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I. MEMÒRIA 
 
1. SITUACIÓ I ÀMBIT 
 
Per a la redacció del Pla Especial de Regulació del Sòl no Urbanitzable del municipi de 
Vilabertran s’ha considerat establir l’àmbit per tota la superfície del sòl no urbanitzable del 
municipi, actualment regulat per la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilabertran, 
l’aprovació definitiva del qual va ser el 10 de març de 1999. Aquesta mateixa normativa ja 
preveu en l’article 13 punt 2 que “L'elaboració de Plans especials de protecció no requerirà la 
modificació prèvia o simultània del Pla General, quan aquells no afectin substancialment a 
l'estructura bàsica d'aquest”. En aquests moments i aprofitant l’elaboració, per part de 
l’Ajuntament del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Vilabertran, l’ajuntament ha 
considerat adequada la redacció d’aquest pla especial de regulació del sòl no urbanitzable. 

 
 
2. OBJECTIUS DEL PLA ESPECIAL 
 
La finalitat d’aquest pla especial es establir les determinacions, criteris, previsions i normativa 
per al reconeixement del sòl no urbanitzable de Vilabertran com a element del territori que 
contribueix a assolir els objectius generals d’ordenació de tot el municipi.  
 
Encara que en la normativa urbanística vigent els usos en sòl no urbanitzable ja estan regulats, 
és pretén analitzar d’una manera més precisa aquest àmbit del municipi per poder donar 
resposta a la voluntat de l’ajuntament de dotar d’un grau de protecció més elevat en l’àmbit del 
pla especial. 

 
 
3. CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT 
 
Un dels motius que justifiquen la redacció d’aquest pla especial de regulació del sòl no 
urbanitzable en el terme municipal de Vilabertran és la d’actualitzar el planejament urbanístic 
amb la nova normativa urbanística, especialment amb el que fa referència a la  Llei 
d’urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós. 
 
També s’ha tingut en compte alhora de redactar aquest pla especial les determinacions que 
realitza la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció , gestió i ordenació del paisatge. 
 
 
4. TRAMITACIÓ 
 
L’elaboració d’aquest Pla Especial de Regulació del Sòl No Urbanitzable és realitza per 
iniciativa de l’ajuntament de Vilabertran i es fa en el marc del Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat del municipi de Vilabertran, que es troba en procés d'execució. 

 
 
5. MARC URBANÍSTIC I LEGAL 
 
El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 6/1998, de 13 d’abril, sobre 
Règim del Sòl i Valoracions, i per la Llei Catalana d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005 text 
refós. 
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5.1. Article 67 de la Llei d’Urbanisme Decret Legis latiu 1/2005, text refós. 
 

Plans especials urbanístics 
 
1. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial, es poden redactar 

plans especials urbanístics en els supòsits següents: 

 a) Si són necessaris, en desenvolupament de les determinacions contingudes en els plans 
territorials parcials i sectorials i en el planejament urbanístic general, per a l’ordenació de 
recintes i conjunts artístics, per a la recuperació i el millorament del paisatge urbà, per a la 
protecció addicional de les vies de comunicació, per al millorament d’àmbits rurals, per a 
la identificació i la regulació de les masies i les cases rurals a què es refereix l’article 50.2, 
per a la implantació de les obres i els usos es sòl no urbanitzable que estableix l’article 
47.4, per a la protecció i el millorament dels espais agrícoles i forestals, dels espais fluvials 
i, en general, del medi natural i del paisatge, o per a qualsevol altre finalitat. 

 b) Amb vista a l’ordenació del subsòl, si no és objecte d’una altre figura de planejament 
urbanístic derivat. 

 c) Amb vista a la implantació de càmpings i d’establiment de turisme rural, d’acord amb el 
que estableix l’article 47.6.e. 

 d) Per concretar la titularitat i l’ús dels equipaments comunitaris, si no ho fa el planejament 
urbanístic general. 

 e) Per a l’execució directa d’obres corresponents a la infraestructura del territori o als 
elements determinants del desenvolupament urbà, pel que fa a l’assenyalament i la 
localització de les infraestructures bàsiques relatives a les comunicacions terrestres, 
marítimes i aèries,a la infraestructura hidràulica general, a les infraestructures de gestió de 
residus, a l’abastament i el subministrament d’energia elèctrica, a les telecomunicacions, a 
la producció d’energia a partir de fonts renovables i a la resta de sistemes urbanístics 
generals. Si la infraestructura afecta més d’un municipi o diverses classes de sòl, la 
formulació i la tramitació del pla especial són preceptives, sens perjudici del que estableix 
la legislació sectorial. 

 f) Amb vista a la implantació d’activitats vinculades a l’explotació de recursos naturals. 
 
2. Els plans especials urbanístics dictats en virtut de l’apartat 1.a que tinguin per finalitat la 

protecció de zones d’un gran valor agrícola, forestal o ramader, de zones deltaiques o d’espais 
rurals o periurbans poden imposar restriccions d’ús dels terrenys, per a impedir-ne la 
desaparició o l’alteració. 

 
3. L’aprovació dels plans especials urbanístics habilita l’administració competent per a executar 

les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les llicències i 
autoritzacions administratives que siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la 
legislació sectorial. 

 
4. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixin el planejament 

territorial o urbanístic corresponent o, a manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur 
finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els 
catàlegs que escaiguin. 

 
En segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació la revisió del Pla General 
d’Ordenació Municipal aprovat definitivament el 10 de març de 1999. 

 
I en tercer ordre, referent al planejament sectorial, resulta d’aplicació el Pla territorial General 
de Catalunya, el Pla territorial Comarques de Girona i el Pla director territorial de l’Empordà 
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5.2. Pla territorial General de Catalunya 

 
El Pla Territorial General de Catalunya, aprovat per la Llei 1/1995, és l’instrument que defineix els 
objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i els estructura per aconseguir el 
desenvolupament sostenible i la preservació del medi. 
 
Així mateix, el Pla Territorial General estableix sis àmbits d’aplicació dels plans territorials 
parcials, a l’efecte del que determina l’article 12 de la Llei 23/1983. Un dels àmbits definits pel Pla 
Territorial General és el de les Terres de l’Ebre que abraça les comarques del Baix Ebre, el 
Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 
 
Segons la Secretaria per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya per 
desenvolupar de manera coherent aquest procés, caldrà que l'elaboració dels diversos plans 
territorials parcials es faci d'acord amb un mateix model de document i sota uns mateixos 
criteris d'ordenació del territori. El Pla Territorial General de Catalunya, a revisar, no aporta, en 
data d'avui aquests criteris. Caldran doncs, noves referències en les quals inscriure el treball de 
planejament fraccionat en diversos àmbits. El document Estratègia Territorial Europea aporta 
un interessant discurs sobre el desenvolupament equilibrat i sostenible que permet actualitzar 
el marc ideològic de la Llei de 1983 i suplir algunes insuficiències del Pla Territorial General 
Vigent. Sobre aquestes bases, però sobretot a partir de l'observació i la valoració del que ha 
succeït en el territori de Catalunya en les darreres dècades, s'han formulat els quinze criteris 
que, com a punts de recolzament dels treballs de planejament a realitzar, es presenten a 
continuació (Secretaria per a la Planificació Territorial de la Generalitat de Catalunya, 2004) 
com a referents ideològics d’aquesta futura ordenació: 
 

• Afavorir la diversitat de territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica. 

• Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 
l’ordenació del territori. 

• Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 

• Moderar el consum de sòl. 

• Afavorir la cohesió social del territori i evitar segregació espacial de les àrees urbanes. 

• Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 

• Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 

• Propiciar la convivència d’activitats i habitatges a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris. 

• Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 

• Els nous creixements han de ser compactes i en continuïtat. 

• El creixement urbà ha de reforçar una estructura nodal del territori 

• La mobilitat és un dret no una obligació. 

• Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 
d’assentaments. 

• Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 
urbans. 

• Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant 
infrastructures concordants amb la matriu territorial. 
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5.3.  Pla territorial de les comarques gironines 

 
La Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, crea la figura dels plans territorials 
parcials, que han de desenvolupar el model territorial proposat pel Pla territorial general de 
Catalunya, definint, concretant i desplegant les seves determinacions, fixant els objectius 
d’equilibri d’una part del territori i servint com a marc orientador de les accions que s’hi 
emprendran. 
 
Així mateix, la Llei 1/1995, de 16 de març, que va aprovar el Pla Territorial General, preveu com 
a un dels àmbits d’aplicació dels Plans Territorials Parcials el de les Comarques gironines. De 
conformitat amb el que estableix l’article 14 de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, l’elaboració 
del Pla es farà en la forma establerta per reglament. En qualsevol cas, aquest haurà d’integrar 
en aquest procés les administracions i organismes implicats en actuacions amb incidència en el 
territori i a la vegada haurà d’articular un tràmit d’informació pública per tal que el resultat sigui 
fruit d’un procés participatiu i integrador. 
 
El 19 de març de 2002 es va aprovar la proposta d’acord per encarregar al Departament de 
Política Territorial i Obres Publiques, a través de la Secretaria per a la Planificació Territorial, 
l’elaboració del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals. 
 
Segons la web del DPTiOP (http://www.gencat.net/ptop), fins al moment present s’han 
encarregat i, s’han rebut ja, els treballs referits a les comarques gironines següents : 
 

• Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava. 

• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona. 
 
i resten per encarregar els estudis següents: 
 

• Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de 
les comarques gironines. 

• Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines. 

• Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines. 

• Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una 
de les comarques que constitueix l’àmbit funcional. 

• Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines. 

• Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques 
gironines. 

 
 
5.4.  Pla director territorial de l’Empordà 

 
Els Plans Directors Territorials són instruments de planejament territorial creats per la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives que va modificar l’article 86 
de la Llei 23/1983, de política territorial. Aquests instruments coordinen el planejament 
urbanístic, concreten l’emplaçament de les grans infrastructures, protegeixen el sòl no 
urbanitzable, inclouen determinacions sobre desenvolupament urbanístic sostenible i 
programen polítiques supramunicipals de sòl i d’habitatge, que s’han de concertar amb els 
ajuntaments en la tramitació específica. 
 
Els plans directors territorials es conceben com instruments flexibles, ja que només s’estableix, 
com a condició per al seu àmbit, que aquest sigui plurimunicipal i que sigui inferior als dels 
plans territorials parcials i, pel que fa al seu contingut, que comprenguin com a mínim una de 
les determinacions exigides per als plans territorials parcials. Per tant, la utilització d’aquests 
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instruments, en tant que el seu màxim contingut propositiu serà el dels plans territorials 
parcials, només té sentit en absència d’aquests. És força clar que en el moment que s’aprovi un 
pla territorial parcial que complementi tots els continguts que li pertoquen, el pla director 
territorial s’haurà quedat sense espai propositiu, llevat del cas que la seva finalitat fos la de 
definir propostes de modificació del pla territorial parcial, per a la qual cosa no és tampoc un 
instrument necessari. 
 
Tanmateix, en tant els plans territorials parcials pendents no han assolit la seva aprovació, els 
plans directors territorials es poden usar per avançar l’elaboració del planejament territorial en 
parts dels àmbits dels plans territorials parcials on hi ha més urgència o on s’han donat 
iniciatives locals que es considera oportú integrar al procés general de formulació dels plans 
territorials. Així s’ha fet en comarques com l’Alt Penedès, la Garrotxa i l’Alt i Baix Empordà, els 
plans directors territorials de les quals han de constituir, de fet, separates avançades del pla 
territorial parcial dels àmbits a què pertanyen. Per aquest motiu, i amb criteris d’economia i 
d’aclariment conceptual, en la pràctica s’ha adoptat en ambdós casos la denominació 
simplificada de “pla territorial” aplicada a l’àmbit de què es tracte, prescindint dels qualificatius 
“parcial” o “director”, implícits en l’abast de l’àmbit. 
 
El terme municipal de Vilabertran està englobat dins l’àmbit del Pla director territorial de 
l’Empodrà que actualment té redactat el seu avantprojecte. 
 
Cal entendre l’avantprojecte com un document obert, un document de treball que no ha tingut, 
fins al moment, cap nivell d’aprovació institucional. Tanmateix, és un document que, malgrat 
pugui tenir encara algunes mancances o desajustaments, vol assemblar-se, pel que fa al grau 
de definició de les seves propostes, al que es preveu que hagi de ser el pla definitiu. L’objectiu 
és facilitar el debat i garantir que les aportacions se centrin al màxim en el que és un pla 
territorial –el seu abast, escala i competències- i el debat evolucioni cap a propostes concretes. 
 
El Programa de Planejament Territorial, a partir de suggeriments, propostes i alternatives que 
es formulin durant aquests mesos de consulta institucional i d’exposició al públic de 
l’avantprojecte, reelaborarà la documentació del pla i donarà forma a un projecte més madur. El 
nou document se sotmetrà a aprovació inicial, exposició pública preceptiva, aprovació 
provisional, dictàmens preceptius i aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El Pla director territorial de l’Empordà comprèn les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i entre 
d’altres, fa les següents propostes agrupades en cinc línies d’actuació: 
 

• Reforça les ciutats i els principals nuclis urbans com a centres de serveis per a 
l’Empordà. 

 
- Potencia l’àrea Figueres-Vilafant que, per les seves característiques i situació al 

territori, pot incrementar la seva importància com a ciutat de serveis. 

- Estableix que l’eix Palafrugell-Palamós, Platja d’Aro-Sant Feliu de Guíxols esdevingui 
l’altra gran referència urbana del territori. 

- Proposa millores en els nuclis de la línia de costa que no tenen nou sòl per créixer, 
però que poden reforçar el seu paper d’atracció. 

- Reforça el paper de capital de la Bisbal d’Empordà i dels nuclis de la rodalia per la 
seva bona comunicació i disponibilitat de sòl. 

 
• Limita la dispersió de la urbanització i regula el creixement de les segones residències. 

 

- Per això proposa un creixement moderat de les poblacions mitjanes de la segona 
línia litoral o de l’interior, i un creixement acordat a les necessitats internes i a la 
consolidació en el cas de la resta de nuclis. 
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- També limitarà la creació de noves urbanitzacions separades de segona residència i 
restringirà la construcció d’edificacions aïllades. 

 
• Protegeix el paisatge com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic. 

 

- Amb aquesta intenció, enllaça els espais naturals protegits amb una xarxa de 
connectors ecològics. 

- Assegura la protecció dels paisatges agrícoles tradicionals de l’Empordà, del 
patrimoni que representen els seus pobles i les construccions rurals i dels importants 
atractius i valors naturals del litoral i les platges. 

 
• Fomenta la diversificació de les activitats econòmiques tot protegint el sòl agrícola, 

fomentant els serveis i les activitats turístiques i industrials. 
 

- Protegeix les àrees de gran valor agrícola que hi ha tant a l’Alt com al Baix Empordà, 
entre les quals cal destacar la de Palau-saverdera-Garriguella-Espolla-Mollet de 
Perelada-Capmany, Avinyonet de Puigventós-Lladó, Viladamat-Vila-sacra o tota la 
plana baixempordanesa. 

- Estableix nou opcions d’implantació de noves àrees d’activitat econòmica d’interès 
supramunicipal. 

- Propicia que es diversifiqui l’activitat econòmica, amb més pes de l’activitat industrial i 
de serveis, principalment orientats al turisme, respecte de la construcció de segona 
residència. 

 
• Promou una racionalització de la xarxa viària millorant l’accessibilitat i la vertebració del 

territori. 
 

- Reforça les connexions en paral·lel que hi ha entre els grans eixos verticals de 
Barcelona a França i els diferents punts de la costa. 

- Configura una xarxa de connexions interiors amb millores com les previstes al tram 
Santa Cristina d’Aro-Mont-ras o a la carretera entre la Bisbal d’Empordà i Figueres. A 
més, es mantenen obertes les dues alternatives de variant a la Bisbal. 

- Estableix una xarxa de vies integrades al paisatge i completa i millora una xarxa de 
camins i pistes. 
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II. NORMES URBANÍSTIQUES 
 
 
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència 
 
Art.1 Naturalesa 
 
Aquest Pla té la condició de Pla Especial urbanístic i respecta en totes les seves 
determinacions la Llei 1/2005, de 20 de juliol, Text refós d’urbanisme. 
 
 
Art.2 Àmbit territorial 
 
Per a la redacció del Pla Especial de Regulació d'Usos del municipi de Vilabertran s’ha 
considerat establir l’àmbit per tota la superfície del sòl no urbanitzable del municipi, actualment 
regulat per la Revisió del Pla General d’Ordenació de Vilabertran, l’aprovació definitiva del qual 
va ser el 10 de març de 1999. 
 
La zona afectada pel Pla Especial urbanístic és l’assenyalat gràficament als plànols 
d’ordenació. 
 
 
Art 3. Vigència 
 
Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que 
disposen els articles 92 i 100 de la Llei d’Urbanisme. 
 
 
Art.4 Obligacions 
 
Les disposicions contingudes en aquest Pla Especial urbanístic obliguen al seu compliment per 
igual tant a l’Administració com als particulars. 
 
 
Art.5 Interpretació 
 
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als deus 
objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i 
major dotació d’equipaments i espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini 
públic sobre el privat, així com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte 
es refereixi a la quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 
superfície real. 
 
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al 
que disposa la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilabertran que fou aprovat 
definitivament el 10 de març de 1.999. 
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Art.6 Determinacions 
 
Les determinacions del present Pla Especial urbanístic es despleguen en els següents 
documents: 
 

I. Memòria 
II. Normes Urbanístiques 
III. Plànols d’informació i ordenació urbanística. 

 
 
CAPITOL II. REGÌM URBANÍSTIC 
 
Secció 1. Regulacions relatives a la protecció del medi 
 
Art.7 Sistemes en sòl no urbanitzable. 
 
1. En sòl no urbanitzable, no es podran implantar altres sistemes que els previstos al 

planejament urbanístic o aquells que, tenint la condició de sistemes urbanístics locals, 
puguin ser implantats conforme a l’article 48 de la Llei d’urbanisme. No es podran implantar 
sistemes urbanístics generals no previstos en el planejament urbanístic general sense 
l’alteració d’aquest pel procediment que legalment correspongui, si no es que una llei 
imposa altra cosa. 

 
2. La necessitat que el sistema s’implanti en sòl no urbanitzable es considerarà concurrent 

només si el sistema es vincula imprescindiblement amb els recursos naturals o si per les 
seves característiques ha d’implantar-se en tot cas en un sòl classificat com a no 
urbanitzable. No s’entendrà que és necessària aquesta implantació quan el sistema tingui 
les característiques tipològiques pròpies d’una edificació implantable en sòl urbà, a 
excepció de les construccions auxiliars que hagin d’ubicar-se en un recinte sense aquestes 
característiques o quan necessiti per al seu funcionament unes condicions d’urbanització 
equivalents a les exigibles en un sòl urbà. 

 
 No es podran implantar altres sistemes que els expressament previstos pel planejament 

urbanístic general en aquells sòls no urbanitzables qualificats d’especial protecció o les 
qualificacions dels quals responguin a alguna de les circumstàncies citades a l’article 32 de 
la Llei d’urbanisme, llevat de l’esmentada a l’apartat segon de la lletra “b” quan no es 
refereixin a valors preservats per la classificació i inherents a les concretes parcel·les que 
resultarien afectades pel sistema o a parcel·les amb les quals aquelles es vinculen per 
raons ambientals. Els sòls d’especial protecció s’entendran en tot cas afectats per aquesta 
previsió restrictiva dels sistemes susceptibles d’implantació. 

 
 
Art.8 Topografia 
 
1. Les construccions en sòl no urbanitzable s’adaptaran a la topografia natural del  terreny. 
 
2. En cas que calgui realitzar moviments de terres i actuacions de millora de les propietats del 

sòl: 
 

a. S’haurà de garantir la formació d’un nou sòl natural capaç de mantenir els processos 
ecològics que li són propis. 

 
b. No podran adreçar-se a què permeti la ubicació de construccions sobre un sòl en el 

qual, sense l’alteració, n’estarien excloses. 
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3. Els projectes facultatius que preceptivament s’acompanyaran a les sol·licituds de llicència 

urbanística per a moviments de terres en sòls no urbanitzables establiran mesures per a 
garantir la separació i posterior restauració de les capes de sòls. 

 
4. Els moviments de terres per fer terrasses no podran originar feixes, desmunts o terraplens 

de mes de tres metres (3 m) d’alçada. En cas de ser d’escullera, la cara vista de les pedres 
no podrà superar la dimensió d’un metre quadrat (1 m2). Tanmateix, la dimensió de les 
pedres podrà ser superior, sempre i quan es cobreixi amb vegetació amb capacitat de 
consolidar-se sobre el nou terreny. En cas de no utilitzar escullera o mur de pedra seca, 
sempre serà obligatori revegetar la superfície que separa les esplanades conreades. 

 
 
Art.9 Ubicació d’elements artificials 
 
1. No es podran ubicar construccions de nova planta de cap classe en sòls no urbanitzables: 
 

a. Amb pendent superior al trenta per cent (30 %). 
 
b. Quan es distorsioni greument el paisatge o es dificulti el compliment de les funcions 

naturals de l’entorn 
 
2. Estan prohibits els cartells publicitaris de qualsevol classe en sòl no urbanitzable, llevat de 

les senyalitzacions destinades a indicar l’existència d’activitats econòmiques. Les seves 
característiques seran modulades per l’Ajuntament a la llicència urbanística, segons els 
principis del capítol primer d’aquest títol i criteris d’integració ambiental i la seva instal·lació 
podrà ser denegada per raó d’aquesta integració. 

 
 
Art.10 Tractament exterior de les construccions 
 
1. L’exterior de les construccions de tot ordre en sòl no urbanitzable, incloses les teulades, es 

tractaran mitjançant recobriments superficials propis de les tipologies dels masos 
tradicionals al municipi i la seva comarca o amb vegetació de caràcter permanent i que 
garanteixi un recobriment continuat dels cossos constructius. A l’habitatge rural tradicional, 
aquests recobriments seran els propis del mas preexistent i, quan aquests no sigui 
suficientment determinables, els propis de les tipologies predominants en l’àmbit municipal i 
comarcal. 

 
2. Es prohibeixen en tot cas els tractament amb maó que no tingui les característiques de 

l’obra vista (gero), els materials plàstics o el fibrociment i el recobriment amb pigmentacions 
que no assoleixin tonalitats cromàtiques habituals als masos tradicionals ni  harmonitzin 
amb les pròpies de l’entorn. Es prohibeixen les teulades de pissarra i amb teula de formigó 

 
 
Art.11 Permeabilitat 
 
1. La implantació de noves infrastructures al territori, en especial les lineals, o la reforma de 

las ja existents, quan suposi l’aparició d’una barrera física caldrà que tingui en compte 
mesures correctores per a assegurar la seva permeabilitat biològica. Aquestes mesures 
contemplaran específicament solucions permeables quan travessin algun barranc, el 
domini públic hidràulic i el sistema hidrològic o separin dues àrees d’interès natural. 
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2. La classificació d’un sòl com a no urbanitzable o la qualificació d’un ja classificat com a no 
urbanitzable d’especial protecció podrà derivar-se de la seva aptitud per a constituir un 
corredor biològic per a la fauna. Aquesta aptitud es determinarà amb fonament a la 
funcionalitat que presenta l’espai per a aquesta finalitat, a nivell del polígon que rebria la 
qualificació i a nivell del conjunt de l’àmbit de referència al qual serviria el corredor. 

 
 El polígon es definiria com la línia poligonal única traçada a partir del perímetre resultant de 

l’exclusió dels sòls urbans, urbanitzables i no urbanitzables que es trobin inhabilitats per a 
funció de corredor biològic o que clarament no serveixin a la seva funcionalitat, que el 
vorejarien. 

 
 L’aptitud geomètrica de l’espai determinaria a partir de les magnituds següents: 
 

a. Dimensions entre els extrems del polígon i la seva relativitat. 
 
b. Funcionalitat determinada per la relació entre el sòl inclòs al polígon apte per ser 

corredor i les inclusions inadequades. 
 
c. Orientació relativa del polígon respecte a la dels trànsits als quals ha de servir. 
 
d. Porositat del perímetre poligonal. 
 

3. Sempre que sigui necessari realitzar terraplens, desmunts, escombraries o superfícies 
ocupades per part de maquinària, caldrà assegurar la seva revegetació amb les mateixes 
espècies de la zona, amb una densitat adequada, determinada al projecte o la llicència 
urbanística. 

  
4. Les obres de drenatge que es realitzin a les noves infrastructures hauran d’estar adaptades 

a la protecció de la fauna. Sempre que sigui possible, la inclinació de les parets de les 
obres de drenatge no superarà els quinze graus (15°) de pendent i tindrà una textura 
superficial de les parets rugosa, en forma d’escullera. Quan sigui necessària la construcció 
de pous de caiguda verticals, caldrà tancar l’entrada amb reixes horitzontals de llum inferior 
a deu centímetres (10 cm). 

 
5. Les tanques dels conreus i de les zones ocupades per vegetació natural hauran de ser 

permeables al pas de fauna terrestre. Aquesta condició comporta que, com a mínim, per 
cada vint-i-cinc metres (25 m) lineals de tanca hi haurà una obertura al nivell del terra de 
vint-i-cinc centímetres (25 cm) d'alçada i d’un metre quadrat (1 m2) de secció. No es 
podran realitzar tanques amb materials d’obra d’alçada superior a quaranta centímetres (40 
cm), llevat de les separacions d’autopistes, autovies i vies ràpides i del ferrocarril, a on 
l’alçada vindrà regulada per la normativa sobre el demani especial corresponent i, en el seu 
defecte, serà l’adequada per a evitar les seves immissions de tot ordre. 

 
6. Salvat el que disposin les lleis sectorials, les noves xarxes de transport i subministrament 

de tota classe i la modificació del traçat de les existents que transcorrin en tot o en part en 
sòl no urbanitzable requeriran la seva prèvia definició per mitjà de pla urbanístic especial, el 
qual acreditarà, almenys: 

 
a. La necessitat de la xarxa. 
 
b. Les alternatives de traçat possible i el seu impacte respectiu. 
 
c. Les afectacions ambientals de tot ordre i les mesures correctores que calgui aplicar. 
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 El pla especial urbanístic se subjectarà a una avaluació de plans i programes en els termes 

de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes sobre el medi ambient. 

 
7. Únicament quedaran excloses de la previsió de l’apartat anterior article, les actuacions que 

consisteixin en la substitució o reparació dels elements tècnics de la xarxa sense alteració 
del seu traçat. 

 
8. Com a directrius d’ordenació, els plans especials urbanístics projectaran les xarxes seguint 

les directrius següents: 
 

a. Acumulació al llarg de corredors longitudinals de serveis. 
 
b. Seguiment de la traça d’altres infrastructures lineals preexistents. 
 
c. Minimització de l’impacte sobre els espais al servei d’altres d’especial protecció i la 

interferència sobre corredors biològics. 
 

9. Les previsions sobre permeabilitat d’aquest article tenen el caràcter de mínimes i podran 
ser ampliades per mitjà de les disposicions i els actes d’ordenació i intervenció urbanística 
quan sigui requerit per raons de preservació ambiental justificades. 

 
Art.12 Instal·lacions de subministrament d’aigua, depuració d’aigües residuals i gas 
 
1. Caldrà que les instal·lacions fixes de dipòsit o elevació es disposin amb criteris 

d’encobriment, sia enterrant-les o amb tractament vegetal. Quan aquestes necessitin 
complementàriament edificació serà necessari un tractament d’edificació tradicional integrat 
a l’entorn. Els mateixos criteris seran d’aplicació pel que fa al tancament exterior. L’espai 
lliure necessari per a la funcionalitat de les instal·lacions es tractarà amb criteris de 
paisatge i vegetació adequades a les característiques de l’indret. 

 
2. L’admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà 

mitjançant pla especial urbanístic, el qual contemplarà la seva necessitat, l’àmbit 
d’ocupació necessari, l’estudi d’alternatives de localització i elecció justificada en funció del 
menor impacte en el paisatge i el tractament edificatori i paisatgístic adequat a l’entorn, 
amb solució de les contradiccions que es puguin plantejar segons la zona on es situï. 

 
3. Les instal·lacions de transport es desenvoluparan mitjançant projecte d’urbanització on 

s’analitzi la necessitat i adaptació del traçat i s’avaluïn les alternatives possibles, justificant 
l’elecció de la de menor impacte, especificació de les condicions tècniques menys lesives i 
tractament de restauració. 

 
 
Art.13 Aigües residuals 
 
1. Totes   les edificacions i  activitats   ubicades   al   terme   municipal,   qualsevol   quines   

siguin   les   seves característiques, han de tenir resolt el sistema d’abocament d’aigües 
residuals de tal manera que s’eviti la contaminació del medi.  

 
2. Les edificacions gaudiran de mecanismes d’eliminació de les aigües residuals adequats: 
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a. Es connectaran a la xarxa de clavegueram, quan sigui possible per l’existència d’un 
col·lector territorial proper. 

 
b. En defecte del sistema anterior, depuraran mitjançant sistemes biològics, preferentment 

de filtres verds, utilitzant línies de tractament que suposin un consum energètic i una 
producció de fangs mínima, quan es tracti de conjunts d’edificacions situades en sòl 
rural. 

 
c. Quan no sigui possible cap dels dos supòsits anteriors, la depuració es realitzarà 

mitjançant un sistema de dipòsits decantadors amb les característiques tècniques 
necessàries per a assegurar un afluent que compleixi les condicions establertes per la 
legislació vigent en matèria d’aigües residuals. 

 
 En qualsevol cas, el sistema de depuració escollit haurà d’assegurar un afluent que 

compleixi els paràmetres de depuració de les aigües marcats per la normativa vigent. 
 
3. Les  activitats  subjectes a intervenció integral de l’administració ambiental  requeriran,   per 

a  la  seva instal·lació, ampliació, modificació o trasllat, l’aprovació per part de l’Ajuntament 
dels tractaments previs a l’abocament necessaris per a descarregar els seus afluents amb 
els nivells de qualitat marcats per la normativa sobre sanejament vigent a Catalunya, la 
qual tindrà, quant al seus aspectes dispositius, caràcter de norma reglamentària municipal, 
llevat que per ordenança es fixi un règim que garanteixi una preservació ambiental més 
elevada. 

 
 Sense prèvia autorització de permís d’abocament, l'Ajuntament no autoritzarà l’obertura, 

ampliació, modificació o trasllat de cap ús o activitat. Les activitats subjectes a autorització 
o comunicació ambiental no podran iniciar el seu funcionament quan no es disposi d’aquest 
requisit. 

  
4. Totes les intervencions que es desenvolupin al voltant dels torrents i rieres hauran de 

subjectar-se al compliment dels "Criteris tècnics a tenir en compte per l’Agència Catalana 
de l'Aigua en l’elaboració dels informes preceptius en la tramitació del planejament 
urbanístic", aprovats per Consell d'Administració de I'Agència Catalana de l’Aigua el 28 de 
juny de 2001, o disposicions o recomanacions que en un futur les substitueixin o 
complementin 

 
 
Art.14 Obres hidràuliques de rec 
 
1. La sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d’un embassament de rec o amb 

una altra finalitat en sòl no urbanitzable s’acompanyarà d’un projecte facultatiu assumit per 
tècnic competent el qual establirà les mesures per solucionar les qüestions següents: 

 
a. Prevenció de  les ruptures i les infiltracions. 
 
b. Disseny de la sortida d’aigües amb sistema filtrant que asseguri la sortida de l’aigua 

sense materials en suspensió que puguin produir obturacions dels sistemes de rec. 
 
c. Protecció dels amfibis amb el disseny de mecanismes com rampes de sortida amb 

pendents inferiors al deu per cent (10 %). 
 
d. Disseny del fons amb cubetes a una cota inferior a la cota de sortida de l’aigua, que 

assegurin la persistència d’aigua un cop l’embassament és buit. 
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2. Es   prohibeix   l’addició   de   productes   químics, entre ells fertilitzants   o   fitosanitaris,  a   

l’aigua   de l’embassament, els quals puguin suposar un perill per a la salut humana o per a 
la vida silvestre, en cas d’immersió o abeurament a l’aigua de l’embassament. 

 
3. Es  prohibeix qualsevol  activitat que  alteri significativament qualsevol  component del  

cicle hidrològic dels sòls. 
 
 
Art.15 Residus agraris i ramaders 
 
1. Les explotacions ramaderes han de dur-se a terme segons una gestió adequada dels seus 

residus (excrements sòlids i líquids, animals morts, aigües residuals, afluents de fums i 
gasos i altres) i disposar de sistemes de carrega i descàrrega d’animals adequats al tipus 
de producció. 

 
2. Es prohibeix l’aplicació de purins al sòl fora dels conreus que l’admeten com a fertilitzant i 

mai no es podrà fer a les parcel·les que integrin el domini públic hidràulic o les seves 
afectacions, les zones tipificades com a vulnerables i en aquelles on les condicions 
especifiques d’usos d’aquesta regulació es prohibeix específicament. L’Ajuntament podrà 
determinar per ordenança quins sòls no tenen la condició de base agrícola per a l’aplicació 
de purins. En cap cas no poden abocar-se purins a les zones forestals per qualificació 
urbanística o de la normativa sectorial sobre forests. 

  
3. Es prohibeix l’abandonament d’envasos de productes agroquímics i la neteja de cubes 

aplicadores de fertilitzants i fitosanitaris en cursos d'aigua, naturals o artificials. 
 
 
Art.16 Activitat per a la gestió de residus 
 
1. Es requerirà un pla especial urbanístic per a qualsevol activitat d’entre les permeses 

destinada a la gestió de residus en sòl no urbanitzable, entenent per tal qualsevol de les 
operacions que sobre aquests es regulen a la normativa sectorial sobre residus. 

 
2. La previsió de l’apartat anterior s’aplicarà tant a les instal·lacions existents quan sofreixin 

algun canvi substantiu 
 
 
Art.17  Nivells sonors màxims 
 
1. Als sòls no urbanitzables la qualificació tingui com a ús predominant el que s’indica en cada 

cas, el nivell sonor màxim de cap activitat no podrà superar a cap punt situat a cent metres 
(100 m) de distància de la font acústica en horari nocturn, entenent per tal el comprès entre 
les vint-i-dues i les set hores (22 i 7 hr.), les quanties següents, expressades en decibels 
(dB): 

 
ÚS PREDOMINANT DE LA QUALIFICACIÓ NIVELL SONOR MÀXIM (dB) 

Agrícola 45 
Forestal 42 
Especial protecció i altres qualificacions 40 
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2. A les parcel·les que limitin amb la línia d’edificació de carreteres que tinguin la condició 
d’autopistes, autovies o vies ràpides, o de ferrocarrils, o que es trobin a una distància 
inferior a aquesta línia, els nivells màxim del paràgraf 1 s’incrementaran 5 dB. 

 
 
Art.18 Magatzems i altres construccions vinculades als usos primaris  
 
 Les edificacions i construccions diferents d’edificis vinculades a usos primaris permesos 

amb caràcter permanent o transitori, entre elles els magatzems agrícoles, s’ajustaran als 
paràmetres següents, llevat que siguin desplaçat per planejament especial urbanístic en un 
sector d’especial protecció o en el conjunt del sòl no urbanitzable, quan es dictin amb la 
finalitat d’ordenar el medi rural: 

 
a. Alçada màxima: cinc metres (5 m), llevat d’aquelles instal·lacions tècniques, com sitges 

o dipòsits d’aigua, les quals hagin de tenir imprescindiblement una alçada superior 
 
b. Pel que fa a les construccions relacionades amb les hortes, es permetrà la construcció 

d’una caseta d’horta i d’hivernacles en les condicions que es fixen a continuació. 
 

b.1. S’admetrà una caseta per cada 200m2 de parcel·la, o agrupació de parcel·les. 
Les casetes existents amb anterioritat al PGOU, podran reconvertir-se d’acord 
amb el model fixat, encara que la parcel·la no tingui la superfície de 200m2, o 
agrupació de parcel·les. 

 
 El model de caseta d’horta serà el següent: Estructura d’obra vista o de fusta 

tractada, segons l’estil tradicional, amb coberta metàl·lica de 1,5m. X 2,5m. X 2m. 
 
b.2. S’admeten hivernacles a l’horta prèvia llicència municipal. L’ocupació màxima 

serà del 20% de la parcel·la o agrupació. S’evitarà la disposició d’una superfície 
continua d’hivernacles major de 1.500m2. La separació entre grups d’hivernacles 
serà com a mínim de 30m. 

 
 Es podran tenir túnels de temporada a les hortes no professionals amb una 

alçada màxima d’un metre i ocupant un màxim del 5% de la parcel·la. 
 
 
Secció 2. Qualificació del sòl i desplegament del P la 
 
Art.19 Règim del sòl 
 
 La classificació de l’àmbit del Pla Espacial de protecció i regulació del Sòl no Urbanitzable 

ve definit en la revisió del Pla General d’Ordenació de Vilabertran i correspon a la del sòl no 
urbanitzable. 

 
 
Art.20 Qualificació 
 
 El Pla Espacial de protecció i regulació del Sòl no Urbanitzable qualifica el sòl en diferents 

sistemes, aquells mateixos ja esmentats en la revisió del Pla General d’Ordenació de 
Vilabertran. 
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Secció 3. Determinacions del Pla Especial urbanísti c 
 
Art.21 Regulació detallada per sistemes 
 
 El Pla Especial conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes en la 

revisió del Pla General de Vilabertran: 
 

Sistemes: 
• Sistema general territorial de vialitat segregada. (v) 
• Sistema viari. (1). 
• Sistema hidrogràfic (7) 

 
 El present Pla Especial manté els conceptes, determinacions i terminologia pels sistemes 

definits en la revisió del Pla General d’Ordenació de Vilabertran i introdueix el conceptes, 
determinacions i la terminologia aplicada segons l’actual Llei d’Urbanisme 1/2005, de 20 de 
juliol, Text refós. 

 
 
Art.22 Determinacions particulars pel Sistema general territorial de vialitat segregada (v) 
 
1. S’inclou sota el qualificatiu de Sistema General Territorial de vialitat segregada aquell sòl 

afectat a destinacions l’àmbit de servei de les quals ocupa àrees del territori que 
excedeixen el límit del terme municipal. Comprèn el sòl ocupat per la Variant de la Nacional 
II, els dispositius d’enllaç amb les altres vies, i en general el sòl ocupat per vialitat que no 
doni accés al sòl contigu, per tractar-se de vies amb específics punts d’entrada i sortida. 

 
2. El règim de la xarxa viària segregada en allò referent a projectes, construcció, conservació, 

finançament, ús i explotació serà el que correspongui amb subjecció a la legislació vigent 
segons el tipus de via de què es tracti. 

 
3. En la projecció, construcció, conservació, finançament, ús i explotació de les carreteres 

(autopistes, autovies i carreteres) s’observarà allò disposat en la Llei-51/1974, de 19 de 
desembre, la llei 7/1993 de 30 de setembre de carreteres de la Generalitat i l’article 106 del 
decret 1/90 de la Generalitat, així com les servituds que generen. 

 
 
Art.23 Determinacions particulars pel Sistema viari (1) 
 
1. Comprèn el sòl que es destina a vies per a la circulació de vehicles i persones, bé siguin 

proposades per aquest Pla General, procedents de situacions i plans Parcials anteriors no 
modificats pel Pla, o resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les 
previsions d’aquest Pla General. 

 
2. Es consideren elements integrants de les vies de circulació, les calçades per a vehicles 

rodats, les voreres , els espais d’estacionament que formen part de les calçades, les 
voreres i carrers peatonals, les illetes i àrees lliures de protecció i les reserves per a 
ampliació de vials existents. 

 
 Les àrees de circulació peatonal i les àrees lliures de protecció es consideren en alguns 

casos incloses en els sistemes de Parcs i Places (5) o d'Àrees de protecció i Servitud (3), 
per causa del seu volum i altres qualitats que fan més idònia aquesta consideració. 

 
3. La precisió de les alineacions de les vies que el Pla General proposa en sòl no urbà es farà 

en els Plans Parcials o Especial i Projectes d'Urbanització que desenvolupin l’ordenació 
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d’aquest sòl. Quan es tracti d’una via l’eix de la qual és línia de separació entre dos sectors, 
la precisió de les seves alineacions haurà de fer-se en el Pla Parcial del primer sector que 
s'ordeni, malgrat que l'obligació de la seva execució la comportin els dos sectors contigus. 

 
 Quan es tracti de l'execució d'un element viari independentment de la urbanització del seu 

entorn, les seves alineacions podran precisar-se mitjançant el Pla Especial i el 
corresponent Projecte d'Urbanització. 

 
 En la precisió d’alineacions es mantindran les amplades de les vies que especifica aquest 

Pla General i les modificacions del traçat degudes a ajustaments de la topografia, límits de 
propietat, línies d’edificació existents, no disminuiran l’amplada ni la capacitat de servei de 
la via. 

 
4. Les actuacions sobre la xarxa viària rural existent hauran de respectar el sentit general del 

traçat (origen - destí, directrius de la traça, i amplada), definit pel planejament urbanístic i 
no requerirà de planejament especial urbanístic, llevat que normativament es disposi el 
contrari. S’admeten petits ajustos del traçat amb la finalitat d’adequar-se millor a la 
topografia, de respectar elements de valor singular, de millorar l’impacte en el paisatge i de 
millorar la mobilitat, en especial a les cruïlles i als nusos. Els projectes que fonamentin les 
sol·licitud de llicència urbanística acreditaran el compliment d’aquest apartat i motivaran la 
idoneïtat de les solucions proposades. 

 
5. En aquells àmbits de sòl no urbanitzable a on es tramiti un pla especial urbanístic, la 

definició de les modificacions de la xarxa existent i l’obertura de noves vies la realitzarà  
aquest instrument. 

 
6. La utilització de les vies rurals integrades al domini públic viari municipal per a la circulació 

amb vehicles que no siguin titularitat de les persones propietàries, residents o que explotin 
els recursos naturals als quals serveixen aquestes vies es considera un ús comú especial 
subjecte a llicència administrativa municipal. 

 
 
Art.24 Determinacions particulars pel Sistema hidrogràfic (7) 
 
 Constitueix el Sistema hidrogràfic el conjunt compost per rieres, recs, embassaments, 

fonts, reixorts, i el subsòl de les diverses capes freàtiques. 
 
 L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic 

i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la 
inscripció i enregistrament a la Junta d’Aigües. En el cas que el pou es trobi dins d’una 
zona hidrogràfica protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, rebre informe de la 
Junta d’Aigües. Els pous en zona de policia necessiten autorització prèvia, i tant les 
captacions d’aigües superficials com els pous de més de 7000 m3/any necessiten 
concessió administrativa. 

 
 Totes les rieres, recs d’escòrrec, i embassaments en els trams classificats de sòl no 

urbanitzable mantindran una protecció linial de 10 metres a partir del marge que delimita el 
seu llit. Aquesta franja té un caràcter de mínim i podrà ser ampliada mitjançant un Pla 
Especial en aquells casos que resulti insuficient per tal d’incloure les àrees que per la seva 
naturalesa es puguin considerar lligades al sistema.  

 
 En aquest àmbit no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei de 

millora del propi sistema hidrogràfic. En els trams classificats de sòl urbà i sòl urbanitzable 
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la protecció és establerta en cada cas als plànols d’ordenació. En els àmbits de protecció 
es prohibeix, tanmateix, les obres o utilitzacions que modifiquin la seva naturalesa. 

 
 Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin 

dictaminades per l’administració competent. En tot cas es mantindran el domini i l’ús públic 
dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització. 

 
 Les zones de sòl no urbanitzable que podrien ser qualificades de sistema hidrogràfic i no 

se’ls atribueix es troben subjectes a les mateixes limitacions per a la protecció del domini 
públic hidràulic i el seu ecosistema. 

 
 Els propietaris de terrenys a on s’ubiquin fonts i canals de rec tenen l’obligació de 

conservar-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. 
 
 
Art.25 Regulació detallada per claus 
 
 El Pla Especial conté les següents qualificacions, que segueixen les establertes en la 

revisió del Pla General de Vilabertran: 
 

Claus: 
• Sòl no urbanitzable inadequat per al desenvolupament urbà. (d1) 
• Sòl no urbanitzable protegit d’interès agrícola. (d2). 
• Sòl no urbanitzable protegit d’interès paisatgístic i monumental (d3) 

 
 
Art.26 Determinacions particulars per la clau Sòl no urbanitzable inadequat per al 
desenvolupament urbà (d1) 
 
1.- Definició. 
 
 Aquest sòl comprèn aquelles àrees inadequades per al desenvolupament urbà, ateses 

les inconvenients condicions de topografia, edafologia, hidrologia, localització respecte a 
nuclis urbans i accessibilitat. 

  
2.- Incompatibilitats d'ús. 
 

Ús ramader: 
 
No s'admet ateses les distàncies a les àrees de sòl urbà i urbanitzable del municipi i dels 
termes municipals veïns. 
 

 Ús d’abocador: 
 
 No s’admet l'establiment d'abocadors d’escombriaires o de residus. 

 
3.- Compatibilitats d'ús. 
 

Usos agrícoles i forestals:  
 

 S’admet, amb l’excepció de la plantació forestal amb caràcter intensiu de les espècies 
que poden perjudicar l'equilibri ecològic i l'entitat de la vegetació autòctona. 
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Usos de restauració, hoteler, i residència col·lectiva:  
 
 Es pot admetre en el règim de Turisme Rural, sempre i quan el lloc escollit permeti la 

integració a l’entorn i s’assegurin les obres d’infraestructura i el tractament arquitectònic i 
paisatgístic necessaris per aquesta integració. A tal efecte serà preceptiva l’autorització 
prèvia de la Comissió d’Urbanisme de Girona. 

 
Ús de càmping: 
 

 Es pot admetre sempre i quan el lloc escollit permeti la integració a l’entorn i s’assegurin 
les obres d’infraestructura i el tractament arquitectònic i paisatgístic necessaris per 
aquesta integració. A tal efecte serà preceptiva l’autorització prèvia de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona. 

 
Usos esportius i recreatius: 
 

 Es pot admetre sempre i quan el lloc escollit permeti la integració a l’entorn i s’assegurin 
les obres d’infraestructura i el tractament arquitectònic i paisatgístic necessaris per 
aquesta integració. A tal efecte serà preceptiva l’autorització prèvia de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona. 

 
Ús d’activitats extractives: 
 

 Només s'admetrà l'ús extractiu en aquells llocs on no pugui causar greus deterioraments 
al paisatge o a l'equilibri ecològic. Estarà subjecte a llicència d’acord amb l'Art. 247 del 
decret 1/90 on s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística. A aquesta llicència s'incorporarà el contingut precís per a assegurar que a la 
cessació o terminació de l'activitat extractiva el sòl quedarà adaptat a les condicions 
necessàries per a servir al seu destí urbanístic, concretat en els altres usos admesos. 
Podran afiançar-se aquests objectius mitjançant qualsevol de les formes de garantia real 
o obligacional vàlides en Dret.  

 
4.- Normes relatives a les construccions. 
 
 En totes les edificacions i construccions que es duguin a terme en el sòl no urbanitzable, 

hauran d'exigir-se unes mínimes qualitats de tractament exterior en façanes i cobertes de 
manera que es redueixi al mínim la possible intrusió que pugui produir a la percepció del 
paisatge.  

 
 La sol·licitud anirà acompanyada de fotomuntatges i de plànols topogràfics a escala 

suficient comprenent la pròpia finca i les finques veïnes, on es demostri l’adequada 
integració a l’entorn, les edificacions preexistents, les àrees pavimentades, els camins, 
els tancaments, i la vegetació i ajardinaments  preexistents i els de nova plantació. 

 
 L'Administració competent per atorgar la llicència d'edificació imposarà, en conseqüència 

condicions relatives a la forma, color i materials exteriors de l'edifici, així com del 
tancament de la finca i arbrat. 

  
 

4.1. Construccions destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la 
naturalesa i destí de la finca on estiguin situades. 

 
L'Ajuntament és la Corporació facultada per atorgar llicències, sense perjudici de 
les autoritzacions prèvies o informes favorables que siguin necessaris, en funció 
de l'ús específic de cada construcció. 
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La primera utilització de la construcció, així com qualsevol canvi d'ús està subjecte 
a llicència municipal que no podrà atorgar-se si aquest ús és contradictori amb la 
finalitat agrícola de l'obra. 

 
a) Construccions auxiliars agrícoles. : 
 
 S'admeten les construccions auxiliars necessàries per al desenvolupament 

o millora de l'explotació, els titulars de la qual estiguin donats d’alta en el 
règim agrari i la superfície de la parcel·la sigui superior a 4.200 m2. 

 La sol·licitud anirà acompanyada de la justificació gràfica i escrita de les 
superfícies i característiques de l’explotació vinculada a l’ús de la 
construcció auxiliar, en relació a la tipologia i dimensions de la construcció. 

 
b) Vivenda de persones directament relacionades amb l'explotació agrària : 
 
 S'admet la construcció d'una vivenda en l'entorn immediat de cada 

agrupació de construccions agrícoles en les que hi hagi una masia habitada. 
 Per a la concessió de la llicència haurà de justificar-se l'ús agrari mitjançant 

informe preceptiu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i serà 
necessari l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Girona. 

 
 L'edificació de la vivenda no tindrà més de dos plantes (PB+1), ni 6,50 

metres d’altura. 
 

 
4.2. Construccions o instal·lacions vinculades a l'execució, entreteniment o servei de 

les obres públiques. 
 

L'Ajuntament és la Corporació facultada per a concedir les llicències relatives a 
aquest tipus de construccions o instal·lacions. 
 
S'admeten les construccions o instal·lacions que han de realitzar-se amb la finalitat 
assenyalada. La vivenda no es considera inclosa entre les construccions 
necessàries per a tal finalitat. 

 
4.3. Edificacions o instal·lacions d'utilitat pública o interès social que hagin de situar-se 

en el medi rural. 
  

És la Comissió Provincial d'Urbanisme l'organisme facultat per atorgar 
l'autorització per a la construcció d'aquestes obres seguint el procediment establert 
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme. 
 
L'autorització de la construcció o de la instal·lació estarà condicionada a la 
valoració respecte a la necessitat de situar l'obra declarada o considerada d'utilitat 
pública o interès social en el medi rural, atesa la inexistència d’oferta en el mercat 
immobiliari de sòl legalment apte per al tipus d’activitat industrial o terciària 
sol·licitada, i fins i tot l’oferta d’antigues edificacions enrunades o bé obsoletes 
susceptibles de rehabilitació.  
 
Es considera expressament prohibit l'establiment d'abocadors controlats 
d'escombraries. 
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4.4. Edificacions aïllades destinades a vivenda unifamiliar que no formin nucli de 
població. 
 
És la Comissió Provincial d'Urbanisme l'Organisme facultat per autoritzar la 
construcció d’aquestes obres, seguint el procediment establert en l'Art. 127 del 
decret 1/90 pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en 
matèria urbanística. 
 
Per a evitar la possible formació de nucli de població l’autorització per a la 
construcció d’una vivenda unifamiliar requerirà que la finca on s’ubiqui tingui una 
superfície mínima de 30.000 m2., que podrà estar constituïda per fragments 
discontinus d’una mateixa propietat, sempre i quan el camp on s’ubiqui l’edificació 
tingui una superfície mínima de 10.000 m2. Per a l’atorgament de llicència caldrà 
acreditar la inscripció en el Registre de la Propietat de la inedificabilitat de les 
fraccions de la finca separades físicament de la que rep l’edificació. 
  
En parcel·les més grans de 30.000 m2., s’admet la construcció agrupada de tantes 
vivendes com nombre de parcel·les mínimes comprenguin en superfície fins un 
màxim de quatre vivendes. 
 
Les edificacions se separaran dels límits de la parcel·la un mínim de 20 metres. 
Les edificacions no excediran de l’altura total de 6,50 metres, ni tindran més de 
dues plantes d’altura (PB + 1). 
 
L’admissió d’algunes edificacions en el tipus de sòl a què es refereix aquest article 
no implica l’autorització de realitzar obres d’urbanització. Les edificacions que es 
realitzin hauran de servir-se de les carreteres i camins existents i els altres serveis 
a la residència, tals com aigua potable, eliminació d’aigües residuals, electricitat i 
eliminació de residus sòlids, etc.... hauran de resoldre’s per gestió individual en 
cada cas. 

 
4.5. Tanques de finques. 

 
Les tanques seran vegetals d’acord amb els sistemes utilitzats tradicionalment en 
cada àmbit (xiprers, tuies, magraners bords, espinavesses, canyers,...). Aquestes 
tanques vegetals podran tenir com a suport peu-drets de fusta de diàmetre màxim 
10 cms. i metàl·lics de diàmetre màxim 5 cms. d’una alçada màxima de 1,50 mts. i 
una separació mínima de dos metres. Entre suports hi podrà haver filats 
horitzontals metàl·lics fins l’alçada màxima d’un metre sempre que l’inferior estigui 
separat del terra un mínim de 15 cms. per a permetre el pas de fauna. 
 
Excepcionalment, en l’entorn immediat d’habitatges, instal·lacions agroramaderes i 
altres usos autoritzats s’admetrà que el suport de la tanca vegetal es formi amb 
tela metàl·lica i peus drets amb una alçada màxima de 1,70 mts. sobre un 
basament d’obra d’una alçada màxima de 20 cms. Per a la concessió de llicència 
d’aquestes tanques vegetals amb basament d’obra caldrà justificar gràficament el 
respecte a les separacions fixades gràficament en els plànols d’escala 1/5000 per 
a la protecció de la vialitat, i la integració paisatgística del perímetre proposat amb 
un plànol de la finca on es situïn les edificacions, les àrees pavimentades i les 
masses vegetals existents. 
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Art.27 Determinacions particulars per la clau Sòl no urbanitzable protegit d’interès agrícola (d2) 
 
1.- Definició. 
 
 Comprèn aquelles àrees que per la qualitat de la terra o possibilitats de regadius, són 

objecte d’explotacions agrícoles de caràcter intensiu amb aprofitaments superiors als de 
la resta del territori, en alguns casos combinades amb explotacions ramaderes. Les 
majors restriccions a les toleràncies d’ús i edificació en sòl no urbanitzable que es 
desprenen d’aquest article tenen la finalitat de protegir el destí agrícola d’aquest sòl. 

 
2.- Incompatibilitats d’ús. 
 
 Ús d’activitats extractives: 
 
 No s’admet . 
 
 Ús d’abocador: 

 
 No s’admet l’establiment d’abocadors d’escombraries o de residus. Es prohibeix 

expressament l’abocament de residus orgànics d’explotacions ramaderes, excepte que 
procedeixin d’establiments autoritzats en el mateix terme municipal. 

 
Us Ramader:  
 

 No s’admeten les explotacions dels tipus Porcines i Cunícules. 
 
Us de Càmping: 
 

 No s’admet  
  

3.- Compatibilitats d’ús. 
 

Usos agrícoles i forestals:  
 

 S’admet sense limitació. Queda prohibida la plantació forestal amb caràcter intensiu de 
les espècies que poden perjudicar l’equilibri ecològic i l’entitat de la vegetació autòctona. 
 
Us ramader: 
 

 S’admet la continuïtat, millora i ampliació de les explotacions existents del tipus avícoles i 
bovines. S’admet el canvi d’ús de les instal·lacions existents d’activitats ramaderes no 
admeses i de les admeses als tipus avícoles, bovines, ovines i equines. 
 
Ús d’abocador: 
 

 S’admet l’abocament de residus orgànics procedents d’explotacions ramaderes 
autoritzades en el mateix terme municipal, sempre que no posin en perill les condicions 
del medi ambient. 
  
Usos de restauració, hoteler, i residència col·lectiva:  
 

 Es pot admetre en el règim de Turisme Rural, sempre i quan el lloc escollit permeti la 
integració a l’entorn i s’assegurin les obres d’infraestructura i el tractament arquitectònic i 
paisatgístic necessaris per aquesta integració. A tal efecte serà preceptiva l’autorització 
prèvia de la Comissió d’Urbanisme de Girona. 
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Usos esportius i recreatius:  
 

 Es pot admetre sempre i quan el lloc escollit permeti la integració a l’entorn i s’assegurin 
les obres d’infraestructura i el tractament arquitectònic i paisatgístic necessaris per 
aquesta integració. A tal efecte serà preceptiva l’autorització prèvia de la Comissió 
d’Urbanisme de Girona. 
 

3.- Normes relatives a les construccions. 
 
 En totes les edificacions i construccions que es duguin a terme en el sòl no urbanitzable, 

hauran d'exigir-se unes mínimes qualitats de tractament exterior en façanes i cobertes de 
manera que es redueixi al mínim la possible intrusió que pugui produir a la percepció del 
paisatge.  

 
 La sol·licitud anirà acompanyada de fotomuntatges i de plànols topogràfics a escala 

suficient comprenent la pròpia finca i les finques veïnes, on es demostri l’adequada 
integració a l’entorn, les edificacions preexistents, les àrees pavimentades, els camins, 
els tancaments, i la vegetació i ajardinaments  preexistents i els de nova plantació. 

 
 L'Administració competent per atorgar la llicència d'edificació imposarà, en conseqüència 

condicions relatives a la forma, color i materials exteriors de l'edifici, així com del 
tancament de la finca i arbrat. 

  
 

3.1. Construccions destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la 
naturalesa i destí de la finca on estiguin situades.  

 
a) Construccions auxiliars agrícoles: 
 
 S’admeten les construccions auxiliars necessàries per al desenvolupament 

o millora de l'explotació, els titulars de la qual estiguin donats d’alta en el 
règim agrari i la superfície de la parcel·la sigui superior a 4.200 m2. 

 La sol·licitud anirà acompanyada de la justificació gràfica i escrita de les 
superfícies i característiques de l’explotació vinculada a l’ús de la 
construcció auxiliar, en relació a la tipologia i dimensions de la construcció. 

 
b) Instal·lacions de ramaderia intensiva : 
 
 Es preveu la millora i ampliació de les instal·lacions existents destinades a la 

cria i engreix de bestiar en els tipus admesos en els articles anteriors. 
 Totes les instal·lacions s'ajustaran a allò disposat en la legislació vigent per 

aquest tipus d'establiments. Per a la concessió de llicències serà preceptiu 
l'informe de la Comissió d'Activitats Classificades i del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 
 La construcció serà sempre en planta baixa, sense perjudici dels elements 

tècnics que hagin de tenir major altura. S'exigirà a les construccions el 
tractament exterior així com la plantació d’arbres per a minimitzar la seva 
intrusió visual a les imatges paisatgístiques que ofereix el territori. 

 
c) Vivenda de persones directament relacionades amb l'explotació agrícola : 

 
 Per a la concessió de la llicència haurà de justificar-se l'ús agrari mitjançant 

informe preceptiu del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i serà 
necessari l’informe previ de la Comissió d’Urbanisme de Girona 
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 S'admet la construcció d'una vivenda en l'entorn immediat de cada 
agrupació de construccions agrícoles en les que hi hagi una masia habitada. 

 
 S'admet també la construcció d’una vivenda, quan siguin exclusivament per 

a l'ús de les persones que realitzen el cultiu, en finques de 20.000 m2 de 
superfície com a mínim, que podran estar constituïdes per fragments 
discontinus d'una mateixa propietat, sempre i quan el camp on s’ubiqui 
l’edificació tingui una superfície mínima de 10.000 m2. L'atorgament de 
llicència d'edificació haurà de comportar la inscripció en el Registre de la 
Propietat de la inedificabilitat de les fraccions de la finca separades 
físicament de la que rep l'edificació.  

 
 L’edificació se separarà dels llindars de la parcel·la una distància mínima de 

5 m. i no tindrà més de dues plantes (PB+1), ni 6,50 metres d’altura.  
 

3.2. Construccions o instal·lacions vinculades a l'execució o servei de les obres 
públiques. 
 
L'Ajuntament és la Corporació facultada per a concedir les llicències relatives a 
aquest tipus de construccions o instal·lacions. 
 
S'admeten les construccions o instal·lacions que han de realitzar-se amb la finalitat 
assenyalada. La vivenda no es considera inclosa entre les construccions 
necessàries per a tal finalitat. 

 
3.3. Edificacions o instal·lacions d'utilitat pública o interès social que hagin de situar-se 

en el medi rural  
 

És la Comissió Provincial d'Urbanisme l'organisme facultat per atorgar 
l'autorització per a la construcció d'aquestes obres seguint el procediment establert 
en l'Art. 127-b del decret 1/90 pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents 
a Catalunya en matèria urbanística. 
 
L'autorització de la construcció o de la instal·lació estarà condicionada a la 
valoració respecte a la necessitat de situar l'obra declarada o considerada d'utilitat 
pública o interès social en el medi rural, atesa la inexistència d’oferta en el mercat 
immobiliari de sòl legalment apte per al tipus d’activitat industrial o terciària 
sol·licitada, i fins i tot l’oferta d’antigues edificacions enrunades o bé obsoletes 
susceptibles de rehabilitació. 
 
Es considera expressament prohibit l'establiment d'abocadors  d'escombraries o 
de runes. 

 
3.4. Edificis aïllats destinats a vivenda unifamiliar que no formin nucli de població.  

 
És la Comissió Provincial d'Urbanisme l'Organisme facultat per autoritzar la 
construcció d'aquestes obres, quan siguin la garantia d’evitar processos 
d’abandonament de conreus i desertització del paisatge o territori, l’interès del qual 
és objecte de protecció, seguint el procediment establert en el Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Per a evitar la possible formació de nuclis de població l'autorització per a la 
construcció d'una vivenda unifamiliar requerirà que la finca tingui una superfície 
mínima de 50.000 m2., que podrà estar constituïda per fragments discontinus 
d'una mateixa propietat, sempre i quan el camp on s’ubiqui l’edificació tingui una 
superfície mínima de 20.000 m2. L'atorgament de llicència d'edificació haurà de 
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comportar la inscripció en el Registre de la Propietat de la inedificabilitat de les 
fraccions de la parcel·la separades físicament de la que rep l'edificació. 
 
En parcel·les més grans, s'admet la construcció agrupada de tantes vivendes com 
nombre de parcel·les mínimes comprenguin en superfície fins un màxim de quatre 
vivendes. 
 
Les edificacions se separaran dels límits de la parcel·la un mínim de 20 metres. 
Les edificacions no excediran de l'altura total de 6,50 metres, ni tindran més de 
dues plantes d'altura (PB + 1). 
 
L'admissió d’algunes edificacions en el tipus de sòl a què es refereix aquest article 
no implica l'autorització de realitzar obres d'urbanització. Les edificacions que es 
realitzin hauran de servir-se de les carreteres i camins existents i els altres serveis 
a la residència, tals com aigua potable, eliminació d'aigües residuals, electricitat i 
eliminació de residus sòlids, etc.... hauran de resoldre's per gestió individual en 
cada cas. 

 
3.5. Tanques de finques. 

 
Les tanques seran vegetals d’acord amb els sistemes utilitzats tradicionalment en 
cada àmbit (xiprers, tuies, magraners bords, espinavesses, canyers,...). Aquestes 
tanques vegetals podran tenir com a suport peu-drets de fusta de diàmetre màxim 
10 cms. i metàl·lics de diàmetre màxim 5 cms. d’una alçada màxima de 150 cm. i 
una separació mínima de dos metres. Entre suports hi podrà haver filats 
horitzontals metàl·lics fins l’alçada màxima d’un metre sempre que l’inferior estigui 
separat del terra un mínim de 15 cms. per a permetre el pas de fauna. 
 
Excepcionalment, en l’entorn immediat d’habitatges, instal·lacions agro-ramaderes 
i altres usos autoritzats s’admetrà que el suport de la tanca vegetal es formi amb 
tela metàl·lica i peus drets amb una alçada màxima de 170 cms. sobre un 
basament d’obra d’una alçada màxima de 20 cms. Per a la concessió de llicència 
d’aquestes tanques vegetals amb basament d’obra caldrà justificar gràficament el 
respecte de les separacions fixades gràficament en els plànols d’escala 1/5000 per 
a la protecció de la vialitat, i la integració paisatgística del perímetre proposat amb 
un plànol de la finca on es situïn les edificacions, les àrees pavimentades i les 
masses vegetals existents. 

 
 
Art.28 Determinacions particulars per la clau Sòl no urbanitzable protegit d’interès paisatgístic i 
monumental (d3) 
 
1.- Definició. 
 
 Comprèn aquelles àrees de sòl no urbanitzable que per constituir elements fonamentals 

de l'estructura geogràfica del territori i del paisatge, i trobar-se estretament vinculades al 
Bé Cultural d’Interès Nacional “Monestir de Santa Maria” han de ser objecte de 
restriccions als usos , les obres d’infraestructura i les edificacions que puguin afectar-los. 

 
 S'inclou en aquest tipus de sòl els cursos d'aigua i els seus marges, malgrat que no 

estesin especificats gràficament en els plànols, les masses d'arbrat i en general tots 
aquells elements que han de ser protegits per ser components substancials de la 
identitat històrica i funcional del territori. 
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2.- Norma de manteniment i protecció. 
  
 En aquest sòl es mantindrà prioritàriament el traçat i la capacitat del sistema hídric de 

drenatge existent, format històricament pels recs de desguàs i les basses d’acumulació 
(“el rentador” i “el llac”) i també el caràcter de l’arbrat, les tanques i marges vegetals i els 
conreus existents, en els que s’admeten les operacions encaminades a la seva 
conservació i millora. Es prohibeix expressament la construcció d’edificacions i el traçat 
d’infraestructures de vialitat rodada o de serveis. 

 
2.- Incompatibilitats d'ús. 
 
 Ús d’abocador: 

 
 No s’admet l'establiment d'abocadors d’escombraries o de residus sòlids, ni l’abocament 

de residus orgànics de qualsevol procedència.  
 

Ús d’activitats extractives:  
 

 No s’admet. 
 

Ús ramader:  
 

 No s’admet en cap dels seus tipus. 
 
Ús de càmping: 
 

 No s’admet. 
 
Usos de restauració, hoteler, i residència col·lectiva:  
 

 No s’admet. 
 

3.- Compatibilitats d'ús. 
 

Usos agrícoles i forestals:  
 

 S’admeten les operacions encaminades a la conservació i millora dels existents. Queda 
prohibida la plantació forestal amb caràcter intensiu de les espècies que poden 
perjudicar l'equilibri ecològic i l'entitat de la vegetació autòctona. 

 
3.- Tanques. 
 
 S’admet la conservació i reposició segons les preexistències de marges exclusivament 

formats per vegetació viva sense cap tipus d’obra ni suport. 
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III. PLÀNOLS 
 
Plànols Informatius  
 

1. Localització 
2. Topogràfic 
3. Sòl no Urbanitzable 

 
Plànols d’Ordenació  
 

1. Sistemes i claus del Sòl no Urbanitzable 
2. Claus de Sòl no Urbanitzable 

 
 


