transitòriament, la seva regulació es concreta en les
següents determinacions:
a) Per les noves construccions s’aplicarà el que disposa l’article 22.5 de la Llei 6/1988
en tant que l’edificació s’haurà de fer en una parcelꞏla coincident com a mínim amb la
unitat mínima de producció forestal (UMF) que s’estableix en 250.000 m2, d’acord amb
el Decret 35/1990. Així mateix s’haurà d’acreditar que no es produeixi un impacte
ecològic en la construcció ni en les obres d’infraestructura complementària.
b) En qualsevol cas, la situació de l’edificació se subjectarà a les condicions
específiques de límit que determini l’Ajuntament.
c) L’edificació tindrà la superfície mínima imprescindible, que en cap cas superarà els
150 m2 i l’alçada màxima permesa serà de 3,5 m corresponent a una planta.
d) Serà facultat discrecional de l’administració l’atorgament de l’autorització, valorant
en cada solꞏlicitud les circumstàncies que hi concorrin.
En casos de conjunts arquitectònics singulars i en sòls de protecció preventiva, es
reconeixeran les construccions existents i s’admetran noves construccions quan
estiguin directament i justificadament associades a l’ús de les existents. El sostre total
de l’ampliació, no superarà el màxim de 200m2 construïts. Les noves edificacions
hauran de mantenir una distància mínima de 12 metres a límit de finca i de 12 metres
a eix de camins. No superaran l’alçada corresponent a planta baixa i planta pis, amb
un límit màxim de 7 metres des de l’arrencada de la coberta respecte a la cota natural
del terreny.
En el cas de conjunts arquitectònics singulars en sòl de protecció especial (segons el
PTPCG), només s’admetrà l’ampliació de l’edificació en 100m2 construïts i en planta
baixa, amb un límit de 4 metres des de l’arrencada de la coberta respecte a la cota
natural del terreny.
4. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten
els interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, forestal de
Catalunya. En finques superiors a 25 ha els aprofitaments forestals s’han de portar a
terme necessàriament en el marc d’un Pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat.
Tots els aprofitaments, inclosos aquells que comptin amb un PTGMF s’hauran de
redactar d’acord amb els següents criteris:
a) La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.
b) Les restes dels aprofitaments forestals s’hauran de triturar o enretirar, per evitar
l’acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d’incendi forestal.
5. L’Ajuntament podrà redactar un Pla Especial per a la regulació específica de la
gestió i ús del sòl forestal, amb l’objectiu de garantir el manteniment de la massa
boscosa en les millors condicions ecològiques i la seva explotació de forma sostenible.

13

Ajuntament de Regencós. Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Regencós

6. El bosc de sureda serà considerat d’estricta protecció. Únicament podrà explotar-se
per als usos tradicionals de producció surera, segons el que estableix l’Ordre d’11 de
maig de 1988 del DARP de regulació de l’obtenció del suro i del pelegrí i de la millora
de les sureres; prohibint-se la substitució per altres espècies.
7. No es permetrà l’obertura d’altres vies que les exclusivament necessàries per
l’aprofitament dels productes forestals, ja siguin camins rurals o pistes forestals,
existents o previstes en aquest POUM o en el Pla Especial Urbanístic que el
desenvolupi. En cas de ser necessari realitzar una nova pista o camí forestal pels
treballs d’explotació, se solꞏlicitarà l’oportuna autorització i/o informe al departament
de Medi Ambient. Els camins rurals es mantindran en l’actual traçat, no podent-se
edificar a una distància inferior a 10 m. del seu eix.
8. Per l’obertura i formació de tallafocs, s’estarà a les disposicions vigents sobre la
matèria, i per la concessió de la corresponent llicència, serà necessari comptar amb
l’informe favorable del Departament de Medi Ambient.
9. Les condicions d’ús i d’edificació seran les següents:
a) ús forestal, s’admet a tota l’àrea amb les limitacions següents: els terrenys no es
podran destinar a usos que impliquin una transformació del seu destí, de la seva
naturalesa forestal o que lesionin el valor específic de la vegetació arbòria existent.
b) només s’admet l’habitatge en les edificacions catalogades en el Catàleg
d’Edificacions en Sòl No Urbanitzable.
c) en el cas de conjunts arquitectònics singulars, s’admeten els usos d’habitatge
vinculat al manteniment del propi conjunt, restauració, lúdic-recreatiu i activitats
d’interès públic i social (cultural, educació en el lleure i esbarjo).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal serà d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques
del POUM de Regencós.
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3. PLÀNOLS
Plànol de suspensió de llicències
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4. ANNEX. Reportatge fotogràfic de “Les Terreres d’en Macià”
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Planta de la finca amb les edificacions existents referenciades amb codi.
A continuació, es mostraran els edificis de valor arquitectònic d’interès:

P1. Pavelló escultòric de superfície
construïda aproximada de 17,50 m2 i situat
a uns 20m de l’accés de la finca.

P2. Pavelló escultòric de superfície
construïda aprox. de 7,00 m2 i situat al
centre de la finca.
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P3. Pavelló escultòric de superfície
construïda aproximada 85,00 m2 i situat al
centre de la finca, proper al P2.

P4. Pavelló escultòric de superfície
construïda aprox. de 3,14 m2 i situat al
centre de la finca. Disposa d’instalꞏlació
elèctrica.

P5. Pavelló escultòric principal i ampliació P6. Pavelló escultòric de superfície construïda
a mig construir, de superfície construïda aprox. de 48 m2 i situat al nord de la finca, en
aprox. de 100 m2 i situat contigu a la bassa terme municipal de Pals.
de l’entrada.

P7. Pavelló escultòric de superfície P8. Pavelló a mig construir, de superfície
construïda aprox. de 10,20 m2 i situat al aproximada de 20,90 m2 i situat al nord de la
nord de la finca, en terme municipal de finca.
Pals. Disposa de tancaments.
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E1. : Escultura d’ocupació aproximada
10,90m2 situada a uns 35m de l’entrada.
És l’origen de la imatge del logotip de Zoo
Empordà.

E2.
Escultura
d’ocupació
aproximada
37,60m2 Consta d’una figura d’uns 3m
d’alçada i una circumferència amb fragments
de pedra.

E3. Escultura d’ocupació aproximada
2,50m2, situada al nord est de la finca.
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