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1. Antecedents. 

 

La memòria social s’inscriu dins el procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal (en endavant POUM) per tal de donar resposta a les necessitats del municipi 

de dotar d’habitatges i equipaments públics. 

 

Per tal de conèixer la resposta a les necessitats dotacionals del municipi es planteja un 

anàlisi demogràfic i socioeconòmic del marc de referència municipal que ens posarà 

llum sobre les possibles mancances a cobrir amb la figura que estem redactant. 

 

Segons l’Art.69.3 del Decret 305/2006 del RLU:  

“ La memòria social del pla d’ordenació urbanística municipal és el document 

d’avaluació i justificació de les determinacions del pla relatives a les necessitats socials 

d’accés a l’habitatge, i ha de fer referència als següents aspectes:  

a) Necessitats quantitatives i de localització de sòl residencial i habitatge, en relació 

amb el medi ambient urbà en què s’insereixen, amb estimació de les necessitats 

d’habitatge social d’acord amb les característiques socioeconòmiqes de la població. 

b) Anàlisi de les possibles localitzacions alternatives de les reserves per a la 

construcció d’habitatges de protecció pública, atenent els objectius d’evitar la 

concentració excessiva d’habitatges d’aquest tipus i d’afavorir la cohesió social, 

impedint la segregació espacial dels ciutadans per raó de llur nivell de renda, i les 

possibilitats de la rehabilitació d’edificacions per destinar-les a aquests tipus 

d’habitatges. 

c) Quantificació de les reserves mínimes obligatòries d’acord amb l’article 66.3 d’aquest 

Reglament, i quantificació de la totalitat de les reserves previstes per a la construcció 

d’habitatges de protecció pública i de les modalitats corresponents, així com del sostre 

corresponent al sòl urbà qualificat amb aquesta destinació. 

d) Mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl per a la construcció d’habitatge 

protegit promogut a iniciativa pública. 
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e) Previsió de les necessitats d’habitatges dotacionals públics, si s’escau, amb indicació 

dels col·lectius als quals s’adrecen, als efectes d’establir les qualificacions i reserves 

adequades.  

f) Previsions temporals per a l’inici i l’acabament de la construcció dels habitatges 

protegits i dels sistemes urbanístics d’habitatge dotacionals públic. 

g) Necessitats de reallotjament i mesures a adoptar per a garantir-ne el dret. 

h) Anàlisi de les necessitats d’equipaments comunitaris d’acord amb les previsions de 

nous habitatges i de l’adequació de l’emplaçament i dels usos previstos per a aquests 

equipaments.” 
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2. Metodologia. 

 

Per redactar la present Memòria Social s’ha seguit la Guia redactada per la Delegació 

Catalana del Col·legi de Geògrafs el passat Març de 2009, fruit d’un grup de treball 

d’experts en la seva redacció, al efecte d’estandarditzar-ne el contingut. 

 

També s’ha tingut en comte el document publicat per la Direcció General de Promoció 

d’Habitatges del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Altrament com es disposa a la bibliografia, s’han consultat font estadístiques d’abast 

autonòmic, estatal i municipal per tal de realitzar la diagnosi correctament. 
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3. Marc Normatiu 

 

D’ençà l’entrada de l’etapa democràtica les cartes magnes dels estats i les autonomies 

han promulgat amb especial interès la necessitat de disposar per part de les persones 

d’un habitatge digne i adequat.  

 

Tant és així que es seguit de legislació sectorial que s’ha derivat de les cartes magnes 

han perseguit el mateix objectiu amb la relació següent: 

 

-  Constitució Espanyola de 1978 ( Art. 47 ) 

- Estatut d’Autonomia de Catalunya ( Art. 26 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol) 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH). 

- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme, (LU). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme, (RLU). 

- Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges 

destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei 

d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament.  

- Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla del dret a l'habitatge 2004- 

2007, prorrogat pel Decret 262/2008, de 23 de desembre, i modificat pel Decret 

50/2009, de 24 de març. 

- Decret 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l’habitatge concertat i l’habitatge 

de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria de l’habitatge, 

modificat pel Decret 124/2009, de 28 de juliol. 

- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (Llei Omnibus) 
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4. Definicions 

 

En base a l’Art. 3 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge definim els següents 

conceptes: 

 

a) Habitatge: tota edificació fixa destinada a residir-hi persones físiques o emprada amb 

aquest fi, inclosos els espais i serveis comuns del immoble en què està situat i els 

annexos que hi són vinculats, si té acreditat el compliment de les condicions funció 

social d’aportar a les persones que hi resideixen l’espai, les instal·lacions i els mitjans 

materials necessaris per a satisfer llurs necessitats personals ordinàries d’habitació. 

b) Habitatge principal: l’habitatge que consta com a domicili en el padró municipal. 

c) Habitatge secundari o de segona residència: l’habitatge emprat de manera 

intermitent o en estades temporals. 

d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa 

justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades 

el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, 

l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el 

fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució. 

e) Habitatge sobreocupat: l’habitatge en què s’allotgen un nombre excessiu de 

persones, en consideració als serveis de l’habitatge i als estàndards de superfície per 

persona fixats a Catalunya com a condicions d’habitabilitat. Se n’exceptuen les unitats 

de convivència vinculades per llaços de parentiu , si l’excés d’ocupació no comporta 

incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera 

problemes greus de convivència amb l’entorn.  

f) Infrahabitatge: el immoble que, tot i que no té cèdula d’habitabilitat ni compleix les 

condicions per a obtenir-la, es destina a habitatge.  

i) Habitatge d’inserció: l’habitatge gestionat per administracions públiques o per entitats 

sense afany de lucre que, en règim de lloguer o sota altres formes d’ocupació, es 

destina a atendre persones que requereixen una atenció especial. 

j) Habitatge dotacional públic: l’habitatge destinat a satisfer les necessitats temporals de 

persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència 
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residencial, com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de la violència de 

gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades que hagin perdut el dret 

a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de reallotjament per operacions 

públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del planejament 

urbanístic o els sense llar. La superfície d’aquests habitatges és determinada per les 

necessitats que s’han de satisfer. Poden ésser considerats habitatges dotacionals 

públics els destinats a estades de curta durada de persones amb necessitat 

d’acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i disseny que 

en permetia l’ús compartit per persones sense llaços familiars.  

 

k) Masoveria urbana: el contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge  en 

cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els cessionaris n’assumeixin les 

obres de rehabilitació i manteniment. 

l) Habitatge amb activitats econòmiques: l’habitatge que no és domicili habitual i 

permanent i que s’utilitza per a l’obtenció de rendiments d’activitats econòmiques 

regulades per la normativa sectorial aplicable. 

m) Sense llar: la persona o la unitat de convivència amb mancança manifesta d’un 

habitatge digne i adequat, ja que no disposa d’un domicili, viu al carrer o viu en un 

espai no apte com a habitatge, d’acord amb el que estableix aquesta llei, i pateix 

l’exclusió social efectiva a causa de barreres socials o de dificultats personals per a 

viure de manera autònoma. També tenen la condició de sense llar les persones que 

han estat objecte d’un procés de desnonament motivat per la impossibilitat acreditada 

de satisfer el lloguer. 

n) Cohesió social, des de la perspectiva de l’habitatge: el conjunt de condicions 

constructives i d’atribució dels habitatges que permeten la diversitat social sobre el 

territori, mitjançant l’existència d’un parc d’habitatges a preu assequible suficient per a 

tots els segments de població i la fixació de criteris d’adjudicació d’habitatges protegits 

que evitin la segregació espacial. La cohesió social comporta la barreja de l’ús 

residencial amb altres usos urbanístics i la barreja dels habitatges amb protecció oficial 

amb els altres habitatges, tant en els nous desenvolupaments urbanístics com en els 

processos de renovació urbana. Si l’habitatge és en un nucli de població, és també 

condició de cohesió social que tingui un entorn urbanitzat, accessible per a tothom, 

independentment de la diversitat de capacitats funcionals, i equipat, en els termes i 
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amb les condicions que estableixen la legislació i la planificació territorials i 

urbanístiques. Aquest entorn ha de fer possible la mobilitat, les relacions socials i 

laborals i l’accés als serveis bàsics per a garantir l’efectivitat dels drets i deures 

constitucionals i estatutaris. 

o) Sostenibilitat: el conjunt de condicions  que faciliten l’ús eficient de materials en 

l’edificació: l’estalvi; l’ús eficient de les energies i els recursos; la minimització i la gestió 

dels residus domèstics i de les emissions, i, en general, totes les mesures orientades a 

l’ecoeficiència dels habitatges, els edificis d’habitatges, les estances i els espais 

comuns que els integren i les seves instal·lacions. 
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5. Planejament Territorial de rang superior 

 

5.1. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

Va ser aprovat definitivament el 14 de Setembre de 2010 (DOGC num. 5735 de 15  

d’Octubre de 2010) i hi inclou un anàlisi profund de la realitat territorial de les 

comarques gironines alhora que precisa, per cadascuna de les comarques, l’estratègia 

a seguir a nivell urbanístic. 

En aquest sentit fixant-nos en la comarca de la Selva ens indica que es troba sotmesa 

a una triple pressió: al Nord respecte l’àrea urbana de Girona, a llevant el dinàmic 

sistema Blanes-Lloret i al Centre en relació a la Regió Metropolitana. Indica també que, 

degut a aquestes pressions i la forta dinàmica podrien arribar a demandar-se fins a 

26.000 nous habitatges principals en l’horitzó del 2026. 

Dins l’àmbit selvatà, el municipi d’Amer resta inclòs dins el sistema Anglès-Amer 

resseguint el riu Brugent.  

 
Figura 1. Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines – Àmbit del sistema Ter-

Brugent. Font: Generalitat de Catalunya – Departament de Territori 
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Es tracta d’un sistema caracteritzat per la seva orografia i topografia i també per la 

presència d’un sector industrial molt potent i amb un pes molt important en la economia 

(45% en el 2001). 

 

També es caracteritza per tenir una taxa d’autoconteció de la població resident 

(LTL/POR) molt elevat, exactament de 0,85 respecte 1. 

 

 
Figura 2. Característiques socioeconòmiques i estratègies de creixement – PTPCCGG. 

Font: Generalitat de Catalunya – Departament de Territori 

 

Específicament per al municipi d’Amer, el PTPCCGG, fixa una estratègia de creixement 

moderat . 

5.2. Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge 

Deriva de l’Art.12.1 de la Llei del dret a l’habitatge i emana de la Llei de Política 

Territorial. En aquest moment es troba aprovat (DOGC 5611 – 20/04/2010) en fase 

d’exposició pública. Recull també els objectius establerts en el Pacte Nacional per 

l’Habitatge 2007-2016. 

Parla d’un objectiu d’assolir que el 15% del parc d’habitatges existent estigui dedicat a 

habitatge protegit en l’horitzó dels propers 20 anys en els municipis de més de 5.000 

habitants o capitals de comarca. 
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Figura 3. % de Parc social que falta el 2007 respecte el 15% d’objectiu – Font: PTSH 

 

En el 2007, però, com podem comprovar en la figura anterior, les comarques gironines 

es troben lluny de l’objectiu marcat. 

 

 
Figura 4. Municipis amb reserves d’habitatge protegit – Font: PTSH 

 

Cal, per això, com indica el PTSH, potenciar les cessions de sòl per habitatge protegit 

amb el desenvolupament del planejament general i derivat. 
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6. Antecedents de planejament 

 

6.1. Planejament general 

 

L’ordenació urbanística del municipi d’Amer es regeix per unes Normes Subsidiàries de 

Planejament. Aquestes normes culminaven un llarg procés de planejament iniciat als 

anys 60 amb els treballs de redacció d’un Pla General d’Ordenació, que no va ser 

aprovat. Posteriorment, a finals de 1977, es va tramitar un Projecte de Delimitació de 

sol urbà i unes Normes Complementaries i Subsidiàries de Planejament, aturant-se el 

procediment en la fase d’aprovació inicial. Finalment, I'any 1980 es varen iniciar els 

treballs de redacció de les actuals NN. SS. 

Prèviament a l’aprovació definitiva de les NN.SS., el 9 d’octubre de 1975, s’havia 

aprovat el Pla Parcial "Solivent" que va possibilitar la realització de la urbanització 

coneguda com a “Grup Solivent”. 

De la memòria de les dites NN. SS. es poden destacar els següents aspectes: 

 

a) Objectius i criteris d’ordenació. 
Els objectius generals es concretaven en dos punts bàsics: d’una banda la 
voluntat de dissenyar una ordenació basada en l’estructura dels sistemes 
generals, prescindint de “l’urbanisme de taques”; i de l’altre, l’interès en fer una 
proposta viable i realista, posant atenció en els problemes de gestió d’acord 
amb les possibilitats reals dels municipi. 
 
Pel que feia al nucli urbà: 
 

-  Conservar la imatge equilibrada del poble com a nucli rural, industrial i 
de serveis per el territori. 

-  Potenciar i defensar la part vella, considerant-la important patrimoni 
cultural. 

- Ordenar el creixement urbà cap al Nord i el sector del Brugent. 
- Dissenyar un sistema de gestió àgil que permetés resoldre els dèficits 

d’equipaments d’una part del sòl urbà. 
 
Pel que feia a la resta del territori i a la seva estructura general: 
 

- Conservar per a l’ús agrícola i forestal els sòls més aptes. 
- Defensar les característiques paisatgístiques de les cotes altes i 

carenes de les muntanyes que formen la vall del Brugent i el Ter. 
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- Permetre la implantació de construccions lligades als usos agrícoles, 
ramaders i forestals. 

- Permetre la construcció de vivendes aïllades en determinats sectors i 
amb Normativa especifica. 

- Preveure reserves de sòl per a possibles millores de la carretera 
Girona-Olot així com per una futura variant en el nucli d’Amer. 

- Preveure un Pla Especial d'acondicionament i millora del camí vell del 
marge esquerra del Ter. 

 

b) Descripció de la ordenació. 

Els redactors de les Normes assenyalaven que " La major dificultat per traduir 
els objectius i criteris exposats en una proposta concreta deriva del procés 
anàrquic d’urbanització que s’ha seguit en els darrers anys, el que fa que ara 
no ens enfrontem amb terrenys en els que s’ha de dirigir el creixement del 
casc, amb una situació verge, si no que aquests sectors es troben més o 
menys urbanitzats, parcel·lats, construïts, el que fa que l’ordenació no es pugui 
projectar "ex novo" i s’hagi d’anar adaptant a la situació. Interessa, a nivell 
d’implantació, recuperar l’esquema històric de creixement, recolzant-lo en l’eix 
de la carretera i disminuint la importància de l’eix representat pel carrer Notari 
Sánchez. Per aconseguir-ho s’ha previst la realització d’un nou vial que 
anomenen del Brugent -que delimita clarament el creixement en aquesta 
direcció ofereix noves possibilitats d’accessibilitat i anul·la en certa manera, 
amb el seu disseny potent, el desordre de l’interior, on davant de la situació 
existent s’ha optat per fer coincidir els traçats dels carrers amb la trama dels 
camins i recs, per oferir accessibilitat a una parcel·lació que s’hi recolza". 

 

c) Classificació del sòl. 

Les NN. SS., en el seva redacció inicial, classificaven com a sol urbà aquells 
terrenys que, al seu entendre, complien amb les condicions fixades a la 
legislació urbanística. Concretament es tracta del nucli antic d’Amer i el seu 
eixample del Brugent i de l’Avinguda del Far, el sector del Firal, sector escoles 
i antiga estació del carrilet, els sectors de Solivent, Bellindret i Bellvespre i, 
finalment, el sector de la Colònia Hidroelèctrica i terrenys adjacents. 
Pel que feia referència al s01 urbanitzable, es delimitaven dos àmbits, els 
sectors PP1 i PP2 del nucli d’Amer, situats per damunt i sota la carretera de 
Santa Coloma a Olot, en direcció a Les Planes. 
La resta del municipi tenia la consideració de sol no urbanitzable. 

 

Es realitza posteriorment una revisió de les normes l’any 1990 fent referència 

únicament al sòl industrial 

6.2. Modificacions puntuals i planejament derivat. 

Modificació puntual de la unitat d’actuació núm. 10 

La modificació comporta augmentar l’àmbit de la UA-10 en detriment del Sector PP1, 

modificant a l’hora la proposta d’ordenació de la dita UA-10 amb afectació del traçat 

viari i en la situació de la zona verda. 
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Modificació de Normes Subsidiàries del sector Solivent 

El grup d’habitatges Solivent es va construir entre els anys 1975 i 1977, consta de 71 

habitatges unifamiliars en filera i va ser promoguda pel Patronat Local de l’Habitatge. 

L’objecte de la modificació és el de permetre una ampliació del menjador de cada 

vivenda, situat a nivell de planta baixa, en una superfície màxima de 10 m2. 

 

Modificació de les Normes Subsidiàries a la Unitat d’Actuació 7 

L’objecte de la modificació es excloure totalment una finca amb una part situada dins la 

unitat d’actuació i l’altre dins sòl urbà. La finca disposa de tots els serveis urbans. 

 

Modificació de les Normes Subsidiàries al paratge Arbusset 

L’objecte de l’actuació és la de classificar sòl com a urbanitzable atès que ja existeixen 

unes industries implantades i convé completar les infraestructures mínimes existents, 

obtenir les cessions corresponents i atendre les futures demandes de creixement de les 

actuals empreses. 

 

Modificació de les Normes Subsidiàries en els art. 170 i 171 (Clau 17 – Industrial) 

Amb la qualificació de zona industrial només hi ha una illa en tot el sòl urbà d’Amer, en 

la que s’ubica un indústria capdavantera en el seu sector. L’objecte de la modificació es 

regular certs paràmetres d’acord amb les necessitats d’adequació de l’activitat a la 

normativa que regula el seu sector. Els nous paràmetres s’assemblen més als que les 

mateixes NN. SS. proposen pel sector adjacent (PP1). 

 

Text refós de la normativa de les Normes Subsidiàries de Juliol de 2005 

Aquest document incorpora en un text refós totes les modificacions introduïdes a les 

NN. SS. fins el moment i que són les que es relacionen precedint aquest apartat. 

No es realitzen canvis en la documentació gràfica. 

 

Modificació dels articles 145 i 146 de la clau 11 de les Normes Subsidiàries 

L’objecte de la modificació és la d’ampliar els usos de les plantes baixes en els edificis 

situats en sòl qualificat com a “Zona Front de la Carretera” (Clau 11). 

 

18



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona 

- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memoria Social 

 

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals. 

Modificació de les Normes Subsidiàries que afecta a diferents aspectes del sòl no 

urbanitzable 

La modificació afecta el contingut dels articles 38, 211, 214, 215 i 217 de les NN. SS. 

 

Modificació de Normes Subsidiàries pel canvi de modalitat del sistema d’actuació a la 

secció 5ª sòl urbanitzable sector 4 PP4 / Paratge l’Arbusset 

La modificació comporta el canvi de sistema d’actuació en el Sector Paratge de 

l’Arbusset (PP4), de cooperació a compensació bàsica. 

 

Pla Parcial d’ordenació del Subsector I  de la Zona industrial 

El sector PP3 es troba ubicat entre el Pont del Rierol (el Brugent) i el camí de la Font 

Picant, a ambdós costats de la carretera C-63 (abans C-152). 

Es defineixen quatre subsectors, dos a cada costat de carretera, tots ells destinats a 

usos industrials. 

Aquest Pla Parcial es correspon amb el primer subsector del PP3 i es situa al costat 

nord-est de la carretera. 

 

Modificació del Pla Parcial d’ordenació del Subsector 1 

La modificació es realitza per facilitar l’ampliació d’una nau industrial que ho ha de fer 

per qüestions de funcionalitat i d’acord amb la legislació que regula la seva activitat. 

Aquesta adequació del sòl comporta substituir un tram de vial paral·lel a la carretera C-

63 per un altre perpendicular a aquesta i connectat amb el vial de servei de la dita 

carretera. 

 

Pla Parcial d’ordenació del Subsector IV de la Zona Industrial 

EL Pla Parcial del Subsector engloba terrenys situats entre la carretera i el Brugent. 

 

Pla Parcial d’ordenació del Subsector 3 

En relació a la tramitació d’aquest Pla Parcial cal assenyalar: 

Inicialment i juntament amb el Pla Parcial es va adjuntar una modificació de l’Avanç del 

sector PP3 (any 1995). Aquesta modificació proposava reduir l’àmbit del Subsector 3 i 

crear un subsector nou: el Subsector 5. 
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La CTU en sessió de 28 de febrer de 1996 informa favorablement la divisió del sector 3 

(teòricament subsector 3) en dos subsectors (3 i 5); i acorda suspendre l’aprovació 

definitiva del subsector 3 fins que s’aporti un text refós que incorpori les determinacions 

que consten a l'informe de la Direcció General de Carreteres i la Junta de Sanejament. 

(N/R: 95000780.004). 

 

Modificació Pla Parcial urbanístic PP-3 Subsector 3. 

La modificació es realitza per a ajustar la secció del vial comú amb el subsector 4, 

ampliada de 12 a 18 metres per resolució presa per la Comissió d’Urbanisme, atès que 

les obres d’urbanització del subsector 4 es troben executades en gran part i l’augment 

de secció no es pot repartir entre els dos subsectors. 

 

Pla Parcial del paratge de l’Arbusset 

La modificació puntual que defineix el sector urbanitzable tenia per objecte classificar 

sòl com a urbanitzable atès que ja existien unes industries implantades i convenia 

completar les infraestructures mínimes existents, obtenir les cessions corresponents i 

atendre les futures demandes de creixement de les actuals empreses. 

 

Pla Especial de Reforma Interior del Monestir 

La finalitat del Pla es la de protegir les característiques arquitectòniques i espacials del 

recinte, en especial els edificis de titularitat privada doncs els que són de titularitat 

pública queden inclosos en el Projecte d’arranjament de l’entorn del Monestir d’Amer, 

redactat per la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. 

L’àmbit queda delimitat pels carrers Mn. Cinto Verdaguer, Rambla Monestir, carrer 

Narcís Junquera, carrer de l’Abad, carrer St. Benet i Jardins Pau Casals; és a dir, 

l’àmbit de l’antic monestir benedictí d’Amer, amb l’església de Santa Maria al mig, amb 

una superfície de 7.800 m2. 

 

Pla Especial Urbanístic i catàleg de masies i cases rurals 

El document es redacta en compliment de I'art. 50.2 de la Llei d’urbanisme de 

Catalunya, amb la finalitat d’identificar en un catàleg específic les masies i cases rurals 

susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, 
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històriques, paisatgístiques, mediambientals i socials que en determinen la preservació 

i la recuperació. 

 

Pla Especial Urbanístic per l’ampliació de la granja avícola ubicada a Lloret Salvatge. 

El Pla Especial té com a objecte regular l’ampliació de les construccions de la granja 

existent en la finca del Lloret Salvatge, per tal de permetre l’ampliació de l’activitat 

avícola que es desenvolupa. 

La granja es troba en sòl no urbanitzable i l’actuació regulada pel Pla especial supera 

els llindars establerts a l’article 211 de les NN. SS. d’Amer. 
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7. Anàlisi demogràfic i socioeconòmic del municipi 

 

7.1. Dades bàsiques 

Població (any 2014) 2.281 

Superfície (km2) 40,1 

Densitat de població 56’9 (hab. / km2) 

Comarca Selva 

 

7.2. Anàlisi Demogràfic 

Poblament 

El municipi d’Amer es caracteritza per tenir un poblament estructuralment concentrat a 

l’entorn del nucli urbà, amb alguns veïnats disseminats amb poca importància 

demogràfica degut a les disposicions de la orografia i a la pèrdua de pes de les 

activitats econòmiques que es duien a terme en el sòl rústec (silvicultura, agricultura 

extensiva, mineria, etc.). 

 

 Nom de l’ens Població 2013 

A Amer 1915 

B Costa de Sta.Brígida 61 

C Lloret Salvatge 5 

D Palou 31 

E St.Climent d’Amer 46 

F St.Genís - 

G El Colomer 4 

H La Jonquera 20 

I El Mont 14 

J Grup Solivent 187 

 

Figura 5. Entitats que formen el municipi d’Amer – Font: Generalitat de Catalunya – 

Municat 
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Figura 6. Poblament – Font: Elaboració propia sobre base IGC 

 

Evolució de la població 

Si ens fixem en el quadre següent observem que ens els 15 anys la població d’Amer ha 

augmentat únicament en 40 persones (1’78 % respecte increments de 56’46% de la 

Selva i 22’31% de Catalunya). El progressiu creixement que s’anava consolidant va 

quedar alterat a partir del 2009 per l’efecte de la crisi econòmica. 

 

 Amer % Selva % Catalunya % 

1998 2.241  108.816  6.147.610  

1999 2.246 0,22% 112.274 3,18% 6.208.817 1,00% 

2000 2.220 -1,16% 115.648 3,01% 6.261.999 0,86% 

2001 2.205 -0,68% 119.906 3,68% 6.361.365 1,59% 

2002 2.196 -0,41% 125.515 4,68% 6.506.440 2,28% 

2003 2.189 -0,32% 131.730 4,95% 6.704.146 3,04% 

2004 2.184 -0,23% 136.738 3,80% 6.813.319 1,63% 

2005 2.237 2,43% 144.420 5,62% 6.995.206 2,67% 
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2006 2.258 0,94% 151.477 4,89% 7.134.697 1,99% 

2007 2.266 0,35% 157.674 4,09% 7.210.508 1,06% 

2008 2.270 0,18% 164.646 4,42% 7.364.078 2,13% 

2009 2.304 1,50% 169.389 2,88% 7.475.420 1,51% 

2010 2.306 0,09% 171.037 0,97% 7.512.381 0,49% 

2011 2.277 -1,26% 172.280 0,73% 7.539.618 0,36% 

2012 2.277 0,00% 173.518 0,72% 7.570.908 0,42% 

2013 2.283 0,26% 173.128 -0,22% 7.553.650 -0,23% 

2014 2.281 -0,09% 170.249 -1,66% 7.518.903 -0,46% 

 

Figura 7. Evolució de la població d’Amer, Selva i Catalunya – Font: Idescat 

 

Si alhora, com constatarem en els punts següents, ens adonem que la majoria del 

creixement és produït pel balanç migratori, ens disposa una fotografia de la dinàmica 

demogràfica marcadament àtona. 
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Figura 8. Evolució de la població – Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 
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Estructura d’edat 

En l’aspecte de l’estructura d’edat la piràmide d’Amer presenta la fesomia típica de 

qualsevol societat occidental, si ve amb una amplitud de campana no tant marcada. És 

a dir, les edats mitjanes en edat de produir i procrear no son tan nombroses; però 

també es veritat que les parts baixes de la piràmide són més amples que en societats 

més urbanes. 

 
Figura 9. Piràmide de població – 2011 – Font: Idescat 

Creixement vegetatiu 

Com ja hem anunciat abans, les pautes de creixement de la població d’Amer són 

clarament àtones. En aquest sentit el creixement vegetatiu n’és l’element clau: un nivell 

de defuncions prou elevat i en canvi amb uns index de natalitat baixos a molt baixos fan 

que els saldos vegetatius es mantinguin en numeros negatius des de fa gairebé 20 

anys. 

 Naixements Defuncions Saldo 

1998 1 23 -22 

1999 3 28 -25 

2000 12 27 -15 

2001 11 21 -10 

2002 11 23 -12 

2003 16 26 -10 
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2004 18 28 -10 

2005 16 23 -7 

2006 16 31 -15 

2007 16 37 -21 

2008 21 24 -3 

2009 27 23 4 

2010 15 21 -6 

2011 21 24 -3 

2012 25 30 -5 

 

Figura 10. Evolució del saldo vegetatiu – Font: Idescat 
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Figura 11. Creixement vegetatiu – Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 

Migracions 

Del balanç d’evolució de població l’ element que reporta més esperança en evitar 

l’estancament i envelliment de la població amerenca és la immigració. Es tracta d’un 

fenomen que en els últims anys, tot i que no d’una forma molt acusada, s’ha fet notar 

dins la dinàmica demogràfica. Aquest fet indica que el municipi manté la capacitat 

d’atracció de població, però cal tenir en comte que té un caràcter estacional molt 
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marcat i directament relacionat amb la creació de llocs de treball i per tant, amb 

l’activitat econòmica. 

 

 Resta Cat. 
Resta 

Espanya 
Extranger Saldo 

2013 70 81 -
11 11 11 0 18 4 14 3 

2012 79 77 2 8 16 -8 20 6 14 8 

2011 87 72 15 4 8 -4 20 25 -5 6 

2010 57 83 -
26 9 3 6 19 17 2 -18 

2009 74 80 -6 6 12 -6 20 10 10 -2 

2008 79 68 11 7 6 1 28 12 16 28 

2007 96 104 -8 10 15 -5 40 1 39 26 

2006 77 72 5 11 3 8 29 2 27 40 

2005 87 78 9 6 10 -4 25 1 24 29 

 

Figura 12. Saldo migratori segons provinença – Font: Idescat 
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Figura 13. Creixement migratori – Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat 
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Projeccions de població 

Amb tots els ingredients que caracteritzen la dinàmica demogràfica vistos fins ara 

proposem una projecció de població amb horitzó 2026, d’acord amb el PTPCCGG amb 

tres escenaris possibles: el més alt suposa un creixement per sobre de la mitjana dels 

últims 15 anys (62 persones), el mitjà manté la mitjana dels últims anys i el baix es situa 

per sota. En qualsevol cas són escenaris enormement conservadors que caldrà revisar 

un cop superada l’actual situació conjuntural i veure si es recupera el percentatge de 

creixement constatat fins al 2009. 

 

Escenaris 

 Baix Mig Alt 

Any Població % Creix. Població % Creix. Població % Creix. 

2013 2.283  2.283  2.283  

2014 2.281 -0,09% 2.281 -0,09% 2.281 -0,09% 

2015 2.293 0,53% 2.290 0,39% 2.296 0,66% 

2016 2.299 0,26% 2.293 0,13% 2.302 0,26% 

2017 2.296 -0,13% 2.297 0,17% 2.307 0,22% 

2018 2.303 0,30% 2.302 0,22% 2.311 0,17% 

2019 2.305 0,09% 2.305 0,13% 2.313 0,09% 

2020 2.301 -0,17% 2.307 0,09% 2.317 0,17% 

2021 2.298 -0,13% 2.311 0,17% 2.322 0,22% 

2022 2.296 -0,09% 2.310 -0,04% 2.323 0,04% 

2023 2.292 -0,17% 2.307 -0,13% 2.328 0,22% 

2024 2.286 -0,26% 2.314 0,30% 2.336 0,34% 

2025 2.286 0,00% 2.317 0,13% 2.340 0,17% 

2026 2.285 -0,04% 2.319 0,09% 2.343 0,13% 

 

Figura 14. Proposta de projecció de població – Font: Elaboració pròpia 
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7.3. Anàlisi socio-econòmica 

Activitat econòmica 

Com ja ens indicava el PTPCCGG el percentatge que suposa la indústria dins el total 

de sectors d’activitat és molt important en el cas d’Amer. Fet per tant, gens 

menyspreable. Segurament és un dels aspectes que ajuden a augmentar la taxa 

d’autocontenció. 

El sector terciari manté la preponderància com a norma i la construcció i l’agricultura 

presenten un procés de reducció gradual del seu pes, més en el cas del primer que el 

segon. 

Ocupats per grans sectors d'activitat. Població de 16 anys i més (CCAE93) – Any 2001 

Agricultura Industria Construcció Serveis Total 

28 335 96 512 971 

 

Figura 15. Ocupats per sectors – Font: Idescat 
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Figura 16. Ocupats per sector – Font: Idescat 
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Atur 

Una de les xacres socials més importants dels últims anys també ha colpejat el 

municipi d’Amer, no n’ha estat immune. Però el fet que la taxa d’autocontenció sigui tan 

elevada l’ha protegit clarament situant els seus índexos per sota dels supramunicipals. 

Tot i això caldrà potenciar la possibilitat d’implantació d’activitat econòmica dins el 

municipi com a estratègia. 

 Desocupats Actius % 

Amer 306 1.223 25,02% 

Selva 29.680 95.656 31,03% 

Catalunya 1.052.138 4.086.055 25,75% 

Figura 17. Desocupats – 2011 – Font: Idescat 
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Figura 18. Atur registrat – Evolució per sectors – Font: Idescat a partir de Dept.Economia 
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Taxa d’autocontenció 

És una de les grans dades que fan d’Amer un municipi atractiu. La seva capacitat 

d’atreure població a treballar per mitjà de l’activitat econòmica que genera és un factor 

a tenir en comte alhora de planificar-lo. 

 
Figura 19. Dades socio-econòmiques – Font: PTPCCGG 

 

Com podem veure a la figura següent, si els residents ocupats fora es quedessin a 

treballar al municipi encara hi hauria llocs de treball per els altres treballadors. 

Aquest hauria de ser un objectiu estratègic ja que alhora que reduiria la mobilitat i els 

riscos suposaria una millora del nivell de vida de les persones i del medi ambient. 

 

31



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona 

- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memoria Social 

 

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals. 

 Persones 

Residents ocupats al municipi 477 

No Residents ocupats al municipi 613 

Residents ocupats fora 440 

 

Figura 20. Població per lloc de treball – Any 2011 – Font: Idescat a partir de cens INE 
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8. Anàlisi del parc d’habitatges existent 

 

Ja hem pogut comprovar que Amer és un municipi atractiu alhora de generar llocs de 

treball, anem a veure si alhora també dóna allotjament a la població que hi va a 

treballar. 

 

8.1. Tipologia d’habitatges 

En primer lloc analitzarem la tipologia dels habitatges existent a Amer. Es tracta d’una 

tipologia molt marcada per la primera residència i amb una presència no massa 

marcada d’habitatges buits, tot i que important pel reduït parc d’habitatges. 

 

No principals 
Principals 

Secundaris Buits Total 

Total 

949 181 197 378 1327 

 

Figura 21. Habitatges per tipus – Any 2011 – Font: Idescat a partir de l’INE. 

 

Alhora es tracta d’un parc que veiem que en gran part és de compra com a mode d’ús, 

patró que és la norma en la majoria de municipis propers. 

 

Propietat 

Per compra 
pagada 

Per compra 
pendent 

Per 
herència 

o donació 

Lloguer 
Cedit gratis o 

a baix preu 
Altres Total 

373 208 112 181 - 55 929 

 

Figura 22. Habitatges principals per règim de tinença – Any 2011 – Font: Idescat a partir de 

l’INE 

 

En relació a l’antiguitat en destaca la importància dels habitatges antics (més de 100 

anys), el que pressuposa una bossa d’habitatges en procés de rehabilitació o objecte 
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d’aquesta que han de ser una perspectiva important d’activitat econòmica de cares al 

futur. 

 

Any Nª habitatges 

Abans de 1900 202 

1900-1930 78 

1931-1940 3 

1941-1950 6 

1951-1960 41 

1961-1970 117 

1971-1980 234 

1981-1991 69 

Total 750 

 

Figura 23. Habitatges principals per any de construcció – Any 2011 – Font: Idescat 

 

En quant a les característiques veiem que es tracta bàsicament d’habitatges de mida 

mig-gran, habitualment unifamiliars, tot i que les dimensions mitjanes van baixant amb 

el pas dels anys per la conversió dels habitatges unifamiliars en plurifamiliars i la 

reducció gradual del nombres d’individus per família. 

 

Superfície (m2) 1991 2001 

Fins a 29 0 1 

30-39 0 1 

40-49 2 5 

50-59 12 12 

60-69 51 37 

70-79 62 56 

80-89 97 97 

90-99 125 159 

100-109 118 133 
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110-119 41 36 

120-129 130 76 

130-139 11 13 

140-149 16 40 

150-179 35 46 

180-209 20 37 

Més de 209 30 29 

 750 778 

 

Figura 24. Habitatges principals per superfície útil (m2) – Font: Idescat a partir de l’INE 

 

Entre els problemes que en destaquen els usuaris dels habitatges en destaca 

l’absència de zones verdes i els sorolls. 
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Figura 25. Habitatges principals segons el problemes que tenen – Font: Idescat a partir de 

l’INE 

 

Cal esmentar també que tot el nucli antic d’Amer està declarat BCIN i que la normativa 

urbanística es poc flexible davant les opcions de reforma dels edificis, fet que influeix 

en la resistència que hi ha a l’hora de intervenir. 
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A nivell de locals el municipi d’Amer es troba molt poblat, sobretot en el seu nucli antic i 

en els baixos dels edificis més cèntrics. 

 

Tipus de local Nº 

Equipaments de salut 1 

Equipaments educatius 7 

Equipaments benestar social 1 

Equipaments culturals o esportius 4 

Locals comercials 55 

Oficines 30 

Local industrial 8 

Local agrari 0 

No aplicable 20 

Total 126 

 

Figura 26. Locals per tipus – Any 2001 – Font: Idescat a partir de l’INE 

 

A nivell d’evolució del sector de la construcció i els habitatges de renda lliure i protecció 

oficial veiem com l’efecte de la bombolla immobiliària (anys 2005-2008) ha distorsionat 

força la dinàmica existent fins aleshores. Destaca la manca total de promoció 

d’habitatge protegit, qüestió que caldrà ser revertida a partir dels dictàmens del POUM 

en redacció. 

 

 HPO iniciats RLL iniciats HPO acabats RLL acabats 

2013 0 0 0 1 

2012 0 0 0 26 

2011 0 1 0 4 

2010 0 1 0 4 

2009 0 1 0 12 
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2008 0 0 0 96 

2007 0 39 0 48 

2006 0 57 0 9 

2005 0 38 0 12 

 

HPO: Habitatges de Protecció Oficial 

RLL: Habitatges de Renda Lliure 

 

Figura 27. Habitatges construïts de nova planta – Font: Idescat 
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Figura 28. Habitatges construits de nova planta – Font: Idescat 

8.2. Preu de l’habitatge 

 

Segons l’estadística extreta directament de fons oficials els preus dels habitatges són 

els que disposa la figura següent. 

 

 Selva Catalunya 

€ / m2 útil 3048,45 3.476,65 
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Figura 29. Preu habitatges obra nova. Comarques. Any 2010. Font: Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 

 

Aquesta dada, però, contrasta moltíssim amb la oferta d’habitatge existent tant per la 

temporalitat, es tracta d’una dada de 2010, com la magnitud ja que si veiem la figura 

següent el preu per metre quadrat útil es situa molt més baix. 

 

Estat Tipus Habitacions Banys 
m2 

útils 
Preu €/m2 útil Font Referència 

Segona mà Apartament 2 2 84,17 99.000,00 € 1.176,24 € 1 2975396 

Segona mà Casa 5 2 102,50 80.000,00 € 780,49 € 1 2968112 

Segona mà Pis 2 1 60,83 89.700,00 € 1.474,52 € 2 2204410 

Nou Casa 4 2 133,33 140.000,00 € 1.050,00 € 2 1205 

Segona mà Casa 5 2 200,00 180.000,00 € 900,00 € 2 1460227 

Segona mà Pis 4 1 69,17 85.800,00 € 1.240,48 € 2 V.UV_n_UV00037032 

Segona mà Duplex 4 1 68,00 85.800,00 € 1.261,76 € 3 501585-07072 

Segona mà Casa 2 1 166,67 140.000,00 € 840,00 € 3 BH6838-REF.13424 

Nou Pis 2 1 69,00 75.000,00 € 1.086,96 € 4 31115883 

Segona mà Pis 1 1 43,20 80.000,00 € 1.851,85 € 4 353208 

Segona mà Duplex 3 2 105,00 200.000,00 € 1.904,76 € 4 1903903 

Segona mà Casa 4 3 168,00 240.000,00 € 1.428,57 € 4 387474 

Segona mà Casa 4 2 120,00 350.000,00 € 2.916,67 € 4 28937459 

    106,91 141.946,15 € 1.377,87 €   

Fonts         

1 Thinkspain        

2 Habitaclia        

3 pisos.com        

4 idealista.com        

 

Figura 30. Mostres d’habitatges de renda lliure a Amer - Font: Elaboració pròpia - Setembre 2016 

 

D’acord amb aquesta recerca de preus de mercat actuals ens trobem que hi ha una 

baixada notable dels mateixos que fins i tot situa els preus de renda lliure per sota del 
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preus de l’habitatge protegit. Situació aquesta que revertirà un cop regularitzat de nou 

el sector de la construcció. 

 

De la mateixa manera si calculem l’exposició financera de les famílies alhora d’adquirir 

un habitatge ens trobem en percentatges que s’apropen perillosament al 30% de llindar 

establerts per les entitats alhora de realitzar les concessions en situacions normals. 

 

Càlcul exposició financera per l’habitatge 

 RLL HC RG RE 

Sup mitj. 106,91 106,91 106,91 106,91 

Preu m2 mitj. 1.377,87 € 1.773,72 € 1.394,72 € 1.307,55 € 

Preu pis mitj. 147.311,89 € 189.633,41 € 149.113,45 € 139.793,86 € 

Tipus interés 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Durada hip. 30 anys 30 anys 30 anys 30 anys 

Renda mitj. (2012) 2 persones 35.828,00 € 35.828,00 € 35.828,00 € 35.828,00 € 

Exposició 23,98% 30,88% 24,28% 22,76% 

     

Supòsit de 100% de finançament   

Zona C     

 

Figura 31. Càlcul de l’exposició financera a l’habitatge – Font: Elaboració pròpia – Setembre 2015 
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9. Diagnosi de la necessitat d’habitatges 

 

9.1. Població potencial demandant d’habitatge 

Com ja hem vist en els punts anteriors, el creixement vegetatiu no permet establir una 

demanda consolidada d’habitatge al municipi d’Amer. Ni la gent jove, part baixa de la 

demanda, cada vegada menor en número i amb un nivell de migració important; ni la 

part alta, també més reduïda i sense capacitat d’adquisició de nou habitatge; poden ser 

potencials demandants de noves construccions. 

D’aquesta manera cal pensar en la migració, sobretot generada per l’activitat 

econòmica atraient, per tal d’omplir la oferta d’habitatge existent al municipi i la futura 

prevista pel POUM en redacció. 

9.2. Paradigmes del mercat d’habitatge 

Ens trobem, per tant, davant d’un demografia amb caràcter marcadament àton respecte 

a una oferta d’habitatge estabilitzada però a l’hora limitada, amb una borsa d’habitatge 

pendent de rehabilitar notòria (a remarcar l’alt percentatge d’habitatges construïts 

abans del 1900), que no vol dir tots deshabitats, i amb uns preus de venda de renda 

lliure que fins i tot s’han situat per sota dels preus de l’habitatge protegit. 
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10. Proposta en matèria d’habitatges per donar resposta a les 

necessitats detectades 

 

Com hem pogut observar amb les mostres d’habitatges que s’ofereixen en el municipi 

d’Amer, el preu de l’habitatge de Renda Lliure es troba per sota fins i tot del preu de 

l’habitatge protegit de règim concertat. A dia d’avui i en la conjuntura econòmica actual 

aquest fet indica que no cal posar l’accent en la oferta d’habitatge lliure sinó en la 

posada en valor d’aquest i en la possibilitat de que sigui un mercat dinàmic. 

10.1. Sòl urbà  

En aquest sentit, el de dinamitzar el mercat de l’habitatge i preveient una regularització 

del mercat immobiliari, caldria prendre mesures per facilitar d’una banda la rehabilitació 

dins el casc antic d’Amer i per l’altre, el desenvolupament de les zones buides, amb la 

introducció d’oferta de HPP actualment inexistent.  

10.2. Sòl urbanitzable 

El sòl urbanitzable proposat deriva i queda condicionat per les previsions de les actuals 

normes subsidiàries de planejament. La seva concepció es justifica més com una 

compleció del sòl urbà que no pas com una necessitat a curt-mitjà termini. 

El percentatge destinat a HPP és similar al previst en el desenvolupament del sòl urbà 

no consolidat, tal i com es pot comprovar en el quadres resum que s’adjunten. 
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QUADRE RESUM ÀMBITS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBÀ CONSOLIDAT (Suc) I NO CONSOLIDAT (SUnc) 
              

I d e n t i f i c a c i ó Sostre edificable (m2) Habit. Lliure Habit. HPO S i s t e m e s     (Sup. en m2) 

Clau Situació o paratge 
Sup. àmbit 

(m2) 

Tipus 
de 
sòl Residencial No resid. Sostre (m2) 

Nº 
hab. Sostre (m2) 

Nº 
hab. SX SD SE SV 

PAUu-1 POLÍGON INDUSTRIAL EL RIERAL Ss-1 49.448,00 SUc 0,00 29.668,80 0,00 0 0,00 0 9.309,00 0,00 1.978,00 5.379,00 
PAUu-2 POLÍGON INDUSTRIAL EL RIERAL Ss-4 41.742,00 SUc 0,00 25.045,20 0,00 0 0,00 0 10.667,00 0,00 1.670,00 4.174,00 
PAUt-3 POLÍGON INDUSTRIAL LES PRADES. Subsector 2. 13.282,70 SUnc 0,00 7.969,64 0,00 0 0,00 0 579,80 0,00 0,00 2.457,82 
PAUu-4 FRONT HIPRA 4.292,00 SUc 3.648,20 0,00 3.648,20 8 0,00 0 447,00 0,00 0,00 0,00 
PAUu-5 EST DEL CARRER STA. BRÍGIDA 6.512,00 SUc 2.279,20 0,00 2.279,20 10 0,00 0 640,00 0,00 0,00 0,00 
PAUu-6 BELLINDRET - MAS LLORICHS 12.102,00 SUc 3.388,56 0,00 3.388,56 14 0,00 0 1.750,00 0,00 0,00 1.862,00 
PAUu-7 PASSEIG DEL FIRAL - CARRER BASSEGODA 1.502,00 SUc 2.403,20 0,00 2.403,20 9 0,00 0 77,00 0,00 0,00 0,00 
PAUu-8 NOTARI SÁNCHEZ 1.219,00 SUc 572,93 0,00 572,93 2 0,00 0 268,00 0,00 0,00 0,00 
PAUu-9 RAMON LLUL 4.384,00 SUc 1.446,72 0,00 1.446,72 9 0,00 0 1.131,00 0,00 0,00 863,00 
PAUu-10 DR. COLOMER 3.362,00 SUc 1.546,52 0,00 1.546,52 6 0,00 0 790,00 0,00 0,00 0,00 
PAUu-11 POLÍGON INDUSTRIAL L'ARBUSSET 27.867,00 SUc 1.546,52 13.097,49 0,00 0 0,00 0 2.056,00 0,00 1.514,00 4.513,00 
 GLOBAL PARCIAL PAU: 165.712,70   16.831,85 75.781,13 15.285,33 58 0,00 0 27.714,80 0,00 5.162,00 19.248,82 
              
PMUo-1 BELLVESPRE 2.031,00 SUc 1.827,90 0,00 1.827,90 10 0,00 0 370,00 0,00 0,00 0,00 
PMUt-2 FRANCESC MACIÀ 15.493,00 SUnc 18.126,81 0,00 12.688,77 50 5.438,04 35 3.431,00 0,00 1.290,00 823,00 
PMUt-3 RIU BRUGENT NORD 10.642,00 SUnc 3.192,60 0,00 3.192,60 19 0,00 0 2.831,00 0,00 0,00 2.436,00 
PMUt-4 RIU BRUGENT CENTRE 13.027,00 SUnc 4.168,64 0,00 2.918,05 23 1.250,59 16 3.238,00 0,00 0,00 4.959,00 
PMUt-5 RIU BRUGENT SUD 26.738,00 SUnc 13.369,00 0,00 9.358,30 45 4.010,70 40 5.218,00 0,00 4.591,00 3.575,00 
PMUt-6 TRES ROCS NORD 12.400,00 SUnc 9.920,00 0,00 6.944,00 39 2.976,00 29 3.801,00 0,00 1.063,00 1.714,00 
PMUt-7 TRES ROCS CENTRE 17.708,00 SUnc 7.968,60 0,00 5.578,02 31 2.390,58 16 4.834,00 0,00 0,00 3.335,00 
PMUt-8 HORTS DEL MONESTIR 9.015,00 SUnc 8.113,50 0,00 5.679,45 40 2.434,05 27 2.629,00 0,00 0,00 1.400,00 
 GLOBAL PARCIAL PMU: 107.054,00  66.687,05 0,00 48.187,09 257 18.499,97 163 26.352,00 0,00 6.944,00 18.242,00 
              
 GLOBAL TOTAL SÒL URBÀ: 272.766,70   83.518,90 75.781,13 63.472,42 315,00 18.499,97 163,00 54.066,80 0,00 12.106,00 37.490,82 
              
 Sòl urbà consolidat: 154.461,00 SUc 26.773,25 67.811,49 22.792,68 108,00 2.434,05 27,00 30.134,00 0,00 5.162,00 18.191,00 
 Sòl urbà no consolidat: 118.305,70 SUnc 56.745,65 7.969,64 40.679,74 207,00 16.065,92 136,00 23.932,80 0,00 6.944,00 19.299,82 
              
 Densitat bruta d’habitatges: 24 Hab/Hec.  Habitat. d'HPO en sòl urbà no c.: 40% Sostre d'HPO en sòl urbà no c.: 28,31% 

 

Figura 32. Quadre resum d’actuacions en sòl urbà consolidat i no consolidat 
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QUADRE RESUM ÀMBITS D’ACTUACIÓ EN SÒL URBANITZABLE DELIMITAT (SUD) I NO DELIMITAT (SUND) 
              

I d e n t i f i c a c i ó Sostre edificable (m2) Habit. Lliure Habit. HPO S i s t e m e s     (Sup. en m2) 
Clau Situació o paratge 

Sup. àmbit 
(m2) 

Tipus de 
sòl Residencial No resid. Sostre (m2) Nº hab. Sostre (m2) Nº hab. SX SD SE SV 

PPa-1 POL. INDUSTRIAL EL RIERAL 76.448,00 SUD 0,00 45.869,00 0,00 0 0,00 0 13.761,00 0,00 3.822,00 7.645,00 
PPr-2 SECTOR RESIDENCIAL LES ESCOLES 47.703,00 SUD 18.467,00 0,00 12.927,00 127 5.540,00 66 9.022,40 0,00 6.561,69 13.741,54 
PPa-3 POLÍGON INDUSTRIAL LES PRADES EST. 46.508,00 SUD 0,00 27.905,00 0,00 0 0,00 0 10.418,00 0,00 2.325,00 12.883,00 

PPr-4 
STOR. RESIDENCIAL PONT DE SANTA 
BRÍGIDA 28.836,00 SUD 11.534,00 0,00 8.074,00 59 3.460,00 41 6.056,00 0,00 1.442,00 5.479,00 

 GLOBAL PARCIAL SUD: 199.495,00   30.001,00 73.774,00 21.001,00 186 9.000,00 107 39.257,40 0,00 14.150,69 39.748,54 
              
PPDr-1 SECTOR RESIDENCIAL FONT DEL TURÓ 12.299,00 SUND 9.839,00 0,00 6.887,00 40 2.952,00 33 3.899,00 0,00 615,00 1.230,00 
PPDa-2 SECTOR INDUSTRIAL LES MAIOLES 31.868,00 SUND 0,00 20.714,00 0,00 0 0,00 0 4.780,00 0,00 1.593,00 3.187,00 
 GLOBAL PARCIAL SUND: 44.167,00  9.839,00 20.714,00 6.887,00 40 2.952,00 33 8.679,00 0,00 2.208,00 4.417,00 
              
 GLOBAL TOTAL SÒL URBANITZABLE: 243.662,00   39.840,00 94.488,00 27.888,00 226,00 11.952,00 140,00 47.936,40 0,00 16.358,69 44.165,54 
              
 Densitat bruta d'habitatges: 41 Hab/Hec. Habitatges d'HPO en sòl urbanitzable.: 38% Sostre d'HPO en sòl urbanitzable: 30,00% 

 

Figura 33. Quadre resum d’àmbits d’actuació en sòl urbanitzable delimitat i no delimitat 

 

 

44



Pla d’Ordenació Urbanística Municipal | Amer | La Selva | Girona 

- Documentació per l’Aprovació Inicial – Memoria Social 

 

Ajuntament d’Amer. Serveis Tècnics Municipals. 
45



 

11. Avaluació de les necessitats d’equipaments i serveis 

comunitaris 

 

11.1. Avaluació de necessitats 

Entre les necessitats de serveis i equipaments detectades dins el municipi d’Amer en 

destaca sobretot l’absència de zones verdes, tal com hem vist en la estadística 

publicada per l’IDESCAT, per damunt d’altres equipaments.  

 

 Municipi Comarca AFT Catalunya 

% zona verda 0,13 1,18 5,72 1,37 

m2 zona verda per 

habitant 

22,59 67,44 66,93 58,13 

% sup. equipaments 0,20 0,50 0,39 0,54 

m2 equipaments per 

habitant 

35,27 28,47 28,92 22,90 

% sup. serveis tècnics i 

ambientals 

0,00 0,09 0,12 0,13 

m2 de serveis tècnics i 

ambientals per habitant 

0,12 5,30 9,03 5,47 

Figura 34. Zones Verdes, equipaments i serveis tècnics per habitant – Font: Mapa 

Urbanístic de Catalunya 

 

Tal com reflexa el quadre anterior la superfície de zones verdes i serveis tècnics està 

clarament per sota de la mitjana de la comarca, l’àrea funcional territorial (Comarques 

Gironines) i Catalunya. No així en equipaments que es situa per sobre.  
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