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   INTRODUCCIÓ 

 

El present document sobre el planejament urbanístic del sòl no urbanitzable s'emmarca en el procés 

d’Agenda 21 Supramunicipal endegat des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona.  Aquest 

document pretén pal·liar les mancances de les diferents escales de la planificació territorial vigent, a 

través d'aquesta òptica intermitja, i des d'aquí poder dirigir uns criteris d'intervenció més adequats i 

eficaços en el territori. 

 

El desenvolupament de Catalunya en els diversos sectors econòmics ha conduït moltes vegades a una 

manca de discussió integrada sobre el  territori, presentant un escenari amb contradiccions funcionals i 

altres disfuncions que compliquen la seva gestió.  El marc normatiu específic que ha vehiculat aquest 

procés no sempre ha donat veu a la gent del territori, col·lectiu que molt sovint manté una identitat 

vinculada a la conservació d'aquests espais pel seu valor paisatgístic i patrimonial.  Tot i l'esforç perquè 

les aportacions d'aquests agents i gestors locals entrin en el marc de les discussions de territori, la seva 

participació es continua tenint poc en compte a l'hora de dissenyar infraestructures. 

 

En les darreres dècades, el canvi de les activitats lligades al territori que garantien el manteniment 

d’uns paisatges i alhora gestionaven el medi natural com un recurs de la vida quotidiana (boscos, 

camps, horts, marges, etc...), ha generat unes transformacions que cal regular des d'un nou 

instrumental urbanístic. Aquest canvi de model s'ha extès generalitzadament arribant també a les 

poblacions més petites.  Aquesta situació genera que a l'hora de planificar les accions sobre el territori, 

sigui molt necessari comptar amb la valoració dels tots els agents, especialment els locals, a més de 

llegir el territori des de l'enfocament supramunicipal. La visió conjunta i integrada dels municipis d'un 

territori ha de permetre coordinar i unificar els esforços individuals de cadascun en unes directrius que 

moltes vegades són comunes, per poder mesurar alhora la seva coherència i un aprofitament més eficaç 

dels seus recursos.  

 

Aquest document que aquí es presenta forma part d’un procés de treball més global que s’inicia amb 

l’elaboració d’una Memòria Descriptiva i Diagnosi de Sostenibilitat que permeten tenir una visió 

territorial tant a nivell local com supramunicipal. Aquesta recollida de dades i la seva anàlisi permeten 

estructurar la informació i detectar-ne aquells aspectes rellevants per a dur a terme una bona gestió 

territorial. Al mateix temps, aquesta recerca d’informació permet detectar aquells buits d’informació 

existent o bé adonar-se que les dades disponibles no corresponen a la dimensió del territori que s’ha de 

gestionar, com és el cas dels municipis de Borrassà, Pontós i Ordis, municipis molt petits quan a 

nombre d’habitants.    
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Així, doncs, el procés d’Agenda 21 Local permet iniciar una reflexió sobre el model de 

desenvolupament per finalment, acabar amb un Pla d’Acció que permeti arribar a assolir aquest model. 

A més, en el procés d’Agenda 21 Local de les comarques gironines, s’hi afegeixen dos enfocaments 

territorials que han de permetre establir i mantenir una matriu territorial consolidada. Per una banda, 

hi ha la realització de l’Estudi de Connectivitat i, per altra banda, l'Estudi del planejament  del Sòl no 

Urbanitzable, que és l’objecte d’aquest document. 

Les directrius que es dónen des d'aquest document han de contribuir a un millor desplegament del 

planejament vigent i de les seves futures revisions, tenint en compte aquest marc territorial on 

pertanyen. 

 

 

La redacció d'aquest document ha estat possible gràcies al suport del consistori de cadascun dels tres 

municipis, els seus alcaldes i regidors, i dels tècnics municipals corresponents: en Ferran Aizpún De la 

Escosura a Borrassà, la Lidia Parada Soler a Ordis, i en Josep Salló Collell a Pontós, amb els que s'han 

anat concretant els criteris d'intervenció que s'exposen.   

 

L'equip que ha elaborat la informació que conté del document està format per l'Anna Altemir 

Montaner, l'Àlvaro Pérez Otín, estudiants d'arquitectura, i per Carles Crosas Armengol i Joan Solà 

Font, arquitectes.    
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1.1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

Per tal de redactar aquest capítol sobre el planejament del sòl no urbanitzable, s'ha procedit a realitzar 

dues tasques en paral·lel que han permès efectuar una diagnosi de l'estat actual i donar en 

conseqüència una sèrie de criteris i suggeriments de caràcter general i també de caràcter més particular 

de cara a un desenvolupament normatiu posterior.  

Aquestes dues tasques han consistit primerament en el reconeixement del lloc, per tal de llegir 

l'estructura general del territori actual, i en segon terme, en el reconeixement del 

planejament urbanístic vigent on es recullen els usos previstos.  Aquestes dues línies alhora que 

permeten una diagnosi específica per cadascuna d'elles, també mostren una diagnosi motivada per la 

seva superposició.  El creuament de la informació preexistent en el sòl no urbanitzable i la informació 

que preveu el planejament urbanístic vigent ha de mostrar contradiccions que seran recollides 

posteriorment a les recomanacions finals del capítol com a oportunitats a tenir en compte.  

Aquest document destinat a la qüestió urbanística del sòl no urbanitzable ha de servir de base o de 

punt de partida per a un desenvolupament més específic com és ara la redacció del Pla 

d'Ordenació Urbanística Municipal, com està actualment redactant Pontós, i per futures revisions del 

planejament d'Ordis i Borrassà.  Igualment, aprofitant que encara no s'ha aprovat incialment el Pla 

Director del sistema urbà de Figueres, es pot entendre també aquest document com a un instrument de 

reflexió i aportació addicional.  

Un objectiu principal ha estat sens dubte, l’ oportunitat de mostrar la lògica territorial comuna que 

ocupen aquests tres municipis, ocasió que no sempre ha estat possible atenent a que cal valorar l'estat 

actual del planejament d'un municipi.  

Els documents previs del procés de redacció de l’Agenda 21 Local, la informació facilitada pels 

ajuntaments i els serveis tècnics corresponents, les sessions realitzades per radiografiar les 

problemàtiques i el diversos treballs de camp efectuats han estat fonamentals a l'hora de mostrar 

conjuntament el territori que ocupen els tres municipis.   

Aquesta lectura haurà d'incentivar les seves directrius locals a estratègies supramunicipals molt més 

interessants.  La presència d'altres instruments de planejament d'aquest abast han de nodrir, 

igualment que el document que aquí es presenta, el model de planejament urbanístic de cada municipi 

tenint en compte els criteris del desenvolupament sostenible.    
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1.2. MARC CONTEXTUAL 

 

Pla Director Territorial de l'Alt Empordà 

En data 3/10/2006, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director territorial de 

l’Empordà. L’acord de Govern i la normativa del Pla van ser publicats en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya núm. 4744 de 20/10/2006 a l’efecte de la seva executivitat immediata. Aquest 

Pla comprèn les comarques de l’Alt Empordà i el Baix Empordà, ambdues integrants de l’àmbit 

d’aplicació del futur Pla territorial parcial de les comarques gironines, que són l’Alt Empordà, el Baix 

Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva. 

 

El Pla estableix per la major part del territori d'aquests tres municipis, el que denomina sòl de 

protecció especial, en els que s'aconsella que es mantinguin indefinidament com a no urbanitzables, 

i el que denomina sòl de protecció preventiva, en els que s'assigna una categoria assimilable amb 

el planejament urbanístic municipal que s'aplica per un sòl no urbanitzable.  

 

En els sòls de protecció especial el Pla té en compte uns sòls de valor natural i de connexió que 

inclouen tot el territori entre la riera de l'Àlguema i el Fluvià i que, per tant, protegeix la totalitat del 

terme muncipal de Pontós, convertint-lo en una peça fonamental dins de la connectivitat natural entre 

les comarques de l'Empordà.  Aquesta qualificació inclou convenientment tot el curs de la riera de 

l'Àlguema. 

 

L'àmbit que correspon a la llera del Fluvià, al sud de Pontós, té una protecció de PEIN i Xarxa 

Natura 2000.  

 

El Pla també qualifica al nord d'Ordis i al nord-oest de Borrassà, prop de Pols, amb una protecció de 

sòl d'alt valor agrícola, que concentra els valors de productivitat, ja sigui pel rendiment, per l'alta 

rotació de cultius, per tenir una denominació d'origen o per indicació geogràfica protegida (IGP);   

d'ecologia per la seva funcionalitat com a connector ecològic, per propi interès paisatgístic o per la 

seva funcionalitat com a "tampó" d'àrees urbanes o industrials;  de cultura per la seva relació amb 

aspectes socials o històrics que emfasitzen la tradició agro-ramadera amb el lloc.    
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Font: Pla Director Territorial de l'Empordà.  Plànol d'ordenació 
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Font: Pla Director Territorial de l'Empordà.  Plànol d'estratègies 

 

La influència del sistema urbà de Figueres  

El Pla director urbanístic del sistema urbà de Figueres es va encarregar el 20/09/2005 a l'equip dirigit 

per Lluís Cantallops i Ferran Sagarra. El document del Pla va començar a exposar-se fa 

aproximadament un any i està pendent d'aprovar-se inicialment a causa de les successives 

incorporacions motivades per suggeriments del propi ajuntament de Figueres i de les altres 

administracions afectades.  Els pocs mesos que encara resten per aprovar el document fan que els 
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suggeriments que pugui introduir aquesta Agenda 21 pel cas concret de Borrassà i Ordis puguin ser 

encara una aportació addicional per al Pla Director.  

 

Font: Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres 

 

El Pla proposa entre altres directrius: 

1. Sòl de protecció especial i sòl de protecció territorial al voltant del conjunt d'infraestructures de 

llevant, dins del terme de Borrassà i Pontós, i també de la part nord d'Ordis, al costat de Pols. Aquesta 

classificació ja la recull el Pla Territorial.  

2. La consideració de Parc Fluvial per la riera de l'Àlguema 

3. La desclassificació de dues figures de planejament derivat de Borrassà. 

4. Defineix l'Àrea d'Especial Atenció del Clot de les Forques que afecta a l'accés viari de Borrassà des de 

l'autopista i la nacional. 

5. Defineix el Pla Especial del nucli de Creixell. 
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La influència de l'accessibilitat  

El conjunt d'infraestructures de llevant format per l'autopista i la N-II  que interrompen la continuïtat 

del territori. Igualment la previsió de la traça ferroviària d'Alta Velocitat, amb el corresponent by-pass 

ferroviari cap a l'estació actual de Figueres contribuirà a definir aquest territori del voltant de Figueres, 

com a territori d'alta accessibilitat.  La posició dels accessos, en aquest cas el de l'àrea del Clot de les 

Forques, coacciona  enormement el territori de Borrassà i conseqüentment el d'Ordis i Pontós. 

 

 

La influència del mediterrani 

La proximitat del turisme del mediterrani és una influència a tenir en compte, de la mateixa manera 

que ha afectat Figueres i altres nuclis. Segurament la dificultat d'accés  directe -tot just avui s'està 

executant el nus viari- i la barrera que suposa a l'hora de connectar transversalment el territori, ha 

minvat possibles arribades de l'efecte turístic costaner.  No obstant, la transformació a mig termini pot 

incidir en aquests territoris i, per tant, no cal obviar el seu possible efecte.  
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1.3. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORI 

 

La lectura del territori a través d'un reconeixement presencial dóna una visió fidedigna de la que 

necessàriament s'ha de partir a l'hora de complementar o posar en crisi determinats aspectes del 

planejament entès com a " marc potencial" o "marc límit" del que s'està produïnt sobre el sòl d'aquests 

tres municipis, en aquest cas concret, el sòl no urbanitzable. 

 

La lectura de terres i aigües 

El territori sensiblement pla de Borrassà i Ordis contrasta respecte al territori més accidentat i ondulat 

de Pontós. A part de l'accident topogràfic que suposen els cursos de la riera d'Àlguema, els recs del 

Torrent Enllà i del Torrent d'en Xòrrec o el rec de Coma-canal, el terme de Pontós concentra les 

emergències topogràfiques més rellevants.   

Borrassà compta al nord-est amb el pas del Rec Aragall, de molt poca incidència topogràfica, i al sud 

del terme, l'indret on la riera de l'Àlguema voreja Les Serres, de Can Cap-d'Aigua passant per Mas 

Tupiner fins al nucli de Creixell.  

A Ordis, la definició de la topografia ve donada al sud per la que acompanya la riera de l'Àlguema, i 

creuant en diagonal de nord-oest a sud la orografia generada pel rec del Torrent Enllà que desemboca a 

l'Àlguema, creuant per l'esquerra de l'àrea on es localitza el sòl industrial del municipi.  Al nord 

d'Ordis, podem situar aïlladament i coincidint amb el límit del terme, el turó de Pols i el turó d'Aigües 

Mortes.  El torrent d'en Xòrrec, tot i que també travessa en diagonal fins a l'Àlguema, representa una 

singularitat orogràfica a partir del seu pas pel nucli urbà, fins a la riera. 

El territori estriat en el sentit nord-sud de Pontós, podem localitzar a grans trets, les singularitats 

topogràfiques més rellevants:    al nord tota l’ orografia que defineix el curs de l'Àlguema, amb el puig 

Castellar i el puig Vallet.  Al sector de llevant la serra del pla de l'Àngel i Puigcollell.  A ponent, el terme 

ve delimitat precisament per l’ orografia que acompanya el rec del Castell.   Al sud, delimitant la conca 

del Fluvià, tenim tres turons: el puig de Mas Vicenç, el puig Rodonell, el puig de l'Agost i el puig del 

Llop (fora del terme).  Finalment, una concatenació orogràfica central, que neix al peu del nucli urbà 

amb el turó del Castell, continua cap a ponent amb el puig Pi, el puig d'en Feliu i el puig Balcó, 

atravessant el bosc del Pi i el bosc de la Guàrdia.  
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La confluència de tots els recs i torrents a la riera de l'Àlguema, distribueixen pautadament el territori 

en el sentit nord-sud, i defineixen en cadascun dels seus eixos, indrets on es concentra la vegetació més 

interessant.  

Les rieres, per tant, podem llegir-les com a vertebradors naturals del territori que cal gestionar perquè 

serveixin com a atractors d'una pràctica de lleure i alhora es pugui garantir a través del seu ús un millor 

manteniment i conservació.  

 

L'estructura de camins 

 

La jerarquia actual dels camins aposta per un sistema radial que relaciona els nuclis amb el territori 

rural.  Alhora existeixen uns camins transversals que vertebren el territori de ponent a llevant, i que 

engloben el camí històric ramader que circula per nord dels nuclis de Ordis i Borrassà. 

La transformació que han patit algunes de les connexions vertebradores del territori no han tingut en 

compte la importància i la necessitat de la seva continuïtat per tal de que vertebrin el territori.  

Aquestes discontinuïtats que tenen el valor de pertànyer a l'escala més local i alhora a l'escala 

supramunicipal, són un element d'oportunitat per tal que el territori rural s'utilitzi i es mantingui. 

La riera de l'Àlguema, a més de ser un important eix vertebrador, defensat per l'estructura del propi 

territori i també pels instruments de planejament vigent, ha de garantir la fluïdesa en el sentit 

longitudinal de la riera i en el sentit transversal. En el sentit transversal ha s'aconseguir una millora 

dels quatre passos que existeixen avui.  

Els camins com el de Mas Castellar o el de Can Cap d'Aigua (avui impracticable) com a camins centrals 

de connexió de Pontós amb Ordis i Borrassà són eixos amb vocació supramunicipal podent establir 

altres continuïtats pel sud, fins a Santa Anna, a Romanyà, com també enllaçar amb el camí de Pols, al 

nord.  

 

La secció dels camins 

La definició de les condicions intrínseques del camí, a més del traçat, és un altre aspecte des del que es 

pot incidir activament.  La diagnosi actual ens permet veure, tal i com es pot observar al plànol 
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corresponent, una diferent casuística per cada secció de camí, trobant un ventall molt ric de situacions 

i de relacions amb els traçats de les carreteres. 
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Les infraestructures de mobilitat supramunicipal 

 

Les infraestructures viàries es concentren en el sector de llevant dels tres municipis, en concret 

afecten a Borrassà i Pontós.  En aquest àmbit conflueixen verticalment l'autopista AP-7, la nacional N-

II i  la futura previsió del TAV, amb les seves corresponents afectacions.  Aquestes tres línies de 

velocitat contitueixen una forta fractura de la matriu agrícola  fent plenament impracticable qualsevol 

relació transversal, i havent interromput sense alternativa la connectivitat que establien la matriu de 

camins rurals.  Aquesta divisió rotunda pot ser també la responsable de que el territori d'aquests tres 

municipis continuï tenint aquesta naturalesa d'alt valor paisatgístic, i amb poca irrupció d'activitats 

productives i, fins i tot, d'activitats provinents de la proximitat amb el mediterrani, com sí que passen a 

l'entorn de Figueres.  

L'accés des de l'AP-7 es produeix dificultosament a través de la carretera GIV-5128, per l'indret del 

nucli de Vilamorell. La recent variant d'aquesta carretera que dóna accessos a Borrassà i Ordis des del 

sud,  ha reproduït els símptomes negatius habituals sobre el territori rural, destruint o dissenyant de 

manera insuficient la superposició amb la matriu agrícola i de connectivitat dels camins preexistents.  

El desdoblament previst de la carretera N-II contribuirà a incrementar aquesta "frontera" psicològica i 

física, en paral·lel amb l'AP-7 i la línia prevista del FAV. 

 

La infraestructura ferroviària del Ferrocarril d'Alta Velocitat, afectarà notablement l'àmbit de la 

seva traça i protecció corresponent, passant per sobre el Fluvià, les rieres de la Por i de Santa Anna, de 

la mateixa manera que creuarà els camins rurals com ara el de Pontós a Santa Anna, a més de reforçar 

els que ja talla actualment la nacional.  Aquesta futura traça ferroviària ha de localitzar un by-pass  de 

la línia cap a l'interior de Figueres, dintre del sector triangular que defineixen la carretera N-II i l'AP-7. 

A aquest mateix feix d'infraestructures destinades a la mobilitat territorial s'afegeix, en paral·lel a la 

traça prevista del FAV, la línia elèctrica de Molt Alta Tensió (MAT) de competència extra-municipal.  

Tot i que no generi un trencament com ho són les anteriors infraestructures, el pas d'aquesta ha 

generat un moviment social important. 
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Les edificacions en el sòl no urbanitzable 

 

Per una banda, les edificacions en el sòl no urbanitzable tenen un impacte no només en el seu volum 

construït pròpiament sinó també en el sòl que ocupen al seu voltant.  Per tant, el criteri de mostrar 

aquest sòl ocupat juntament amb l'edificació ens mostrarà una ocupació real molt més clara.  

Per altra banda, la seva mida i les seves característiques formals no es podem deslligar, òbviament, dels 

usos que hi alberguen. La seva descripció específica anirà, per tant, associada segons els usos que es 

descriuen a continuació i que són objecte de regulació comuna a la normativa per als tres municipis.  

 

L'activitat agrícola com a potencial notable com a activitat extensiva en el territori. Activitat que per 

altra banda, és capaç de regenerar i mantenir les instal·lacions i construccions que ja hi ha actualment 

al no urbanitzable.  Les iniciatives a favor d'una denominació d'origen o de qualitat de plantacions com 

ara les de l'ordi en el cas d'Ordis, segurament esdevenen les iniciatives més positives a l'hora d'aturar el 

progressiu retrocés d'activitats extensives. 

 

L'activitat ramadera representa un impacte paisatgístic en la mesura de com es reguli la dispersió 

de granges en el territori. En aquest sentit, l'explotació de la ramaderia porcina encapçala l'ús que ha 

de tenir una regulació més acurada, evitant la seva concentració i mantenint un índex adequat d'acord 

amb la gestió dels seus residus. Per l'experiència d'altres territoris, el fet que pugui desenvolupar-se 

intensivament no implica que no s'estableixin els límits de la seva expansió dintre de cada municipi, 

que es compleixin els llindars fixats per la Llei d'Urbanisme, i que es reguli normativament i en 

paral·lel, la gestió d'aquests residus per evitar possibles focus de contaminació per purins.       

La pròpia forma de les granges segons el tipus de bestiar i la casa habitada vinculada a l'explotació del 

sòl no urbanitzable, indica una localització major de porcí a Borrassà, de menor proporció a Ordis i 

molt pocs casos a Pontós.   

En termes generals, l'aprofitament de la massa ramadera de pastura com a via de manteniment del 

sotabosc i de l'espai forestal pot ser un recurs a tenir en compte. En el cas de la vegetació lligada als 

cursos d'aigua, tenint en compte que la mala accessibilitat i la dificultat de poder costejar un 

manteniment continuat a través dels recursos humans habituals, fa pensar en la ramaderia de pastura 

com a via de manteniment, implicant especialment el sector ramader oví i  cabrum. 
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L'activitat de turisme rural és segurament la directriu més interessant a l’hora d’habitar –de 

manera intermitent- en el sòl no urbanitzable pel simple fet que és una de les vies que contempla la 

Llei d’Urbanisme.  El turisme rural ha de resoldre amb eficàcia la qüestió de l’accessibilitat sense que 

això impliqui un impacte ambiental important. 

Els equipaments que forçosament estan vinculats amb activitats a l’aire lliure com ara les cases de 

colònies –l’entitat de les “Orenetes” a Borrassà- també tenen una cabuda especialment interessant 

alhora de dotar el camp d’uns usos complementaris i alternatius a la producció. 

Altres activitats com les zones d’acampada suposen també una bona manera d’utilitzar el sòl rural com 

a espai lliure de lleure i esbarjo, com ja ho és el la zona situada al terme de Borrassà, prop de 

l’autopista.    

 

Els veïnats al voltant del patrimoni religiós, com ara les ermites, han estat i són indrets molt 

ben escollits del territori per la seva posició estratègica i dominant. Aquest patrimoni religiós té un 

valor referencial dins de l’estructura més intrínseca del territori, la que configura la matriu dels 

camins, neutralitzant el seu impacte amb una bona inserció en el paisatge.  Aquesta colonització ben 

articulada al llarg de la història, s’ha vist complementada i alhora malmesa per la implantació dels 

traçats viaris del segle passat.  No obstant, al seu entorn ha cristal·litzat un veïnat que a vegades és 

permanent com el veïnat de Pols, o a vegades ha donat peu a la addició d’una activitat de turisme com 

el cas de Sant Nicolau.  

  

Els agregats residencials marginals estan plenament prohibits per la Llei d’Urbanisme i són 

totalment desaconsellables qualsevol assentament residencial en el no urbanitzable que no pugui 

demostrar les determinacions que es fixa al capítol de la normativa.  Més enllà de contradir el 

planejament urbanístic de diferents rangs, no garanteixen el bon estat del paisatge de l’entorn i, 

finalment, les seves necessitats quant a serveis urbans i quant a accessibilitat representen un impacte i 

una càrrega inassumible per a qualsevol d’aquests municipis. En aquests tres municipis, tot i que no 

s’observen els casos disseminats freqüents en altres territoris,  trobem un cas notablement greu a 

Borrassà, els horts de Mas Moliner, que tot i estar afectat per les infraestructures nord-sud, estan en 

col·lisió amb el planejament vigent.   

 

L'activitat extractiva de les àrees que històricament havien estat destinades a aquesta activitat en el 

municipi d’Ordis estan avui recuperades paisatgísticament i ambientalment.  La clausura de l’activitat 
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fa necessària la modificació del planejament del POUM i la del PDU del sistema urbà de Figueres, els 

quals encara preveuen en aquestes àrees aquesta activitat. 

 

L'activitat "aeronàutica".  La localització d’aquestes concessions per a la pràctica aeronàutica tenen 

una competència supra-municipal i, per tant, es desconeixen els arguments que des d’aquesta 

perspectiva els motiven. No obstant, si ens fixem en el cas concret que afecta els tres municipis, 

l’aeroclub es troba situat al nord del terme d’Ordis, al costat de la carretera de Besalú a Figueres i al 

costat del veïnat de Pols. Aquest indret gaudeix de bona accessiblitat en cotxe, a més de trobar-se en un 

àmbit de gran planeïtat i amb poca vegetació.  Aquest tipus d’activitats genera, a més de la seva 

considerable ocupació de sòl, un impacte acústic en tot l’espai aeri que necessita desplegar.  A la 

diganosi s’apuntaran alternatives per disminuir aquest impacte, davant la dificultat de clausurar o de 

desplaçar aquest tipus d’activitats.  

La promulgació de la Llei 19/2000, de 29 de desembre, crea la figura d’aquest Pla d’aeroports de 

Catalunya com a instrument d’ordenació territorial. El Pla d’aeroports de Catalunya té caràcter de Pla 

territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. En aquest 

sentit, ha de tenir en compte les directrius d’ordenació del territori català, a la vegada que les seves 

determinacions resulten vinculants, en el marc de la matèria regulada, per a qualsevol altre instrument 

de planificació. 

 

El Pla té vigència indefinida, si bé cada cinc anys s’ha de realitzar una revisió i avaluació de 

desplegament, i procedir a la seva actualització. Tanmateix, el Pla es desenvoluparà mitjançant la 

figura dels plans directors que han de definir les directrius d’ordenació i desenvolupament de cada 

instal·lació aeroportuària fins al límit teòric de la seva màxima expansió previsible. Aquest Pla té 

caràcter de pla territorial sectorial, amb funcions d'ordenació dels aeròdroms i previsió de nous 

emplaçaments. Preveu passar de les 11 instal·lacions actuals a 24.  

 

Respecte al medi ambient, la Llei destaca els principis de sostenibilitat i aplicabilitat de l'avaluació 

ambiental al sistema aeroportuari. Tots els nous projectes i les modificacions tindran estudi d'impacte 

ambiental amb especial atenció a: l'impacte acústic, l'afecció d'hàbitats d'interès natural i sobre la 

fauna, l'avaluació d'impacte de lleres, aqüifers o formacions geològiques i l'impacte paisatgístic.  

 

La infraestructura aeroportuària catalana actual es recolza en una xarxa de 46 instal·lacions: tres grans 

aeroports internacionals, vuit aeròdroms d’aviació general i esportiva i un conjunt de 38 camps de vols 

d’aeronaus d’estructura ultralleugera (ULM) i pistes forestals. 
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Aquests 38 camps de vols d’aeronaus, ultralleugers i pistes forestals, en funció del volum d’activitat que 

s’hi desenvolupa i del nivell de la infraestructura i equipament de què disposen es classifiquen en 

quatre nivells. Dins del segon nivell hi figura el camp de vol d'Ordis.  Aquestes instal·lacions s’han 

d’integrar a la xarxa d’aeroports i aeròdroms de Catalunya per, a més de seguir desenvolupant l’aviació 

esportiva, poder donar un suport adequat a activitats de serveis públics (especialment de salvament i 

extinció d’incendis) i en algun cas, servir de base per a emplaçaments de nous aeròdroms. 

Les directrius urbanístiques que fixa el Pla d'Aeroports de Catalunya es refonen a continuació: 

La inclusió d’un aeroport o aeròdrom en la xarxa d’ús general de la Generalitat ha d’implicar l’adopció de 
mesures per garantir la seva viabilitat a llarg termini. D’una banda s’han de preveure els espais on es volen 
construir les noves instal·lacions i les possibles ampliacions a llarg termini de les existents. I d’altra banda 
cal elaborar eines jurídiques i mecanismes administratius que, complementant i ampliant convenientment 
les previsions sobre servituds aeronàutiques, afavoreixin una operació còmode i segura alhora que més 
integrada amb el seu entorn.    
Addicionalment a qualsevol normativa vigent a l’entorn de la instal·lació aeronàutica (plans territorials, 
parcials, especials, sectorials,...) el Pla d’aeroports defineix fora del sistema general aeroportuari les 
dimensions de les servituds aeronàutiques. Aquestes zones tenen el doble objectiu d’afavorir la seguretat i 
regularitat de les operacions en els aeròdroms i aeroports de Catalunya de les possibles afeccions del seu 
entorn, garantint la seva viabilitat a llarg termini, a més de protegir l’entorn, actual i futur, de les afeccions 
que l’activitat aeroportuària pugui produir-hi. 
 
Per preservar l’entorn dels aeroports i aeròdroms de les activitats que es desenvolupin dins el sistema 
general aeroportuari, segons el tipus d’infraestructura de què es tracti, els elements per determinar són: 
(a) Distàncies fins les quals s’imposen restriccions per a noves llicències d’edificacions d’ús industrial o 
comercial.  (b) Distàncies fins les quals s’imposen restriccions per a noves llicències d’edificacions d’ús 
residencial, equipaments esportius o lúdics.  (c) Distàncies fins les quals s’imposen restriccions per a noves 
llicències d’edificacions d’ús sanitari, pedagògic o cultural. 
 
Per preservar les activitats dels aeroports i aeròdroms del seu entorn proper caldrà limitar tant els usos del 
sòl, com les alçades màximes i volums a construir, i limitar també, en aquest cas:  
(a) Distàncies fins les quals s’imposen restriccions per a noves llicències d’usos del sòl.  (b) Distàncies fins les 
quals s’imposen restriccions per a noves llicències d’edificacions de determinats volums a construir i alçades 
màximes.  (c) Condicionants específics per a xarxes de transport aeri elèctric, telefònic etc. (d) 
Condicionants específics per a actuacions o instal·lacions que afavoreixin la concentració d’aus (superfícies 
d’aigües estancades, abocadors etc.). 
 
Així doncs, el Pla d’aeroports defineix les dimensions de dues zones de servituds aeronàutiques per cada 
pista de vols operativa segons el Pla director de l’aeroport. Cadascuna d’elles, geomètricament, és l’àrea 
exterior al sistema general aeroportuari d’un rectangle centrat a l’eix de la pista de vols, amb l’amplada i 
longitud de la franja de pista i situada a continuació de l’extrem d’aquesta i cap a fora. 

 

                    
 
La definició de les limitacions dins aquestes àrees es farà per a cada ús del sòl segons les característiques 
d’utilització de cada instal·lació i la flota associada, si bé la utilització de les empremtes de so, molt útils en 
la gran aviació de transport no és una eina efectiva per a aquest tipus i volum d’activitat. 
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Qualsevol actuació, especialment d’implantació d’infraestructura, dins d’aquestes dimensions de servituds 
aeronàutiques requerirà un informe preceptiu de la Generalitat de Catalunya. Les determinacions d’aquests 
informes no tindran caràcter retroactiu, ni seran generalitzables a d’altres instal·lacions aeroportuàries. El 
pla director de cada aeròdrom regularà les servituds que s’hagin d’imposar pel sistema general 
aeroportuari seguint el criteri definit en la geometria de les dimensions de les servituds aeronàutiques 
esmentada. 
 

 

L'activitat industrial disseminada 

Tot i que la trobem majoritàriament en continuïtat amb els nuclis urbans, hi ha alguns casos que cal 

regular precisament per aquesta condició aïllada: 

Al voltant del nucli urbà de Vilamorell a Borrassà, existeix una disseminació d'usos en discontinuïtat 

amb el nucli.  Apareix una activitat de magatzem de vehicles de transports vinculada als habitatges de 

Can Terrades, una altra activitat situada a l'indret del Clot de les Forques al pas del camí del Molí per 

sota la carretera.  Aquestes activitats es combinen amb altres usos permesos de condició aïllada com 

ara la casa de colònies de "Les Orenetes", l'hípica Alt Empordà i la depuradora.     

L'activitat productiva de Can Delfí també representa una activitat de notable impacte visual. 

El sector industrial de "la fàbrica" propietat de la colònia Güell, avui  García de Pou Cia. Ind. SA, a 

Ordis, representa el cas de major ocupació i major impacte dels tres nuclis.  La implantació d'aquesta 

activitat industrial, segregada del nucli urbà, fa pensar que hauria de ser capaç d'atraure altres 

activitats, aprofitant la seva condició de bona accessiblitat amb la variant de Borrassà.  Es tracta d'un 

sòl urbà industrial amb una petita extensió com a sòl urbanitzable.  

Un altre cas d'indústria aïllada el podem trobar als camps de Mas Vicenç al sud del terme de Pontós, 

ben connectat amb la carretera N-II.   

També trobem un emplaçament d'activitat a la carretera GIV-5125, de Pontós a la carretera N-II. 
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1.4. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT 

Els treballs de reconeixement del planejament vigent dels tres municipis objecte de l'estudi s'han 

estructurat segons els punts següents: 

1. S'ha recopilat la informació facilitada pels tres municipis i es mostra en un plànol de conjunt l'estat 

actual del planejament urbanístic. 

2. S'incorpora la relació de planejament derivat aprovat per la CTU de cadascun dels tres muncipis, 

consultada al DPTOP de la Generalitat de Catalunya (veure capítol anterior). 

3. Es compila en una única Normativa Urbanística del sòl no urbanitzable, els paràmetres comuns que 

ja expliciten algunes d'elles per separat, de la mateixa manera que es complementa amb paràmetres 

que vénen fixats des de la mateixa Llei d'Urbanisme 1/2005 i del seu Reglament (Decret 305/2006), i 

es refonen els paràmetres específics de les zones de cada municipi. 
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D'acord amb la relació de planejament general i derivat consultat al Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, es procedeix a fer una ressenya de cada municipi 

sobre l'estat del seu planejament actual. 

 

Borrassà 

El planejament vigent actual correspon a la Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’any 

1983 realitzada per l’equip redactor de Carles Modolell Parera aprovat definitivament a l’any 2oo3.  La 

relació del planejament vigent que es cita a continuació s'ha consultat a l'arxiu del DPTOP Generalitat 

de Catalunya. 

PLANEJAMENT GENERAL 

Pla general d’ordenació urbana de la zona de Figueres.  Expedient núm.: 1983 / 000242 / G.  

Equip redactor: Juli Esteban, Antonio Font i Joan M. Montero.  Data d’aprovació: 12/04/1983.     

Data de publicació: 20/05/1983.  

 

        

 

 

 

Normes subsidiàries de planejament de Borrassà. Expedient núm.: 2002/002971/G.  Data 

d’aprovació: 25/09/2003.  Data de publicació: 03/03/2004. 
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Modificació de normes subsidiàries. Número 2. Expedient núm.: 2005/016590/G.  

Redactor: Carles Modolell Parera. Data d’aprovació: 27/07/2005.  Data de publicació: 17/02/2006. 

                                     

Modificació de normes subsidiàries. Número 3.  Expedient núm.: 2005 / 020136 / G.  

Redactor: Carles Modolell Parera.   Data d’aprovació: 15/12/2005.  Data de publicació: 21/04/2006. 

            

 

PLANEJAMENT DERIVAT 

Pla parcial urbanístic del subsector b2-1. Expedient núm.: 2003 / 007789 / G.   

Redactor: Xavier Goday Masó.  Data d’aprovació: 25/09/2003.  Data de publicació: 18/11/2004
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Ordis 

El planejament vigent respon a l’aprovació de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbanística,  

realitzada a l’abril de 2oo5 per l’equip redactor de Lluís Gratacòs Soler. La relació del planejament 

vigent que es cita a continuació s'ha consultat a l'arxiu del DPTOP Generalitat de Catalunya. 

 

PLANEJAMENT GENERAL 

Pla general d’ordenació urbana d’Ordis.  Expedient núm.: 1997 / 000810 / G.   

Data d’aprovació: 23/09/1998.  Data de publicació: 10/11/1998 
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Modificació del Pla general d’ordenació, sector la Fàbrica.   

Expedient núm.: 2002/002639/G.  Redactor: Jordi Borras Climent. Data d’aprovació: 24/07/2002.  

Data de publicació: 29/10/2002 

 
planejament vigent / modificació proposada

 
ordenació / cessions 

 

Modificació del Pla general, sector sud-3 Pla de Dalt. Expedient núm.: 2003/008061/G.    

Redactor: Lluís Gratacós Soler.   Data d’aprovació: 16/07/2003.  Data de publicació: 09/12/2003 

 
àmbits de la modificació 
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modificació proposada 

odificacions puntuals del Pla general d’ordenació, diversos àmbits.   

 

 

M

Expedient núm.: 2006/022116/G.  Redactor: Lluís Gratacós Soler.  

Data d’aprovació Ple Municipal: 6/07/2006.  
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Pontós 

Normes Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament per la DGU en data 13 de novembre de 

1984.   Actualment s’han iniciat els treballs previs i el procés de redacció del Document de Criteris 

Objectius i Solucions Generals de Planejament del nou POUM (previst al desembre de 2007), que no 

s’ha pogut consultar en el moment de redacció del present document i que per tant, totes les 

indicacions que aquest pugui fer poder incidir en aquest POUM.  La relació del planejament vigent que 

es cita a continuació s'ha consultat a l'arxiu del DPTOP Generalitat de Catalunya. 

PLANEJAMENT GENERAL 

Normes subsidiàries de planejament.  Expedient núm.: 1983 / 000653 / G.   

Redactor: Jaume Ferré Font.  Data d’aprovació: 13/11/1984.  Data de publicació: 16/01/1985. 
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Modificació Puntual de normes subsidiàries en les unitats d'actuació UA1.   

Redactor: Lluís Pi Taberner.  Setembre 1988. 
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Modificació de normes subsidiàries en les unitats d'actuació UA2 i UA3.   

Expedient núm.: 1998/000739/G.  Data d’aprovació: 10/02/1999.  Data de publicació: 08/07/1999.  

 

 

Modificació de normes subsidiàries, número 4.    Expedient núm.: 2002/004557/G.   

Redactor: Josep Salló Collell.  Data d’aprovació: 02/10/2002.  Data de publicació: 10/02/2003.  
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PLANEJAMENT DERIVAT 

Pla especial per via de comunicació pel canvi de camí privat d'accés als camps dels 

Ermanos i Boscos de mas Oliva.  Expedient núm.: 2002 / 005559 / G.   

Data d’aprovació: 14/05/2003.  Data de publicació: 06/02/2004. 
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2. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

2.1. Objectius i Metodologia 

2.2. Recomanacions generals a la normativa 

2.3. Refós de claus urbanístiques específiques 
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2.1. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

Objectius de les recomanacions 

Primerament, cal recalcar que el capítol que es presenta a continuació, no té cap valor executiu i per 

tant, tot i que incorpora aspectes i paràmetres propis de la pràctica urbanística, no pot de cap manera 

suplantar el valor dels paràmetres normatius vigents dels POUM's i NNSS respectives de cada 

municipi, ni la d'altres documents supra-muncipals.   

El valor per tant del que es proposa té un caràcter de recomanació o de suggerència que pot 

addicionar-se de la forma que es consideri convenient, a la normativa urbanística vigent a través de 

l'aprovació de modificacions puntuals o fins i tot, a través de la revisió del POUM o NNSS, que són els 

documents que en tenen la plena competència, segons el conveni dels municipis i la Diputació de 

Girona en el marc d’elaboració de l’Agenda 21 local.   

Per aquest motiu s'opta per mostrar aquests paràmetres sense articulat, per tal que pugui ésse integrat 

en un articulat posterior. 

En segon lloc, tot i que s'ha fet un esforç per incorporar totes les qüestions que haurien de regular el sòl 

no urbanitzable, s'ha posat especial interès en aquells punts que, através de la participació dels serveis 

tècnics municipals, s'han enfatitzat. 

 

Metodologia de les recomanacions 

Borrassà, Ordis i Pontós treballen amb uns documents normatius similars en tant que regulen un 

territori amb molts paràmetres comuns.  Tot i que existeixen variacions en la nomenclatura, les zones 

recullen paràmetres urbanístics semblants.   

En conseqüència amb aquesta realitat s'ha fet un esforç de síntesi, per una banda, a l'hora de definir 

aspectes comuns de regulació urbanística i, per altra banda, un esforç per complementar totes aquelles 

indicacions que fa actualment la Llei d'Urbanisme i el seu Reglament, que si bé són vigents i aplicables, 

convé refondre en els aspectes normatius comuns pels tres muncipis. Aquesta incorporació com a 

determinacions comunes a tots tres, no exclou que finalment es refongui la relació de claus 

urbanístiques amb la regulació corresponent, de cadascun dels tres municipis.   
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2.2 RECOMANACIONS GENERALS A LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Adaptació al text de la Llei d'Urbanisme (Decret 1/2oo5)  i el seu Reglament 
(Decret 3o5/2oo6), i el Decret 1/2oo7 que modifica puntualment els anteriors 

 
De manera introductòria s'exposen els punts principals d'adaptació de les normatives urbanístiques de 

cada municipi a la Llei d'urbanisme i al seu Reglament, paràmetres que estan en plena vigència i que 

per tant són d'obligat compliment.   

 

En el sòl no urbanitzable, a més de la utilització d'acord amb la seva naturalesa rústica, només es 

poden admetre els usos, construccions i obres previstos en la Llei d'Urbanisme, respectant en tot cas 

les incompatibilitats i determinacions de la legislació sectorial i del planejament territorial i urbanístic, 

tal i com s'especifica a l'article 46 de dita Llei. 

 

Per a cadascun dels usos i construccions admesos per la Llei d'Urbanisme, a més dels requisits 

específics que es fixin a través d'ella o del seu Reglament, caldrà tenir una autorització que requereix en 

tots els casos el següent: 

a. Que l'àmbit d'actuació no estigui sotmès a un règim especial de protecció amb els que entri en 

contradicció a causa de fer incompatibles els seus valors, per que existeixin riscs de qualsevol tipus 

o pel fet d'estar subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic. 

b. Que les actuacions no disminueixin significativament la permeabilitat o l'estabilitat del sòl, ni 

tampoc afectin de manera negativa la connectivitat territorial dels sistemes tant naturals com 

urbans. 

c. Que les actuacions no alterin valors  fixats des del POUM per tal de protegir o preservar amb 

alguna finalitat concreta, transformant-ne la destinació, la naturalesa o si més no impedeixin assolir 

aquestes finalitats. 

d. Que s'estableixin garanties de preservació del sòl no urbanitzable en paral·lel amb el 

desenvolupament urbà, afavorint la màxima integració ambiental de les construccions amb les 

activitats permeses. 

 

Els propietaris de sòl no urbanitzable on s'autoritzi la implantació d'usos, construccions i obres 

admeses per la Llei d'urbanisme tenen la obligació d'assumir els costos i d'executar les obres 
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necessàries per donar compliment al pla especial urbanístic, així com també tenen l’obligació de 

complir el que estableixi la llicència municipal, d'acord amb les determinacions de l'article 59 de la 

Llei. 

 

D'acord amb  l'article 47 de la LLU, s'estableix que els propietaris i propietàries d'aquest tipus de sòl 

tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de les seves propietats sempre i quan no entri en 

contradicció amb la naturalesa rústica dels terrenys i amb els imperatius derivats de la utilització 

racional dels recursos naturals que estableix la mateixa llei, i tot el desplegament de les lleis de rangs 

superiors.  

 

Les parcel·lacions estan prohibides en aquest tipus de sòls. 

 

L'apartat número 7 d'aquest article 47 ha estat modificat pel darrer Decret 1/2oo7, on s'estableixen els 

deures per part dels propietaris de sòl no urbanitzable,  de costejar càrregues de conservació del sòl i de 

la massa vegetal, càrregues d'instal·lació d'infraestructures i serveis urbans de domini públic, costos 

d'instal·lació de subministraments, sanejament i altres serveis, i de costejar les mesures correctores 

oportunes per minorar limpacte paisatgístic de les construccions,. 

 

 

CONSTRUCCIONS PERMESES EN EL SÒL NO URBANITZABLE: 

 

En masies i cases rurals incloses en el catàleg 

 

La reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 

arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, amb el benentès que aquest 

conjunt està inclòs pel planejament en un catàleg específic on es determinin les raons de preservació i 

recuperació.  Aquestes actuacions de reconstrucció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han 

de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats.  

Si no alteren les característiques originals de l'edificació, se'n pot admetre la divisió horitzontal, 

d'acord amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i la normativa reguladora de les 

condicions objectives d'habitabilitat. 

 

L'ús a que es podran destinar seran l'habitatge familiar, l'establiment hoteler amb exclusió de la 

modalitat d'hotel apartament, l'establiment de turisme rural o activitats d'educació en el lleure. En 

qualsevol cas, l'ús hoteler estarà previst expressament en el catàleg on figuri la construcció, fixant-ne el 

nombre de places.  

 

 Estudi del planejament del sòl no urbanitzable 

 

38 



 

Tramitació 

Les obres de conservació, d'adequació, de millora o de manteniment d'un ús existent permès a la 

normativa del planejament només estan subjectes a llicència urbanística municipal. 

Les obres de rehabilitació o reconstrucció en masies i cases rurals en sòl no urbanitzable estan 

sotmeses a informació pública del seu projecte, i a la concessió de llicència urbanística municipal 

condicionada a l'informe favorable de la comissió territorial d'urbanisme competent. 

 

Equipaments i instal·lacions destinades a activitats d'interès públic 

 

Les activitats d'interès públic que hagin d'emplaçar-se en el medi rural poden fixar actuacions 

específiques en el sòl no urbanitzable, sempre i quan no entrin en contradicció amb cap règim especial 

de protecció, havent de justificar-ho convenientment.  La LLei d'Urbanisme estableix com a activitats 

d'interès públic: 

1. Instal·lacions mínimes i imprescindibles per a activitats esportives, culturals i d'educació en 

el lleure i d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure. 

2. Equipaments i serveis comunitaris que siguin incompatibles amb els usos urbans 

3. Infraestructures d'accessibilitat 

4. Instal·lacions destinades a serveis tècnics (telecomunicacions, infraestructura hidràulica, 

xarxes de subministrament d'energia elèctrica, abastament i subministrament d'aigua i sanejament, 

tractament de residus, producció d'energia a partir de fonts renovables i altres instal·lacions 

ambientals). 

 

Les noves construccions 

Les noves construccions permeses en el sòl no urbanitzable han de garantir la preservació d'aquest sòl 

respecte al procés de desenvolupament urbà i aconseguir una integració ambiental màxima.  Es 

contempla com a noves construccions permeses les següents: 

 

Instal·lacions productives.  Construccions i dependències pròpies d'una activitat agrícola, 

ramadera, d'explotació de recursos naturals o en general rústica. En el cas d'activitats extractives 

s'inclouen les instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos 

sempre i quan aquest procés de selecció no generi un impacte ambiental major. 

 

Habitatge. Habitatges familiars o de persones treballadores temporeres que estiguin vinculades 

directament i justificadament a una de les activitats anteriors. 
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Serveis relacionats amb el sistema viari.  Estacions de subministrament de carburants i de 

prestació d'altres serveis de la xarxa viària. 

 

Instal·lacions auxiliars dels serveis públics.  Construccions i instal·lacions vinculades a 

l'execució, manteniment i funcionament de les obres públiques. 

 

Turisme rural.  Construccions destinades a activitats de turisme rural o càmping autoritzades pel 

POUM, amb el pla especial urbanístic tramitat prèviament a l'activitat. 

 

Tramitació 

La seva autorització tant pel que fa a les obres com als usos als que es destinaran estan subjectes, 

prèviament a la tramitació de la llicència municipal, als preceptes que estableixen els articles 48,49 i 50 

de la Llei d'Urbanisme. 
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Paràmetres generals de la normativa urbanística 

 
DISPOSICIONS GENERALS  
 
Definició i regulació 
El Sòl No Urbanitzable comprèn aquells terrenys que, donat el seu valor agrícola, forestal, faunístic i/o paisatgístic, cal protegir 
dels processos d'urbanització de caràcter urbà i dels usos que impliquin transformació de la seva destinació definida per aquest 
POUM, per tal de preservar i de potenciar la continuïtat i millora de les condicions i recursos naturals d'aquests sòls i de 
conservar el seu equilibri ecològic, en funció del paper físic, social i ambiental que tenen per sí mateixos i en relació als nuclis 
urbans. 
El Pla delimita tots els àmbits de Sòl No Urbanitzable i en qualifica les seves diferents zones en el plànol de qualificació del 
S.N.U. 
 
Efectes 
Les directrius d’aquesta normativa tindran caràcter indicatiu respecte a qualsevol altres actuacions, plans o programes sectorials 
i les seves determinacions s’aplicaran subsidiàriament, sense que això alteri les determinacions normatives. 
 
Gestió i desenvolupament de la normativa de S.N.U.  
1. Els Ajuntaments de Borrassà, Ordis i Pontós seran responsables de la gestió urbanística derivada, i en concret, de totes les 

actuacions que aquestes Normes sotmeten a llicència o aprovació municipal. 
2. El mateix Ajuntament cercarà el suport de les administracions generals i locals competents en cada àmbit sectorial per 

poder portar a terme la seva tasca establerta al punt anterior, i per poder assegurar la correcta gestió del medi rural, forestal 
i natural del terme municipal. 

3. Els particulars podran proposar i desenvolupar els seus propis plans i actuacions d’acord amb aquestes Normes.  
4. Les determinacions d’aquesta normativa podran desenvolupar-se mitjançant d’altres plans especials que tinguin per 

objectiu els definits a l'art. 67 de la LLU 1/2oo5 i que tinguin una o més de les finalitats següents: 
La conservació i la recuperació dels paisatges agrícoles, forestals, i dels béns naturals i culturals. 
El desenvolupament, la diversificació i la qualitat agrícola, ramadera i forestal compatibles amb un ús sostenible del 

medi. 
El desenvolupament de la vialitat rural, d’acord amb els articles específics d’aquesta normativa. 
L'educació, la formació i el lleure sostenible en relació al medi natural. 
L’establiment d’una connexió ecològica i paisatgística territorial supramunicipal entre els espais naturals.  

5. Els plans especials que es puguin redactar es fonamentaran en les determinacions d’aquesta normativa, llevat de regular 
més restrictivament les condicions de protecció del medi. 

 
Llicències 
1. L’autorització de les obres i usos en sòl no urbanitzable en els casos regulats pels articles 47 al 52 de la Llei d’urbanisme 

1/2oo5 estan subjectes, prèvia a la tramitació de la llicència urbanística municipal, al procediment que s’estableixen en dits 
preceptes.  

2. Les activitats o equipaments d’interès públic definides en l’article 48 de la Llei d’Urbanisme 1/2oo5 que s’hagin d’emplaçar 
en el medi rural hauran de justificar que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual 
siguin incompatibles per raó dels seus valors paisatgístics, històrics, arqueològics, científics, ambiental o culturals, per 
l’existència de riscs naturals o pel fet d’estar subjectes a limitacions o servituds per a la protecció del domini públic.   

3. S’haurà d’incloure una valoració municipal d’impacte ambiental. Al mateix temps, serà d’obligatori compliment la 
presentació d’un plànol d’emplaçament a E. 1/500 de l’actual edificació o, en el seu cas, de la nova planta, en el qual 
s’indicaran la totalitat de les edificacions i masses arbòries actuals, indicant la posició i característiques de l’obra a realitzar. 

4. Els projectes de construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general 
rústica s’ha de sotmetre al procediment regulat per l’article 49 de la Llei d’Urbanisme 1/2005 sempre que se superin els 
llindars establerts per la llei.  Quedaran subjectes al procediment previst en els articles 48 de la Llei d’Urbanisme 1/2005 i 
57 del Reglament, aquelles activitats que superin els llindars establerts pel planejament territorial o pels plans directors 
urbanístics, o en defecte d’aquests, si superen qualsevol dels llindars següents: ocupació en planta de 500 metres quadrats, 
sostre total de 1.000 metres quadrats o alçada màxima de 10 metres, determinats a l’article 68.8 d del mateix Reglament. 

5. La documentació a aportar per a l’autorització prèvia municipal serà la següent: 
a) Avantprojecte de l’obra a realitzar 
b) Plànol E. 1/5000 assenyalant els límits de la finca i la seva superfície 
c) Certificat de la inscripció en el registre de la propietat i indicació dels titulars 
d) Document que acrediti l’ús actual 
e) Document subscrit per un tècnic acreditat 

 
Avaluació i Valoració municipal d’impacte ambiental 
1. L’avaluació d’impacte ambiental en l’àmbit d’aquesta normativa, i els tipus de projectes que s’hi ha de sotmetre, ve regulada 

per la normativa sectorial vigent. 
2. Els demés projectes sotmesos al procediment de llicència urbanística que es presentin per la seva aprovació hauran 

d’incloure una Valoració municipal d’impacte ambiental, a més de la documentació que ja requereix l’article anterior. 
Aquesta Valoració haurà d’incloure els apartats de descripció del projecte, descripció del medi afectat, impactes ambientals 
significatius i, si escau, mesures adoptades per corregir els impactes. L’informe de Valoració també inclourà: plànols i 
fotografies il·lustratives de l’estat actual i de l’obra futura, tant de l’edificació com del conjunt, un plànol d’emplaçament a  
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escala 1/5.ooo de l’actual edificació o, en el seu cas, de la nova planta, indicant la totalitat de les edificacions, masses 
arbrades i altra vegetació natural actual, indicant la posició i característiques de l’obra a realitzar. La Valoració tindrà 
especial cura en identificar la presència de qualsevol dels hàbitats naturals. 

 
Comissió de custòdia del territori de la conca de l'Àlguema 
Els Ajuntaments impulsaran la creació de la Comissió de custòdia del territori de la regió de l'Àlguema, amb l’objectiu de 
disposar d’un òrgan municipal de participació social en les decisions de gestió i ordenació del sòl no urbanitzable del municipi. 
La comissió podrà debatre i opinar sobre aquelles qüestions que afecten el sòl no urbanitzable, i emetre informes no vinculants al 
respecte. La Comissió també podrà cercar mecanismes per facilitar la participació pública en la gestió dels espais d’especial valor 
natural i cultural, tal com actuacions d’educació i gestió de terrenys per part d’associacions, voluntaris o programes de formació, 
acords amb propietaris particulars, o convenis de gestió de terrenys públics. 
 
 
 
PROTECCIÓ DE MEDI FÍSIC, I DEL PATRIMONI NATURAL, HISTÒRIC I CULTURAL 
 
Protecció dels cursos fluvials, les fonts i les aigües 
1. La protecció de les aigües en l’àmbit d’aquesta normativa es regirà amb caràcter general per la legislació sectorial existent, i 

en particular pel Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües (BOE núm. 176 de 
24.7.01).  

2. La delimitació exacta de zones del domini públic hidràulic de les rieres de Borrassà, Ordis i Pontós, resta supeditada a les 
determinacions que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua, o autoritat competent.  

3. No es podrà ocupar el domini públic hidràulic ni la seva zona de servitud per instal·lacions o construccions de qualsevol 
classe, permanents, o temporals, excepte aquelles degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic;  

4. Per la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que pugui  generar abocaments d’aigua de 
qualsevol naturalesa, exceptuant les autoritzades per connectar directament amb la xarxa pública de clavegueram, la 
sol·licitud de llicència exigirà la justificació del tractament que s’hagi de donar a aquests abocaments per  evitar la 
contaminació de les aigües superficials o subterrànies. Tot això, sense perjudici de l’autorització d’abocament d’acord amb 
la legislació sectorial.  

5. La construcció de foses sèptiques per al sanejament d’habitatges aïllats, àrees de lleure i edificacions similars només podrà 
ser autoritzada quan es donin garanties suficients que no suposen cap risc per la qualitat de les aigües superficials ni de les 
subterrànies, i quan existeixin raons justificades que impedeixin la seva connexió a la xarxa pública de clavegueram. Els 
titulars d’aquestes instal·lacions resten obligats a demostrar en tot moment que siguin requerits el correcte estat de 
manteniment i la seva estanquitat. 

6. Per obtenir llicència urbanística per a noves edificacions o reformes no connectades a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
s’haurà de justificar degudament en la sol·licitud de llicència l’existència d’una dotació d’aigua necessària que no provoqui 
repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i sobre els altres aprofitaments existents. 

7. Les canalitzacions i aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en l’àmbit immediat de les fonts i brolladors naturals del 
terme municipal hauran de garantir la seva permanència i respectar la seva tipologia tradicional. Les possibles captacions 
d’aigües, degudament autoritzades i dins dels paràmetres permesos, es situaran a un mínim de 50 metres de la font o 
brollador per garantir el manteniment d’un cabal de sortida mínim pel seu ús per les persones, la fauna salvatge i per 
permetre el creixement de la vegetació pròpia de l’entorn d’aquestes fonts. 

8. Els propietaris de terrenys on hi hagi fonts, canals, sèquies, ponts, i camins, hauran de mantenir aquests elements i el seu 
entorn en bones condicions de seguretat, salubritat i estat públic, i no podran causar perjudicis a les possibilitats 
d’utilització d’aquests recursos, ni d’utilitzar més cabal del que sigui autoritzat en la concessió vigent.  

9. En una franja de 5 m. al voltant de canals i recs els terrenys no podran ser dedicats a usos que suposin la transformació de 
les condicions actuals, excepte els usos d’utilitat pública, en els quals es procurarà un mínim impacte visual. 

10. Directrius per a la conservació de les rieres de Borrassà, Ordis i Pontós: 
a. S’afavorirà el manteniment i la recuperació de les condicions naturals de les rieres i altres cursos fluvials, sense que 

estigui permesa la seva canalització permanent o dragat, amb excepció d’aquelles obres i instal·lacions existents 
degudament autoritzades i justificades pel seu interès públic, en les quals s’aplicaran tècniques de bioenginyeria fluvial, 
que assegurin la correcta integració al medi de les actuacions. 

b. En la zona de domini públic hidràulic s’afavorirà la vegetació de ribera pròpia de les rieres i s’eliminaran les espècies 
d’arbres de plantació que no apareixen de manera natural al terme. 

 
Protecció dels hàbitats, dels elements naturals i del paisatge 
1. Es consideren espècies i comunitats vegetals d’interès en l’àmbit d’aquesta normativa, que es defineixin en la corresponent 

inventari detallat i la seva localització.  
2. Es vetllarà per la conservació, el manteniment i la restauració de les comunitats i espècies indicades al punt anterior, i en 

general de l’arbrat i la vegetació espontània i natural existent al sòl no urbanitzable. Per això no es permet l’alteració 
injustificada d’aquests elements naturals i es promourà: la seva correcta gestió en finques particulars,  els projectes de 
restauració, i la creació d’espais naturals locals per a la seva protecció. 

3. El Càtàleg de Béns a Protegir inclourà el corresponent Catàleg d'Arbres d'Interès Local. La protecció i conservació dels seus 
elements vindran determinats pel que especifiqui dit Catàleg, que alhora és documentació imperativa del POUM.  

4. Els arbres sols, que no formen masses forestals (aïllats enmig de camps i del medi rural, al costat dels masos) s’hauran de 
conservar, sense distinció d’espècies. Excepcionalment, i prèvia sol·licitud i autorització municipal, es podran tallar per 
motius sanitaris o de risc ambiental, sempre que siguin substituïts per un exemplar jove de la mateixa espècie o d’una altra 
espècie autòctona. 

5. No es permesa la col·locació de cartells o altres elements publicitaris que distorsionin la visió del paisatge natural, 
especialment que projectin la seva silueta a la línia de l'horitzó. 
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6. No es permès modificar el perfil del terreny mitjançant moviments de terres, ompliments, excavacions, talls de roca o 
similars, excepte en aquells casos que s’hagi obtingut la corresponent llicència municipal. 

7. Directrius per a la protecció dels hàbitats, els elements naturals i el paisatge: 
a. Es vetllarà per la progressiva transformació de les plantacions forestals importades per d’altres espècies pròpies del país, 

tal com alzines, sureres, pins o roures. 
b. Es vetllarà per estudiar i aprofitar les oportunitats que sorgeixin de recuperar la vegetació de ribera i els prats dalladors 

en les parcel·les de plantacions de pollancre i plataner més pròximes a les rieres, i que presentin unes majors possibilitats 
de restauració. 

c. Es vetllarà per la millora dels hàbitats aquàtics del terme municipal, i de manera particular a la riera de l'Àlguema. 
 
Manteniment dels processos ecològics del territori 
Directrius per al manteniment dels processos ecològics:  
1. La gestió agrària, forestal, turística i urbanística del territori de la normativa, efectuada per les administracions i la propietat 
privada, haurà de vetllar per al manteniment d’un mosaic heterogeni de zones forestals, agrícoles, prats i erms, tot evitant una 
excessiva fragmentació d’aquests diferents usos en unitats de petites dimensions.  
2. Es fomentarà el manteniment i la creació de noves masses forestals de 1-3 Ha i de marges arbrats i arbustius, en les zones 
dominades per cultius, quan estiguin separades de més de 500 m. d’altres existents, amb l’objectiu de crear passeres funcionals 
per als éssers vius. 
3. Es promouran àrees de connexió ecològica i paisatgística. 
 
Protecció del patrimoni natural  
1. L'Administració pública competent podrà declarar arbres d'interès comarcal o d'interès local els exemplars que, per la seva 

particularitat científica o la seva història, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són mereixedors 
de mesures de protecció, sense perjudici d’altres que es puguin considerar per acord municipal posterior. L’Ajuntament 
vetllarà per la seva conservació i bon manteniment. 

2. La protecció del Catàleg es remet al el DECRET 47/1988, d'11 de febrer, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Núm. 961- 04.03.1988 (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), que fa referència a la declaració 
d'arbres d'interès comarcal i local.  Des d'aquest decret es determina que els arbres declarats d'interès comarcal o d'interès 
local es consideraran protegits.  Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los totalment o parcial, així 
com de danyar-los per qualsevol mitjà.  Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al 
manteniment del bon estat de l'arbre caldrà l'autorització prèvia de l'administració que n'ha fet la declaració. 

 
Protecció del patrimoni històric i cultural 

1. La protecció del patrimoni històric i cultural, inclòs el patrimoni arqueològic, en l’àmbit d’aquestes normes es regeix 
per la normativa i els bens protegits pel Catàleg dels Béns a Protegir que cal incorporar com a documentació 
imperativa del POUM, d'acord amb la LLei d'Urbanisme. Aquest document constitutiu del Pla és convenient que 
mostri la seva localització sobre el territori.  

2. La normativa de l’esmentat Catàleg defineix les formes d’actuació en els béns protegits, les condicions que hauran de 
tenir les possibles actuacions, la regulació dels usos i el control en les activitats a realitzar en els entorns definits en els 
bens protegits següents, sense perjudici d’altres que es puguin considerar per acord municipal posterior. 

3. Queda prohibit el desmantellament o demolició d’aquest béns catalogats d’interès històrico-arqueològic, pels quals es 
potenciaran les actuacions que suposen la seva millora, restauració i conservació.  

4. A l'inventari del patrimoni arqueològic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cutura de la 
Generalitat de Catalunya es citen els jaciments arqueològics de cada municipi, i que per tant es recomana que 
s'incloguin al Catàleg de Béns a Protegir que integra el POUM de cadascun dels municipis, alhora localitzats en un 
plànol.  

5. Aquesta llista ha de ser el primer pas de cara a un Pla Director Arqueològic que vetlli per la seva protecció i si s'escau, 
per la seva difusió cultural. 
 
 
 
 

NORMES SOBRE REGULACIÓ D’USOS 
 

Limitacions d’usos amb caràcter general 
1. Sense perjudici del que estableix cada zona de sòl no urbanitzable sobre els usos permesos i les limitacions, de manera 

general no es consideren compatibles amb el sòl no urbanitzable els usos següents: 
a. Habitatge plurifamiliar. 
b. Comerç de gran superfície, inclòs qualsevol tipus de magatzem-exposició de materials de construcció, caravanes i 

similars. 
c. Oficines i serveis de caràcter urbà, exclosos els serveis turístics rurals i ecoturístics. 
d. Hotels i altres allotjaments, excepte l’allotjament rural i de càmping previst per la Llei d'Urbanisme. 
e. Recreatius que no siguin adequats a l’entorn rural i natural, o siguin contraris a algun dels objectius d’aquestes normes.  
f. Indústria.  
g. Magatzem, excepte els agrícoles i els magatzems forestals vinculats a la pròpia explotació i situats en sòl no arbrat. 
h. Tallers de reparació de vehicles. 
i. Aparcament, excepte els vinculats al lleure en la natura, fins a un màxim de 20 vehicles. 
j. Estacions de servei, excepte les situades al costat mateix de les carreteres. 
k. Abocadors d’escombraries o altres residus, inclòs les instal·lacions de desballestament de vehicles i similars. 
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2. Les activitats preexistents que no s’ajustin a aquesta limitació d’usos podran mantenir l’ús existent, d’acord amb les 
Disposicions Transitòries.  

3. Quant a les preexistències d’usos incompatibles al sòl no urbanitzable es promourà la seva reubicació en sòls urbans que 
s’adiguin a les característiques de l’activitat en qüestió. Per això l’Ajuntament informarà quan en tingui coneixement als 
propietaris dels terrenys en els quals es porten a terme aquests usos del seu caràcter incompatible amb la normativa i de les 
oportunitats de reubicació que puguin sorgir. La Comissió de custòdia del territori podrà instar als serveis municipals a 
efectuar aquests contactes informatius sempre que ho consideri oportú. 

4. La regulació dels tots els usos establerts pel sòl no urbanitzable s’hauran d’adequar i en qualsevol cas no podran contradir la 
Llei d’urbanisme, el Reglament de la Llei i les seves Disposicions vigents. 

 
Regulació dels usos agrícoles  
1. Es consideraran activitats agrícoles o ramaderes les activitats relacionades directament amb el cultiu de la terra i la cria, 

reproducció i aprofitament d’espècies animals domesticades. 
2. El manteniment de l’activitat agrícola familiar té caràcter prioritari per a la conservació del paisatge i de l’activitat 

econòmica del municipi, per la qual cosa l’Ajuntament oferirà els avantatges que siguin al seu abast per a les persones i 
famílies vinculades a explotacions agràries familiars. Entre aquests avantatges, per als quals l’Ajuntament podrà definir les 
condicions i dotar un fons municipal específic, es podran comptar les facilitats en serveis personals (escola bressol, 
escolarització, sanitaris, gent gran, habitatge rural per a joves agricultors, etc.) i el suport a l’activitat agrícola (ajuts per a 
actuacions de manteniment i millora del paisatge i les edificacions rurals, mitjans materials, camps de treball i escoles-
taller, fiscalitat local reduïda, etc.). 

3. El cultiu sota plàstic, en hivernacle o túnel, serà permès sempre que se situïn a una distància igual o superior a les que s' 
indiquen per als tancaments de finques. Així mateix hauran de deixar una distància complementària sempre que calgui per 
evitar que l’ombra de l’hivernacle pugui entrar a l’explotació veïna. Aquestes distàncies asseguraran la cura i l’ordenació 
necessàries per al paisatge rural. 

4. La construcció de magatzems i instal·lacions agrícoles serà permesa en les zones específiques. Les condicions sobre les 
edificacions (parcel·la mínima, edificabilitat, alçada i altres) s’estableixen als articles corresponents a aquest ús. 

5. Directrius per a la regulació de l’activitat agrícola: 
a. La transformació de terrenys forestals existents en l’àmbit de la normativa, definits genèricament per la Llei 3/88, 

Forestal de Catalunya, en agrícoles i la seva consideració com a tals no és aconsellable, i en tot cas resta sotmesa al 
procediment de sol·licitud al Departament de Medi Ambient, o administració competent, i al tràmit d’informació 
municipal prèvia que comporta aquest procediment. 

b. En relació a l’aplicació agrícola, i en la gestió en general, de les dejeccions ramaderes generades en les activitats 
ramaderes intensives és recomanable el seguiment del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, 
aprovat per l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 (DOGC 2761, de 9.11.1998), així i com la no aplicació de fems o fertilitzants a 
una distància inferior a 10 m. dels cursos fluvials del terme municipal. 

c. En relació a la possible afecció relacionada amb l’adobat i el reg, és oportú promoure l’aplicació de les mesures d’estalvi 
d’aigua que proposa el DARP (www.gencat.es/darp/reg.htm), considerant que una adequació ajustada de l’aigua de reg a 
les necessitats hídriques del conreu ajuda a evitar la percolació de nutrients cap als nivells aqüifers superficials. 

d. Es promourà l’agricultura ecològica, l’artesania rural i altres formes de diversificació de l’economia agrària que puguin 
contribuir al manteniment de l’activitat i la qualitat de l’espai rural, mitjançant activitats formatives, fires i xarxes de 
comercialització de productes locals. 

 
Regulació dels usos ramaders 
1. L’activitat ramadera practicada de forma extensiva es considera compatible amb els objectius de regulació dels usos 

d’aquesta normativa, fins i tot en les àrees de tallafoc, sempre que la càrrega ramadera existent no representi un risc 
d’erosió, els terrenys no hagin sigut afectats per incendis en anys recents, o es tracti d’altres zones repoblades o en procés de 
regeneració, i sempre que hi hagi autorització de la propietat i de l’administració pública per a aquesta pastura.  

2. Les noves explotacions ramaderes de caràcter intensiu que no estiguin lligades a la terra no seran admeses en cap 
circumstància ni lloc, amb l’objectiu de no sobrepassar la càrrega ramadera total del municipi; amb l’excepció d’aquelles 
que en substitueixin, sense interrupció de l’activitat, a d’altres preexistents en la mateixa propietat.  

3. Les explotacions ramaderes de caràcter intensiu podran ampliar la seva capacitat sempre que:  
a. en la sol·licitud de llicència per a l’ampliació es concreti la situació i les característiques del sistema d’emmagatzematge 

de purins i el dipòsit de cadàvers, la localització respecte a tota la resta d'edificis situats en finques veïnes en un radi de 
100 m, amb l’especificació de l'ús de cadascun i la localització respecte a tots els recs, rieres, fonts i altres llocs amb aigua 
existents en un radi de cent cinquanta metres 150 m. 

b. es sotmetin al procediment corresponent d’avaluació o valoració de l’impacte ambiental,  
c. el projecte d’ampliació justifiqui adequadament el sistema i la capacitat de gestió de les dejeccions ramaderes, i en el cas 

concret de proposar la seva aplicació en terres de conreu es demostri que, d’acord amb la normativa sectorial vigent 
(Directiva del Consell 91/676/CEE, de 12 de desembre de 1991 (DOCE núm. L 75), Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer 
(BOE núm. 61 de 11.3.96), i altres que hi puguin incidir), que es disposa de capacitat suficient d’absorció de les dejeccions 
que generi l’ampliació.  

d. es sotmeti a la legislació sectorial vigent i a les tramitacions corresponents davant de les administracions competents.   
4. La gestió de les dejeccions ramaderes seguirà el què disposa el Decret 50/2005, de 29 de març, de gestió de les dejeccions 

ramaderes. 
5. Serà d’obligat compliment la legislació ramadera vigent que es compon de:  el Decret 61/1994 de 22 de febrer, sobre la 

regulació de les explotacions ramaderes. L’Ordre de 7 d’abril de 1994 per la qual es fixen normes d’ordenació de les 
explotacions porcines, bovínes, avícoles i cunícoles. La RD 324/2000 de 3 de març, que estableix les normes bàsiques 
d’ordenació de les explotacions porcines (BOE 58 de 8 de març de 2000).  
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Marc general per a l’activitat forestal 
1. L’activitat forestal i les actuacions relacionades amb la prevenció i l’extinció dels incendis forestals en l’àmbit d’aquesta 

normativa es regirà de manera general per les disposicions de la legislació sectorial vigent i l’autorització i les actuacions de 
les administracions competents.  

2. Els propietaris de finques i parcel·les del medi rural i forestal, inclosos els dels refugis forestals, hauran de complir les 
mesures de prevenció enfront dels incendis forestals que determina el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Núm. 2022 de 10.3.1995). 

3. Directrius per a l’activitat forestal: 
a. Es promourà la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal per a aquelles finques forestals del municipi que 

encara no en disposin. 
b. Es promourà la participació de les explotacions i empreses forestals del terme municipal a sistemes de certificació 

ecològica dels productes forestals. 
4.  En qualsevol cas no es podrà contradir l’article 48 del Reglament de la Llei d’Urbanisme on es  
regulen aquestes activitats. 
 
Marc general de la caça i la pesca 
La caça i la pesca es regiran de manera general per les disposicions i períodes temporals definits per la legislació sectorial vigent i 
de les administracions competents.  
 
Regulació de les activitats extractives i mineres 
Les regulacions següents fan referència a totes les instal·lacions, superfícies, terres i obres vinculades a activitats extractives 
(mineria, pedreres, extraccions d’àrids, etc.). 
1. Les activitats extractives resten sotmeses a una autorització ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord 

amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambient. En aquest tràmit s’insereix el 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, en tractar-se de projectes de l’Annex i del Reial Decret 1302/1986, de 28 de 
juny, d’avaluació d’impacte ambiental, i també l’informe sobre el programa de restauració que preveu la Llei 12/1981, de 24 de 
desembre, i el  Decret 343/1983, de 15 de juliol. 

2. Aquestes activitats resten sotmeses també a l’obtenció prèvia de llicència municipal, sense perjudici del procediment que cal 
seguir davant de les administracions sectorials competents. La normativa vigent de cada municipi indica les zones 
urbanístiques en les quals les activitats extractives no es troben permeses. 

3. Les extraccions de caràcter puntual al peu de carreteres i camins rurals i forestals no són permeses si no existeix un projecte 
aprovat de millora o de nou camí o carretera que els contempli. L’Ajuntament vetllarà perquè qualsevol extracció puntual 
il·legal sigui restaurada per els seus responsables, si cal amb l’aportació de noves terres que recuperin el perfil original del 
terreny. 

4. Directrius per a les activitats extractives: 
a. Es promourà la restauració integrada de les activitats extractives, consistent en la restauració continuada al llarg del 

procés d’explotació, i no al final del mateix. 
b. L’Ajuntament orientarà als propietaris perquè siguin restaurades aquelles activitats extractives incloses les petites 

extraccions al costat de camins rurals i forestals que, per un o altre motiu, es trobin sense restaurar des de fa temps. 
 
Regulació dels usos industrials i comercials 
1. Amb caràcter general no es permet la implantació d’activitats industrials de cap classe en l’àmbit d’aquesta normativa. Les 

activitats existents amb anterioritat a la seva aprovació vindran regulades en les Disposicions Addicionals Sisena i Setena 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

2. Sempre que la normativa particular de les diferents zones no indiqui el contrari, es prohibeix la implantació d’activitats 
comercials, exceptuant aquelles que tinguin com a objectiu la venda de productes provinents de la pròpia explotació, i es 
desenvolupin en instal·lacions turístiques, recreatives, d’allotjament o restauració rurals, i aquelles que estiguin vinculades 
a un habitatge rural existent. En tots aquests casos els locals dedicats a l’activitat comercial hauran de complir les 
disposicions d’edificacions rurals contingudes en aquestes normes, i hauran d’estar previstes i justificades en la sol·licitud 
d’autorització de l’edificació o instal·lació en la que s’han de desenvolupar. 

3. Les benzineres seran admeses al costat de les carreteres. 
 
Regulació dels usos turístics i del lleure 
1. L’àmbit de S.N.U.  té un caràcter d’entorn rural, natural i forestal en el qual les activitats de lleure i turisme lleuger en la 

natura, respectant ens valors naturals i culturals que té aquest territori, són les més adequades. Les rutes cicloturistes i els 
senders excursionistes són bons exemples del tipus d’usos turístics que pot admetre aquest territori. 

2. L’Ajuntament podrà decidir la creació d'àrees de lleure degudament equipades i amb els serveis necessaris per als seus 
usuaris en zones adequades del terme municipal. 

3. Els usos turístics i del lleure s’ubicaran preferentment en les zones on puguin suposar un impacte ambiental reduït. Els usos 
turístics i de lleure preferents, siguin d’iniciativa pública o privada, seran: 
a. Zones d'aparcament dissuassòries que facilitin l’accés a punts d’inici d’excursions i àrees de lleure.  
b. Càmpings i zones d’acampada municipals. 
c. Serveis d’hostaleria i allotjament amb caràcter de turisme rural i ecoturisme, d’acord amb l’article 51 del Reglament de 

la Llei d’Urbanisme.  
d. Albergs, cases de colònies i escoles de la natura. 
e. Àrees de lleure ombrejades i degudament equipades amb serveis (taules, lavabos, aigua potable i piques per a la neteja, 

contenidors de deixalles, retolació informativa, etc.)  
f. Circuits ciclistes i eqüestres. 
g. Camins i senders rurals per a activitats recreatives i d’interpretació de l’entorn. 
h. Àrees, rutes i itineraris interpretatius culturals, de natura i d’activitats tradicionals i singulars 
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i. Equipaments per a ecomuseus, centres d’exposició i d’aprenentatge, i similars, demostratius de la cultura, les 
tradicions i el patrimoni de Borrassà, Ordis i Pontós. 

4. L’acampada lliure és prohibida al terme municipal. Les persones que vulguin muntar zones d’acampada amb caràcter 
temporal hauran d’adreçar una sol·licitud registrada a les Oficines municipals de l’Ajuntament corresponent, on consti 
l’autorització del propietari, la durada prevista de l’acampada, el nombre de tendes i un plànol de situació del lloc on es farà 
aquesta acampada, amb una antelació mínima de 30 dies a la pràctica d’aquesta activitat, i que serà resposta en 10 dies, o 
bé es considerarà autoritzada per silenci administratiu. La pernoctació per una nit, amb plantada de tendes entre les 20 h. i 
les 10 h. del matí següent, serà admesa de manera lliure sempre que existeixi el permís tàcit de la propietat. En tot cas la 
policia municipal podrà desallotjar, previ avís de la propietat, i en tot moment, a les persones que pernoctin sense aquest 
permís. 

5. Els càmpings, zones d’acampada i les instal·lacions annexes se situaran únicament fora de les zones arbrades, de matollars i 
de bosc de ribera, i preferentment sobre sòls d’escàs valor agrícola. 

6. La construcció d’edificacions de nova planta destinada a allotjament o restauració, únicament es podran autoritzar si són 
compatibles amb el que determina l’article 47.3 de la Llei d’Urbanisme i a l’article 50 del seu Reglament. També s’haurà de 
garantir l’accés rodat amb la xarxa viària existent, l’aparcament, l’abastament i recollida d’aigua, i l’eliminació i la depuració 
de tota classe de residus i abocaments. En les edificacions existents destinades a allotjament o restauració es podrà 
permetre un increment del volum edificat de fins el 10%, sempre que l’ampliació quedi adossada a l’edifici existent com un 
sol volum i no suposi una pèrdua de valors culturals o naturals. 

7. Directrius per al turisme i el lleure: 
a. Els usos i activitats que es proposin hauran de tenir en compte el risc d’incendi forestal que puguin suposar, i el risc 

per als seus usuaris en cas d’incendi forestal. 
b. Es podrà instal·lar punts d’informació sobre espais naturals i elements del patrimoni cultural locals, per a difondre els 

seus valors sense necessitat d’una visita a tota la zona, o per orientar als visitants abans d’entrar en aquests espais 
naturals. 

 
 
 

REGULACIÓ DE LES EDIFICACIONS, LES FINQUES I LES INFRAESTRUCTURES 
 
Edificacions admeses en medi rural. Possibilitats d’edificació 
1.   D’acord amb el que defineix la normativa vigent en Sòl No Urbanitzable s’admeten: 
1.1. Les construccions agràries. Aquestes construccions destinades a explotacions agràries s’hauran de justificar 

expressament amb l’autorització del Departament d’Agricultura en la corresponent sol·licitud de llicència d’obres. A 
aquests efectes, a més caldrà que el propietari de la finca justifiqui ser agricultor o ramader  professional, i haurà de 
justificar que més del 50% dels seus ingressos anuals durant els tres darrers anys provenen de l’activitat agrícola-
ramadera. 

1.2. Instal·lacions Forestals. Per norma general “el suro, la llenya i els altres productes forestals no necessiten edificacions pel 
seu emmagatzematge temporal en terrenys forestals. Aquesta operació es duu a terme als corresponents parcs de fusta o 
de suro de les indústries de transformació. En tot cas són exigibles les condicions de l’art. 22.5 de la Llei 6/1988, que 
estableix una parcel.la mínima de 25 ha i la garantia que no es produeix impacte ecològic en la seva construcció ni en les 
infrastructures complementàries. 

1.3. Instal·lacions relacionades amb les obres públiques. Ha d’entendre’s que són aquelles directament i immediates referides 
a l’execució, manteniments i servei de les obres públiques, però no les que ho siguin amb els aprofitaments, simplement 
relacionats amb l’obra pública o amb els usos de què és susceptible en funció de les seves característiques. 
Es preveuen uns supòsits excepcionals, que es tracten d’uns casos d’interceptació estricta, atesa llur excepcionalitat. 

2. D’acord  amb el procediment previst a l’article 47 de la Llei d’Urbanisme 1/2005, en el sòl no urbanitzable poden 
construir-s’hi activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, i edificacions destinades a 
habitatge familiar en indrets on no hi hagi possibilitats de formació d’un nucli de població i que estiguin directament i 
justificadament associades a alguna activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals o, en general, rústica. 

2.1. Edificacions i instal·lacions d’utilitat pública. 
• L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic ha de justificar degudament que l’àmbit d’actuació no està 

sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors paisatgístics, 
històrics, arqueològics, científics, ambientals o culturals, per l’existència de riscs naturals o pel fet d’estar subjecte a 
limitacions om servituds per a la protecció del domini públic.  
La necessitat d’emplaçament en el medi rural ha de justificar-se de forma expressa, i ha d’interpretar-se estrictament 
en contribuir a definir una excepció sobre el principi general 

• El procediment per a l’aprovació d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable es regula d’acord 
amb l’article 48 de la Llei 2/2002. 
La relació amb el territori ha de ser directa i no hi ha d’haver altres alternatives, comparats els costos entre els quals 
cal tenir també en compte els socials i ecològics. 

2.2. Habitatges familiars. 
Als efectes d’aquesta normativa només es consideraran habitatges familiars els que formin una unitat amb la propietat i 
l’explotació agrícola-ramadera. 
 
A continuació es detalla la regulació a què estaran sotmesos cadascun d’aquests usos i condicions per la seva edificació. 
 
Habitatges familiars  
1. Els habitatges familiars en sòl no urbanitzable només es podran construir en els següents casos: 
1.1. Els masos. Habitatges vinculats a l’explotació. Es consideren habitatges familiars els masos, i tots aquells habitatges que 
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conformin una unitat en la propietat i l’explotació. A aquests efectes no es considerarà habitatge familiar  l’habitatge 
no relacionat amb l’explotació.  

 A més caldrà que el propietari de la finca justifiqui ser agricultor o ramader professional, i haurà de justificar que més del 
50% dels seus ingressos anuals durant els tres darrers anys provenen de l’activitat agrícola-ramadera. 

1.2. Creixement vegetatiu de la població rural.  
 Per a facilitar el creixement  vegetatiu dels nuclis rurals i el desdoblament de les unitats familiars, s’accepta en les zones 

urbanístiques permeses, la construcció d’un segon habitatge rural a les finques agrícoles, quan es pugui justificar la seva 
vinculació en l’explotació d’aquesta, amb el benentès que l’aprofitament urbanístic pel que fa a la construcció d’habitatges 
s’esgotarà amb aquest segon habitatge. 

 Per la construcció d’un segon habitatge per a desdoblar la unitat familiar, en el cas que un dels fills continuï amb la 
explotació agrícola-ramadera, caldrà mantenir la mateixa finca  com una sola finca registral, i no es podrà efectuar 
segregació dels terrenys malgrat puguin complir la unitat mínima de conreu. 

 També caldrà acreditar ser agricultor o ramader professional de la mateixa manera  que en el punt anterior. 
1.3.     Masos existents abandonats, no habitats per agricultors o ramaders, o en ruïna.   

Es considerarà habitatge familiar i per tant susceptible d’obtenir llicència d’edificació, els masos existents que en 
l’actualitat estan deshabitats, estan destinats a habitatge no vinculat a l’explotació, destinats a segona residència o estan en 
ruïna.  
Es permet la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques o paisatgístiques incloses en el Catàleg específic de masies i cases rurals. El procediment per 
a l’aprovació de projectes de reconstrucció i rehabilitació d’aquest patrimoni es farà d’acord amb el que estableix la 
normativa vigent (Llei 1/2oo5). 
En aquests casos es podrà obtenir la llicència per a la seva reconstrucció, reforma o rehabilitació sense haver d’acreditar la 
seva unitat en la propietat i l’explotació. 

 
Tipologia de les edificacions rurals 

 Les construccions seran aïllades, quedant prohibides les edificacions que responen a tipologies de les zones urbanes, i han 
d’adaptar-se a l’ambient. Les edificacions se situaran buscant les condicions més favorables d’assolellament, en els límits que 
separen els cultius del bosc, recolzant-se en camins que travessen el territori. Les formes arquitectòniques vernacles tindran un 
gran pes específic en la definició de la tipologia a utilitzar, no tant com a recuperació de la tradició i la història, sinó com a base 
per nous plantejaments formals i constructius. S’evitarà la reproducció acrítica dels elements, les tècniques i els materials 
tradicionals. La tipologia de les edificacions s’estructurarà en base a conceptes extrets de l’estructura tipològica del mas.  
La teula àrab serà habitualment el material de coberta indicat, els ràfecs, pendents de coberta i dimensions de les obertures 
tendiran a interpretar els models tradicionals. L’elecció del cromatisme tindrà en compte el de l'entorn. 
L’alçada de les edificacions no serà en cap cas superior a 6,50 m i el nombre de plantes no excedirà al de planta baixa, planta pis i 
golfes. 
Les tanques, a menys que responguin a motivacions d’ús agrari, no s’admeten. En aquest darrer cas, no seran d’obra. 
Es prohibeixen lògicament les parets mitgeres. 
Es mantindrà l’arbrat existent i es repoblarà amb espècies adequades. 

 Quan es tracti d’ampliació d’edificacions existents, aquestes es realitzaran d’acord amb els criteris del paràgraf anterior. Si es 
tracta de la construcció d’un edifici auxiliar destinat a granja o estable, aquest se situarà a una distància que permeti allunyar-lo 
visualment del conjunt i en lloc no identificable ni amb domini sobre el territori. En aquest cas es podran utilitzar materials 
distints als emprats per l’arquitectura tradicional. 

 Els usos existents es poden ampliar en un 20 per cent de la seva superfície, llevat de si es troben en el Catàleg de protecció, el 
qual es regirà per disposicions pròpies. Si l’ampliació necessària és superior al 20 per cent, serà necessària la construcció d’una 
edificació separada d’una superfície equivalent al 50 per cent de la construïda.  
Queda prohibit l’enderroc total d’un “mas”. 

 Les ampliacions que compleixin aquest punt s’hauran de sotmetre en tots els casos al procediment regulat per l’article 49 de la 
Llei d’Urbanisme 1/2005. 

 En els sòls de conreu i horts (sòls indicats com a “conreu” en el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya) no es permetrà cap tipus 
d’edificació, excepte la d’un petit cos edificat de servei a l’activitat hortícola o magatzem d’estris de treball.  
La construcció serà semisoterrada amb una sola paret exterior. La superfície útil màxima serà de 4 m2 i l’alçada màxima de 1,60 
m. 
La superfície màxima de l’obertura a l’exterior serà de 1 m2. 
La paret exterior de superfície no superior a 3 m2 es construirà a la manera tradicional de les “parets en sec”. 
En el cas de terrenys plans en els que sigui totalment impossible encastar la construcció, la construcció admesa serà de materials 
lleugers i prefabricats i el volum no serà superior a 8 m3. 

 Amb la finalitat de garantir la deguda adaptació ambiental i paisatgística de qualsevol nova edificació o reforma d’edificació 
rural, s’exigirà l’aportació de la Valoració municipal d’impacte ambiental. 

 La construcció d’instal·lacions complementàries a un habitatge familiar rural, i que no consumeixen volum (piscines, pistes de 
tennis, aparcament o semblants), únicament podrà autoritzar-se sobre espais rurals degradats o d’ús no-agrícola propis de 
l’entorn del mas (eres, aparcaments, esplanades de grava o roca nua, etc.), i que es puguin circumscriure dins d’un radi màxim de 
75 m. del punt central de les edificacions existents. La superfície màxima que pot ocupar-se no podrà excedir del 5 % de la 
superfície de la parcel·la i mai no podrà ser superior a 1.000 m2. Els moviments de terres per a aquestes instal·lacions no podran 
representar la creació de desnivells de més de tres metres d’alçada, comptabilitzats entre la cota més alta i la més baixa dels 
desnivells originats per l’excavació. Aquestes construccions tindran consideració d’edificació en medi rural i quedaran subjectes 
a totes les disposicions d’aquest article que les puguin afectar. 

 Les noves edificacions se situaran únicament fora de les zones forestals i preferentment sobre sòls d’escàs valor agrícola, sense 
sobresortir en les carenes i altres accidents orogràfics del terreny, ni ocupar punts culminals. El pendent mig de la parcel·la on 
s’edifiqui, o si és més gran un perímetre de 1 Ha a l’entorn del punt a edificar, no podrà ser superior al 50%. 
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 Les noves construccions se situaran a un mínim de 15 m. i un màxim de 150 m. de distància de camins principals o camins 
secundaris existents, excepte en el cas que es demostri l’existència d’una servitud de pas legalment constituïda més enllà 
d’aquests. 

  
Directrius per a les edificacions en medi rural:  

 
a. Les construccions i les instal·lacions i les infraestructures vinculades a l’activitat  (magatzems de productes i 

maquinaria, coberts, quadres, estables, sitges, etc.), mantindran una relació de dependència i proporció adequades a la 
classe d’activitat de l’explotació, i s’adequaran el màxim possible en els tipus de materials constructius i en els colors 
utilitzats l’entorn paisatgístic on es troben. Sempre que sigui possible, es  facilitarà la colonització per nius d’ocells i 
altres animals salvatges dels envigats, escletxes dels murs, teulades, etc. d’aquestes construccions. 

b. les edificacions s’efectuaran respectant les característiques estètiques, de tendències del paisatge i de materials 
tradicionals, procurant la seva correcta integració en el paisatge i evitant la ruptura d’aquest mitjançant l’aparició 
d’edificis o instal·lacions que per la seva altura, volum, obertures, caràcter o aspecte exterior, siguin discordants amb 
les construccions pròpies de la zona. La totxana vista no serà admesa en cap cas. Els colors preferents per a pintar les 
parets exteriors de les edificacions rurals es trobarien dins la gama dels terrosos.   

c. les façanes dels edificis, així com les mitgeres i parets unides al descobert, hauran de conservar-se en les degudes 
condiciones de seguretat, higiene i estètica. Els propietaris estaran obligats a procedir als seu arrebossat, pintura o 
blanquejat sempre que ho requereixi l’Ajuntament.  

d. tots els paraments visibles des de l’exterior hauran de tractar-se amb iguals materials i qualitat que les façanes, 
prohibint-se la impermeabilització d’aquests materials bituminosos de colors obscurs o qualsevol altre revestiment no 
adaptat a les característiques del medi en quant a la seva incidència visual, a menys que aquest siguin recoberts o 
blanquejats. Les façanes laterals i posteriors es tractaran amb condicions de composició i materials similars als de la 
façana principal. 

e. els cossos sobre la coberta de l’edifici: torretes d’escala, dipòsits d’aigua, xemeneies, panells de captació d’energia 
solar, etc., quedaran integrats en la composició de l’edifici o ocults.. Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les 
antenes de televisió i ràdio i les parabòliques, únicament es podran col·locar sobre la coberta, i no a la façana, i no han 
d’ocupar posicions excessivament visibles des de l’exterior. 

f. La cobertura de les edificacions haurà de ser preferentment en teula ceràmica de la zona, o en un terrat ceràmic no 
visible des del nivell del terreny. S’evitarà expressament l’ús de materials reflectants en les teulades, excepte quan 
formin part dels elements indicats al punt anterior. 

g. el tractament de l’espai exterior de les edificacions alterarà el mínim possible l’orografia i la vegetació preexistents, i no 
podran significar la modificació de la seva naturalesa primitiva. L’ús de jardineria i vegetació facilitarà la integració de 
les construccions i elements artificials a l’entorn natural. Els serveis de jardineria municipals poden orientar respecte 
les espècies més adequades en cada cas. 

 
Instal·lacions agropecuàries 
1. Són les edificacions vinculades a les explotacions agropecuàries. L’acreditació de la vinculació de la finca anirà 

acompanyada de la documentació relacionada corresponent. 
2. S’hauran d’instal·lar en sòl rústic i agrícola, i dins d’aquest, en el d’escàs valor. En les zones forestals només es pot admetre 

en les zones de bosc degradat i mai dins les formacions arbòries. En aquest cas són exigibles les condicions de l’article 22.5 
de la Llei 6/1988, que estableix una parcel.la mínima de 25 ha. i la garantia  que no produeix impacte ecològic en la seva 
construcció ni en les infrastructures complementàries. Les construccions tindran una zona lliure de 20 m al voltant que 
s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en rengle paral·lelament a les façanes. En la construcció d’aquestes no pot 
deixar-se la totxana vista.  

3. Hauran de separar-se de totes les partions una distància igual a la seva alçada, i de la via d’accés, un mínim de 15 m. 
4. Seran d’aplicació el règim específic per instal·lacions porcines i avícoles. 
5. Les noves instal·lacions porcines i avícoles hauran d’instal·lar-se a una distància mínima de 500 m del nucli de població, 

sense perjudici de les distàncies entre establiments que disposi la legislació sanitària corresponent. 
6. Per mandat del Real Decret 324/2000, les distàncies de les granges porcines a què fa referència l’apartat 2 no seran 

inferiors a 100 m de les vies públiques importants i a 25 m de qualsevol via pública, havent d’estar envoltades d’una tanca 
que les aïlli suficientment. 
El Decret 2602/68 i l’Ordre de 20/3/69 indiquen les corresponents a les granges avícoles. 

7. Les instal·lacions porcines compliran, a més de l’autorització de l’Administració d’Agricultura i de Medi Ambient quant a 
activitats classificades, la preceptiva llicència municipal sotmesa a les següents condicions: 
a. Se situaran a 1000 m o més d’altres instal·lacions i escorxadors. 
b. Contindran instal·lacions per recollir cadàvers. 
c. Se situaran en àrees allunyades i en indrets amagats a la perspectiva visual i de les vistes panoràmiques. 
d. Disposaran d’instal·lacions de càrrega i desinfecció. 
e. Els locals seran de fàcil neteja i desinfecció. 

8. Les instal·lacions per a conills se situaran a 500 m de distància de l’escorxador o altres explotacions. 
9. Per a la resta d’explotacions agropecuàries serà d’aplicació la legislació sanitària específica. 
10. Els residus de les explotacions ramaderes es gestionaran sempre segons les determinacions de la legislació vigent a 

Catalunya. 
 
Instal·lacions forestals 
1. Les instal·lacions forestals podran ser admeses com a instal·lacions vinculades a la pròpia explotació forestal productora de 

suro, llenya o altres productes forestals, si bé hi serà admès el dipòsit temporal de productes provinents d’altres 
explotacions. L’acreditació de la vinculació de la finca anirà acompanyada de la documentació corresponent sol·licitada per 
cadascuna de les administracions.  
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Les noves instal·lacions hauran de justificar l’existència de boscos productors a la pròpia finca mitjançant permisos 
d’extracció, per l’existència d’un pla tècnic de gestió i millora forestal, o per un informe indicatiu de la situació de les masses 
productores en la pròpia explotació. 

2. Les instal·lacions en terreny forestal vindran regulades pel que disposa la legislació forestal vigent a Catalunya. En aquest 
sentit es considera que el suro, la llenya i els altres productes forestals no necessiten edificacions pel seu emmagatzematge 
temporal en terrenys forestals. Aquesta operació es duu a terme als corresponents parcs de fusta o de suro de les indústries 
de transformació. En tot cas són exigibles les condicions de l’art. 22.5 de la Llei 6/1988, que estableix una parcel.la mínima 
de 25 ha i la garantia que no es produeix impacte ecològic en la seva construcció ni en les infrastructures complementàries. 

3. Les instal·lacions fixes tindran una zona lliure de 20 m al voltant que s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en 
rengle paral·lelament a les façanes. En la construcció d’aquestes no pot deixar-se la totxana vista. Les instal·lacions hauran 
de separar-se de totes les partions una distància igual a l’alçada, i de la via d’accés, un mínim de 15 m. 

4. Aquestes instal·lacions no requeriran la prèvia autorització de la Comissió Provincial d’Urbanisme per a l’atorgament de 
llicència municipal, sense perjudici d’altres possibles autoritzacions dels organismes específicament competents. 

5. Les instal·lacions forestals existents hauran de presentar la documentació necessària incloent un plànol detallat de situació, 
superfície edificada i alçades, per tal de superar el tràmit de llicència municipal i ajustar-se a normativa. 

 
Tancaments de finques 
1. Qualsevol tancament de finca que es vulgui portar a terme requerirà llicència urbanística, que podrà ser independent o bé 

dins d’una llicència de construcció que abasti també edificacions o altres instal·lacions. Les llicències urbanístiques que 
s’atorguin indicaran concretament el tipus i les longituds de tanques admeses, de manera que qualsevol particular que 
construeixi un tancament no previst en llicència podrà ser requerit a aturar les obres o fins i tot a enderrocar la tanca 
col·locada.  

2. Les tanques es separaran un mínim de 6 m. de l’eix dels camins, o de les servituds públiques en finques a peu de carretera. 
Queden exclosos d’aquesta limitació els camins d’accés a finques.  
Excepcionalment es podran admetre tanques a distàncies inferiors de l’eix del camí, fins a un mínim de 1 m. de la cuneta del 
camí, sempre que no obstaculitzin el pas de vehicles, inclosos camions. Aquesta autorització excepcional serà a precari i 
comportarà l’obligació de restituir la tanca a major distància i per compte propi de l’interessat, sempre que sigui requerit 
per l‘Ajuntament justificant la necessitat.  

3. Es defineixen com a tanques no penetrables tots aquells tancaments en xarxa metàl·lica de malla inferior als 10 cm. de 
costat, o estructura metàl·lica rígida oberta, i d’obra de construcció amb acabats arrebossats o llisos, que no pugui creuar 
lliurement la fauna salvatge. Es defineixen com a tanques penetrables les tanques metàl·liques “cinegètiques” amb una 
malla mínima de 10 cm. de costat, les vegetals, les de fusta, les de pedra seca i les d’obra de construcció que es puguin 
escalar, en els dos últims casos quan no tinguin complements metàl·lics o de vidre no penetrables, que pot creuar lliurement 
la fauna salvatge. 
L’alçada màxima serà de 0,4 metres per les parts d’obra i fins a 2,20 metres en la seva part calada o vegetal. 

4. Les tanques penetrables són admeses en tot l’àmbit d’aquesta normativa, sense perjudici dels demés apartats d’aquest 
article i de les normes particulars. 

5. Sense perjudici de les normes particulars, només es podran utilitzar tanques no penetrables destinades a la protecció 
d’edificacions o instal·lacions quan no abasten una superfície total major d’1 hectàrea. Per a longituds superiors caldrà 
utilitzar un tancament penetrable en un mínim del 50% de la longitud total del tancament. La instal·lació de tancats no 
penetrables per a les instal·lacions agropecuàries, les instal·lacions sureres, l’aprofitament ramader extensiu, per a la 
protecció de cultius, o en carreteres amb risc d’accidents per atropellament de fauna, que afectin a superfícies superiors a 1 
hectàrea requerirà el procediment de llicència urbanística, que només les podrà admetre quan no afectin les servituds de 
pas existents ni suposin un impacte excessiu sobre el lliure trànsit de la fauna salvatge, motius per als quals es podran 
requerir sistemes de facilitin el pas. 

6. Es fomentarà que els tancaments preexistents prenguin les mesures oportunes per complir amb el que disposa aquest 
article. Qualsevol obra de reforma en construccions preexistents que disposin de tanques que no compleixin aquesta 
normativa haurà d’incloure obligatòriament en les seves actuacions la modificació de la tanca, tant per distància a la xarxa 
viària com pel seu caràcter penetrable. 

 
Divisions i segregacions de propietats 
1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys situats en S.N.U. no podran efectuar-se 

fraccionaments en contra del què disposa el Decret 169/83, de 12 d’abril, sobre unitats mínimes de conreu, ni obviant la 
unitat mínima forestal, que fou establerta amb caràcter indivisible en 25 ha pel Decret 35/1990, de 23 de gener. La 
segregació de finca rústica per sota de la unitat mínima de conreu, és competència del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, amb finalitat d’inscripció en el Registre de la Propietat, sense perjudici que l’Ajuntament declari 
innecessària la llicència de parcel·lació. Així mateix, a més de la legislació exposada, caldrà donar compliment al vigent Títol 
II de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries (BOE núm.159 de 5 de juliol de 2005). 

2. Als efectes d’atorgament de llicència d’edificació s’exceptuaran del compliment de l’apartat 1 d’aquest paràgraf les 
parcel·lacions inscrites en el Registre de la propietat amb anterioritat a l’aprovació inicial de les Normes Subsidiàries 
vigents. 

3. Es prohibeixen les parcel·lacions que donin lloc a parcel·les sense accés directes a vies o camins assenyalats en els plànols 
d’ordenació e. 1/10.000 i aquelles que no tinguin els seus límits definits per accidents topològics existents (marges, 
barrancs, torrents, rieres o camins). 

4. D’acord amb l’article 47.2 de la Llei d’Urbanisme 1/2005, es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques en el sòl no 
urbanitzable. 

 
Abastament d’aigua 
La disponibilitat i la qualitat de les aigües és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua o autoritat competent. 
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Els possibles nous dipòsits d’abastament d’aigua hauran de construir-se enterrats o semienterrats; en el cas que això sigui 
inviable per condicions topogràfiques o característiques físiques del terreny, s’escollirà una ubicació que no provoqui impacte 
paisatgístic, i es tractaran les parets del dipòsit i el seu volt d’acord amb l’entorn paisatgístic en què s’ubiquen, amb l’ús de colors 
apropiats en dipòsits metàl·lics o plàstics, o materials rústics en els d’obra. 
Els projectes per a la construcció de preses o dics amb la finalitat d’embassar o desviar aigua o en actuacions de restauració 
hidrològico-forestal no podran afectar a boscos de ribera, reconeguts en el Plànol de Qualificació del Sòl No Urbanitzable, i 
hauran d’assegurar el manteniment d’un cabal de manteniment i una adequació natural de les ribes i la cua de l’embassament 
artificial. L’obtenció de llicència requerirà també el procediment de Valoració municipal d’impacte ambiental, d’acord amb la 
Llei d’urbanisme, en el cas que no estigui sotmès a avaluació d’impacte ambiental. 
 
Residus sòlids  
1. Es permetrà, amb la prèvia autorització de la Junta de Residus, l’abocament de runes i terres en les canteres abandonades 

existents, seguint les directrius del corresponent projecte de restauració, i prèvia Valoració municipal d’impacte ambiental 
que fixa la Llei.  En el cas que no estigui sotmès a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació ambiental. De la 
mateixa manera es podran admetre les instal.lacions de tractament de residus en sòl no urbanitzable, atès que són 
instal.lacions que tenen caràcter d’interès públic i que s’han de poder emplaçar en l’àmbit de sòl urbanitzable.  

2. Els abocaments incontrolats de qualsevol classe que es produeixin en l’àmbit d’aquesta normativa, hauran de ser clausurats 
i restaurats els terrenys en el seu estat original en el terme més breu possible sempre que l’Ajuntament ho requereixi i a 
càrrec del propietari dels terrenys.  

 
Línies elèctriques, telecomunicacions, gasoductes i altres infraestructures similars 
1. La instal·lació de noves línies telefòniques i telegràfiques, antenes i repetidors, gasoductes i altres infraestructures similars 

queda condicionada a les determinacions particulars de cada zona urbanística, i requerirà Valoració municipal d’impacte 
ambiental, sempre que no estigui sotmès a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació ambiental. Si escau 
aquesta Valoració municipal d’impacte ambiental contindrà necessàriament, en l’apartat de descripció del projecte, els 
aspectes que contemplen els annexos 3 i 4 del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions 
de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de radiocomunicació. (DOGC núm. 3404 de 7/6/01).  

2. En el cas de proposar-se noves línies elèctriques, gasoductes i altres infrastructures lineals en l’àmbit de la normativa, 
aquestes es canalitzaran i s'ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors paral·lels a les grans 
infraestructures de comunicació o pels terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística del sòl no 
urbanitzable. 

3. D’acord amb el conveni subscrit entre els Ajuntaments respectius i les companyies subministradores de telefonia mòbil, els 
nous receptors de senyal s’ubicaran preferentment en antenes ja existents i compartides per les diferents companyies, 
sempre que la tecnologia i la salut pública així ho permetin. Qualsevol nova instal·lació receptora s’afegirà a aquest conveni 
per tal de facilitar-ne el seu ús compartit per les diferents companyies. 

4. Directrius per a les línies elèctriques i les telecomunicacions:  
a. la instal·lació de línies elèctriques aèries es realitzarà amb la previsió de dispositius encaminats a impedir la col·lisió o 

electrocució d’aus (dispositius salvaocells, aïllament de conductors, i altres mesures que es consideren oportunes). 
b. Per a eliminar, o reduir, el risc d’incendis provocats per línies en mal estat, el risc de xoc i electrocució d’aus i l’impacte 

negatiu sobre el paisatge, i en la mesura que sigui possible s’haurà de procedir a la modificació de les línies elèctriques 
existents mitjançant mesures com l’aïllament de conductors, la modificació de postes i torretes, la col·locació de 
dispositius salvaocells, etc.  

c. En totes les vivendes i altres edificacions existents o de nova planta que no disposen actualment de connexió a xarxa 
elèctrica es prioritzarà l’ús de l’energia solar fotovoltàica per a la seva electrificació.  

d. Amb caràcter general es promourà l’ús de l’energia solar tèrmica i d’altres energies renovables, enfront de l’ús de 
calderes o motors de gas-oil, fuel-oil, fusta o similars. 

 
Protecció de les infraestructures 
Les franges de protecció de carreteres seran les determinades per la Llei 7/1993 de Carreteres de Catalunya (DOGC, 1807, 
d’11.10.93). La línia d’edificació en els sòls no urbanitzables s’ha de situar a 25 m de l’aresta exterior de la calçada, i a 50 m. en la 
nova variant de la carretera C-65. 
 
 
XARXA VIÀRIA, CAMINS I SENDERS 
 
Classificació de la xarxa viària  
1. Es classifica la xarxa viària en l’àmbit d’aquesta normativa en les carreteres, els camins i els senders, que discorren per 

aquest territori, definits i regulats com es disposa a continuació: 
a. La Xarxa de carreteres queda formada per les carreteres públiques asfaltades, de lliure utilització per tota classe de 

vehicles, i regulades per la legislació sectorial corresponent.  
b. Els camins rurals principals són vies de 4 m. d’amplada mínima, que faciliten l’accés públic al medi rural i natural, 

generalment amb forma de circumval·lació des de carreteres.  
c. Els camins rurals secundaris són vies de 3 m. d’amplada mínima, que faciliten l’accés públic en llocs secundaris del 

medi rural i natural, generalment en forma d’unió de dos camins principals o de cul-de-sac. 
d. Els camins rurals d’accés a finques són vies de 4 m. d’amplada màxima, que només faciliten l’accés particular a una 

única finca, generalment en forma de cul-de-sac. 
e. Els senders són vials únicament aptes per al pas de vianants. 

2. Directrius per a la Xarxa viària:  
a. És recomanable programar l’asfaltat de tots els camins rurals principals del terme municipal. 
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b. És recomanable la senyalització de la xarxa viària d’acord amb el què disposa l’Article següent. 
c. És recomanable la creació de noves rutes excursionistes i cicloturistes cap a d’altres punts del territori. 

 
Senyalització de la xarxa viària 
1. A la Xarxa de carreteres és recomanable la col·locació de cartells-plànol de la xarxa de camins i senders en punts estratègics 

on els vehicles pugui aturar-se convenientment, i de rètols indicadors dels accessos als camins rurals principals i secundaris 
que parteixen des d’aquestes carreteres, indicant el nom del camí i/o els principals topònims dels llocs als quals dóna accés.  

2. Als camins rurals principals és recomanable la col·locació de cartells-plànol de la xarxa de camins i senders, a l’inici dels 
camins principals més importants, i de rètols indicadors dels creuaments de camins principals i secundaris, indicant el nom 
del camí i/o els principals topònims dels llocs als quals dóna accés.  

3. Als camins rurals secundaris és recomanable la senyalització amb rètols indicadors dels creuaments de camins principals i 
secundaris, indicant el nom del camí i/o els principals topònims dels llocs als quals dóna accés.  

4. Als camins rurals d’accés a finques els propietaris particulars poden senyalitzar la prohibició de l’accés públic, sempre que 
no existeixi un dret de pas adquirit que obligui a facilitar aquest accés. L’Ajuntament podrà requerir en tot moment a un 
propietari de facilitar l’accés públic, sempre que demostri l’existència d’aquest dret de pas. 

5. És recomanable la senyalització adient de les rutes excursionistes i cicloturistes, seguint els models existents de 
senyalització de senders excursionistes de petit recorregut, i de les rutes cicloturistes del programa “Vies verdes”, amb 
especial cura als creuaments de carreteres i camins principals. 

 
Regulació de la xarxa viària i la circulació 
1. Amb caràcter general en tota la xarxa de camins rurals i senders és d’aplicació allò que disposen la Llei 9/1995, de 27 de 

juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés 
motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2680, de 1.4.98). D’acord amb aquest Decret l’Ajuntament podrà prohibir l’accés 
als camins rurals principals, secundaris i d’accés a finques en situacions d’elevat risc d’incendi, nevada, o altra situació de 
risc atmosfèric o ambiental que ho faci oportú. 

2. No es permesa l’obertura d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, d’itineraris per al motociclisme de muntanya ni de 
circuits permanents no tancats, tal i com es tipifiquen al Decret 166/1998, amb l’excepció de circuits temporals per a curses 
puntuals (eslàlom, motocross i autocross o similars) que discorrin únicament sobre terrenys de conreu que no suposin cap 
modificació permanent de la topografia del terreny ni suposin l’eliminació de la vegetació natural existent. 

3. L’obertura de circuits permanents tancats, a instàncies de particulars i d’entitats, serà permesa i requerirà llicència 
municipal prèvia presentació de projecte que inclogui la Valoració municipal d’impacte ambiental corresponent. 

4. Els camins d’accés a finques, de titularitat privada, tindran una amplada màxima de 4 m. i requeriran el tràmit de llicència 
municipal.  

5. Els camins rurals principals tindran una amplada aconsellada de quatre metres i els secundaris de tres metres. En tots dos 
casos l’amplada màxima serà de sis metres (6 m).  

6. Els camins i senders amb dret de pas tenen caràcter de lliure ús públic, i no es permesa la seva eliminació o modificació 
sense justificació i sense proveir un dret de pas alternatiu, prèvia sol·licitud per escrit a l’Ajuntament. 

7. L’adequació dels camins rurals contemplarà únicament l’adequació de la plataforma amb grava o totxana neta triturada, i la 
formació de cunetes i trencaigües i, en el cas de camins principals, l’asfaltat amb colors que s’integrin a l’entorn. La 
realització de nous camins, la modificació del traçat o ampliació dels existents per part de particulars requerirà la llicència 
municipal i el tràmit de Valoració ambiental corresponent. 

8. L’ampliació o modificació del traçat, així com la construcció de vies d’accés de qualsevol naturalesa, no haurà de generar 
pendents superiors al 7% en sòls tous o 15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 4 m. d’alçada. Els talussos 
resultants s’hauran de revegetar convenientment amb vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria i no podran suposar cap 
modificació de les escorrenties ni dels cursos fluvials existents. 

9. Es prohibeix l’obertura de camins en cornisa o de vistes panoràmiques. 
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2.3  REFÓS DE LES CLAUS URBANÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

 
Borrassà 

 
NORMES ESPECÍFIQUES de BORRASSÀ:  SISTEMES 

 
Art. 18. Sistemes generals territorials.  
 
1.- S’inclou sota el qualificatiu de Sistemes Generals territorials aquell sòl afectat a destinacions l’àmbit de servei de les quals 
comprèn sempre àmplies àrees del territori.  
2.- Els sistemes generals territorials són:  
 
Denominació Indicador en gràfics  
Vialitat segregada d’àmbit general…................V  

 
Art. 19. Vialitat segregada d’àmbit general (v).  
 
1.- Comprèn el sòl ocupat per la autopista A-7, la carretera N-II, la variant de la carretera N-260, 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 que es tracti.  
 
 
Art. 20. Sistema viari (1)  
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a vies per a la circulació de vehicles i persones, bé siguin proposades per aquestes Normes 
Subsidiàries de Planejament, procedents de situacions o plans Parcials anteriors no modificats pel planejament, o resultants del 
desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d’aquestes Normes Subsidiàries de Planejament.  
 
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 les Normes Subsidiàries de Planejament proposan en sòl no urbà es ferà en el 
Plans Parcials o Especials i Projectes d’Urbanització que desenvolupin l’ordenació 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 Parcial del primer sector que 
s’ordeni, malgrat que l’obligació de la seva execució la comportin els dos sectors sectors continguts.  
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 especifican aquestes Normes Subsidiàries de Planejament 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.- Règim de les vies públiques i del seu entorn: 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. A 
l´objecte de poder precisar les limitacions de la propietat privada s´hauran de tenir en compte els articles 16 a 20 de la Llei 
8/1972, de 10 de maig de construcció, conservació i explotació d´autopistes en règim de concessió i 20 al 28 de la Llei 25/1988, 
de 29 de juliol, de Carreteres.  
 
 
Art. 21. Sistema d’aparcament i terminals de transport públic (2).  
 
1.- Comprèn els espais directament relacionats amb el sistema viari, malgrat que diferenciats el mateix per la seva forma o 
posició, que es destinen a aparcament de vehicles de persones i/o terminals de línies de transport públic de persones.  
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2.- Inclou aquelles àrees grafiades en els plànols de les Normes Subsidiàries de Planejament, amb indicació de la seva pertinença 
a aquest sistema, les que aquest destí preveien en Plans Especials anteriors i no han estat expressament modificades en aquest 
planejament i les resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d’aquestes Normes Subsidiàries de 
Planejament.  
 
3.- En el sòl afectat per aquest sistema no s’admet cap activitat o edificació que pugui interferir els usos que motiven la seva 
qualificació. Les àrees que amb destí a aparcaments es prevegin en els Plans Parcials que desenvolupin aquestes Normes 
Subsidiàries de Planejament, seran edificables com a tals si aquesta possibilitat es preveu i regula en el Pla Parcial i sense que 
això permeti disminució alguna de la superfície de sòl de cessió gratuïta que amb destí a aparcaments en superfície “resulti de 
l’aplicació dels standards que per a cada zona fixen aquestes normes”. El sostre destinat a edificis d’aparcament en sòl de domini 
públic no computarà a efectes de càlcul de l’edificabilitat total de la zona o sector.  
 
 
Art. 22. Sistema d’àrees de protecció o servitud (3).  
 
1.- Comprèn aquelles àrees de sòl delimitades per aquestes Normes Subsidiàries de Planejament o pels Plans Parcials que el 
desenvolupin en els que concorri alguna de les següents circumstàncies:  
a) Tenen per objecte la protecció de vies de comunicació o de canalitzacions de serveis Urbans,podent estar, com a conseqüència 
de la seva contigüitat amb la infrastructura que protegeixen, sotmesos a servitud especificades en el seu cas per la legislació 
corresponent a la matèria de que es tracti. 
b) Tenen per objecte l’establiment de franges de separació entre usos o elements molestos i en entorn urbà. Aquest és el cas dels 
espais que s’estableixen al voltant dels cementiris, depuradores, àrees industrials i similars.  
c) Són àrees resultants de la solució tècnica dels enllaços viaris, que no són fàcilment accesibles, o el destí dels quals com a Parc 
Urbà podria reportar perill els seus usuaris.  
d) En sòl urbà, són les àrees de sòl les condicions topogràfiques de les quals, per trobar-se properes a curs d’aigua, forma, posició 
o altres circumstàncies, les fa no aptes per a l’edificació i per a qualsevol altra utilització urbana.  
 
2.- En aquest sòl no es permet cap tipus d’edificació. S’admeten les obres que en cada cas exigeixi seguretat i salubritat públiques 
i les que tinguin per objecte la millora de la imatge de l’entorn urbà.  
 

 
Art. 23. Sistema de serveis urbans (4).  
 
1.- Comprèn el sòl destinat a elements de servei necessaris per al funcionament del conjunt urbà, malgrat que com espais no són 
utilitzats directament per la població. Comprèn instal·lacions tals com transformadors elèctrics, dipòsits, depuradores i també 
les àrees destinades a Cementiris, Parcs de vehicles de Servei Públic, Serveis de seguretat i similars.  
 
2.- S’inclouen en el sistema de Serveis Urbans, les àrees que es grafien i s’identifiquen com a tals en el plànols d’aquestes Normes 
Subsidiàries de Planejament, les que amb aquesta destinació es preveien en Plans Parcials anteriors i no han estat expressament 
modificats per aquest planejament, i les que amb aquesta destinació siguin resultants del desenvolupament urbà que es 
produeixi segons les previsions d’aquestes Normes Subsidiàries de Planejament.  
 
3.- En aquest sòl s’admeten únicament les activitats i construccions pròpies de la funció que en cada cas tinguin assignada 
d’entre les que s’inclouen en la seva definició.  
 

 
Art. 24. Sistemes de parcs, places i jardins (5)  
 
1.- Comprèn el lloc que es destina a totes aquelles activitats- jocs, repòs, relació-aireació i insolació-, que la població pugui 
desenvolupar en espais no edificats, de domini públic i de lliure accés peatonal.  
 
2.- S’inclouen en el Sistema de Parcs i jardins, les àrees que es grafien i s’identifiquen com a tals en el plànols d’aquestes Normes 
Subsidiàries de Planejament, les que amb aquesta destinació es preveien en Plans Parcials anteriors i les que amb aquesta 
destinació siguin resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d’aquestes Normes Subsidiàries de 
Planejament.  
 
3.- En aquelles àrees de Parc la superfície de les quals sigui superior a 5.000m², s’admeten edificacions destinades a usos 
comunitaris de caràcter públic que compleixin les següents condicions:  
a) El total d’edificacions en cada element de Parc no donarà lloc a l’ocupació superior al 5% de la seva superfície.  
b) El sostre total edificable serà el que resulti d’aplicar el coeficient de 2 m².sostre/m² de sòl a la superfície ocupable.  
c) L’altura màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 10 metres.  
d) L’edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el mínim perjudici a la insolació del parc.  
 
4.- En el sòl destinat pel planejament a Parcs, Places i jardins de nova creació podrà autoritzar-se en tant que no estigui prevista 
la seva entrada en servei, l’ús d’aparcament, que podrà ser en règim d’explotació privada si el sòl no ha estat encara adquirit per 
l’Administració actuant. En les places i àrees de parc en què no s’hagúes de causar detriment de la vegetació i arbrat necessaris, 
podran construir-se aparcaments subterranis de titularitat pública, que podran ser explotats en règim de concessió.  
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Art. 25. Sistemes d’equipaments i dotacions (6)  
 
1.- Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, religiosos, culturals, recreatius i d’espectacles, esportius, 
comercial en mercats públics, i d’oficines en dependències de l’Administració, que constitueixin serveis necessaris als ciutadans, 
la distribució especial dels quals és convenient mantenir i millorar.  
 
2.- S’inclouen en el Sistema d’Equipaments i Dotacions les àrees que es grafien i s’identifiquen com a tals en els plànols 
d’aquestes Normes Subsidiàries de Planejament, els que amb aquesta destinació es preveien en Plans Parcials anteriors no 
modificats expressament pel planejament i els que siguin resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les 
previsions d’aquestes Normes Subsidiàries de Planejament.  
 
3.- El sòl que conté equipaments existents i ha estat qualificat d’Equipaments (6) per les Normes Subsidiàries de Planejament 
podrà destinar-se a qualsevol dels usos que s’admeten per aquesta qualificació. Quan la substitució d’un ús existent en una zona, 
per un altre, comporta la necessitat de substitució de l’edificació existent o l’augment del sostre construït en més d’un 20% es 
requerirà l’aprovació prèvia d’un Pla Especial que determini les condicions i característiques del nou ús.  
 
4.- El sòl classificat d’equipaments per a equipaments de nova creació haurà de ser de titularitat pública, i en conseqüència, 
haurà de ser adquirit per l’Administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre títol, a tenor de les 
circumstàncies de l’actuació. Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l’espai ni del seu nivell de 
servei als ciutadans, l’Ajuntament podrà autoritzar l’establiment d’equipaments privats de nova creació en sòl classificat 
d’equipaments. L’autorització comportarà la presentació d’un Pla Especial que concreti l’ús, edificis i instal·lacions necessàries, i 
les condicions de la seva implantació i desenvolupament.  
 
5. S’admeten tots els usos col·lectius i els terciaris de caràcter públic, segons la definició que d’aquest caràcter es fa en l’Annex 1 
d’aquestes Normes. Admet també els usos residencials, quan els residents, siguin persones directament relacionades amb la 
gestió de l’equipament i sempre que el sostre destinat a residència no excedeixi del 10% del total del sostre edificable en la 
parcel·la on es localitza l’equipament. Les àrees qualificades d’equipaments de nova creació, podran destinar-se a aparcament en 
règim d’explotació privada, en tant que no estigui prevista la seva adquisició per l’Administració actuant. Així mateix podran 
autoritzar-se en aquestes àrees construccions sobre o sota rasant amb destinació a aparcament, amb les condicions que fixi en 
cada cas l’Ajuntament en funció de les necessitats i previsions de subsanació dels dèficits d’equipament en els diferents sectors 
urbans. 
 
Quan es tracti de sòl d’equipament no inclòs es sectors de desenvolupament (sòl no urbanitzable), o que tot i estant inclosa 
l’execució dels equipaments, es realitzi amb anterioritat a l’aprovació del Pla Parcial, l’ordenació de l’edificació es determinarà 
mitjançant un Pla Especial, que haurà de complir les següents condicions:  
 
1ª.- Edificabilitat neta: 1m² sostre/m² de sòl parcel·la  
2ª.- Ocupació màxima: 60%  
3ª.- Altura màxima: quan es trobin inclosos en un sector per al qual aquestes Normes han fixat altura màxima, les àrees 
d’equipaments compliran aquesta condició. En la resta de casos l’altura màxima serà de 12 m.  
 
6.- L’edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents equipaments, respecte als 
valors ambientals i paisatgístic, a no perjudicar als habitatges i altres usos colindants i la integració tipològica a les 
característiques del sector en què s’ubiquen.  
Complirà a més les següents condicions:  
 
a) En sòl urbà: es regiran per les condicions d’edificació i tipus d’ordenació fixades per aquestes Normes per a les zones 
contigües. Quan el sòl d’equipaments sigui contigu a diferents zones d’ordenació i pugui haver-hi dubtes pel que es refereix a la 
seva pertinença sota criteris de morfologia urbana a una o altra zona, l’edificació no depassarà els valors màxims, ni incomplirà 
les condicions mínimes que aquestes Normes fixen per a cadascuna de les zones contigües a l’àrea d’equipament.  
Quan l’ordenació de la zona a la què s’abscriu l’àrea d’equipament no sigui adequada per al desenvolupament de l’edificació a 
causa de les seves exigències funcionals, podrà realitzar-se un “Estudi de Detall”, que respectant els criteris exposats al principi 
d’aquest apartat, proposi l’ordenació adequada a les finalitats que es persegueixen.  
Quan el sòl urbà hagi estat objecte d’ordenació mitjançant Plans Parcials, que precisin l’edificació a desenvolupar en les àrees 
d’equipament, aquesta es durà a terme segons les determinacions contingudes en els citats plans parcials.  
 
b) En sòl urbanitzable, l’edificació es desenvoluparà d’acord amb les normes que en cada cas determini el Pla Parcial, quan es 
tracti d’equipaments inclosos en sectors de desenvolupament ordenats mitjançant el corresponent Pla Parcial.  
 
7.- Quan per causes del seu desenvolupament, un equipament privat, existent amb anterioritat a l’aprovació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament, tingués necessitat de més gran superfície de sòl o edificació que les que resultin a la seva situació i 
qualificació i existís la iniciativa de traslladar-lo a un altre lloc, i renovar les seves instal·lacions per un millor servei ciutadà, serà 
congruent amb les finalitats d’aquestes Normes Subsidiàries de Planejament, la tramitació d’una modificació del mateix, de la 
que resulti l’assignació al sòl qualificat d’equipament, d’unes condicions d’edificació i ús similars a les de les seves zones 
colindants, sempre que això sigui condició necessària i suficient per a la materialització de l’equipament traslladat a la seva nova 
localització.  
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NORMES ESPECÍFIQUES de BORRASSÀ:  ZONES 
 
Zones de sòl no urbanitzable  
 
 DE RÈGIM ORDINARI       1  
 D’INTERÈS AGRÍCOLA      2  
 PROTEGIT (Marges, curs d’aigua i passos de bestiar)    3.1  
 PROTEGIT (Zona paisatgística ó arbrada)     3.2  
 PROTEGIT (Zona d´especial protecció Sector “Les Corculles”)  3.3  
 
 
Art. 37. Sòl no urbanitzable de règim ordinari. (d1)  
 
1.-Definició  
Aquest sòl comprèn aquelles àrees en les que les Normes Subsidiàries de Planejament no permet que es produeixin processos 
d’urbanització i parcel·lació urbanística, per a les que el planejament determina àrees de sòl amb millors condicions de 
topografia, localització respecte a nuclis urbans, accesibilitat, en quantitat suficient per absorbir i canalitzar el desenvolupament 
urbà durant el seu període de vigència. 
Es fa menció expressa.de que no es permessa la construcció d´habitatges unifamiliars que no estiguin vinculats a explotacions 
agrícoles o ramaderes de la finca on es vulguin edificar.  
 
 
2.- Incompatibilitats d’ús  
S’admeten en aquesta zona, els següents usos, dins de les limitacions establertes en aquest article.  
 
Ús d’activitats  
Extractives: 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, concretant en els altres usos admesos. Podran 
afiançar-se aquest objectius mitjançant qualsevol de les formes de garantia real o obligacional vàlides en Dret.  
No s’admetrà l’ús extractiu en aquells llocs en què pugui causar greus deterioraments al paisatge o a l’equilibri ecòlogic.  
Ús agrícola: Sense limitació.  
Ús forestal: Queda prohibida la plantació amb caràcter intensiu de les espècies que poden perjudicar l’equilibri ecològic i l’entitat 
de la vegetació autòctona.  
Ús pecuari: S’admet amb les limitacions que estableixen per a la ramaderia intensiva que requereix edificacions específiques.  
Ús recreatiu  
el mitjà rural Sense limitacions, sempre que no interferís el normal desenvolupament dels altres usos admesos.  
Ús esportiu Sense limitacions, sempre que no interfer en el normal desenvolupament dels altres usos admesos.  
Ús de càmping  
i caravaning S’admet sempre i quan el lloc escullit permeti la integració a l’entorn i assseguri les obres necessàries per aquesta 
integració.  
A tal efecte serà necessari l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Girona.  
Aquest ús queda expresament exclós en els terrenys forestals, atés que es tracta d´un ús incompatible amb el règim d´aquests 
terrenys, segons es defineixen i regulen a la Llei 6/1988.  
 
 
3.- Normes relatives a les construccions.  
 
3.1 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 dels permisos previs o informes favorables que 
siguin necessàris, en funció de l’ús específic de cada construcció. Cap construcció excedirà de 9 mts. d’altura, mesurats sobre la 
cota del terreny. 
 
La primera utilització de la construcció, així com qualsevol canvi d’ús està subjecte a llicència municipal que no podrà otorgar-se 
si aquest ús és contradictori amb la finalitat agrícola o ramadera de l’obra.  
a) Construccions auxiliars agrícoles:  
S’admeten les construccions necessàries per al desenvolupament o millora de l’explotació.  
 
b) Instal·lacions de ramaderia intensiva:  

a) Comprén les instal·lacions i allotjaments destinats a la cria i engreix de qualsevol classe de bestiar i animals en general.  
b) Totes les instal·lacions s’ajustaran a allò disposat en la legislació vigent per  
aquest tipus d’establiments. Per a la concessió de llicències el tràmit que  
pertoca a les activitats ramaderes es el derivat de l´aplicació de la Llei  
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3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de la administració  
ambiental.  
c) La construcció serà sempre en planta baixa, sense perjudici dels elements tècnics que hagin de tenir major altura.  
d) 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.  
e) Les instal·lacions de ramaderia intensiva o granges de qualsevol especie animal, siguin de la clase que siguin, només es 
podran edificar en les zones de sòl no urbanitzable situades al nord de la carretera local de la N-II a l´eix Pirinenc ( N-260) 
per Borrassà i Ordis, i en la zona que marca l´apartat g) d´aquest apartat, quedant exempt el sòl d´aquesta zona si no 
compleix els següent punts:  

1.- Estar situades a una distància menor de 500 mts. de les àrees de sòl urbà i urbanitzable amb destí residencial.  
2.- Estar situades a una distància menor de 400 mts. de qualsevol habitatge que es trobi disseminat en sòl no urbanitzable.  
3.- Estar situades a una distància menor de 200 mts. a cada costat de l´autopista A-7, de la carretera N-II i de la variant 
d´Ordis , a contar de l´ eix de la calçada.  
4.- Estar situades a una distància menor de 100 mts. a la resta de red viària no indicada en el punt anterior, a contar de 
l´eix de la calçada.  

f) Les granjes existents i amb llicència d´activitat anterior a l´aprovació d´aquestes Normes, que no compleixin els punts de 
l´apartat anterior, no podran realitzar cap tipus d´ampliació; només podran realitzar obres de reparació de les construccions 
existents.  
g) Les granjes existents al sud de la carretera local de la N-II a l´eix Pirinenc (N-260) per Borrassà i Ordis ( zona protegida), 
no podran realitzar cap tipus d´ampliació; només podran realitzar obres de reparació de les construccions existents. Així 
mateix, es permetrà la construcció de noves granjes sols en les parcel-les del POL. 05 PAR. 183, 184, 185, 193, 194, 232, 234, 
235 i 237, sempre amb les condicions indicades en l´apartat e)  
 

c) Habitatge de persones directament relacionades amb l’explotació agrària: S’admet la construcció d’un habitatge a l’entorn 
immediat de cada agrupació de construccions agrícoles en les que hi hagi una masia habitada. L’edificació de l´habitatge no 
tindrà més de dos plantes i s’adaptarà al caràcter del conjunt. 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.  
 
3.2.- Construccions o instal·lacions vínculades 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. L´habitatge 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 se situar-se en el medi rural. És la Comissió 
Provincial d’Urbanisme l’organisme facultat per otorgar 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 estarà condicionada a la valoració que farà la Comissió respecte a la necessitat de 
situar l’obra declarada o considerada d’utilitat pública o interès social en el medi rural.  
 
3.4.- Obres d´urbanització en el medi rural. No podran realitzar-se obres d’urbanització excepte en el cas que es tracti d’executar 
els sistemes generals o algun dels seus elements previstos per les Normes Subsidiàries de Planejament.  
 
3.5 Tanques de finques No es podran tancar els camps amb la tanca alta excepte les parts destinades a pati de granjes, habitatges 
ó zona annexa d’altres edificis que es construeixin en sòl no urbanitzable. Aquestes tanques seran d’obra fins a un màxim de 20 
cm. i la resta vegetal, podent tenir com a suport una reixa metàl·lica fins a una alçada màxima de 2,00 mts. 
 
 
La resta de les tanques només podran ser amb suports de fusta, d’una alçada màxima de 1,00 mts. amb separació mínima entre 
suports de 2,00 mts. Entre suport i suport hi podrà haver travesser de fusta o filats horitzontals metàl·lics fins a una alçada 
màxima de 1,00 mts. El travesser inferior hauria de estar separat del terra com a mínim 15 cm. per tal de permetre el pas 
d’animals.  
Les tanques es situaran a una distància mínima de 3 mts. des de la cara exterior de l’explanació dels camins.  
 
 
Art. 38. Sòl no urbanitzable 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. 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.  
S’admeten en aquesta zona, dins de les limitacions establertes en aquest article, els següents usos.  
 
Ús d’activitats  
Extractives: No s’admet.  
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Ús forestal: Queda prohibida la plantació amb caràcter intensiu de les espècies que puguin danyar l’equilibri ecològic i l’entitat 
de la vegentació autòctona.  
Ús pecuari: S’admet amb les limitacions que s’estableixen en aquest article per a l la ramaderia intensiva que requereix 
edificacions específiques.  
Ús recreatiu  
en el medi  
natural: Sense limitació, sempre que no interfereixi el normal desen volupament dels altres usos no admesos.  
 

 
3.-Normes relatives a les construccions.  
 
3.1- Construccions destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca on estiguin 
situades.  
Id. Sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1). Art. 37. / 3.1  
a) Construccions auxiliars agrícoles:  
Id. Sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1). Art. 37. / 3.1  
b) Instal·lacions de ramaderia intensiva:  
Id. Sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1). Art. 37. / 3.1  
c) Habitatges de persones directament relacionades amb l’explotació agrícola:  
Id. Sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1) Art. 37. /3.1  
S’admet també la construcció d´habitatges en parcel·les de 20.000 m² de superfície com a mínim, quan siguin exclusivament per 
a l’ús de les persones que realitzen el cultiu de la parcel·la.  
El sostre edificable no excedirà del que resulti d’aplicar a la superfície de la parcel·la el coeficient de 0’02 m2t/m2s. La seva 
edificació se separarà dels llindars de la parcel·la una distància mínima de 5 mts. i no tindrà més de dues plantes.  
Per a la concessió de la corresponent 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.  
 
3.2.- Construccions o instal·lacions vinculades a l’execució o servei de les obres públiques.  
Id. sòl urbanitzable de règim ordinari (d1). Art. 37. / 3.2  
 
3.3.- Edificacions o instal·lacions d’utilitat pública o interès social que hagin de situar-se en el medi rural.  
Id. sòl urbanitzable de règim ordinari (d1) Art. 37. / 3.3  
En la valoració de la necessitat de situar-se en el medi rural, es considerarà la preferència del sòl no urbanitzable de règim 
ordinari per a la ubicació d’aquest edificis i instal·lacions.  
 
3.4.- Obres d´urbanització en el medi rural.  
No podran realitzar-se obres d’urbanització excepte en el cas que es tracti d’executar els sistemes generals o algun dels seus 
elements previstos per les Normes Subsidiàries de Planejament.  
 
3.5.- Tanques de finques.  
No es podran tancar els camps amb tanca alta excepte les parts destinades a pati de granjes, habitatges o zona annexa d’altres 
edificis que es construeixin en sòl no urbanitzable.  
Aquestes tanques seran d’obra fins a un màxim de 20 cm. i la resta vegetal, podent tenir com a suport una reixa metàl·lica fins a 
una alçada màxima de 2,00 mts.  
La resta de les tanques només podran ser amb suports de fusta, d’una alçada màxima de 1,00 mts. amb separació mínima entre 
suports de 2,00 mts. entre suport hi podrà haver travesser de fusta o filats horitzontals metàl·lics fins a una alçada màxima de 
1,00 mts. el travesser inferior hauria d’estar separat del terra com a mínim 15 cm. per tal de permetre el pas dels animals.  
Les tanques es situaran a una distància mínima de 3mts. des de la cara exterior de l’explanació dels camins.  
 
 
Art. 39. Sòl no urbanitzable protegit (d3).  
 
1.- Definició  
Comprèn aquelles àrees de sòl no urbanitzable que per constituir elements fonamentals de l’estructura geogràfica del territori i 
del paisatge han de ser objecte de restriccions als usos i edificacions que puguin efectuar-los.  
S’inclouen en aquest tipus de sòl els curs d’aigua i els seus marges, malgrat que no estessin especificats gràficament en els 
plànols, les formacions geogràfiques significatives, les masses d’arbrat i en general tots aquells elements que han de ser protegits 
per ser components subtancials de la identitat del territori.  
S´inclou igualment el sector de “Les Corculles” situat al barri de Creixell, degut al seu especial interés social i tradicional.  
 
2.- Norma de manteniment i protecció.  
En aquest sòl es mantindrà el caràcter de l’arbrat, cultius i àrees de vegetació existents, admetent-se les operacions encaminades 
a la seva conservació i millora, entre les que s’entenen les explotacions forestals que no siguin contradictòries amb aquests 
objectius.  
No s’admetran les activitats extractives que modifiquen la configuració del territori. S’autoritzen les obres de consolidació, 
conservació i millora de les edificacions existents. No podran realitzar-se edificacions de nova planta en les zones d31 i d32. En la 
zona d33 s´ha establert una zona d´equipaments ( 6d33) en la que s´admet la construcció en planta baixa de tot el perimetre 
indicat en el plànol a escala 1/2000. L´altura màxima serà de 3 mts. i el seu ùs serà exclusiu d´equipament (zona de bar, aseos o 
similar).  
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3.- Sub-zones.  
Aquesta zona es diferencia en tres tipus, la d31 on es protegeixen fonamentalment els cursos d’aigua i els passos 

d’animals, la d32 on es protegeix la zona paisatgística i arbrada i la d33 on es protegeix el sector de les Corculles de 
valor social-tradicional.  
 
4.- Tanques.  
En les zones d32 es permeten les tanques especifiques en l’apartat d1 sempre i quan s’integrin en el paisatge existent.  
En les zones d31 amb caràcter general no es permet cap tipus de tanca, excepte en els casos en què la tanca d’una part de la finca 
pugui servir per protegir la vegetació o fauna característica de la zona. En aquests casos les tanques reuniran les condicions dels 
apartats anteriors i necessitaran un informe previ favorable del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.  

 
5.- Usos.  
En les zones d32 ( en especial les qualificades com a forestals), no es permés l´ús de càmping i caravaning.  
 
 
 
 
 
Ordis 

 
NORMES ESPECÍFIQUES d'ORDIS:  SISTEMES 
 
 
Art. 1.  Sistemes generals territorials 
 
1.-S'inclou sota el qualificatiu de Sistemes Generals Territorials aquell sòl afectat a destinacions l'àmbit de servei de les quals 
comprèn sempre àmplies àrees del territori. 
2.-Els sistemes generals territorials són: 
 

 Denominació Indicador en gràfics 
 Vialitat segregada d'àmbit general............................................................................V 
 
 
Art.2.Vialitat segregada d'àmbit general (v). 
 
1.-Comprèn el sòl ocupat per la carretera N-260, 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. 
 
 
Art.3.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 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. 
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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.-Règim de les vies públiques i del seu entorn : 
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. 
 
5.-La previsió de la nova carretera d’enllaç entre la N-260 i la N-II, s’ha d’entendre com a indicativa i restarà condicionada al 
projecte que obtingui l’aprovació definitiva. 
 
6.-Entre les obres d’infrastructura i serveis urbans que cal executar en els desenvolupament del pla, caldrà vetllar per 
l’acompliment de la normativa vigent en matèria dde prevenció i extinció d’incendis, i en qualsevol cas es preveurà la col·locació 
d’hidrants de 100mm. De diàmetre a una distància entre ells no superior a 200m., alimentats amb una canonada de diàmetre 
mínim de 125 mm., un cabal de 1.000 l/min i una pressió de 1Kg/cm3. 
 
Art.4.Sistema d'aparcaments i terminals de transport públic (2). 
 
1.-Comprèn els espais directament relacionats amb el sistema viari, malgrat que diferenciats del mateix per la seva forma o 
posició, que es destinen a aparcament de vehicles de persones i/o terminals de línies de transport públic de persones. 
 
2.-Inclou aquelles àrees grafiades en els plànols del Pla General, amb indicació de la seva pertinença a aquest sistema, les que 
aquest destí preveien en Plans Especials anteriors i no han estat expressament modificades en aquest Pla i les resultants del 
desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General. 
 
3.-En el sòl afectat per aquest sistema no s'admet cap activitat o edificació que pugui interferir els usos que motiven la seva 
qualificació. 
Les àrees que amb destí a aparcaments es prevegin en els Plans Parcials que desenvolupin aquest Pla General seran edificables 
com a tals si aquesta possibilitat es preveu i regula en el Pla Parcial i sense que això permeti disminució alguna de la superfície de 
sòl de cessió gratuïta que amb destí a aparcaments en superfície "resulti de l'aplicació dels standards que per a cada zona fixen 
aquestes normes". El sostre destinat a edificis d'aparcament en sòl de domini públic no computarà a efectes de càlcul de 
l'edificabilitat total de la zona o sector. 
 
 
Art.5.Sistema d’àrees de protecció o servitud (3). 
 
1.-Comprèn aquelles àrees de sòl delimitades per aquest Pla General o pels Plans Parcials que el desenvolupin en els que concorri 
alguna de les següents circumstàncies : 
a)Tenen per objecte la protecció de vies de comunicació o de canalitzacions de serveis urbans, podent estar, com a conseqüència 
de la seva contigüitat amb la infrastructura que protegeixen, sotmeses a servitud especificades en el seu cas per la legislació 
corresponent a la matèria de què es tracti. 
b)Tenen per objecte l'establiment de franges de separació entre usos o elements molestos i en entorn urbà. Aquest és el cas dels 
espais que s'estableixen al voltant dels cementiris, depuradores, àrees industrials i similars. 
c)Són àrees resultants de la solució tècnica dels enllaços viaris, que no són fàcilment accessibles, o el destí dels quals com a Parc 
Urbà podria reportar perill als seus usuaris. 
d)En sòl urbà, són les àrees de sòl les condicions topogràfiques de les quals, per trobar-se properes a cursos d'aigua, forma, 
posició o altres circumstàncies, les fa no aptes per a l'edificació i per a qualsevol altra utilització urbana. 
 
2.-En aquest sòl no es permet cap tipus d'edificació. S'admeten les obres que en cada cas exigeixi la seguretat i salubritat 
públiques i les que tinguin per objecte la millora de la imatge de l'entorn urbà. 
 
 
Art.6.Sistema de serveis urbans (4). 
 
1.-Comprèn el sòl destinat a elements de servei necessaris per al funcionament del conjunt urbà, malgrat que com espais no són 
utilitzats directament per la població. Comprèn instal·lacions tals com transformadors elèctrics, dipòsits, depuradores i també 
les àrees destinades a Cementiris, Parcs de Vehicles de Servei Públic, Serveis de seguretat i similars. 
 
2.-S'inclouen en el sistema de Serveis Urbans, les àrees que es grafien i s'identifiquen com a tals en els plànols d'aquest Pla 
General, les que amb aquesta destinació es preveien en Plans Parcials anteriors i no han estat expressament modificats per 
aquest pla, i les que amb aquesta destinació siguin resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions 
d'aquest Pla General. 
 
3.-En aquest sòl s'admeten únicament les activitats i construccions pròpies de la funció que en cada cas tingui assignada d'entre 
les que s'inclouen en la seva definició. 
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Art.7.Sistemes de parcs, places i jardins (5). 
 
1.-Comprèn el lloc que es destina a totes aquelles activitats-joc, repòs, relació-aireació i insolació-, que la població pugui 
desenvolupar en espais no edificats, de domini públic i de lliure accés peatonal. 
 
2.-S'inclouen en el Sistema de Parcs, Places i Jardins, les àrees que es grafien i s'identifiquen com a tals en els plànols d'aquest 
Pla General, les que amb aquesta destinació es preveien en Plans Parcials anteriors i les que amb aquesta destinació siguin 
resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General. 
 
3.-En aquelles àrees de Parc la superfície de les quals sigui superior a 5.000 m2, s'admeten edificacions destinades a usos 
comunitaris de caràcter públic que compleixin les següents condicions: 
a)El total d'edificacions en cada element de Parc no donarà lloc a l'ocupació superior al 5% de la seva superfície. 
b)El sostre total edificable serà el que resulti d'aplicar el coeficient de 2 m2.sostre/m2 de sòl a la superfície ocupable. 
c)L'altura màxima de les instal·lacions o edificacions serà de 10 metres. 
d)L'edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el mínim perjudici a la insolació del parc. 
 
4.-En el sòl destinat pel Pla a Parcs, Places i Jardins de nova creació podrà autoritzar-se en tant que no estigui prevista la seva 
entrada en servei, l' ús d'aparcament, que podrà ser en règim d'explotació privada si el sòl no ha estat encara adquirit per 
l'Administració actuant. 
En les places i àrees de parc en què no s'hagués de causar detriment de la vegetació i arbrat necessaris, podran construir-se 
aparcaments subterranis de titularitat pública, que podran ser explotats en règim de concessió. 
 
 
Art.8.Sistemes d'equipaments i dotacions (6). 
 
1.-Comprèn el sòl que es destina a usos assistencials, educatius, sanitaris, religiosos, culturals, recreatius i d'espectacles, 
esportius, comercial en mercats públics, i d'oficines en dependències de l'Administració, que constitueixen serveis necessaris als 
ciutadans, la distribució especial dels quals és convenient mantenir i millorar. 
 
2.-S'inclouen en el Sistema d'Equipaments i Dotacions les àrees que es grafien i s'identifiquen com a tals en els plànols d'aquest 
Pla General, els que amb aquesta destinació es preveien en Plans Parcials anteriors no modificats expressament pel Pla i els que 
siguin resultants del desenvolupament urbà que es produeixi segons les previsions d'aquest Pla General. 
 
3.-El sòl que conté equipaments existents i ha estat qualificat d'Equipaments (6) pel Pla General podrà destinar-se a qualsevol 
dels usos que s'admeten per aquesta qualificació. 
Quan la substitució d'un ús existent en una zona, per un altre, comporta la necessitat de substitució de l'edificació existent o 
l'augment del sostre construït en més d'un 20%, es requerirà l'aprovació prèvia d'un Pla Especial que determini les condicions i 
característiques del nou ús. 
 
4.-El sòl classificat d'equipaments, per a equipaments de nova creació haurà de ser de titularitat pública, i en conseqüència, 
haurà de ser adquirit per l'Administració per compra, expropiació, cessió gratuïta o qualsevol altre títol, a tenor de les 
circumstàncies de l'actuació. 
Quan no sigui en detriment de la correcta distribució dels equipaments en l'espai ni del seu nivell de servei als ciutadans, 
l'Ajuntament podrà autoritzar l'establiment d'equipaments privats de nova creació en sòl classificat d'equipaments. 
L'autorització comportarà la presentació d'un Pla Especial que concreti l'ús, edificis i instal·lacions necessàries, i les condicions 
de la seva implantació i desenvolupament. 
5.-S'admeten tots els usos col·lectius, i els Terciaris de caràcter Públic, segons la definició que d'aquest caràcter es fa en l'Annex 1 
d'aquestes Normes. 
Admet també els usos residencials quan els residents siguin persones directament relacionades amb la gestió de l'equipament i 
sempre que el sostre destinat a residència no excedeixi del 10% del total del sostre edificable en la parcel·la on es localitza 
l'equipament. 
Les àrees qualificades d'equipaments de nova creació, podran destinar-se a aparcament en règim d'explotació privada, en tant 
que no estigui prevista la seva adquisició per l'Administració actuant. Així mateix podran autoritzar-se en aquestes àrees 
construccions sobre o sota rasant amb destinació a aparcament, amb les condicions que fixi en cada cas l'Ajuntament en funció 
de les necessitats i previsions de subsanació dels dèficits d'equipament en els diferents sectors urbans. 
Quan es tracti de sòl d'equipament no inclòs en sectors de desenvolupament (sòl no urbanitzable), o que tot i estant inclosa 
l'execució dels equipaments, es realitzi amb anterioritat a l'aprovació del Pla Parcial ,l'ordenació de l'edificació es determinarà 
mitjançant un Pla Especial, que haurà de complir les següents condicions: 
 
1ª.-Edificabilitat neta : 1 m2 sostre / m2 de sòl de parcel·la 
2 ª.-Ocupació màxima : 60 %. 
3 ª.-Altura màxima: quan es trobin inclosos en un sector per al qual aquestes Normes han fixat altura màxima, les àrees 
d'equipaments compliran aquesta condició. En la resta de casos, l'altura màxima serà de 12 m. 
 
Especificacions a la normativa (clan 6*) 
 
6.-L'edificació en aquestes àrees es condiciona en tot cas a les exigències funcionals dels diferents equipaments, respecte als 
valors ambientals i paisatgístics, a no perjudicar a les vivendes i altres usos colindants i a la integració tipològica a les 
característiques del sector en què s'ubiquen. 

 Estudi del planejament del sòl no urbanitzable 

 

60 



 

 
Complirà a més les següents condicions : 
 
a)En sòl urbà : es regiran per les condicions d'edificació i tipus d'ordenació fixades per aquestes Normes per a les zones 
contigües. Quan el sòl d'equipaments sigui contigu a diferents zones d'ordenació i pugui haver-hi dubtes pel que es refereix a la 
seva pertinença sota criteris de morfologia urbana a una o altra zona, l'edificació no depassarà els valors màxims, ni incomplirà 
les condicions mínimes que aquestes Normes fixen per a cadascuna de les zones contigües a l'àrea d'equipament. 
Quan l'ordenació de la zona a la què s'adscriu l'àrea d'equipament no sigui adequada per al desenvolupament de l'edificació a 
causa de les seves exigències funcionals, podrà realitzar-se un "Estudi de Detall", que respectant els criteris exposats al principi 
d'aquest apartat, proposi l'ordenació adequada a les finalitats que es persegueixen. 
Quan el sòl urbà hagi estat objecte d'ordenació mitjançant Plans Parcials, que precisin l'edificació a desenvolupar en les àrees d' 
equipament, aquesta es durà a terme segons les determinacions contingudes en els citats plans parcials. 
 
b)En sòl urbanitzable, l'edificació es desenvoluparà d'acord amb les normes que en cada cas determini el Pla Parcial, quan es 
tracti d'equipaments inclosos en sectors de desenvolupament ordenats mitjançant el corresponent Pla Parcial. 
 
7.-Quan per causa del seu desenvolupament, un equipament privat, existent amb anterioritat a l'aprovació del Pla General, 
tingués necessitat de més gran superfície de sòl o edificació que les que resultin de la seva situació i qualificació i existís la 
iniciativa de traslladar-lo a un altre lloc, i renovar les seves instal·lacions per a un millor servei ciutadà, serà congruent amb les 
finalitats d'aquest Pla General, la tramitació d'una modificació del mateix, de la que resulti l'assignació al sòl qualificat 
d'equipament, d'unes condicions d'edificació i ús similars a les de les seves zones colindants, sempre que això sigui condició 
necessària i suficient per a la materialització de l'equipament traslladat a la seva nova localització. 
 
 
 
 
 
NORMES ESPECÍFIQUES d'ORDIS: ZONES 
 
 
Zones de sòl no urbanitzable 
 
 DE RÈGIM ORDINARI ...............................................................................1 
 D'INTERÈS AGRÍCOLA .............................................................................2 
 PROTEGIT (Marges, cursos d'aigua i passos d'animals) ..............................3-a 
 PROTEGIT (Zona paisatgística ó arbrada)..................................................3-b 
 
 
Art.9. Sòl no urbanitzable de règim ordinari. (d1) 
 
1.-Definició. 
Aquest sòl comprèn aquelles àrees en les que el Pla general no permet que es produeixin processos d'urbanització i parcel.lació 
urbanística, per a les que el pla determina àrees de sòl amb millors condicions de topografia, localització respecte a nuclis 
urbans, accesibilitat, en quantitat suficient per absorbir i canalitzar el desenvolupament urbà durant el seu període de vigència. 
 
 
2.- Incompatibilitats d'ús. 
S'admeten, en aquesta zona, els següents usos, dins de les limitacions establertes en aquest article, 
 
Ús d’activitats  
Extractives: 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, concretant en els altres usos admesos. Podran 
afiançar-se aquests objectius mitjançant qualsevol de les formes de garantia real o obligacional vàlides en Dret.  
No s'admetrà l'ús extractiu en aquells llocs en què pugui causar greus deterioraments al paisatge o a l'equilibri ecològic. 
Ús agrícola: Sense limitació. 
Ús forestal: Queda prohibida la plantació amb caràcter intensiu de les espècies que poden perjudicar l'equilibri ecològic i l'entitat 
de la vegetació autòctona. 
Ús pecuari: S'admet amb les limitacions que estableixen per a la ramaderia intensiva que requereix edificacions específiques. 
Ús recreatiu en  
el mitjà rural: Sense limitacions, sempre que no interferís el normal desenvolupament dels altres usos admesos. 
Ús esportiu: Sense limitacions, sempre que no interferís el normal desenvolupament dels atres usos admesos. 
Ús de càmping 
 i caravaning : S’admet sempre i quan el lloc escollit permeti la integració a l’entorn i s’asseguri les obres necessàries per aquesta 
integració. A tal efecte serà necessari l’informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de Girona. 
 

 Estudi del planejament del sòl no urbanitzable 

 

61 



 

3.-Normes relatives a les construccions. 
 
3.1- 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 dels permisos previs o informes favorables que 
siguin necessaris, en funció de l'ús específic de cada construcció. Cap construcció excedirà de 9 m. d'altura ,mesurats sobre la 
cota del terreny. 
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 necessàries per al desenvolupament o millora de l'explotació. 
 
b)Instal.lacions de ramaderia intensiva : 
Comprèn les instal.lacions i allotjament destinats a la cria i engreix de qualsevol classe de bestiar i animals en general. 
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. 
Les instal.lacions de ramaderia intensiva o granges  no podran situar-se : 
-A menys de 500 m. de les àrees de sòl urbà, urbanitzable programat o urbanitzable no programat amb destí residencial. 
-En les àrees de sòl urbanitzable no programat que constitueixin possibles extensions dels nuclis urbans . 
-A una distància menor de 200 m. a cada costat de les carreteres nacionals, comarcals o locals, a comptar des de l'eix de la 
carretera. 
 
c)Habitatge 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. 
L'edificació de la vivenda no tindrà més de dos plantes i s'adaptarà al caràcter del conjunt. 
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. 
 
3.2.- 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. 
 
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 estarà condicionada a la valoració que farà la Comissió respecte a la necessitat de situar l'obra 
declarada o considerada d'utilitat pública o interès social en el medi rural. 
 
3.4.- Edificacions aïllades destinades a vivenda unifamiliar que no formin nucli de població. 
És la Comissió  d'Urbanisme de Girona l'Organisme facultat per autoritzar 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. 
Per a evitar la possible formació de nuclis de població l'autorització per a la construcció d'una vivenda unifamiliar requerirà a 
més que la parcel.la on s'ubiqui tingui una superfície mínima de 45.000 m2. Aquests 45.000 m2. poden estar distribuits en 
diferents camps, separats entre ells, sempre i quan el camp on s’ubiqui l’edificació tingui una superfície mínima de 15.000 m2. 
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 separen 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) 
El sostre total edificable no excedirà del què resulti d'aplicar el coeficient de 0'02 m2t/m2s a la superfície de la parcel.la. 
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. Amb aquesta finalitat, l'Administració competent per atorgar la llicència d'edificació imposarà 
condicions relatives a la forma, color i materials exteriors de l'edifici, així com del vallat de la parcel.la i arbrat. 
L'admetre 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. 
No podran realitzar-se obres d'urbanització excepte en el cas que es tracti d'executar els sistemes generals o algun dels seus 
elements previstos pel Pla. 
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3.5. Tanques de finques. 
No es podran vallar els camps amb tanca alta excepte les parts destinades a pati de granjes, habitatges ó zona annexa d'altres 
edificis que es construeixin en sòl no urbanitzable. 
Aquestes tanques seran d'obra fins a un màxim de 20 cm. i la resta vegetal, podent tenir com a suport una reixa metàl.lica fins a 
una alçada màxima de 2,00 mts. 
La resta de les tanques només podran ser amb suports de fusta, d'una alçada màxima de 1,00 mts., amb separació mínima entre 
suports de 2,00 mts. Entre suport i suport hi podrà haver travesser de fusta ó filats horitzontals metàl.lics fins a una alçada 
màxima de 1,00 mts. El travesser inferior hauria de estar separat del terra com a mínim 15 cm. per tal de permetre el pas dels 
animals. 
Les tanques es situaran a una distància mínima de 3m. des de la cara exterior de l’explanació dels camins. 
 
 
Art.10. Sòl no urbanitzable d'interès agrícola. (d-2). 
 
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. 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. 
S'admeten en aquesta zona, dins de les limitacions establertes en aquest article, els següents usos. 
 
Ús d’activitats 
extractives :No s'admet. 
Ús forestal:Queda prohibida la plantació amb caràcter intensiu de les espècies que puguin danyar l'equilibri ecològic i l'entitat de 
la vegetació autòctona. 
Ús pecuari:S'admet amb les limitacions que s'estableixen en aquest article per a la ramaderia intensiva que requereix 
edificacions específiques. 
Ús recreatiu en  
el medi natural:Sense limitació, sempre que no interfereixi el normal desenvolupament dels  altres usos no admesos. 
 
 
3.-Normes relatives a les construccions. 
 
3.1.-Construccions destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca on estiguin 

situades.  
Id. sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1) Art.9. / 3.1 
 
a)Construccions auxiliars agrícoles: 
Id. sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1). Art.9. / 3.1 
b)Instal.lacions de ramaderia intensiva : 
Id. sòl no urbanitzable de règim ordinari (1). Art.9. / 3.1 
c)Vivenda de persones directament relacionades amb l'explotació agrícola : 
Id. sòl no urbanitzable de règim ordinari (d1). Art.9. / 3.1 
 
S'admet també la construcció de vivendes en parcel.les de 20.000 m2 de superfície com a mínim, quan siguin exclusivament per 
a l'ús de les persones que realitzen el cultiu de la parcel.la. 
El sostre edificable no excedirà del que resulti d'aplicar a la superfície de la parcel.la el coeficient de 0'02 m2t/m2s. La seva 
edificació se separarà dels llindars de la parcel.la una distància mínima de 5 m. i no tindrà més de dues plantes. 
Per a la concessió de la corresponent 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. 
 
3.2.-Construccions o instal.lacions vinculades a l'execució o servei de les obres públiques. 
Id. sòl urbanitzable de règim ordinari (d1). Art.9. / 3.2 
 
3.3.-Edificacions o instal.lacions d'utilitat pública o interès social que hagin de situar-se en el medi rural  
Id. sòl urbanitzable de règim ordinari (d1). Art.9. / 3.3 
En la valoració de la necessitat de situar-se en el medi rural, es considerarà la preferència del sòl no urbanitzable de règim 
ordinari per a la ubicació d'aquests edificis i instal.lacions. 
 
3.4.-Edificis aïllats destinats a vivenda unifamiliar que no formin nucli de població.  
Per a evitar la possible formació de nucli de població l'autorització per a la construcció d'una vivenda unifamiliar requerirà que la 
parcel.la on s'ubiqui tingui una superfície mínima de 45.000 m2. 
L'edificació se separarà dels límits de la parcel.la un mínim de 20 metres. 
L'edificació no excedirà de l'altura total de 9 m. i no tindrà més de dues plantes (PB+1). 
El sostre total edificable de cada vivenda no excedirà de 600 m2. 
 
3.5.Tanques de finques. 
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No es podran vallar els camps amb tanca alta excepte les parts destinades a pati de granjes, habitatges o zona annexa d'altres 
edificis que es construeixin en sòl no urbanitzable. 
Aquestes tanques seran d'obra fins a un màxim de 20 cm. i la resta vegetal, podent tenir com a suport una reixa metàl.lica fins a 
una alçada màxima de 2,00 mts. 
La resta de les tanques només podran ser amb suports de fusta, d'una alçada màxima de 1,00 mts., amb separació mínima entre 
suports de 2,00 mts. Entre suport i suport hi podrà haver travesser de fusta ó filats horitzontals metàl.lics fins a una alçada 
màxima de 1,00 mts. El travesser inferior hauria d’estar separat del terra com a mínim 15 cm. per tal de permetre el pas dels 
animals. 
Les tanques es situaran a una distància mínima de 3m. des de la cara exterior de l’explanació dels camins. 
 
 
Art.11. Regulacions per establiment de parcel.la mínima en sòl no urbanitzable  
 
Les parcel.les mínimes a què es refereixen les regulacions d'algunes toleràncies d'edificació en sòl no urbanitzable podran estar 
constituïdes per fragments discontinus d'una mateixa propietat, sempre que la fraccció de parcel.la que hagi de rebre l'edificació 
tingui una superfície superior al 30 % de l'assenyalada com a parcel.la mínima per al cas de què es tracti, per aquestes Normes. 
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 parcel.la separades físicament de la que rep l'edificació. 
 
 
Art.12. Sòl no urbanitzable protegit (d3). 
 
1.-Definició. 
Comprèn aquelles àrees de sòl no urbanitzable que per constituir elements fonamentals de l'estructura geogràfica del territori i 
del paisatge han de ser objecte de restriccions als usos i edificacions que puguin afectar-los. 
S'inclou en aquest tipus de sòl els cursos d'aigua i els seus marges, malgrat que no estessin especificats gràficament en els 
plànols, les formacions geogràfiques significatives, les masses d'arbrat i en general tots aquells elements que han de ser protegits 
per ser components substancials de la identitat del territori. 
 
2.-Norma de manteniment i protecció. 
En aquest sòl es mantindrà el caràcter de l'arbrat, cultius i àrees de vegetació existents, admetent-se les operacions encaminades 
a la seva conservació i millora, entre les que s'entenen les explotacions forestals que no siguin contradictòries amb aquests 
objectius. 
No s'admetran les activitats extractives que modifiquen la configuració del territori. S'autoritzen les obres de consolidació, 
conservació i millora de les edificacions existents. No podran realitzar-se edificacions de nova planta. 
 
3.-Sub-zones. 
Aquesta zona es diferencia en dos tipus, la 3-a on es protegeix la zona paisatgística i arbrada i la 3-b on es protegeixen 
fonamentalment els cursos d'aigua i els passos d'animals. 
 
4.-Tanques. 
En les zones 3-a es permeten les tanques especificades en l'apartat d-1 sempre i quan s'integrin en el paisatge existent. 
En les zones 3-b amb caràcter general no es permet cap tipus de tanca, excepte en els casos en què la tanca d'una part de la finca 
pugui servir per protegir la vegetació o fauna característica de la zona. En aquests casos les tanques reuniran les condicions dels 
apartats anteriors i necessitaran un informe previ favorable del departament de Medi Ambient de la Generalitat. 
 

 

Pontós 

 
 
NORMES ESPECÍFIQUES de PONTÓS: SISTEMES 
 
art. 39 - Definició 
Les normes qualifiquen de Sòl No Urbanitzable, el que queda delimitat com a tal, i per tant no inclòs en la categoria de Sòl Urbà. 
 
 
art. 40 - Sistemes Generals. Infraestructura viària (1.b) 
 
Comprèn les vies d'enllaç i comunicació de domini i ús públic, i que per la seva categoria es classifiquen en: autopistes,  
carreteres i camins veïnals. 
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Autopistes.- Són les vies de comunicacid classificades com a tals, denominada Autopista A-17 i que travessa el terme municipal 
lateralment, quasi al límit amb el terme de Garrigàs. Haurà de complir el que disposa la Llei d'Autopistes en Règim de Concessió, 
de 10 de maig de 1.972. La distància a respectar per 1'edificació serà la que estableix l'esmentada llei, fixada en una franja de 50 
metres des del marge exterior de la calçada. 
 
Carreteres.- Són les vies de comunicació interurbanes (Carretera Nacional N-II). Haurà d'acomplir el que especifica la Llei de 
Carreteres del 19 de desembre de 1974, i el reglament General de Caterreteres del 8 de febrer de 1977. Les distàncies a 
respectar per l'edificacid s'ajustaran a la vigent Instrucció de Carreteres, que amb caràcter general estableix 25 metres des del 
marge exterior de la carretera actual. 
 
Camins veinals.- Constitueixen la xarxa primària d'enllaços i accessos als diversos indrets del Municipi, a partir dels quals 
s'estableixen els camins particulars d'acces a cada finca. 
Tota nova edificació es separarà de l'eix del camí un mínim de 10 metres. 
 
 
art. 41.  Sistemes Generals. Serveis urbanistics (2.b) 
 
Les normes estableixen les reserves de sòl necessàries per l'ubicació dels elements destinats a aquesta finalitat, que són 
bàsicament el cementiri municipal, i el dipòsit d'aigua. En aquestes zones es podran realitzar les obres de nova planta, reforma i 
ampliació necessàries pel correcte desenvolupament de les activitats a que estan destinades i d'acord amb les necessitats del 
municipi, prèvia la redacció en cada cas del corresponent estudi de detall. 
 
art. 42. Condicions generals de protecció al paisatge. Regulació d'usos 
 
La regulació d'usos i normes edificatòries ve especificada per a cada una de les zones que s'estableixen en el Sòl No Urbanitzable, 
no obstant s'estableix amb caràcter general les següents restriccions d'ús: 
 
1 Anuncis i cartells. 
En tot el sòl No Urbanitzable queda prohibit tot tipus de cartell o anuncis que no tinguin caràcter local, excepte en les zones 
d'afecció de la carretera N-II i autopista A-17 i segons el que disposen les corresponents lleis de carreteres i autopistes. En tota la 
resta del territori, no es permetran els cartells que per la seva localització, tamany, o color atemptin contra l'harmonia del 
paisatge. 
 
2 - Cementiris de vehicles, dipòsits de ferralla i runes. 
Donat l'interès agrícola de les terres del municipi, no es permetrà la creació de cementiris de vehicles, dipòsits de ferralla o 
abocament de runes, en sòl no urbanitzable, a excepció del límit entre la zona agrícola i la forestal, amb localització no visible des 
de la carretera nacional, l'autopista i les carreteres locals, i a una distància mínima de 250 metres de les esmentades vies. 
 
3 - Tanques. 
Resten prohibides les obres de tanques exteriors de finques i camps en sòl no urbanitzable, a excepció de les imprescindibles per 
a les explotacions agropecuàries i ramaderes. 
 
4 - Obertura de nous camins o Pistes. 
La construcció de noves vies d'accés i de serveis a les finques, o la modificació i alteració substancial de les existents, serà 
possible previ la redacció del corresponent Pla Especial. El projecte justificarà la conveniència de l'obertura de nou camí, i 
l'idoneitat del traçat, d'acord amb la facilitat de manteniment, mínim moviment de terres i alteració del paisatge. 
 
art. 43.  Parcel.lacions urbanístiques. 
 
Es considerara parcel.lació urbanística la divisió simultània o successiva de terrenys en dues o mes partions, quan pugui donar 
lloc a la constitució d'un Nucli de Població. (article seguent). 
Les parcel.lacions urbanístiques estan prohibides a tot el sòl no urbanitzable.  
Seran també indivisibles les finques que reuneixin alguna de les condicions assenyalades a l'art. 95 de la Llei del sòl. A aquests 
efectes es considerara parcel.la mínima les de superfície igual o inferior a 45.ooo m2. segons disposa el Decret 169/1983 sobre 
Unitats Mínimes de Conreu. 
 
art. 44 -Nucli de població. 
 
Per evitar la possible formació d'un nucli de població, l'autorització per a la construcció d'un habitatge unifamiliar requerirà 
necessàriament que la finca adscrita a l'edificació tingui una superfície mínima de 20.000 m2. 
Es permetrà l'agrupació de dos habitatges unifamiliars sempre que es disposi per cada un d'ells d'una finca de 20.000 m2., o 
d'una global de 40.000 m2.  
Una vegada autoritzada la construcció de dos habitages unifamiliars aïllats en finques contigües, de superfície no superior al 
doble de la mínima, no s'autoritzaran noves edificacions emplaçades a menys de 500 m. d'aquestes. 
Cada unitat d'edificació existent destinada a casa unifamiliar (estigui o no, actualment en ús), se la considerarà adscrita a efectes 
de parcel.lació a una parcel·la de superfície mínima, i la concessió d'una llicència per a la construcció d'un habitatge unifamiliar 
en finca contigua, de superfície no superior al doble de la superfície mínima, suposarà la impossibilitat de la concessió de noves 
llicències a edificacions emplaçades a menys de 500 metres d'aquestes. 
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NORMES ESPECÍFIQUES de PONTÓS: ZONES 
 
 
art. 45 - Zonificació en el Sòl No Urbanitzable. 
 
S'estableixen en el Sol No Urbanitzable les següents categories: 
 
 ZONA AGRÍCOLA       b-1 

 ZONA FORESTAL      b-2 

 ZONA DE PROTECCIÓ DELS CURSOS D'AIGUA    b-3 

 ESPAIS PROTEGITS      b-4 

  JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL MAS CASTELLAR  b-4.1 

  TURÓ DEL CASTELL DE PONTOS    b-4.2 

  TURÓ DE LA TORRE DE L'ANGEL    b-4.3 

  ENTORN ERMITA DE SANTA ANNA    b-4.4 
 
 
ZONA AGRÍCOLA  (b-1) 
 
art. 46 - Definició 
 
Comprèn la zona destinada a explotacions agrícoles i ramaderes, base de l'economia del municipi, i abraça les suaus ondulacions 
destinades al conreu principalment de cereals, blat de moro i farratges; així com petites extensions enmig de la zona forestal 
dedicades a la mateixa activitat agrícola-ramadera. 
 
art. 47 - Edificacions i condicions d'ús 
 
S'admeten únicament les edificacions destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la naturalesa i destí de la finca 
on estan emplaçades, i que s'ajustin, en el seu cas, als plans o normes del Ministeri d'Agricultura, i les instal·lacions o 
construccions vinculades a l'execució, entreteniment o servei de les obres públiques. No obstant podran autoritzar-se obres 
d'edificis o instal·lacions d'utilitat pública o interès social, les quals es tramitaran d'acord amb la circular aprovada per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme en data 27.IX.79. 
Podràn autoritzar-se així mateix habitacles familiars en llocs que no hi hagi possibilitat de formar Nucli de Població tal com es 
defineix en aquestes Normes (art. 44) i que es tramitaran d'acord amb l'article 51 d'aquestes Normes. 
   
art. 48 - Condicions de les edificacions destinades a explotacions agrícoles. 
 
1. Magatzems, hivernacles i sitges agrícoles. 
No tenen limitacions d'ocupació o volum, respectant sempre les Normes generals de condicions estètiques de les edificacions 
(Protecció de vistes. Art. 12 d'aquestes Normes). 
 
2. Granges. 
S'estableixen dues qualificacions: 
 - Granges vinculades a l'explotació agrícola on estan ubicades. 
 - Granges industrials. 
En les primeres s'inclouen les petites granges de boví, de porcí, i les petites instal.lacions avícoles o de cunicultura lligades a 
l'explotació agrícola. Aquestes granges no tenen altres limitacions que les de respectar les normes higièniques generals per a 
totes les granges (art. 49 d'aquestes Normes), o les que es derivin en el seu cas de les normes o plans del Ministeri d'agricultura. 
La tramitació necessita l'informe previ favorable de la Comissió d'Activitats Classificades i de la Delegació del Ministeri 
d'Agricultura. 
 
Es consideren granges industrials les que sobrepassin les següents proporcions: 
 
 Granges porcines:  
 Les superiors a 10 animals de cria per Ha. de conreu. 
 Les superiors a 30 animals d'engreix per Ha de conreu. 
 I en general totes les superiors a 25 animals de cria o 75 d'engreix. 
 
 Granges de vedells: 
 Les superiors a 10 animals d'engreix per Ha. de conreu. 
 I en general totes les superiors a 40 animals d' engreix. 
 
 Granges avícoles: Totes. 
 
Per la comptabilització de la proporci6 d'animals respecte a les hectàrees de conreu disponibles, es sumaran els diferents tipus 
d'explotacions existents, amb les proporcions abans ressenyades. 
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Les granges industrials tenen les següents condicions d'edificabilitat: 
 
 Granges avícoles: 
 Superfície màxima ocupada: 1.500 m2. 
 Alçada màxima: 6'50 mts. a carener. 
 Distància mínima als llindars de la finca o camins veïnals: 30 metres. 
 Distància mínima a habitacles aïllats: 50 m. Distància mínima a nuclis urbans: 150 m. 
 
 Granges porcines i de vedells: 
 Superfície màxima ocupada: 1.500 m2.  
 Alçada màxima: 5 mts. a carener. 
 Distàncies mínimes als llindars de la finca o camins veïnals: 50 mts. 
 Distància mínima a habitacles d'altres parcel.les: 100 mts. 
 Distància mínima a nuclis urbans: 150 mts.  
 Distància mínima a d'altres granges: 300 mts. 
 
Les granges industrials respectaran així mateix les Normes generals de condicions estètiques de les edificacions (Protecció de 
vistes Art.12 d'aquestes Normes) i a tal efecte comptaran sempre amb una franja d'arbrat que les limiti de vistes des de les 
principals visuals. 
La tramitació necessita l'informe previ favorable de la Comissió d'Activitats Classificades i de la Delegació del Ministeri 
d'Agricultura. 
 
 
art. 49 - Condicions higièniques generals per a les granges. 
 
Tots el projectes per a la instal.lació de granges especificaran el volum previst de residus produits i el sistema per a la seva 
eliminació, així com les mides preses per a impedir la contaminació del subsòl (impermeabilitzacions, distància dels aqüífers 
mes pròxims, etc.). 
Granges porcines. En especial, les granges porcines especificaran: 
Volum de residus produïts, en funció del núm. de caps de bestiar, sistema de tractament (fermentació, etc) i d'eliminació, temps 
de permanència i tipus de contenidors (fossa de purins, "lazarete", etc...) i per aquests s'especificaran, localització, volum i 
condicions constructives. No s'autoritzarà cap granja que no ofereixi les suficients garanties en el tractament i eliminació de 
residu, per a evitar la contaminació del subsòl. 
 
 
art. 50 - Indústries en Sòl No Urbanitzable 
 
1 - Tipus 
Es distingeixen dos tipus d'indústries segons la seva activitat: 
 
tipus a)  Indústries que per l'activitat que desenvolupen, necessiten estar ubicades Sòl no urbanitzable. (per ex.: Bòbiles, 
Laborataris Veterinaris, etc.) 
tipus b) Indústries actualment existents que la seva activitat no guarda relació amb el mitjà rural on estan localitzades. 
 
 
2  Condicions d'edificabilitat 
 
Indústries tipus a.- La implantació de noves indústries d'aquest tipus seguirà el procediment de les edificacions d'utilitat pública 
o interès social que hagin de situar-se en el medi rural, i serà la Comissió Provincial d'Urbanisme l'organisme facultat per otorgar 
l'autorització, segons els tràmits previstos en la circular aprovada per la C.,P.U. en data 27.IX.1979. 
Ampliacions.- Les indústries d'aquest tipus, actualment instal.lades podran ésser ampliades fins a un 100% del seu volum actual. 
 
Indústries tipus b.- No s'autoritzarà l'implantació de noves indústries d'aquest tipus en el sòl no urbanitzable. Les indústries 
actualment existents no queden fora d'ordenació. L'edificació actual es manté i pot ésser ampliada fins ocupar un màxim d'un 
60% dels terrenys actualment vinculats a l'indústria. 
 
3.   Condicions estètiques 
L'implantació d'indústries o altres tipologies alienes al medi rural, comporta normalment forta incidència estètica en el paisatge 
rural, dominat per altres tipus edificatoris, és per això que les normes van encaminades a minimitzar aquesta incidència. 
 
4. Ampliacions i coberts   
Totes les obres a efectuar siguin o no provisionals, sol.licitud de llicència) d'acord amb les normes constructives tradicionals 
(com a mínim seran pintats). 
En aquest aspecte estan prohibits els coberts o les parets mitgeres sense tractament d'acabat exterior que en cas d'ésser de 
fàbrica de bloc o maó vista es realitzaran segons les normes constructives tradicionals per a quedar vista. 
 
5.  Tanques 
No es realitzaran noves obres de tancament exterior de parcel.la (no existent en les tipologies rurals), que tenen una incidència 
visual en la majoria dels casos superior a la pròpia edificació. 
Espais no edificats. 
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Els espais no edificats, que no siguin destinats a pas o aparcament de vehicles, restaran cultivats o ajardinats, essent els arbres o 
arbusts preferentment d'espècies autoòctones. L'ordenació i l'ajardinament d'aquestes espais vindrà definit en els plànols de 
sol.licitud de llicència d'obres. 
 
 
art. 51 Edificis aillats destinats a habitatge unifamiliar 
 
És la Comissió Provincial d'Urbanisme l'organisme facultat per autoritzar la construcció d'aquestes obres, seguint el procediment 
establert a la Llei del Sòl. La llicència es tramitarà d'acord amb la circular aprovada per la C.P. d'U. en data 27.IX.79 i s'atindrà a 
les següents condicions: 
 

- Impossibilitat de formar nucli de Població (art. 44 d'aquestes Normes). 
- Les construccions respondran a la tipologia aïllada, separant-se dels llindars de la finca 10 metres. 
- L'alçada màxima permesa es de dues plantes, mesurades sobre les rasants del terreny en contacte amb l'edificació, 
comptabilitzant-se els soterranis que sobresurtin més d'un metre sobre la rasant del terreny.  
- L'edificació respectarà específicament les Normes generals de condicions estètiques de les edificacions (Protecció de vistes. 
Art. 12 d'aquestes Normes), i el projecte justificarà la situació de l'edifici en el solar d'acord amb aquests criteris.  
- En tot cas, les finques hauran de disposar d'accés rodat a través de camí veïnal existent.  
- Per autoritzar la construcció d'edificis aïllats destinats a habitatge unifamiliar a les finques cadastrals núm.180 del polígon 
3 i 177 del polígon 8, situades al costat de la carretera de sortida nord del poble, ambdues finques de superfície superior a 
l'establerta a l'article 44 d'aquestes normes, es seguirà el tràmit previst en el present article, i l'edificació s'haurà de disposar 
longitudinalment a la carretera, perllongant les alineacions assenyalades per al sòl urbà, o bé a la mínima distància que 
autoritzi l'organisme competent, previ informe favorable del Ministeri d'Obres Públiques. 

 
Reformes i ampliacions. 
La Comissió Provincial d'Urbanisme, podra autoritzar obres de reforma o reconstrucció i ampliació en un 20% del seu volum, 
dels edificis construïts amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei del Sòl de 1956, dels edificis construïts amb llicència 
municipal atorgada entre el mes de maig de 1956 i el mes de maig de 1975, i de les construccions autoritzades per la C.P. d'U. 
amb posterioritat a aquesta data. 
 
 
 
ZONA FORESTAL   (b-2) 
 
art. 53  Definició 
 
Inclou aquesta zonificacio l'area que en l'actualitat és coberta de bosc, principalment de pins, alzines i roures, així com els espais 
que per la seva localització o grau de degradació haurien de quedar inclosos en l'anterior. 
 
art. 54  Edificabilitat 
 
Queda prohibit qualsevol tipus d'edificació en aquestes espais, que als efectes de la Llei del Sòl tenen consideració d'espais lliures 
d'edificació. 
 
art. 55  Tala d'arbres 
 
S'autoritzaran les explotacions forestals prèvia sol.licitud de llicència acompanyada de plànol de situació de la zona a escala 
mínima 1/5000, indicant els accessos a la zona d'explotació i pendent del terrenys, especificació de les espècies a tallar, nombre 
d'arbres, diàmetre mínim per espècie, sistema d'extracció i transport de troncs. Les tales d'arbres necessitaran a més el permís 
corresponent lliurat pel Servei de Producció Vegetal del Ministeri d'Agricultura. 
 
 
art. 56  Obertura de noves pistes 
 
L'obertura de noves pistes necessàries per les explotacions forestals, necessitara la redacció de projecte tècnic, en el qual es farà 
constar: 
La necessitat de l'obertura de les noves pistes, justificant la localització i la impossibilitat d'aprofitament del traçat d'antigues 
pistes o camins existents, justificant la seva longitud, o el sistema d'obertura i les mides per evitar la destrucció innecessària del 
sòl forestal i la seva erosió i desaparició posterior.  
Plànol a escala mínima 1/1000 amb indicació del traçat, corbes de nivell, amplada, longitud, curvatura i pendent de cada tram. 
 
 
 
ZONA DE PROTECCIO DELS CURSOS D'AIGUA    (b-3) 
 
art. 57  Definició 
 
Comprèn les zones afectades pel curs de les aigües i les seves avingudes, les franges, terrasses i espais feixats vora del riu i les 
rieres, així com la vegetació i plantades d'arbres característiques del curs dels rius i riberes. 
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Per la seva importància, es declara zona de protecció i afectació dels cursos d'aigua, la zona compresa al llarg del curs del riu 
Fluvià. 
 
art. 58  Edificabilitat 
 
Queda prohibit qualsevol tipus d'edificaci6 en aquests espais, que als efectes de la Llei del Sòl ténen la consideració d'espais 
lliures d'edificació. 
 
 
art. 59  Tales d'arbres 
 
Queda prohibida la tala d'arbres de qualsevol espècie a fi de protegir l'entorn i vegetació a les zones indicades. Les plantades 
artificials de pollances i arbre blanc, tindran la consideració de cultiu i es podran efectuar tales sempre que es procedeixi a la 
replantació posterior de la mateixa espècie i varietat. 
 
 
 
ESPAIS PROTEGITS   (b-4) 
 
art. 6o Definició 
 
Comprèn aquelles zones que degut a les seves especials característiques geogràfiques, arquitectòniques, arqueològiques, 
històriques i culturals, mereixen una especial protecció. S'han delimitat els següents conjunts en sòl no urbanitzable: 
 
b-4.1  Jaciment arqueològic del mas Castellar.  

b-4.2  Turó del Castell de Pontós.  

b-4.3  Turó de la Torre de 1'Àngel.  

b-4.4  Entorn Ermita de Santa Anna. 
 
 
art. 61 Espai protegit del Jaciment arqueologic del mas Castellar  (b-4.1) 
 
Comprèn els terrenys ocupats per 1'extens jaciment arqueològic del Mas Castellar, consistent en un gran camp de sitges, que ha 
proporcionat materials des del s.VI a C fins a la segona meitat del s.II a C., i que és excavat en campanyes anuals des del 1.975 pel 
Servei d'Arqueologia de la Diputació de Girona. 
En tota 1'àrea delimitada queden prohibides les obres de nova planta, els moviments de terres i extracció d'àrids, obertura de 
noves pistes o camins i la modificació dels mateixos, la tala d'arbres o d'arbusts, i en general qualsevol canvi que alteri la 
configuració natural dels terrenys, a excepció de les obres necessàries i treballs propis destinats al Servei de les excavacions, 
prèvia autorització del Servei d'Arqueologia de la Diputació de Girona. 
Les obres d'ampliació del mas Castellar, regulades segons l'article 67 d'aquestes normes, precisaran a més, l'informe favorable 
del Servei d'Arqueologia de la Diputació. 
 
art. 62 - Espai protegit del Turó del Castell de Pontós (b-4.2)  
 
Comprèn els terrenys que formen el turó a migdia del poble, on s'aixequen les restes de l'antic Castell de Pontós (s.XII-XIII) i del 
qual es conserven encara prou vestigis, principalment els murs de llevant i de ponent i el brocall de pedra del pou. 
Comprèn així mateix les cases del barri del Castell, construïdes els segles XVIII i XIX dins el clos del castell, aprofitant els murs 
de la fortificació.  
També es troba dins l'area delimitada, a extramurs del Castell, alguna masia(can Clotes, etc.) que amb la recent incorporació de 
coberts, granges i elements annexes han anat desfigurant el volum unitari i la contundència de les restes del Castell. 
 
a. Dins el recinte del clos amurallat del Castell, i prèvia autorització de la Comissió Tècnica del Patrimoni Artístic dels Serveis 
Territorials de Cultura, es permetran les obres de consolidació i restauració de les restes del Castell, les obres de reforma interior 
dels habitages existents i la construcció de nova planta de una casa a les dues parcel.les entre mitgeres, que resten buides 
d'edificacions, situades a la part de ponent de la muralla del Castell, segons criteris d'integració arquitectònica, i que ajudin a 
recomposar, almenys parcialment, la contundència de la volumetria inicial del Castell. Queden prohibides qualsevol altre tipus 
d'obres, ampliacions, reformes, coberts, instal.lacions o elements auxiliars. 
 
b. Dins l'àrea protegida, exterior al recinte del Castell, queden totalment prohibides les obres de nova planta; les ampliacions o 
augment de volum de les existents, així com qualsevol altre tipus d'obres, coberts, tanques, murs de contenció, dipòsits, obertura 
de camins, excavacions, explanacions i terraplens, hivernacles i qualsevol tipus d'instal.lació definitiva, provisional o 
desmuntable. 
Es permetran les obres d'enderrocament de coberts i construccions existents, procurant la restitució del terreny al seu estat 
original, així com les obres de reforma interior que no suposin augment de volum o alçada i no afectin a la configuració exterior 
dels edificis existents. 
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art. 63  Espai protegit del turó de la Torre de l'Àngel (b-4.3) 
 
Comprèn els terrenys ocupats pel petit promontori on s'aixequen les resten de la torre de l'Àngel, així com restes de murs que 
podrien pertànyer, bé a una torre anterior, bé a l'ermita de l'Àngel, de la qual prengué el nom. 
En tota la zona delimitada queden totalment qualsevol tipus d'obra de nova planta, així com l'alteració de qualsevol tipus del 
medi natural, com construcció de tanques, dipòsits, murs de contenció, talussos, explanacions i terraplenats, modificació de la 
vegetació i tala d'arbres, així com qualsevol tipus d'instal·lació definitiva, provisional o desmuntable, permetent-hi únicament el 
conreu de les terres fins una distància màxima de 10 metres de les restes esmentades.  
 
 
art. 64 Espai protegit de l'Entorn de l'Ermita de Santa Anna (b-4.4)  
 
Comprèn els terrenys delimitats per la carretera nacional N-II, el límit terminal amb Garrigàs i el camí que mena cap a Pontós 
passant pel barri de La Pobla, i on es troba situada l'ermita de Santa Anna de Pontós, edifici de caire popular dels segles XVI i 
XVII, amb una galilea davant la façana principal de llevant. L'ermita i la casa de l'ermita, adossada a la seva banda meridional, 
formen un sol cos d'edifici. S'hi celebrava un aplec el dia de la Santa. 
En tota la zona delimitada queden totalment prohibides qualsevol tipus d'obres de nova planta, aixó com l'alteració del medi 
natural, com construccions de tanques, coberts, dipòsits, murs de contenció, moviments de terres, explanacions i extraccions de 
terres i àrids, així com qualsevol tipus d'instal.lació definitiva, provisional o desmuntable, permetent-hi únicament les obres de 
restauració del conjunt, així com la millora de la vegetació i la plantada d'arbres i jardineria. Es permet el conreu de les terres 
fins una distància màxima de 10 metres dels murs de l'ermita. 
 
 
 
CATÀLEG D'ELEMENTS D'INTERÈS HISTÒRIC-ARTÍSTIC 
 
art. 65 - Àmbit 
 
S'inclou en aquest catàleg els edificis i elements d'interès històric-artístic situats en l'àmbit del sòl classificat com a no 
urbanitzable, i que degut a les seves característiques es fa necessària la seva especial protecció. 
No s'inclouen els edificis situats en sòl urba, ja que per la seva qualificació de zones de conservació (Can Vila, Can Verdaguer, 
Convent dels Germans Maristes etc....) o bé per la qualificació d'equipament públic (església de Sant Martí de Pontós, escoles) es 
considera suficient la seva protecció. 
Tampoc s'inclouen els edificis situats en sòl no urbanitzable, però inclosos dins un espai protegit, tals com El Mas Castellar, el 
Castell de Pontós, la Torre de l'Àngel i l'ermita de Santa Anna. 
 
Els principals elements catalogats són els seguents: 
 
art.66 - Església de Sant Mer i Sant Celdoni de Romanyà 
 
Església romànica del segle XII, d'una nau amb absis semicircular, amb reformes tardanes (s.XVIII) principalment a la façana de 
ponent. 
1 - Obres en l'edifici 
Tot tipus d'obra de consolidació, enderrocament d'edificis annexes, instal.lacions complementàries sobreposades a l'edifici o 
d'altres necessitaran el permís i control de la Delegació de Belles Arts. 
 
2 Entorn de protecció 
Es delimita un entorn de protecció a l'edifici de 50 metres, dins el qual no es podrà aixecar cap nova edificació. Aquesta limitació 
d'edificació, s'estendra a tots els llocs de l'entorn per sobre aquesta distància, que puguin suposar una limitació de les visuals mes 
importans de l'edifici, en especial les obtingudes des dels camins existents. En les edificacions existents dins l'entorn de 
proteccio, s'hi podran efectuar obres d'arranjament i conservació de les mateixes,  respectant el tipus de construcció existent, i 
previ informe favorable de la Delegacio de Belles Arts. 
 
art. 67 - Els masos: Can Clos, Can Farces, Mas Roca, Mas Castellar.  
 
Constitueixen part important de l'història del municipi, tradicionalment amb gran nombre d'habitans fora del nucli urbà. 
 
1 Obres en els masos. 
Degut a la casuística particular que incideix en cada masia, tot tipus d'obra de consolidació, restauració, reforma, ampliació o 
enderrocament, precisarà informe favorable de la "Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural de Girona" que indicara en cada cas 
la procedència o no de les obres, i en el seu cas, els criteris a seguir en el projecte i direcció de les mateixes. Com a norma General 
s'estableixen els seguents criteris: 
 

- Es definirà per cada cas el que es consideri com edifici original i les successives reformes, valorant l'interès històric-artístic 
de cada una d'aquestes. 
- No s'admetrà cap obra que pugui desvirtuar l'estructura formal o l'imatge de l'edifici original, i de les posteriors reformes 
que per la seva amplitud o importància formal, tinguin en sí mateixes interès arquitectònic.  
- No s'admetran noves obertures a les façanes principals, que canviïn o desvirtuin el ritme compositiu de les mateixes. 
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- No s'admeten materials o acabats exteriors que per la seva naturalesa, forma, color o textura estigui en desacord amb els 
elements preexistens que calgui mantenir. 
 

2 Obres en l'entorn: 
Totes les obres a efectuar en un entorn de 100 m. de distància de les masies catalogades precisaran informe favorable de la 
"Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural de Girona", i no s'admetran les obres que pel seu volum, materials i visualització, 
desvirtuin la perspectiva i el paper principal que li correspon a l'edifici catalogat dins la perspectiva del conjunt. 
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3. DIAGNOSI I DEBILITATS 

 

 

 

 

 

 

3.1. Qüestions generals 

3.2. Qüestions específiques 
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3.1. QÜESTIONS GENERALS 

 

L’espai rural 

L'enorme fragilitat dels elements integrants de la matriu rural, on podem integrar la trama de camins 

rurals, el patrimoni natural dels boscos, arbres monumentals i rieres, el patrimoni construït de masies, 

el patrimoni arqueològic, fan que calgui mostrar-lo primer com a debilitat, quan s'hi superposa una 

infraestructura de rang superior, un creixement urbà, o simplement pel descuit en el manteniment i en 

el seu ús públic. 

A partir d'aquí, la seva consideració passa a tenir el potencial intrínsec més alt a l'hora de preservar els 

seus atributs. La continuïtat dels camins que afavoreix una bona connexió entre el territori, la seva 

moderada accessibilitat perquè apareguin determinades activitats relacionades amb el paisatge rural o 

el manteniment dels valors patrimonials, han de ser imperatius tant en la conscienciació social en un 

entorn d'alt valor ambiental.  

 

La riera de l'Àlguema i els seus passos 

La relació supramunicipal entre els tres municipis té el seu màxim exponent en la continuïtat de l'espai 

que envolta el curs de la riera de l'Àlguema. Aquesta continuïtat longitudinal al seu voltant, avui es 

produeix amb gran dificultat i amb trams intermitents de difícil accés i molt poc preparats.  El 

manteniment del sotabosc és una qüestió a resoldre, de la mateixa manera que la connexió entre 

passos transversals.   

La possibilitat d'entendre el funcionament conjunt de Borrassà i Ordis amb Pontós passa per 

reconèixer el vincle que representa el curs de la riera de l'Àlguema.  Avui en dia no representa una 

connexió per vehicles fiable però sí que ho és respecte a la xarxa de camins.  Actualment podem situar 

quatre punts de pas de la riera:  el pas de Creixell (nucli autònom),  el pas de Can Cap d'Aigua 

(presència d'un molí),  el pas del Mas Castellar (jaciment íber) i el pas de Canella (fora del terme). 

Aquests passos transversals existents, tot i ser suficients, tenen condicions funcionals molt diferents 

entre ells que, de la mateixa manera que poden ser una premissa a mantenir, condueixen a haver 

d'actuar en tots els quatre passos.  Per exemple, mentre que els més directes entre les poblacions com 

el de Mas Castellar o el de Creixell, tenen unes condicions que caldria millorar, el cas del pas de Can 
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Cap d'Aigua, tot i haver desaparegut just en el punt de pas, les condicions dels camins que hi arriben 

des de Pontós com des d'Ordis tenen unes condicions molt bones.  Resoldre aquests passos i mantenir 

la seva capacitat d'assumir les crescudes de la riera és un aspecte molt més local que cal considerar un 

cop establerta la funcionalitat de cadascun dels quatre passos.   

 

Adequació de les àrees forestals al planejament 

Ajustar les àrees de protecció que actualment el planejament defineix per les masses forestals, passa 

per establir les directrius per corregir la contradicció que es produeix entre les àrees que el 

planejament vigent té en compte com a proteccions de naturalesa paisatgística, i les àrees existents. Per 

això cal incentivar plantacions de les àrees desaparegudes, o bé fomentar vies de detenció de la seva 

progressiu retrocés.   

Des del plànol de diagnosi es determinen aquestes àrees de contradicció per tal de preveure la seva 

adequació amb el planejament. 

 

Usos en el sòl no urbanitzable 

El retrocés de l'agricultura i de l'activitat ramadera, posa sobre la taula la dificultat de mantenir les 

construccions preexistents en el territori rural amb un ús que en faci viable el seu manteniment.  Tot i 

que la Llei d'Urbanisme en aquest aspecte és molt contundent, concedint únicament canvis d'ús cap al 

sector dels serveis -turisme rural-, hi ha reflexions sobre altres territoris del context català, que han 

intentat promoure iniciatives productives que permetin sostenir el que ja hi ha avui.  La compatibilitat 

va lligada lògicament dels serveis i de l'accessibilitat, i sobretot de l'ús que es generi quan desaparegui 

l'activitat directament relacionada a l'explotació agro-ramadera.  

 

El patrimoni existent 

La presència del patrimoni cultural preexistent, hauria d'incloure catàlegs,  o com a mínim inventaris, 

de béns construïts, de béns arqueològics i de béns naturals, com els arbres monumentals i les fonts.  

Aquests catàlegs haurien d'establir la protecció per cadascun d'ells en tant que són béns d'interès per 

cada municipi que cal preservar.  Aquest reconeixement és un primer pas cap a la valorització d'aquest 

patrimoni íntimament lligat amb la memòria col·lectiva.  
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Recomanacions comunes a la normativa urbanística 

Tot i que aquest document no tingui un valor normatiu i tampoc tingui una incidència directament 

executiva, els paràmetres mostrats al capítol de la normativa del document pren només un valor com a 

suggerència i recomanació i per tant, no pot invalidar en cap cas, els punts de la normativa urbanística 

municipal ni de les que es regulen supramunicipalment. Tanmateix cal tenir presents  els compromisos 

establerts pels ajuntaments amb la Diputació a través del conveni d’elaboració de l’Agenda 21 local. 

Aquest valor és per tant un valor addicional de recomanació de paràmetres va destinat a les futures 

revisions dels POUMs respectius, al desplegament del seu planejament derivat i en qualsevol cas, a 

decrets municipals que puguin incoporar-les.  

Alguns dels punts que inclou aquestes recomanacions a la normativa són:  l'adaptació a la Llei 

d'Urbanisme i el seu Reglament vigents, la definició de les qüestions relacionades amb la dimensió dels 

camins i el tancament de finques en sòl no urbanitzable.   
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3.2. QÜESTIONS ESPECÍFIQUES 

 

Els aspectes que es descriuen a continuació són el resultat de les diverses sessions de participació 

realitzades amb els tècnics municipals de cadascun dels municipis.  La relació d'aspectes que es 

descriuen per cadascun d'ells tenen lògicament una incidència diferent a nivell supramunicipal, 

enfocament que procura centrar el present document. 

 

Borrassà 

 

Usos residencials en col·lisió amb el planejament.  Es localitza una àrea destinada a horts que 

ha anat transformant -en col·lisió amb el planejament vigent i la llei d'urbanisme- els coberts 

autocontruits destinats a l'utillatge, en construccions amb ús residencial intermitent. Es coneix com els 

Horts de Mas Moliner.  

L'afectació que genera el feix d'infraestructures actual ja inhabilita completament qualsevol 

construcció, i encara més la de l'habitatge com actualment s'està produïnt. 

 

Usos industrials.   Es localitza la presència de  casos en el sòl no urbanitzable a l'entorn del nucli de 

Vilamorell.  Aquest descontrol segurament passa per controlar el tipus d'activitat en el sentit que no 

generi una mobilitat desproporcionada amb el sistema d'accessibilitat actual. 

Malgrat que en els darrers anys hi han hagut tentatives, per part de la iniciativa privada, de poder 

realitzar extraccions de graves en el sòl no urbanitzable (la darrera en un indret pròxim al nucli de 

Creixell),  l'administració actuant  ha denegat rotundament qualsevol llicència urbanística.  

   

Activitat ramadera.  L'activitat ramadera porcina és notable i, val a dir, que representa una 

problemàtica -com a tants d'altres indrets- tant per la seva expansió, com pel seu abandó i reconversió 

a un altre tipus d'ús que no sigui el residencial.    

Existeix una activitat d'emmagatzematge de menjar pel bestiar, al costat de Can Delfí de gran impacte 

visual. 
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Turisme rural.  Es localitza un espai destinat a l'acampada proper a l'autopista. Aquest càmping 

queda afectat per la normativa del Pla director del sistema urbà de l'àrea de Figueres.  Tot i  que 

aquesta activitat està en plena vigència i té intenció d'expandir-se, caldria relocalitzar-la. El destí 

d'aquesta activitat hauria d'anar relacionada amb la recuperació del sistema de camins i amb el 

corredor natural que representa la riera de l'Àlguema. L'accessibilitat rodada que forçosament cal 

facilitar per aquests usos és l'aspecte principal a resoldre. 

 

La riera de l'Àlguema.  L'espai protegit al voltant de la riera també inclou una petita part de boscos 

que caldria redefinir en funció del seu valor actual. D'acord amb els aspectes generals, caldria 

incentivar la recuperació de totes les àrees protegides pel planejament, ja sigui replantant o bé 

controlant la seva progressiva desaparició.  

 

El planejament vigent.  La normativa actual és força competent amb la realitat quotidiana. 

Únicament hi ha mancances en qüestions d'ordenança molt concretes, com ara la definició concreta del 

domini dels camins i la distància de les tanques de la propietat dels camps respecte als camins, o també 

la regulació de les activitats extractives.   

 

 

Ordis 

 

Usos industrials  

La Colònia Güell representa l’únic àmbit industrial fora del nucli urbà d’Ordis. Aquesta fàbrica no ha 

esgotat encara tot el sòl que té qualificat i no té intencions a dia d’avui, d’esgotar-lo, per tant no és veu 

necessari plantejar el seu creixement des de la dinàmica de la indústria existent.  

L’empresa de fusteria situada a l’interior del nucli urbà representa un conflicte a l’hora de 

desenvolupar la seva activitat, generant un fluxe de trànsit entre les dues naus situades al nucli urbà. 

La possibilitat de traslladar aquesta activitat fora del nucli representaria una millora tant per la 

dinàmica cívica com per la industrial. La solució més lògica i viable seria la de traslladar-la a la zona 

industrial existent de la Colònia Güell, possibilitant un creixement acotat a través d’una modificació 

puntual del planejament. 
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L’empresa de despecejament de carn situada al nord del nucli també representa una oportunitat a 

l’hora de pensar en la transformació d’aquest ús més incompatible amb la dinàmica urbana, per pensar 

en un ús comercial que servís a la zona, o fins i tot altres tipus d’activitats productives que tinguin a 

veure amb l’activitat agrícola que es desenvolupi en el sòl no urbanitzable.   

 

Previsions de creixement residencial.  La previsió del planejament actual és suficient per la 

demanda que té la població, ja que preveu doblar la població en continuïtat amb el nucli existent. La 

voluntat social col·lectiva i la del consistori no promocionen en cap cas, increments superiors a la 

dinàmica actual.  

 

Turisme rural.  Actualment compta amb dos casos d’edificacions adaptades per aquest ús, una a dins 

del nucli urbà i una altra en el sòl no urbanitzable, a Sant Nicolau. 

 

Usos agrícoles.  La màxima potencialitat d’aquest municipi rau segurament en la capacitat 

d’explotar la plantació d’ordi de qualitat, i vincular-lo a un cicle productiu de cervesa.  Aquesta 

tentativa col·laboraria sens dubte a significar aquesta singularitat del municipi. 

 

Gravera i abocador de runes.  En l’actualitat aquest antic ús de gravera situat al camí vell d'Ordis 

ja no té sentit tenir-lo en consideració com a activitat ja que es va clausurar totalment, una part va 

revertir en propietat municipal i la restant va revertir als propietaris, procedint a la seva recuperació 

ambiental. El Pla Director de l’Àrea Urbana de Figueres considera en aquest indret una activitat 

d’abocament de runes que avui en dia no té sentit potenciar, i que sembla que ja recull el document 

pendent d'aprovar inicialment. 

 

El voltant de la riera d’Alguema. La gestió dels boscos que acompassen la riera és una qüestió 

fonamental que preocupa el consistori actual. En aquest sentit, està prevista una prova pilot que pugui 

realitzar aquesta gestió del sotabosc amb el pasturatge. 

 

La riera d’en Xòrrec.  La riera que delimita al nord del nucli urbà, tot i ser un element paisatgístic 

de gran valor, va patir darrerament la canalització del seu tram més urbà.  No obstant, la seva 

incorporació com a espai lliure públic d’Ordis és molt necessària, juntament amb la inclusió en el 

Catàleg de Béns a Protegir, del Molí d’en Xòrrec, que hauria de propiciar la seva restauració com a 
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element de referència.  Actualment ni l'entorn ni el propi molí col·laboren a que aquest espai tingui una 

destinació cívica òptima pel poble. 

 

Serveis Aeronàutics.  La presència d’un aeròdrom al nord del municipi genera un punt crític i 

agressiu, sobretot a nivell acústic, que fa plantejar-ne la seva clausura.  No obstant, el fet que sigui una 

destinació de rang estatal fa que sigui molt difícil la seva relocalització. La resolució d’aquesta 

problemàtica passa, en aquest cas, per limitar i reduïr al màxim la seva franja d’activitat i, per tant, 

d’impacte a la zona. Una solució que està estudiant-se i que s’encaminaria cap aquesta direcció, és la de 

vincular aquesta instal·lació a un cos específic, que es cenyís a una franja acotada d’activitat 

intersetmanal.     

 

Depuradora.  Està prevista en una àrea propera al nucli urbà, darrera el cementiri. 

 

 

Pontós 

 

Usos industrials.  Existeix un emplaçament industrial al costat del Fluvià. Aquesta activitat es veu 

afectada per la futura traça del TAV, fet que motivarà la seva relocalització dins del terme municipal. És 

un aspecte que ja s'està treballant actualment amb la Comissió Territorial de Girona.  

 

Previsió de creixement residencial.  En les converses mantingudes amb el redactor del POUM de 

Pontós, i tenint present que estan redactant actualment el document de criteris, objectius i solucions 

generals de planejament, l'extensió urbana del nucli es preveu en continuïtat amb els límits del sòl urbà 

existent, amb un increment orientatiu de la població d'aproximadament 150 habitants.  En el plànol de 

planejament es recull l'extensió prevista. 

 

Activitat agrícola.  L'activitat agrícola que es desenvolupa al terme és essencialment la plantació de 

cereals destinats a l'alimentació del bestiar. 

 

Activitat ramadera.  L'activitat ramadera combina porcí, oví i aviram.    
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Activitat silvícola. Es localitza al terme una àrea destinada a la plantació d'arbres, propietat d'una 

empresa "Bosques Naturales" que compta amb certificació FSC. 

 

Turisme rural.  Tot i que existeixen intents d'adequació de cases rurals per aquest ús, com ara els de 

Mas Castellar, Cal Cisteller o Mas Terrats, l’única que funciona com a tal i d'una manera permanent és 

la de Can Roca.   

El cas de Mas Castellar, molt proper al jaciment arqueològic d'un assentament íber, combina l'activitat 

agrícola-ramadera amb un ús de restaurant. 

Ca n'Olivé aglutina també un programa funcional vinculat al lleure. 

 

Patrimoni rural construït.  El terme té una quarantena de cases rurals disseminades pel territori 

incloses moltes d'elles en un catàleg de protecció. 

 

Patrimoni arqueològic. La presència del jaciment de Mas Castellar no és l'únic exemple del valor 

arqueològic del terme.  A través de coneixedors locals sensibles a la recerca arqueològica es pot 

constatar la presència de restes romanes disseminades pel terme, destinades a l'emmagatzematge el 

gra.   

La "Torre de l'Àngel" ja representa actualment un element de valor que cal tenir en consideració. 

 

Previsions de subvenció dels PUOSC.  Actualment tenen previstes les accions d'adeqüació del 

camí de Romanyà, el veïnat del Castell i el soterrament de la xarxa de Baixa Tensió. 
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4. OPORTUNITATS 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. La riera de l'Àlguema com a eix vertebrador del territori 

4.2. La recuperació de la trama de camins rurals 

4.3. La revalorització del patrimoni cultural col·lectiu 

4.4. Els límits construïts i la trancisió amb el paisatge 
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4.1. LA RIERA DE L'ÀLGUEMA COM A EIX VERTEBRADOR 

Les condicions morfològiques dels tres municipis, sobretot de Borrassà i Ordis respecte a Pontós, per 

qüestions orogràfiques, ens situa en un territori d'una diversitat rellevant, sobretot si tenim en compte 

que aquest document inclou tots tres al mateix estudi, tot i les qüestions diferencials.    Aquesta decisió 

és força entenedora si ens fixem en la força vertebradora que té la riera de l'Àlguema, traçant de ponent 

a llevant un eix paisatgístic amb una vegetació singular i amb unes condicions topogràfiques singulars.   

Si tenim present l'esquema que tracen les conques hidrogràfiques tenim que al sud del terme de Pontós 

hi passa el Fluvià, i al nord dels termes de Borrassà i Ordis hi passa el Manol, la conca intermitja de la 

riera de l'Àlguema representa aquest eix que connecta els tres paisatges de Borrassà, Ordis i Pontós, 

aquest darrer molt més estriat i amb una presència forestal notablement predominant.  A més de ser 

un eix físic, convé que tendeixi a ser un eix funcional, tant en el sentit longitudinal -a trams 

impracticable i a d'altres molt intermitent- com en el sentit transversal incentivant l'especificitat de 

cadascun dels passos.   La incorporació de fluència en aquest eix paisatgístic ha d'anar forçosament 

acompanyada de les precaucions de control que s'escaiguin.  Segurament l'ús ha de contribuir a uns 

itineraris paisatgístics longitudinals que siguin alhora el registre del seu correcte manteniment, de la 

mateixa manera que les trobades d'aquests itineraris amb els quatre punts de creuament haurien de 

saber donar reposta a l'especificitat de l'ús en cadascun d'ells condicionant-ne l'accessibilitat. Aquesta 

aposta clara de Borrassà, Ordis i Pontós, hauria d'incentivar la successiva incorporació a l'eix 

paisatgístic, dels altres municipis veïns, i integrar-los en aquesta àrea supramunicipal de la conca de 

l'Àlguema. La identificació de la morfologia del territori amb uns límits de gestió o de govern formats 

per un conjunt de municipis, segurament constitueix un dels instruments més eficaços a l'hora de 

gestionar aquest patrimoni natural.  

 

Proposta pel PALS: 

1.  Definició topogràfica i paisatgística de eix vertebrador de la riera de l'Àlguema, facilitant el seu ús 

cívic a través d'itineraris longitudinals, emfasitzant la seva vegetació singular a través d'un 

manteniment més actiu del sotabosc.  

2. Concreció dels passos transversals i de la seva especificitat, especialment d'aquells que han 

desaparegut com el de Can Cap d'Aigua, però que tenen una vocació molt clara de connexió entre 

nuclis. Aquests encreuaments haurien de donar resposta a l'intercanvi entre l'accessibilitat rodada i la 

peatonal al llarg de l'eix de l'Àlguema, de la mateixa manera que es poden recolzar en usos 

complementaris preexistents en aquests punts d'encreuament com l'ermita de Sant Nicolau, el Mas 

Castellar o el propi nucli de Creixell.  

 Estudi del planejament del sòl no urbanitzable 

 

84 



 

4.2. LA RECUPERACIÓ DE LA XARXA DE CAMINS RURALS 

El manteniment de la matriu de camins 

El sistema dels camins que han articulat el territori dels tres municipis ha patit la superposició 

d’infraestructures d’un rang superior que malgrat que els complementi en molts dels casos, també ha 

resolt deficitàriament moltes vegades i en alguns casos ha trencat la continuïtat en els punts de 

contacte.   

La jerarquia dels camins es pot desglossar en: 

1. Els camins rurals principals són vies de 4 m. d’amplada mínima, que faciliten l’accés públic al 

medi rural i natural, generalment amb forma de circumval·lació des de carreteres. L’amplada 

màxima serà de sis metres (6 m). 

2. Els camins rurals secundaris són vies de 3 m. d’amplada mínima, que faciliten l’accés públic en 

llocs secundaris del medi rural i natural, generalment en forma d’unió de dos camins principals o de 

cul-de-sac. L’amplada màxima serà de sis metres (6 m). 

3. Els camins rurals d’accés a finques són vies de 4 m. d’amplada màxima, que només faciliten 

l’accés particular a una única finca, generalment en forma de cul-de-sac. 

4. Els senders són vials únicament aptes per al pas de vianants. 

 

Als camins rurals d’accés a finques els propietaris particulars poden senyalitzar la prohibició de l’accés 

públic, sempre que no existeixi un dret de pas adquirit que obligui a facilitar aquest accés. 

L’Ajuntament podrà requerir en tot moment a un propietari de facilitar l’accés públic, sempre que 

demostri l’existència d’aquest dret de pas. 

La intervenció en els camins contemplarà únicament l’adequació de la plataforma amb grava o 

totxana neta triturada, i la formació de cunetes i trencaigües i, en el cas de camins principals, l’asfaltat 

amb colors que s’integrin a l’entorn. La realització de nous camins, la modificació del traçat o ampliació 

dels existents per part de particulars requerirà la llicència municipal. 

Els punts de contacte 

Aquests punts de contacte que es detecten en el plànol final de diagnosi haurien d’haver estat punts a 

tenir en compte, sobretot per la seva funció intrínseca com a intercambiadors entre dos tipus de 

mobilitat molt diferent.   

Una de les oportunitats en aquest sentit, passa per dotar aquests punts d’intersecció. El cas del giratori 

del veïnat de Pols és un punt molt clar on cal tenir present la continuïtat dels camins històrics així com 
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també la dels camins nous, en paral·lel amb la carretera.  En aquests casos, la resolució en secció és una 

qüestió a resoldre. 

La senyalització és recomanable que es situi en punts estratègics on els vehicles pugui aturar-se 

convenientment, amb rètols indicadors dels accessos als camins rurals principals i secundaris que 

parteixen des d’aquestes carreteres, indicant el nom del camí i/o els principals topònims dels llocs als 

quals dóna accés.   El tancament de finques vénen perfectament concretats als aspectes generals del 

capítol de la normativa urbanística. 

Els passos per la riera de l’Àlguema 

Aquesta possibilitat de connexió entre el territori més sinuós que configura els termes de Borrassà i 

Ordis, amb el territori més estriat del terme de Pontós, passa per creuar la riera.  Aquest creuament, 

preexistent encara en tres dels quatre punts, té tendència a desaparèixer si no existeix l’interès de 

passar-hi. El manteniment que en fan els pagesos tant ens porta a que encara existeixi –com el cas del 

pas de Mas Castellar- com també ens porta a que desaparegui com el cas de Can Cap d’Aigua, que es 

confón amb els camps.  Aquest darrer, no obstant, és un dels connectors més ben traçats i preparats.   

La defensa dels passos a través de l’Àlguema no passa per haver de construïr i adaptar més passos, els 

que hi ha són suficients.  Topogràficament són passos que no necessiten obres infraestructurals 

importants. Aquesta defensa passa per realitzar una acció des dels municipis perquè puguin utilitzar-se 

públicament aquests passos, de la mateixa manera que haurien d’integrar-se al discurs longitudinal a 

través de l’espai públic vertebrador de la riera.  

 

Proposta pel PALS: 

1.  El manteniment de la matriu dels camins rurals establint uns criteris d'intervenció en funció de la 

seva jerarquia.   

2. Les infraestructures posteriors sobreposades al territori han generat punts de contacte amb la 

matriu dels camins mal resolts.  Indrets on generalment s'interromp la seva continuïtat o es menysprea 

la seva condició constitutiva de la identitat d'aquest territori. Per tant, en molts d'aquests 

encreuaments existeix una oportunitat d'intervenció que cal incentivar, segons la jerarquia del camí. 

3. L'especificitat del tipus de camins que arriben als passos transversals de la riera, especialment 

d'aquells que tenen una vocació molt clara de connexió entre nuclis, han de resoldre un intercanvi 

entre l'accessibilitat rodada i la peatonal al llarg de l'eix de l'Àlguema. Aquest intercanvi pot recolzar-se 

en usos complementaris preexistents en aquests punts d'encreuament com l'ermita de Sant Nicolau, el 

Mas Castellar o el propi nucli de Creixell.  
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4.3. LA REVALORITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL  

 

El patrimoni natural 

Arbres monumentals 

L'Administració pública competent, en aquest cas els ajuntaments dels tres municipis poden declarar 

arbres d'interès comarcal o d'interès local els exemplars que, per la seva particularitat científica o la 

seva història, per les mides excepcionals dins la seva espècie o per la seva edat, són mereixedors de 

mesures de protecció, sense perjudici d’altres que es puguin considerar per acord municipal posterior.  

El DECRET 47/1988, d'11 de febrer, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 961- 

04.03.1988 (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca), fa referència a la declaració d'arbres 

d'interès comarcal i local.  Des d'aquest decret es determina que els arbres declarats d'interès comarcal 

o d'interès local es consideraran protegits.  Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o 

arrencar-los totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.  Per a la realització dels 

tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment del bon estat de l'arbre caldrà 

l'autorització prèvia de l'administració que n'ha fet la declaració. 

Patrimoni hídric 

Les fonts constitueixen un patrimoni de la memòria col·lectiva de la massa social del territori i per 

tant, més enllà del valor referencial i de reforç en l’itinerari on es situen, representen elements que cal 

preservar i potenciar perquè no desapareguin, com ja ha començat a succeïr.  Des d’aquest document 

es vol incidir especialment en la realització d’un inventari particular d’aquests elements a través dels 

agents locals del territori que s'incorporarà en el planejament general de cadascun dels tres municipis. 

Els molins que es troben associats als cursos hídrics, tot i que no són elements exemplars en el sentit 

productiu, sí que representen uns elements construïts que posen en relació l’ús del sòl rural amb els 

cursos hídrics, com ara són el molí de la riera d’en Xòrrec a Ordis, o el molí de can Cap d’Aigua a 

Pontós.   

 

Protecció del patrimoni històric i cultural 

La protecció del patrimoni històric i cultural, inclòs el patrimoni arqueològic, es regeix per la 

normativa i els bens protegits pel Catàleg dels Béns a Protegir que ha d'incorporar el POUM com a 
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documentació imperativa, d'acord amb la LLei d'Urbanisme. Aquest document constitutiu del Pla 

incorpora la seva localització sobre el territori.  

La normativa del Catàleg defineix les formes d’actuació en els béns protegits, les condicions que hauran 

de tenir les possibles actuacions, la regulació dels usos i el control en les activitats a realitzar en els 

entorns definits en els bens protegits següents, sense perjudici d’altres que es puguin considerar per 

acord municipal posterior.  Queda prohibit el desmantellament o demolició d’aquest béns catalogats 

d’interès històrico-arqueològic, pels quals es potenciaran les actuacions que suposen la seva millora, 

restauració i conservació.  

És molt recomanable, i especialment pel cas de Pontós, redactar un complet inventari del patrimoni 

arqueològic, tenint present l’aparició de restes d’assentaments íbers de Mas Castellar i altres 

elements que els agents locals coneixen bé. La Direcció General del Patrimoni Cultural del 

Departament de Cutura de la Generalitat de Catalunya recull un llistat dels següents jaciments 

arqueològics dels muncipi, que foçosament han de ser el punt de partida per la redacció de l’inventari i 

si s’escau, per la redacció d’un Pla Director que vetlli per la seva conservació, estudi i si s'escau, pel seu 

manteniment. 

La difusió del patrimoni arqueològic com el de Pontós, amb la presència d'un gran nombre de sitges 

que daten de l'època romana -segons estudis arqueològics realitzats- pot suposar una directriu 

propositiva alternativa a la recuperació del territori.  Descobrir aquest patrimoni, com ho ha estat en 

altres territoris amb patrimonis més recents, pot incentivar un turisme de qualitat.  

 

Proposta pel PALS: 

1.  Incorporar en la discussió territorial el patrimoni natural que conformen els arbres monumentals i 

els recursos hídrics -les fonts i els molins-, com a valor identitari del territori i intrínsec de la memòria 

col·lectiva.  El reconeixement i la protecció d'aquests valors contibueixen a recolzar el paper cívic que 

pot assumir el sòl no urbanitzable, alhora que garanteix el seu manteniment.    

2. El patrimoni arquitectònic i arqueològic com a recurs cultural a potenciar. La seva integració com a 

element identitari del territori juga un paper fonamental en la funcionalitat cívica del sòl no 

urbanitzable, alhora que n'incentiva el seu manteniment i preservació.   

3. La redacció d'un Pla Director del jaciment arqueològic de Mas Castellar per tal de dirigir eficaçment 

la seva investigació, en coherència amb  els esforços realitzats fins ara.  De la investigació d'aquest 

primer jaciment es poden derivar noves localitzacions arqueològiques en aquest mateix territori.   
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4.4. ELS LÍMITS CONSTRUÏTS I LA TRANSICIÓ AMB EL PAISATGE 

 

 

El contacte entre el perímetre construït d'aquests nuclis urbans i veïnats tenen l'interès especial de que 

s'hagin desenvolupat espontàniament i moltes vegades, associant porcions de sòl destinades a 

l'explotació agrícola.  En qualsevol cas el contacte entre camps i ciutat, ha estat, és i serà sempre una 

qüestió interessant en tot tipus d'assentaments, en aquest cas estem davant d'un límit interessant per 

la gran capacitat d'integrar-se en el paisatge a través d'estructures molt senzilles i fràgils.  La fesomia 

del tipus de poble no passa només per no voler créixer desmesuradament sinó també per com s'ha de 

créixer en aquestes situacions, per no alterar aquests límits que són tan característics.   

La notable superfície de contacte del perímetre dels tres pobles i els veïnats motivada per la seva 

estructura radial, és capaç de fer entrar el paisatge rural al nucli urbà i viceversa.  La definició dels sòls 

urbanitzables a Borrassà i sobretot a Ordis, es fa a través d'una geometria concèntrica que pot 

incentivar un creixement que interrompi aquesta lectura radial del paisatge. Créixer concèntricament i 

de manera contínua pot reduïr aquesta fràgil però sensible trancisió històrica, en una trancisió entre 

patis privats de noves construccions residencials.  

A la diagnosi es fa una descripció d'aquests límits entenent que la seva fragilitat és alhora un valor a 

mantenir i no pas una qüestió a resoldre, i per tant la seva definició passa per incorporar la geometria 

cadastral preexistent a la realitat del planejament derivat, entenent aquesta geometria històrica de 

divisió del sòl com a la intrínseca d'aquests límits urbans pendents de desenvolupament.  Posar èmfasi 

en aquest aspecte hauria de ser capaç de modificar l'àmbit dels sòls urbanitzables d'acord amb el 

cadastre i de tenir present l'ordenació en el moment que es desenvolupin.   

 

Proposta pel PALS: 

1.  Reconèixer el valor del límit de contacte entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable en l'ordenació dels 

nous sòls urbanitzables a desenvolupar. La geometria de l'estructura de la propietat hauria d'actuar 

com a definició d'aquest major perímetre de contacte, contribuint a mantenir les directrius urbanes 

tradicionals. Prendre consciència de com ha de ser la nova trancisió de les diferents qualitats de l'espai 

lliure  ha d'afavorir una millor integració de l'espai urbà construït amb l'espai rural.  

2. Els límits preexistents esdevenen un valor fràgil de paisatge que caldria tenir present en els futurs 

creixements, ja sigui des de la redefinició dels seus àmbits o des de les directrius de la seva ordenació, 

arbitrades pel criteri dels  serveis tècnics de cada municipi.  
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