Resultats
Magnituds:
Es redueix en 50.871 m2st i 206 habitatges la
capacitat de creixement residencial. Passa de
248.674 m2st i 1.139 habitatges a 197.803 m2st
i 933 habitatges.

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL DE VILAFANT
AVANÇ DE PLANEJAMET

S’incrementa en 76.182 m2st la capacitat de
creixement d’activitats. Passa de 194.337m2st a
267.559 m2st.
Es redueix en 549.032 m2 la superfície de Sòl
Urbanitzable No Delimitat o incorporat pel
PDSUF. Passa de 750.704 m2 a 201.672 m2

INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
• Jornada de participació oberta
Dia: Divendres 24/11/2017
Hora: 19:00 (7 vespre)
Lloc: Casal de la gent gran del
nucli antic (al costat de la casa
consistorial).

Entorns:
Vilafant, es delimiten els sòls que permeten el
desdoblament urbà del carrer Comerç.
Estació-Arengada Nord: Es delimiten els sols
que uneixen l’estació amb les Arengades.
Arengada Sud – Enginyers: Es redueixen els
sòls ocupats per la línia fèrria de d’Alta Velocitat.

• Web municipal
Consultes del document complert a:
http://www.vilafant.com/poum16.php

Rec Susana – Forques: Es classifica com a sòl
urbanitzable (delimitat o No delimitat) el sòl
limitat per la Interpolar N-IIa - Estació FAV.

• Suggeriments
Es facilitarà un model de suggeriment al
web o en les oficines municipals per tal
que pugeu donar la vostra opinió

Pont del príncep: Manteniment de la delimitació
actual

QUÈ ÉS UN POUM?
El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és un instrument d’ordenació urbanística
integral amb el qual Vilafant vol garantir l’objectiu de desenvolupament urbanístic sostenible
establert per la Llei d'Urbanisme.

CRITERIS
Territori
Identificar els elements naturals que estructuren
el territori mantenint l'esperit actiu i positiu del sòl
rústic.
Manteniment del caràcter rústic de la Serra de
Mas Bonet i Puiggrau com referent de paisatge
comú.

Xarxes
Humanitzar les vies d’interès supramunicipal: N260 al seu pas pel nucli de Vilafant, bypass
Estació-Vilamalla, límit urbà dels nuclis.
Interconnexió dels nuclis de llevant, i nous
recorreguts de connexió amb el nucli de Vilafant.

Espais urbans
Continuïtat dels nuclis de llevant: Entorn de
l’estació–Arengades Camp dels Enginyers–Les
Forques.
Retallar l’expansió i donar cohesió al nucli de
Vilafant.

Dinàmica residencial
Potenciar el desenvolupament d’àmbits que
milloren l’estructura urbana.
Destinar a altres usos no residencials aquell sòl,
que tingui millors possibilitats de consolidació.
Destinar a usos agraris aquells sols que no
aporten una qualitat específica a la complexió
dels nuclis.

Dinàmica d’activitats
Aprofitar les oportunitats generades per l’estació
del FAV.
Reforçar els àmbits productius pròxims a la
futura via interpolar.
Reforçar el comerç de proximitat en els eixos de
major moviment.
Facilitar la consolidació de la zona industrial
flexibilitzant el seu desenvolupament i gestió.

