
 

 

 

 

Joan Palou Cantallops, arquitecte tècnic municipal, a petició de secretaria, 

emet certificat de viabilitat del solar emplaçat al carrer Escola, núm. 6 de Búger: 

.-L’Ajuntament té intenció de procedir a la compra del solar emplaçat al carrer 

Escola, núm. 6 de Búger, que segons dades cadastrals consta d’una superfície 

de 284 m². 

.- El solar està emplaçat dins el Casc Urbà de Búger, i segons normativa en 

vigor li correspon la classificació de Casc  Antic ZII. 

.- Segons la Delimitació de Sòl Urbà aprovada el 21 d’abril de 1981, li 

corresponen els següents paràmetres urbanístics: 

“SUELO URBANO  ZII 
 
Coeficient de edificabilitat net màxim m³ /m² :  6 

Coeficient de aprofitament net màxim m²/m²:  2 

 

Totals: 7,50 
Altures màximes: 

Total nº de plantes: PB + 1P 

 

     Plantes inferiors: 60% 
Ocupació màxima solar  

    Plantes altes: 60% 

 

      Vies i àrees públiques: NO 
Retranquejos mínims de límits en solar   Laterals: NO 

      Fondo: 5 

 

Mínima separació entre edificis en el mateix solar: No 
Situació habitatge permès: B.P. 

Situació ús públic permès: SPB.” 

 
.- El terme municipal de Búger compta, entre altres, amb dos problemes greus: 
 
1r.- Aparcament en el casc antic de Búger 

 
En relació a l’aparcament públic, la compra del solar queda plenament 

justificada. Búger està patint, des de fa uns anys, un problema important i que 

cada vegada s’agreuja  més: la manca d’espai públic per aparcar. Aquest fet 



s’accentua molt més durant els mesos de primavera i estiu a causa de l’elevat 

nombre d’establiments turístics dels que disposa el poble. En la zona concreta 

on es compra el solar la pressió per aparcar creix exponencialment perquè hi 

ha situat el Col·legi Públic “Els Molins”.  

 
2n.- L’aigua potable que es subministra al casc urbà i rústic de Búger 
provinent del dipòsit situat devora el casc urbà, conté un elevat nivell de 
nitrats. 
 
En relació a la instal·lació de l’equip de desnitrificació la compra també és 

absolutament oportuna i necessària. A Búger hi ha un problema endèmic de 

contaminació per nitrats de l’aigua potable del municipi. L’Ajuntament ha 

estudiat diverses alternatives per solucionar la qüestió i, després d’un estudi 

acurat, s’ha decidit que la millor fórmula es la instal·lació d’una planta 

desnitrificadora biològica. Aquests equips han d’estar situats el més propers 

possibles als pous de captació o bé als dipòsits de l’aigua. En aquest cas, el 

solar està aferrat a un dels dos dipòsits municipals que, a criteri dels tècnics, és 

el lloc ideal per muntar-lo. 

 

L’objecte de l’adquisició del solar per part de l’Ajuntament té com a objecte 

solucionar les mancances abans esmentades de la següent forma: 

 

A)  Ubicar unes 15 places de pàrquing per tal de descongestionar el casc 

antic. El solar està emplaçat dins el mateix i per tant, des del mateix 

solar es molt assequible arribar a tot el centre del municipi (Església, 

Teatre, carrer Major, Ajuntament, etc.). 

B) Preveure un espai a ubicar una planta desnitrificadora que baixaria 

considerablement el percentatge de nitrats de l’aigua subministrada al 

municipi. 

 

Per tot això, certific que el solar compleix amb les condicions de “viabilitat” per 

resoldre les deficiències esmentades. 

Búger, 6 de maig de 2021 

L’arquitecte tècnic municipal, 

Joan Palou Cantallops 

Document signat electrònicament  
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