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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

Actualment el municipi de Sant Andreu Salou, juntament amb Riudellots de la Selva i 
Campllong, està elaborant l’Agenda 21 local que promou la Diputació de Girona.  

Els principals treballs realitzats, per cadascun dels tres municipis, són: una Memòria 
Descriptiva que recull aspectes de sostenibilitat, una Diagnosi estratègica que servirà per a la 
redacció d’un PALS, un Pla de Participació i de Comunicació com a mecanisme de participació 
ciutadana, un Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat i finalment, s’ha d’elaborar un Pla 
Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU).  

L’objecte del PERUSNU és el donar les determinacions, criteris, previsions i normativa per al 
reconeixement del sòl no urbanitzable com a territori que contribueix a assolir els objectius 
generals d’ordenació d'un municipi. 

1.2. Objecte de l’estudi 

Tot i el comentat anteriorment, Sant Andreu Salou ha iniciat els treballs de redacció d’un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el qual inclou un anàlisi del sòl no urbanitzable del 
municipi, per tant, la redacció d’un Pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable 
(PERUSNU) al municipi de Sant Andreu Salou, manca de sentit en aquest cas, ja que el nou 
planejament municipal que s’està elaborant ja té com a objectiu aconseguir una bona i idònia 
protecció dels principals valors naturals del municipi.  

Per aquests motius, i arran de la col·laboració amb l’equip d’arquitectes redactors del nou 
POUM de Sant Andreu Salou, s’elabora el present document de treball, per tal de facilitar els 
treballs en el sòl no urbanitzable i concretar alguns aspectes de regulació i ordenació del 
mateix.  

Així, es proposen alguns canvis en la ordenació i la regulació prevista inicialment, a partir de 
l’anàlisi ambiental del SNU del municipi dut a terme a partir dels criteris establerts per la 
Diputació de Girona, per tal d’aconseguir un major grau de protecció d’aquells indrets de major 
vàlua ambiental, ecològica i paisatgística, així com establir una regulació més detallada 
d’aspectes importants en la regulació del SNU. 

De manera, que l’anàlisi i propostes d’ordenació que es farien en la redacció d’un PERUSNU es 
transposen al present document de treball, el qual es presentarà a Ajuntament i equip redactor 
del POUM, perquè incorporin els criteris i aspectes analitzats en el sòl no urbanitzable, que 
creguin convenients, en el nou planejament municipal que s’està redactant. 
 

2. ASPECTES TERRITORIALS I USOS DEL SÒL 

El municipi de Sant Andreu Salou es troba situat al sud-oest de la comarca del Gironès. 
Limitada a est i oest per cursos fluvials: Riera de Gotarra i de Verneda per l’est, i riera de 
Benaula per l’oest; aquests cursos d’aigua s’uneixen al nord, ja dins el terme de Campllong. 

Per les seves característiques territorials i morfològiques, el municipi de Sant Andreu Salou és 
un municipi eminentment agro-forestal, compost d’un paisatge mosaic on dominen els conreus 
i s’hi intercalen masses forestals i punts habitats. També és important el sector ramader amb 
la presència de petites i mitjanes granges d’aviram i bestiar boví. 

La població viu en poblacions i punts disseminats pel municipi: Veïnat de Dalt (ubicat al centre 
del terme municipal), Veïnat de Baix (al nord), Veïnat de les Bosques (al sud) i Sant Andreu 
Salou (al centre nord), aquest darrer és el nucli administratiu i cultural on hi ha l’església i 
l’Ajuntament. Una única via principal (carretera local) uneix els 4 veïnats creuant el municipi 
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de nord a sud, la resta d’indrets estan comunicats amb aquesta via a través d’una complicada i 
extensa xarxa de camins rurals. 

A continuació es mostra una taula amb els usos del municipi, on s’hi mostren les hectàrees que 
ocupa cada ús, el nombre de taques en què està distribuït (indica la fragmentació de l’ús) i el 
percentatge que representa sobre el total municipal. Les dades es donen en els tres nivells del 
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya per a la seva millor comprensió. 
 

Taula 3.1-1: Usos del sòl de Sant Andreu Salou. Any 2003. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Nombre 

de taques 
Àrea  
(ha) 

% 

Boscos densos (no de ribera) 35 106,56 17,85 
Boscos densos 

Boscos tallat arreu 1 0,39 0,07 
Boscos de ribera Boscos de ribera 7 18,78 3,15 
Matollars Matollars 20 9,9 1,66 
Prats i herbassars Prats i herbassars 10 3,21 0,54 

Plantacions de plàtans 4 1,75 0,29 

Terrenys 
forestals 

Plantacions 
Plantacions de pollancres 12 15,67 2,62 
Conreus herbacis (no 
arrossars) 

41 414,99 69,51 

Conreus llenyosos (no vinyes) 5 5,01 0,84 
Vinyes 1 0,17 0,03 

Conreus Conreus 

Basses agrícoles 4 0,77 0,13 
Urbà residencial lax 35 14,73 2,47 
Cementiris 1 0,09 0,02 Improductiu 

artificial Zones urbanitzades 
Granges 3 4,98 0,83 

TOTAL  597 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2a ed. CREAF, 2003. 

 

Com es pot observar a les dades de la taula anterior, domina en l’ús del sòl municipal el 
conreu (70,4%), conreus herbacis i llenyosos, seguit dels boscos (17,85%). Són els dos usos 
dominants al municipi, i tant per nombre de taques dels conreus com de masses forestals 
podem deduir que tant uns com altres estan força fragmentats, fet que dóna lloc a un paisatge 
mosaic on s’alternen camps agrícoles amb àrees forestals i zones habitades. La superfície 
ocupada per espai urbanitzat a Sant Andreu Salou, representa un el 3,32% de la superfície 
municipal, essent principalment urbà residencial laxe (2,47% de la superfície municipal). 
Destaca l’absència d’usos de vies de comunicació, aquest fet és degut a la poca entitat que 
tenen les carreteres al terme municipal. La majoria de les vies de comunicació són camins 
rurals, estrets i de poca entitat, que permeten arribar a tots els espais habitats i conreats del 
municipi. 

Fotografia 3.1-1: Paisatge agroforestal dominant a bona part del terme de Sant Andreu Salou 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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A la figura següent es pot observar la distribució dels usos del sòl al municipi: 

 

Com s’ha comentat anteriorment, i es pot veure a la imatge anterior, a quasi tot el terme 
domina un paisatge mosaic agroforestal, clarament visible a la meitat sud del terme municipal.  

Es pot observar una clara superfície forestal de ribera i explotacions forestals als límits 
orientals i occidentals del terme municipal, que corresponen als marges de la riera de Gotarra i 
riera de Benaula. I en indrets antigament conreats, apareixen prats i herbassars i matollars. 

Destaquen taques urbanes disperses per tot el municipi, els nuclis més compacten semblen 
Sant Andreu Salou i el Veïnat de Dalt.  El veïnat de Sant Andreu Salou es situa al centre del 
terme municipal, al encreuament entre el vial que va de nord a sud i el que va d’est a oest; és 
la zona urbana amb un menor nombre d’habitants però on es localitza l’església i l’ajuntament. 
El Veïnat de Dalt es situa a continuació al sud del de Sant Andreu, al peu de la carretera GIV-

Figura 1. Usos del sòl a Sant Andreu Salou (2003) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed., CREAF (2003). 
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6742, i està format per cases unifamiliars. Hi ha dos tipus d’edificacions: les antigues, que 
estan formades per una casa tipus masia i a les proximitats hi ha coberts o edificacions 
agrícoles; i les construccions més noves, que en general són habitatges unifamiliars sovint 
envoltats de jardí i tanca, algunes segueixen l’estructura i tipologia de les típiques 
construccions rurals i altres presenten una estructura, colors, textura, etc. que dissideix de la 
tipologia premdominant. 

Fotografia 3.1-1: Veïnat de Dalt    Fotografia 3.1-2: Nucli de Sant Andreu 

            
     Font: Elaboració pròpia 

També existeixen algunes granges a diferents punts del territori, una d’important al veïnat de 
Dalt i una altra a les Bosques. Així mateix, alguns dels antics habitatges existents al territori 
disposen de construccions agrícoles o annexes a l’edificació principal on s’hi han pogut 
observar alguns caps de bestiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Font: Elaboració pròpia 

Fotografia 3.1-4: Granja al municipi Fotografia 3.1-4: Caseta agrícola existent en un  
camp de Sant Andreu 

Fotografia 3.1-4: 
Cobert o 

construcció 
annexa a 
edificació 

principal, present 
al municipi 
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3. MARC URBANÍSTIC I LEGAL 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc per la Llei estatal 6/1998 de 13 d'abril, sobre 
Règim del sòl i Valoracions, i per la Llei Catalana d’Urbanisme Decret legislatiu 1/2005 text 
refós i Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006). 

El Planejament Territorial de Catalunya es desenvolupa a través del Pla Territorial General de 
Catalunya (PTGC), Plans sectorials (com ara el PEIN), i dels Plans Territorials Parcials. Tots 
tenen caràcter directriu i tenen l’objectiu d’establir les directrius i pautes bàsiques per a 
l'ordenació integral o sectorial de l’àmbit territorial català i esdevenir l'obligat marc de 
coherència per als plans de rang inferior. 

Els plans directrius relacionats amb el territori desenvolupats i vigents, que tenen incidència en 
el municipi de Sant Andreu Salou es detallen tot seguit. 

3.1. Pla Territorial General de Catalunya  

Des de l’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya per la Llei 1/1995, de 26 de 
març, és l’instrument director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model 
organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del 
PTGC és potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a 
Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Alhora, 
aquest document també és el marc de referència de discussió i debat de caire horitzontal i 
vertical entre les administracions per a resoldre els desequilibris territorials. En els darrers cinc 
anys, s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials que el desenvolupen d’acord amb les 
directrius de la mateixa Llei. 

El Pla defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema urbà central, 
que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un cert grau de 
dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i composta a 
partir de sistemes urbans de diferents comarques. Sant Andreu Salou  està inclòs dins l’àmbit 
funcional de les comarques gironines. A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial i 
urbanístic de la zona s’haurà de regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines, en aquest moment en procés d’elaboració. 

En tant no s’aprovi el PTPCG, cal tenir en consideració, per a la redacció del planejament 
territorial de rang inferior i planejament urbanístic, les disposicions que fixa el PTGC per la 
zona.  

El municipi de Sant Andreu Salou, es pot considerar que forma part del sistema de reequilibri 
territorial nivell 1 basat en els sistemes urbans de Girona + Cassà de la Selva, o la seva àrea 
d’influència. Les propostes del PTGC per aquest tipus de sistemes es concreten en: 

• Afavorir el desenvolupament de sòl per a usos de tot tipus: residencial, industrial i terciari, 
classificant-lo o executant-lo segons les circumstàncies; en tot cas evitant que la manca de sòl 
disponible els representi un estrangulament o coll d’ampolla per al seu desenvolupament. 

• Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de l’àmbit metropolità, 
de manera que es permeti reequilibrar el país. 

• Potenciar el seu desenvolupament preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix, buscant una 
prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats. 

 

3.2. Plans directrius de regulació del sòl no urbanitzable 

Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat. Agenda 21 del Gironès 

El Consell Comarcal del Gironès, mitjançant l’adhesió a la carta d’Aalborg, va adoptar el 
compromís d’implantar una Agenda 21 a tota la comarca. Posteriorment, es va adherir al 
programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 de la comarca del 
Gironès.  
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El Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat de la Selva s’estructura en un conjunt de treballs 
troncals de la comarca (diagnosi estratègica, pla d’acció comarcal per a la sostenibilitat i 
processos de participació, comunicació i seguiment). Els principals objectius de l’Agenda 21 
comarcal del Gironès, són: 

• Donar al Consell Comarcal del Gironès els elements de coneixement necessaris per portar a terme 
polítiques de desenvolupament comarcal sostenible de manera planificada. 

• Establir una diagnosi estratègica a partir de la realitat descriptiva de la comarca, tenint en compte 
l’ordenació del territori com a eix vertebrador del desenvolupament sostenible. 

• Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el 
calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un 
desenvolupament sostenible de la comarca. 

• Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva la 
sostenibilitat supramunicipal dels municipis del Gironès.  

• Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals. 

• Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el 
procés d’elaboració de l’estratègia comarcal. 

• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 
ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 

• Proposar una Agenda 21 comarcal bidireccional, o sigui que pugui servir de punt de partida per 
aquells municipis que encara han de desenvolupar un programa 21 local, i de marc englobador dels 
aspectes supramunicipals d’aquells municipis que ja han aprovat o estant redactant l’Agenda 21 
local. 

• Assegurar, en els municipis de la comarca del Gironès, un alt grau de qualitat de vida per tots els 
seus habitants. D’aquesta manera es valorarà la previsió de creixement de la comarca per tal que 
es tracti d’un creixement sostingut, prenent com a base les actuacions i els serveis comarcals 
actuals, de manera que la proposta resultant sigui la continuïtat de l’actual gestió comarcal 
adaptada mediambientalment. 

Les línies estratègiques del pla d’acció de sostenibilitat comarcal, que afecten el sòl no 
urbanitzable de Sant Andreu són: 

a. Planificació comarcal del Gironès 

b. Protecció i gestió del patrimoni natural 

 

Pla director comarcal de connectivitat funcional 

L’objectiu del Pla és, a partir de l’anàlisi de l’estat actual i de les tendències de creixement 
urbanístic i nous projectes previstos, determinar de forma exacta els espais a on caldrà 
intervenir per garantir la connectivitat funcional. Un cop definits els espais caldrà consensuar 
un pla per a l’efectiva protecció i millora d’aquests. Finalment s’establiran un seguit de 
mesures de planificació, de gestió territorial i de permeabilització d’infraestructures per al seu 
desplegament. 

L’estudi del pla director de connectivitat funcional del gironès, en la detecció d’espais d’interès 
connector, qualifica el sector de Sant Andreu Salou com una zona estratègica  per a la 
connectivitat ecològica de l’espai de la planta selvatana amb les Gavarres (Zona 5). En el pla 
d’aplicabilitat es descriu com a mesura correctora en aquesta zona estratègica, restaurar el 
bosc de ribera al llarg de la riera de Bugantó i mantenir les AEF existents actualment, 
consistents en zones agrícoles herbàcies i llenyoses i zones de mosaic agroforestal. 
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Figura 2. Zones estratègiques per la connectivitat a la comarca del Gironès i detall de la zona 
de Sant Andreu Salou (zona estratègica 5) 

 
Font: Pla director de la connectivitat funcional al Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 

3.4. Planejament urbanístic municipal 

Sant Andreu Salou és dels pocs municipi de les comarques gironines que no té aprovada cap 
figura de planejament urbanístic, de tal manera que el creixement i l’edificació vénen 
directament regulats per la Llei del sòl. Al no disposar de cap figura de planejament urbanístic 
a Sant Andreu Salou, l’Àrea d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques s’encarrega directament de la planificació. 

L’1 de juliol de 2007 va entrar en vigor la Llei 8/2007, del sòl, amb l’objectiu de contrarestar 
parcialment els diversos problemes socials i mediambientals que va provocar l’antiga Llei del 
sòl 6/1998. 

La Llei del sòl no és una llei urbanística, si no una llei que fa referència al règim del sòl i la 
igualtat en l’exercici dels drets constitucionals a aquest associats al què efecte els interessos 
de la gestió que està constitucionalment encomanda a l’Estat.  

A l’article 10 de la Llei es determinen els criteris bàsic d’utilització del sòl; aspectes que s’han 
de tenir presents per les administracions amb competència en matèria d’ordenació del territori 
i urbanística. 

 

 



Anàlisi del Sòl de No Urbanitzable de Sant Andreu Salou 

DOCUMENT DE TREBALL 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  9 

Bases del régimen del suelo 

Artículo 10. Criterios básicos de utilización del suelo. 

Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el Título I, las Administraciones Públicas, y 
en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: 

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación 
de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que 
lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural. 

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso 
de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su 
precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión 
administrativa. 

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, 
por los instrumentos de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por 
ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en 
actuaciones de urbanización. 

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados 
Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el 
instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una 
distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social. 

c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal, de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de 
suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la 
contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente. 

 

La Llei a l’article 12 descriu les situacions bàsiques del sòl i determina que en aquest es pot 
trobar:  

1. Sòl rural 

Seria aquell sòl protegit per l’ordenació territorial i urbanística, exclosos de transformació pel 
seu valor de domini públic, ecològic, agrícola, patrimonial, forestal, paisatgístic, etc. així com 
aquells amb riscos naturals o tecnològics. 

També s’inclouen dins aquesta categoria, el sòl que els instruments de planejament preveuen 
o permeten la seva transformació a sòl urbanitzat, fins que finalitzi l’actuació d’urbanització. 

2. Sòl urbanitzat 

Es troba en la situació de sòl urbanitzat, l’integrat de forma legal i efectiva dins la xarxa de 
dotacions i serveis propis dels nuclis de població. Inclou les parcel·les que estigui o no estigui 
edificades, disposin de les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística o puguin 
arribar a comptar amb aquestes dotacions sense altres obres que les connexions de la 
parcel·la a les instal·lacions ja en funcionament.  

 

Els articles 13 i 14 regulen els usos en les diferents categories de sòl i les actuacions de 
transformació urbanística. 

Segons aquestes especificacions de la llei i les característiques del municipi de Sant Andreu 
Salou, podem determinar que en aquest moment hi ha aproximadament 19,80 ha. de sòl 
urbanitzat i 577,2 ha. sota el règim de sòl rural. Però dins aquest sòl rural, s’engloben i no es 
diferencien aquells sòls protegits pels seus valors ambientals i aquells sòls aptes per 
urbanitzar. Igualment, no existeix cartografia ben definida i amb límits exactes que determinin 
aquestes dos categories de sòl. 

Sant Andreu Salou ha aprovat inicialment el pla especial urbanístic pel qual es cataloguen les 
masies i cases rurals radicades en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Andreu Salou, en el 
qual consten un nombre de 58 masies i cases rurals. En data 21 de gener de 2007 es va 
publicar el DOGC per tal d’iniciar el tràmit d’exposició pública. Actualment s’estan resolen les 
al·legacions d’aquest. 
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POUM provisional de Sant Andreu Salou 

L’objectiu general del nou POUM de Sant Andreu Salou1 és el de garantir el desenvolupament 
sostenible del municipi, que es defineix com la utilització racional del territori i dels seus 
recursos naturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
D'acord amb els criteris anteriors, els objectius generals del nou planejament, a grans trets es 
poden resumir en: 

• Adaptar el planejament municipal al nou marc legislatiu en matèria d’urbanisme: El Decret 
legislatiu 1/2005,de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  

• Consolidar el nucli de Sant Andreu, com a lloc de relació i d’emplaçament de les principals 
dotacions del municipi 

• Regular el sòl no urbanitzable de Sant Andreu, per preservar els actuals valors ambientals i 
paisatgístics que presenta, i com a garantia de manteniment de l’àmbit productiu on es 
desenvolupen les principals activitats que donen vida al municipi. Amb la permanència 
d’aquestes activitats productives es garanteix la permanència dels valors ambientals i 
paisatgístics que presenta Sant Andreu Salou. 

• Promoure una racionalització de la xarxa viària millorant l’accessibilitat i la vertebració del 
territori. Regular els camins rurals, definint les seves característiques, les condicions mínimes de 
situació de les edificacions i, encara que d'una manera indicativa, un esquema final d'ordenació. 

• La redacció del Catàleg dels elements del patrimoni històric, arqueològic, arquitectònic i 
ambiental d’acord amb la Llei del Patrimoni Català. 

Es classifica com a sol urbà el que per la seva situació en àrees consolidades per la 
urbanització i l'edificació, mereix aquella qualificació. Es considera que compleix aquesta 
condició el nucli de Sant Andreu Salou. 

Sobre el nucli de Sant Andreu Salou, el POUM proposa que es regeixi pel principi de 
conservació, per tal de mantenir l’actual relació entre l’edificació i l’espai lliure, tant privat com 
públic. La nova edificació que es proposa permet aconseguir dotacions que millorin l’estructura 
del poble. 

En quant al sòl no urbanitzable del municipi de Sant Andreu Salou, atès la seva qualitat i 
grau de preservació, es proposa gestionar aquest sòl de manera activa, per tal de preservar-ne 
els valors ambientals, patrimonials, i paisatgístics que presenta dins del terme municipal. 
També seran objecte de protecció aquelles terres que presenten una notable aptitud per 
l’agricultura per tal d’afavorir el desenvolupament de l’activitat agrícola.  

En aquest sentit el POUM proposa per aquest tipus de sòl: 

- La conservació i preservació dels sòls agrícoles, com a àmbit productiu on es desenvolupen les 
activitats agrícoles i ramaderes, base de l’economia i com a exponent del paisatge característic 
del municipi.   

- La preservació de les actuals zones forestals, d’acord amb la Llei Forestal, que requereix d’una 
especial regulació dels aprofitaments forestals.  

- La protecció dels àmbits més propers a les rieres resulta fonamental per a la  preservació del 
seu traçat i la conservació de la vegetació de ribera, alhora que s’evita les possibles 
inundacions. 

- La regulació de la xarxa viària secundària formada pels camins rurals, a més d’assegurar la 
millora de les connexions dins del municipi, actuen com elements estructuradors dels diferents 
àmbits i activitats. 

- Regulació de les construccions existents en sòl no urbanitzable, tant les masies com les altres 
edificacions existents, les quals presenten un pes important en el conjunt del municipi per la 
quantitat de les que hi ha. 

 

                                          

1 Document provisional del POUM de Sant Andreu Salou, facilitat per arquitecta redactora – Juliol 2008. 
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Segons el nou POUM, els elements bàsics que configuren la fesomia del sòl no urbanitzable de 
Sant Andreu Salou, són els següents: 

 Morfologia del territori, topografia, xarxa fluvial. 

 Edificacions i elements construïts existents. 

 Xarxa viària rural. 

 Usos del sòl: àrees agrícoles i àrees de bosc 

 

L’extensió del sòl no urbanitzable és de 593,5 ha.(més del 80% de la superfície municipal) i les 
categories en sòl no urbanitzable que es defineixen són: 

• Sòl rural (clau 20):Inclou els terrenys destinats al conreu agrícola, així com aquelles 
instal·lacions i edificacions associades a aquest ús o als usos ramaders que el POUM, amb 
l’objectiu de garantir l’ús racional del territori, decideix mantenir-los lliures i no incorprar-
los als processos urbans. En aquest tipus de sòl es permeten els usos i activitats que la 
Llei d’urbanisme permet en el sòl no urbanitzable. 

• Sòl de valor agrícola (clau 21):Compren aquells sòls en que concorren valors que 
justifiquen un grau de protecció davant de les possibilitats de transformació que el 
poguessin afectar, en aquest sentit cal preservar-los pel seu valor com a àrees d’usos 
agraris i també per la seva funció específica en l’equilibri mediambiental. Dins d'aquesta 
categoria se situen els terrenys destinats prioritàriament a l'aprofitament agrícola, així 
com aquelles instal·lacions i edificacions associades a aquest ús o als usos ramaders. 
L’objectiu específic és el de conservar l’activitat agrícola i ramadera tradicional d’aquests 
sòls. L’ús prioritari en aquest tipus de sòl és l’agrícola, sense perjudici que es puguin 
admetre altres usos, permesos en el sòl no urbanitzable per la Llei d’urbanisme, sempre i 
quan no entrin en contradicció amb els valors que es volen protegir. 

• Sòl de valor forestal (clau 22): Es consideren com a terrenys forestals aquells a que fa 
referència l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març forestal de Catalunya. L’objectiu del 
POUM és protegir aquests espais del perill de degradació dels sòls i de la implantació 
d’edificacions. L’ús prioritari en aquest tipus de sòl és el forestal, sense perjudici que es 
puguin admetre altres usos, permesos en el sòl no urbanitzable per la Llei d’urbanisme, 
sempre i quan no entrin en contradicció amb els valors que es volen protegir. 

• Sòl d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24). Es tracte de les àrees de protecció de la 
xarxa fluvial: Són terrenys amb una funció ecològica i paisatgística, actuen de connexions 
fluvials facilitant la mobilitat dels éssers vius. Comprèn els terrenys de les vores dels rius i 
torrents i, en general, les zones que per llurs característiques naturals, geològiques o 
ambientals, han de ser objecte d'una especial protecció. Aquests terrenys no podran ser 
edificats ni dedicats a utilitzacions que suposin una transformació de llurs condicions 
actuals 

Pel que fa referència als sistemes en sòl no urbanitzable, es fixen franges de protecció de 
carreteres i camins. Així mateix, pel que fa al sistema hidrogràfic: rius, recs i rieres, 
s’assenyala la zona de policia, d’acord amb la reglamentació hidràulica vigent.  

Veure plànol 1. Proposta ordenació del POUM, a l’apartat 7 del present document. 
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4. ANÀLISI DEL SÒL NO URBANITZABLE 

Com es pot observar a l’apartat anterior, la regulació del sòl no urbanitzable prevista en el nou 
planejament de Sant Andreu Salou preveu la protecció bàsica dels espais naturals la 
conservació dels quals es considera necessària per tal d’assegurar els valors científics, 
ecològics, paisatgístics, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 

D’acord amb el programari de la Diputació de Girona la regulació dels usos en el sòl no 
urbanitzable d’un municipi, s’ha de basar en els següents criteris: 

• la garantia de conservació de la biodiversitat. 

• l’elaboració la matriu territorial d’espais lliures. 

• la garantia de connectivitat funcional, social i paisatgística entre els diversos espais naturals del 
municipi. 

• la protecció del sistema hidrològic del municipi, incloent-hi els espais fluvials i les zones humides. 

• la protecció dels camins. 

• la potenciació i recuperació dels masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric o paisatgístic. 

• el manteniment de les zones agrícoles, de pastures i forestals. 

• la regulació de les activitats potencialment contaminants dels recursos hídrics. 

 

En base a aquests objectius de protecció i regulació del sòl no urbanitzable, fixats per la 
Diputació de Girona, s’ha realitzat un anàlisi del valor ambiental del territori de Sant Andreu 
Salou realitzant un anàlisi ambiental cartogràfic, amb eines dels Sistemes d’Informació 
Geogràfica (SIG). Així mateix, s’ha completat aquesta informació amb el material analitzat al 
llarg del procés d’elaboració i redacció de l’Agenda 21 Local del municipi, i en especial de 
l’Estudi de Connectivitat ecològica, paisatgística i social, associat al mateix. 

Els criteris que han format part de l’anàlisi territorial són les capes de valoració del sòl, que 
són aquelles que permeten valorar el sòl no urbanitzable de Sant Andreu Salou, segons els 
seus valors agrícoles, naturals, ecològics i de connectivitat, o paisatgístics, i que a partir de 
l’anàlisi dels mateixos, s’obté un mapa de valors ambientals que ens permet analitzar si 
l’ordenació i regulació actual del municipi protegeix aquells espais de s’han detectat de major 
vàlua ambiental. 

Criteri Valors 

Cultius llenyosos (fruiters, principalment pomeres i pereres, de regadiu) 3 
Valor agrícola 

Conreus herbacis 2 
Subtotal 1 Màxim 3 

 

Àrees de valor ecològic:   
Molt alta 3 

Alta 2 
Moderada 1 

Valor natural / 
ecològic / 
connector 

Baixa - Molt baixa 0 
Subtotal 2 Màxim 3 

 

Àrea d’interès paisatgístic: 
AIP-1 

 
3 

AIP-4 1 
Visible des de:   

6-9 punts 3 
3-6 punts 2 
1-3 punts 1 

Valor paisatgístic 

Cap punt 0 
Subtotal 3 Màxim 6 

La determinació del valor agrícola s’ha fet segons la valoració dels cultius que s’hi duen a terme 
(segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 2a ed. del CREAF) i el seu rendiment econòmic, així 
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mateix, a partir del treball de camp, la fotointerpretació i la situació i sòls sobre els que es troben els 
cultius s’han determinat les àrees d’alt valor agrícola. En aquest sentit, s’ha dotat de major valor 
agrícola a les àrees de conreus llenyosos, pel fet de ser explotacions que requereixen un major període 
de temps per ser rendibles econòmicament, mentre que pels conreus herbacis tenen un cicle de 
explotació anual.  
Per a la identificació del valor natural, ecològic i de connectivitat, s’ha utilitzat el resultat de l’anàlisi 
dut a terme per a l’Estudi de Connectivitat dut a terme en el marc de l’Agenda 21 de Sant Andreu 
Salou, en el qual es determina el valor ecològic del sòl segons la seva naturalitat, raresa, fragmentació 
i qualitat agrícola, però en termes de qualitat de les àrees agrícoles per a la biodiversitat i fluxos 
naturals i no tant com a valor de les explotacions agrícoles. 
Per a l’anàlisi del valor paisatgístic, s’han considerat les àrees d’interès paisatgístic resultants de 
l’Estudi de connectivitat. Valorant com a major interès, l’AIP-1, de caràcter fluvial, per la seva major 
fragilitat paisatgística. A aquesta categoria se li ha afegit un anàlisi de visibilitat realitzat sobre un 
model digital d’elevacions (creat a partir la base cartogràfica 1:5.000 de l’ICC) i prenent com a 
referència 10 punts de visibilitat, que corresponen al nucli, elements patrimonials més destacats del 
municipi i a la principal via de comunicació. 

 

A l’hora d’elaborar el mapa de sensibilitat ambiental resultant, s’han agregat els valors 
resultants per a les capes de valor agrícola, natural, ecològic i de connectivitat i paisatgístic, 
els quals prèviament s’han homogeneïtzat per tal de representar-se a un mateix rang, de 0,00 
a 1,00. A l’apartat 7 es pot observar el plànol 2.1 on s’han adjuntat els mapes de valoració 
agrícola, ecològica i paisatgística, que s’han sumat per aconseguir el plànol de sensibilitat 
ambiental del sòl no urbanitzable del municipi (plànol 2.2.).   

5. CONCLUSIONS 

A partir de l’anàlisi ambiental del territori, i del buidatge i estudi de la proposta realitzada per 
part de l’equip redactor del nou POUM de Sant Andreu Salou, s’ha cregut convenient realitzar 
una sèrie de propostes, tant pel que fa a la zonificació i ordenació del SNU del municipi de Sant 
Andreu Salou, com pel que fa a la regulació present a la futura normativa del POUM. 

Aquestes propostes i canvis en ordenació i regulació del sòl no urbanitzable, tenen present els 
recents estudis supramunicipals i municipals (agenda 21 Gironès, estudi connectivitat Gironès, 
Agenda 21 Local i Estudi de Connectivitat de Riudellots, Campllong i Sant Andreu Salou), així 
com els objectius de protecció i regulació del sòl no urbanitzable marcats per la Diputació de 
Girona per tal d’aconseguir una bona protecció dels valors naturals del municipi. 

Tot seguit es proposen aquests possibles canvis, que es podran incorporar al nou planejament 
si l’equip redactor i l’ajuntament de Sant Andreu Salou ho creuen convenient i necessari.  
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6. PROPOSTES DE MILLORA 

6.1. Propostes en la ordenació del SNU 

Com ja s’ha comentat anteriorment, i com es pot observar comparant els plànols 1 i 2.2, la 
major part del indrets detectats de major vàlua ambiental (colors vermells i ataronjats al 
plànol 2.2) estan força ben protegits per la normativa vigent, situant-se dins la categoria que 
fixa la proposta de POUM com a sòl de valor agrícola, sòl de valor forestal o sòl d’interès 
ecològic i paisatgístic. Malgrat tot, s’observen algunes zones amb valor ambiental elevat que 
podrien gaudir d’una major protecció ja que disposen d’unes característiques ambientals 
singulars.  

D’altra banda, també cal tenir present les zones d’interès connector detectades a l’estudi de 
connectivitat elaborat juntament amb l’agenda 21 local2. S’observa com hi ha dues Zones 
Estratègiques d’Interès per la Connectivitat (ZEIC), es tracta de la ZEIC G espai fluvial al 
sector oriental del terme, al llarg de la riera de la Gotarra, i la ZEIC F espai agroforestal del 
centre del terme que cal que mantingui la connexió entre l’àrea d’interès ecològica formada 
per l’aiguabarreig de l’Onyar i la Gotarra (nord del municipi)3. Es pot observar com les zones 
de major protecció proposades pel POUM, garanteixen aquestes connexions ecològiques 
existents dins el municipi, però els manca una regulació específica i concreta que en mantingui 
i potenciï la seva funció connectora. 

De manera que, per tal d’afinar l’ordenació del sòl no urbanitzable amb la realitat del territori i 
aconseguir una major protecció d’aquells indrets de major vàlua, es proposen alguns canvis en 
la ordenació que presenta la proposta del POUM facilitada. En el plànol de proposta d’ordenació 
del sòl no urbanitzable de Sant Andreu Salou que es presenta a l’apartat 7, plànol 5, s’han 
realitzat les següents aportacions: 

• En la categoria de sòl d’interès ecològic i paisatgístic, es diferencien dos subcategories: 24b 
de preservació i 24d riberal4.  

- El 24b engloba aquells espais que per la seva situació dins el municipi i qualificació del 
sòl de l’entorn convé preservar, ja que permetran un continuïtat en les 
característiques i valors ambientals  del sector; en la proposta del POUM estan 
classificats com a sòls de valor agrícola i es veu convenient regular-lo de forma més 
proteccionista per aconseguir el manteniment de l’ús actual i la menor incidència als 
terrenys adjacents. 

- El 24d correspon als sòls que ja es trobaven dins aquesta categoria en la proposta del 
POUM, tot i que en els plànols s’ha afinat més amb els límits tot englobant tot el sòl 
cobert de vegetació forestal de ribera relacionada amb els cursos d’aigua.  

• S’ha afinat en els límits de la zonificació del sòl no urbanitzable, especialment en les masses 
forestals per tal que estiguin totes incloses dins la categoria de sòls de valor forestal. 

• Restringir o condicionar alguns usos del sòl a les diferents categories del sòl no urbanitzable 
que es proposen. (Veure quadre següent) 

• Es proposa que la redacció de dos plans especials (PE) per ordenar el sòl no urbanitzable i 
de protecció natural: 

a) PE de la riera de la Gotarra. El PE d’ordenació dels usos fluvials de l’espai connector 
de la Gotarra, que englobaria tant la riera de la Gotarra com la riera de Verneda, que 
cirulen pel límit est de Sant Andreu Salou. Aquest sector forma part de l’espai 
d’interès connector ZEIC G entre els municipis de Campllong – Sant Andreu Salou i 

                                          
2 S’adjunta mapa de connectivitat ecològica de Sant Andreu Salou a l’apartat 7 del present document. 

3 A l’apartat 7, també s’adjunten les fitxes de les ZEIC-G i ZEIC-F, extretes de l’Estudi de Connectivitat. 

4 Al quadre següent es poden observar la proposta de regulació dels usos en aquestes categories de sòl.  
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Riudellots. Aquest PE podria tenir l’objectiu de promoure un ús lúdic i educatiu 
d’aquest ambient fluvial respectuós amb la preservació ambiental, mitjançant la 
identificació i valorització dels principals elements d’interès natural i cultural de la 
zona, mitjançant la definició de recorreguts, mitjançant l’establiment de pols 
d’activitats culturals i lúdiques, etc. 

b) PE de la riera de Benaula, PE de gestió de la riera de Benaula, en formaria part 
l’espai fluvial del sector oest del terme on es localitza el curs fluvial de la riera de 
Benaula. L’objectiu d’aquest pla especial, seria similar a l’anterior, hauria d’ordenar i 
regular els usos en aquest sector per tal d’aconseguir un aprofitament d’aquest sòl i al 
mateix temps la seva protecció natural. 

Els límits d’aquests PE no han estat cartografiats al plànol de proposta d’ordenació presentada, 
ja que són els propis PE els qui haurien de definir-ne acuradament els límits segons les 
característiques físiques i ambientals del territori de cadascun dels dos casos. 

 

Tot seguit s’adjunta un quadre resum amb la regulació dels usos a les diferents categories del 
sòl no urbanitzable de Sant Andreu Salou. S’han marcat en color verd blavós totes les 
incorporacions i modificacions que es proposen, respecte la proposta de POUM (que s’han 
deixat en color negre). 
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SÒL RURAL 
(clau 20) 

SÒL DE VALOR 
AGRÍCOLA (clau 

21) 

SÒL DE VALOR 
FORESTAL (clau 

22) 

SÒL D'INTERÈS 
ECO I 

PAISATGÍSTIC 
FLUVIAL (clau 

24d) 

SÒL D'INTERÈS 
ECO I 

PAISATGÍSTIC 
PRESERVACIÓ 

(clau 24b) 

Conreu agrícola c c c cond 6 i c amb cond 6 

Instal·lacions i edificacions associades 
al ús agrícola i ramader (1) c c c cond 6 i i 

Agrícola  

Hivernacles (1) c c i i i 

Ús ramader, de caràcter familiar i no 
industrial c c c cond 6 i i Ramader  
Ramaderia intensiva, excepte en 
edificacions existents i i i i i 

Forestal Ús forestal (5) i i c i c 

Habitatge familiar vinculat a explotació 
rústica c c c c c 

Habitatge Allotjament per treballadors 
temporeres vinculat a explotació 
rústica c c i i i 

  Explotació dels recursos naturals (2) c i i i i 

  Turisme rural, només en edificacions 
existents (10) c c c i c 

  Càmping (3) c i i i i 

  
Restauració, només en edificacions 
existents inclosos en el Catàleg de 
masies c c i i i 

  Activitats i equipaments d’interès 
públic* c amb cond 10 c amb cond 10 c amb cond 10 i i 

  Construccions i instal·lacions d’obres 
públiques* c c amb cond 4 i i i 

  
Usos recreatius i esportius que suposin 
impacte ambiental i i i i i 

 Garatges (7) i i i i i 

  
Nucli zoològic en parcel·les no 
vinculades a l'habitatge(8) i i i i i 

  Dipòsits  d'aigua (incendis i 
abastment) c amb cond 9 c amb cond 9 i c amb cond 9 i 

  Instal·lacions per l'obtenció d'energia 
solar c amb cond 3 i i i i 
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c: compatible; i: incompatible   
* activitats o equipaments considerats d'interès públic; regulats per art. 47 (apartats 4 i 5); requereixen tramitació de pla especial (art. 48 DL 

1/2005). 
1 Hauran de complir amb les disposicions i condicionants establerts a la normativa (secció 5 de les normes en snu). 

2 Amb les limitacions establertes en el POUM i prèvia tramitació de pla especial. 

3 Serà necessària prèvia redacció d'un pla especial  

4 
Només s'admetran en l'espai comprès entre dues línies paral.leles a 50m. de l'eix de les carreteres de la xarxa bàsica i tindran el caràcter 
aïllat.  

5 
Aprofitaments forestals es portaran a terme d'acord amb la Llei forestal de Catalunya i disposicions concordants, i també amb els projectes 
d'ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestal.  

6 S’admeten els usos agropecuaris tradicionals existents en l'actualitat. 

7 Excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries i ramaderes. 

8 
Excepte els lligats a una activitat ramadera. No es permeten  els zoosafaris, parcs, o jardins zoològics, reserves zoológiques, centres 
d’importació d’animals, laboratoris i centres d’experimentació amb animals. 

9 
Caldrà que s'integrin paisatgísticament a l'entorn on s'ubiquen i que incorporin mesures per adaptar-los com hàbitats aquàtics per espècies 
animals. 

10 Només en edificacions incloses al Catàleg de masies i cases rurals i tinguin previst l'ús. 
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6.2. Propostes en la normativa del SNU 

Com s’ha comentat anteriorment, s’ha analitzat la normativa del sòl no urbanitzable, tant les 
disposicions generals com les especifiques, a partir del qual, tot seguit es realitzen un seguit 
de propostes, amb la voluntat de ser incorporats als articles del sòl no urbanitzable que tenen 
la finalitat de protegir el medi natural i agrícola i el paisatge, i que estableix regulacions que 
afecten qualsevol activitat o ús que pugui afectar la qualitat dels mateixos de manera 
significativa. 

 

Regulació dels tipus de sòl no urbanitzable  

Primerament, es proposa una redacció adequada a la nova ordenació proposada per al SNU pel 
que fa als sòls classificats d’interès ecològic i paisatgístic. Així, la secció 10ª de la normativa, 
cas d’acceptar la nova zonificació proposada hauria de ser la següent: 

 

SECCIÓ 10ª - Sòl d’interès ecològic i paisatgístic. (24) 

Definició. 

Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, valor ecològic, o 
per la importància paisatgística primordial en la configuració física del territori municipal, han 
de mantenir-se en les seves condicions naturals actuals i rebre un correcte tractament que 
impedeixi la seva degradació.  

En aquest tipus de sòl s’inclouen els terrenys de les vores dels rius i torrents amb vegetació de 
ribera, qualificats com a riberals (24d), que són importants per la funció connectora que 
realitzen. Correspon a les zones grafiades en el plànol d’ordenació i, en general, a tots els 
terrenys contigus per una amplada mínima de trenta metres (30 m.) dels cursos d’aigua del 
municipi, les esmentades distàncies han de mesurar-se a partir del llit del curs d'aigua en el 
seu punt central. També s’inclouen en aquesta categoria els sòls qualificats de preservació 
(24b), que són aquells sòls de valor ecològic i paisatgístic que per la seva situació convé 
preservar i no alterar-ne el seu ús ni les condicions naturals. 

Condicions d'edificació i ús. 

a) En els sòls de clau 24b l’ús actual és l’agrícola i/o forestal. La destinació d’aquests terrenys 
no requereix necessàriament la titularitat pública. Les finques seran cuidades i conservades 
adequadament per garantir el seu caràcter agrícola o forestal i millorar la seguretat de la seva 
riquesa natural i paisatgística. Els terrenys integrants d’aquest tipus de sòl no podran ser 
dedicats a usos, aprofitaments i utilitzacions que impliquin la seva transformació.  

Es vetllarà per a la conservació, el manteniment i la restauració de les comunitats, espècies i 
espais d’interès ecològic i paisatgístic, i en general de l’arbrat i la vegetació autòctona existent, 
promovent la seva correcta gestió en finques particulars, els projectes de restauració, i la 
creació d’espais naturals d’interès local per a la seva protecció. 

En consideració dels valors especials d’aquests terrenys i de les característiques morfològiques, 
no s’admet cap tipus de construcció, d’instal·lació, la tala d’arbrat, l’ús extractiu, els 
abocaments de qualsevol tipus i qualsevol modificació que desvirtuï les característiques de 
l’entorn. 

b) En els sòls clau 24d, d’acord amb el que disposa l'art. 6 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme aquests terrenys no podran ser edificats ni dedicats a utilitzacions que suposin 
una transformació de llurs condicions actuals; a tots els efectes es consideraran lliures 
d'edificació. 

Qualsevol projecte constructiu tindrà en compte la previsió d’avinguda a 500 anys. Per tal 
d’evitar avingudes, les explotacions forestals autoritzades en cap cas hauran d’efectuar 
moviments de terres, construccions o plantacions que afavoreixin l’erosió dels entorns dels 
cursos d’aigua. 
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Les riberes incloses en aquest àmbit rebran un tractament adreçat a afavorir la conservació i la 
millora del bosc de ribera d’espècies autòctones, enfront de les plantacions de ribera i les 
riberes sense arbres. 

Es podran crear àrees recreatives, rutes excursionistes i itineraris, seguint les directrius 
plantejades en la present normativa, i adreçades principalment a un ús públic lleuger i adreçat 
a la població local, sense consolidar-se com a grans centres de serveis turístics, i situant-se en 
llocs on no comportin riscos per a les persones. 

 

Tot seguit es proposen alguns aspectes que es poden incorporar a les regulació de les diferents 
tipologies de sòl no urbanitzable. 

A la secció 8ª Sòls de valor agrícola (codi 21) 

1. En el sectors on existeixen prats de dall, inclosos en aquesta zona, s’estableixen les 
regulacions següents: 

a. Es prohibeix el pas de qualsevol tipus de vehicle, amb o sense motor, amb l’excepció 
dels vehicles agrícoles que siguin necessaris per a les tasques culturals de manteniment del 
prat.  

b. Es prohibeix qualsevol activitat multitudinària, que aplegui més de 15 persones en un 
mateix dia. 

c. Es prohibeix qualsevol acció que pugui comportar el deu dessecament o altra 
pertorbació, tal com el drenatge, el llaurat, la crema i similars. 

d. Serà obligatori mantenir el règim de dall (sega periòdica del prat), amb una sega anual 
entre final de maig i mig juny i, en anys més plujosos o humits, una segona sega a final de 
setembre. 

e. Es procurarà utilitzar el prat per a la pastura després de la sega, de manera puntual i 
amb una càrrega controlada. 

f. Es procurarà evitar el creixement i l’ocupació del prat per joncs (Juncus sp.) i per altres 
herbes d’aiguamoll. 

g. L’Ajuntament cercarà un acord amb la propietat per assegurar el manteniment i el dall 
del prat. 

2. En els camps i el seu voltant, es potenciarà el manteniment, la millora i la creació de 
marges vegetals, amb arbres, arbustos o vegetació herbàcia. Així mateix queda prohibida 
l’eliminació de marges existents, per poder aconseguir i mantenir el paisatge agroforestal 
existent i de gran valor ecològic i paisatgístic existent al municipi. 

3. S’utilitzaran els productes fitosanitaris més respectuosos amb el medi ambient, 
biodegradables sempre que sigui possible, i en tot cas els que estiguin autoritzats per la 
legislació sectorial. 

4. Els adobs s’aplicaran o bé amb l’aigua de reg o bé després del reg per facilitar la seva 
incorporació i evitar l’escolament superficial. Està expressament prohibit aplicar adobs des de 
l’aire. 

5. Les quantitats d’adob i períodes d’aplicació hauran de seguir els criteris del Codi de bones 
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998). 

 

A la secció 9ª - Sòl de valor forestal (Codi 22) 

1. Es prohibirà la plantació intensiva d’espècies que puguin alterar les unitats de paisatge, 
l’equilibri ecològic i l’entitat de les vegetacions autòctones. 

2. Es podran crear àrees forestals recreatives, rutes excursionistes i itineraris, seguint les 
directrius plantejades en la present normativa, i adreçades principalment a un ús públic lleuger 
i adreçat a la població local, sense consolidar-se com a grans centres de serveis turístics, i 
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situant-se en llocs on no comportin riscos d’incendis, ni riscos per a les persones en cas 
d’incendi. 

3. Queda expressament prohibit fer foc en indrets no condicionats i en èpoques de l’any no 
permeses segons la legislació vigent. 

 

Normativa de protecció ambiental 

Tot i que alguns aspectes de protecció ambiental del territori es concreten a la secció 3ª. 
Condicions generals de protecció del paisatge de la normativa de la proposta del POUM, tot 
seguit es detallen alguns altres aspectes que es poden incorporar en aquest apartat de la 
normativa (els aspectes que es proposa incorporar a articles ja existents s’escriuen en un color més clar 
i emmarcats): 

 

Secció 3ª. Condicions generals de protecció del paisatge 

Article 104 – Publicitat 

No es permet la col·locació de cartells i tanques de publicitat o materials anàlegs, llevat de les 
indicacions de senyalització de camins i masies, itineraris d’interès, etc., que es disposaran 
amb criteris d’uniformitat en el disseny, d’integració paisatgística, dimensió i col·locació. 

Es prohibeix la col·locació de cartells, elements publicitaris i altres artefactes que distorsionin la 
visió del paisatge, especialment aquells que infringeixin la línia d’horitzó. 

No s’autoritzarà cap tipus d’anunci que es pinti directament sobre roques o talussos, i els 
cartells que siguin un atemptat contra la natura i la intimitat de l’home davant el paisatge. 

 

Article.105 -  Estesa de línies i elements de la xarxa de telecomunicacions. 

1.- Per a la instal·lació de línies elèctriques d'alta i baixa tensió i antenes de la xarxa de 
telecomunicació, hauran d'efectuar-se estudis d'impacte previs per al seu traçat i implantació 
sobre el territori.  

Per tal que siguin el màxim de discretes possible, els pals i torres metàl·liques imprescindibles 
estalviaran sempre que sigui possible les línies de força del paisatge, entenent com a tals els 
límits convexes de canvis d'orientació i de canvi de pendent de les vessants muntanyoses. 

2.- Es tramitaran seguint el procediment previst a l'article 48 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. En qualsevol cas, l'Ajuntament, abans d'atorgar el corresponent permís, 
recaptarà si s'escau els informes corresponents d'altres organismes. 

3.- Les estacions transformadores no superaran l’alçada de 4 m. S’integraran adequadament al 
paisatge del territori adoptant les característiques cromàtiques i materials de l’entorn. 

4.- 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 considerin oportunes). 

5.- Per a eliminar, o reduir, el risc d’incendis forestals es mantindrà net de vegetació els 
corredors de serveis de les línies actuals i de les que es puguin construir. 

6 - Requerir a la instal·lació d’antenes i repetidors, i altres infraestructures similars a més de la 
llicència municipal, un Estudi d’Impacte Paisatgístic d’acord amb la legislació vigent, sempre i 
quan no estigui sotmès a avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la legislació sectorial.  

 

Article. 107 -  Tanques. 

1.- Resten prohibides les obres de tanques exteriors de finques i camps en sòl no urbanitzable, 
a excepció de les imprescindibles per a les explotacions agrícoles i pecuàries. En el cas 
d’habitatge, i degudament justificat, es podrà tancar  un espai al voltant de l’habitatge destinat 
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a era. A les zones qualificades d’especial interès no seran permesos els tancaments en cap dels 
casos si se’n derivés una afecció sobre la connectivitat faunística. 

2.- En els casos degudament justificats en que, per l’activitat agrícola o ramadera sigui 
necessària la seva construcció, i quan l’Ajuntament així ho autoritzi, les tanques es construiran 
de forma integrada amb el paisatge en que s’insereixi, respectant el dret de pas dels camins 
existents i amb tipologies que resultin permeables a la fauna no cinegètica.  

3.- En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les característiques 
pròpies de les tanques urbanes.  

4.- Només s’admetran les tanques que tinguin caràcter vegetal. També podran formar-se amb 
filat metàl·lic, diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. Tindran una alçada 
màxima de 1,50 m. i permetran el pas de la fauna de reduïdes dimensions en la seva base. 

 

Article. 108 -  Condicions generals per a les edificacions aïllades. 

[...] 

4.- En tots els habitatges i altres edificacions existents o de nova planta que no disposin 
actualment de connexió a xarxa elèctrica es prioritzarà l’ús d’energies renovables. 

5.- Per l’enjardinament de l’espai privat d’aquestes edificacions aïllades en sòl no urbanitzable, 
es seguiran els criteris següents: 

a) Es plantarà preferentment amb planta autòctona per facilitar la integració visual i 
evitar un potencial focus d’invasions de plantes foranies.  

b) Espècies de baix manteniment i requeriment hídric, i adaptades al paisatge i 
climatologia de la zona. 

c) La nova plantació s’hauria d’assemblar en composició i morfologia a les formacions 
vegetals existents a l’entorn immediat. 

d) Caldrà evitar sembres i plantacions amb espècies que suposin una alteració brusca 
del cromatisme de la zona. 

e) S’afavorirà la introducció d'espècies de xerojardineria, en zones i espais en que es 
requereixi un tractament més ornamental.  

f) S’afavorirà la plantació d’altres espècies que no siguin la gespa, gran consumidora 
d’aigua i optant per altres sistemes per cobrir les superfícies plantades i mantenir la humitat al 
sòl com plantes tapissants que cobreixen el sòl, escorça de pi, graves i àrids decoratius o 
espècies autòctones adaptades a característiques climàtiques mediterrànies i de menor 
requeriment hídric com el cas de: Cynodon dactylon, Zoysia japonica, Stenotaphrum 
secundatum, etc. 

g) S’aplicaran criteris de manteniment i estalvi d’aigua, per evitar consums elevats 
d’aigua pel reg dels espais enjardinats. A poder ser no s’utilitzarà aigua de la xarxa 
d’abastament pel reg, es podran construir o instal·lar petits dipòsits de recollida d’aigua 
pluvial. 

6.-Caldrà limitar la generació de necessitats d’enllumenat exterior i evitant-ne els fluxos cap a 
l’hemisferi superior i la intrusió lumínica, al mateix temps que cal potenciar l’ús de sistemes 
eficients per tal de minimitzar el consum energètic derivat d’aquest enllumenat. El Decret 
82/2005, de 3 maig, del Reglament Llei 6/2001 fa referència a l’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. La presa de senzilles mesures en quant al 
disseny i tipologia de les làmpades d’enllumenat, si fa falta instal·lar-les, permetria no crear un 
increment de l’impacte lumínic a l’espai del sòl no urbanitzable del municipi. 

 

Finalment, es proposa afegir un nou article, dins aquesta secció de protecció paisatgística, que 
reguli alguns aspectes, entre els quals alguns referents a la connectivitat ecològica, que no són 
prou presents actualment a la normativa del POUM. 
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Article XXX. Mesures de protecció del paisatge i el foment de la connectivitat ecològica 

1.- Com a norma general, es conservaran els marges vegetats dels conreus amb espècies 
autòctones, i no s’admetrà la seva reducció ni destrucció. Se’n fomentarà el manteniment i 
creació, amb l’objectiu de crear passeres funcionals per a la fauna. 

2.- Els arbres aïllats, que no formin masses arbrades, (ubicats enmig de camps o del medi 
rural, al costat de masos, etc.) s’hauran de conservar, sense distinció d’espècies. 
Excepcionalment, i prèvia sol·licitud i autorització a l’Ajuntament, es podran tallar per motius 
sanitaris o de risc (mort de l’individuo, control de plagues i malalties o risc de caiguda). 

3.- Les actuacions de reforestació que es portin a terme es faran amb planta autòctona per 
facilitar la integració visual i evitar un potencial focus d’invasions de plantes foranies. En les 
actuacions de reforestació que es portin a terme s’utilitzaran espècies pròpies de la zona, com 
alzines, suros o pins, i en el cas de boscos de ribera, verns, freixes i salzes. Es vetllarà per a la 
progressiva substitució de les espècies al·lòctones per espècies pròpies de la zona. 

4.- Es prohibeix la plantació de canya com a cultiu o separació de parcel·les. Als indrets que 
actualment tenen canyers podran mantenir-los, però sense permetre la seva expansió. 

5.- Es Prohibeix la plantació d’espècies exòtiques bioinvasores, tals com:  

- Evònim japonès (Evonymus japonica),  

- Troana (Ligustrum lucidum),  

- Tuies (Thuja sp.),  

- Vinya verge (Parthenocissus sp),  

- Xuclamel japonès (Lonicera japonica),  

- Plomall de la Pampa (Cortaderia selloana),  

- Acàcia (Robinia pseudoacacia),  

- Ailant (Ailanthus sp.), (Pyracantha sp.),  

- Nyàmera o Tupinamba (Helianthus tuberosus). 

6.- En els sectors afectats per incendis s’estimularà la ràpida repoblació amb espècies 
autòctones. 

7.- Es consideren hàbitats d’interès en l’àmbit d’aquesta normativa, els hàbitats d’interès 
comunitari catalogats per la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la flora i fauna silvestres, modificada per la Directiva 67/97/CE:  

- Pinedes mediterrànies 

- Alzinars i carrascars 

- Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

Es vetllarà per a la conservació, el manteniment i la restauració d’aquestes comunitats 
vegetals, i en general de l’arbrat i la vegetació autòctona existent en el Sòl No Urbanitzable, 
promovent la seva correcta gestió en finques particulars, els projectes de restauració, i la 
creació d’espais naturals d’interès local per a la seva protecció. 
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7. ANNEX 

1. Plànol del SNU del POUM de Sant Andreu Salou 

2.1. Plànol d’anàlisi del sòl no urbanitzable 

2.2. Plànol de sensibilitat ambiental 

3. Plànol de connectivitat  

4. Fitxa de ZEIC F i G 

5. Plànol proposta d’ordenació del SNU de Sant Andreu Salou 
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3. Zones estratègiques d’interès per a la connectivitat ecològica 

 

Font: Estudi de connectivitat de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou 

 

Riudellots de la Selva 

Campllong 

Sant Andreu Salou 
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7.4. Fitxa del ZEIC - F 

Relació amb els Plans de Connectivitat Funcional Comarcals: 

El Pla Director per la Connectivitat Funcional de la Comarca del Gironès inclou 
aquests terrenys com a part de la zona estratègica 5, que permet connectar 
les Gavarres i la Plana de la Selva. Amb tot, aquest Pla analitza una 
connectivitat transversal, mentre que en el present document aquesta 
connectivitat es planteja de forma longitudinal. 

Tipus de connector:  

Terrestre 

Àmbit: 

Municipal 

Descripció: 

Gairebé la globalitat del municipi de Sant Andreu Salou, degut a la seva  
situació, sobre una elevació del terreny que li confereix una morfologia 
lleugerament ondulada, la seva estructura formada per clapes forestals, 
amb camps de conreu d’herbacis, i la manca de petjada humana al 
municipi, li confereixen un elevat valor de qualitat ecològica. 

El propi turó on s’aixeca el municipi, presenta continuïtat cap al sud, ja al 
terme de Caldes de Malavella. Aquesta continuïtat és la que regeix la 
present ZEIC, que partint a la zona on es connecten les Rieres Gotarra i 
Benaula, al nord del municipi, arriba fins al límit meridional del municipi. 

Pel terme municipal, la població s’ha assentat en masos i cases aïllades, 
moltes de les quals lligades a activitats agrícoles i/o ramaderes. Així 
mateix, el nucli està format per un conjunt reduït de cases entorn a 
l’església, el que no suposa un continu urbà que en limiti la connectivitat. 

Des del nucli cap al sud, per la carena del turó en que està situat el 
municipi, hi transita la carretera comarcal GIV-6742, d’accés a Sant 
Andreu Salou i que el connecta amb la GIV-6741, de Cassà de la Selva a 
Caldes de Malavella. Aquestes dues vies, donades les seves petites 
dimensions, i la reduïda intensitat de trànsit que suporten, esdevenen una 
barrera franquejable per la fauna i els organismes. 

Pel que fa als usos del territori, aquests són bàsicament agrícoles, si bé els 
camps de conreu d’herbacis de secà més amplis es localitzen 
majoritàriament a l’est del connector, mentre que a l’oest, aquests són de 
dimensions més reduïdes, hi abunden les clapes boscoses, així com una 
major presència de masos i granges ramaderes. 

Principals punts crítics: 
- Les úniques infraestructures que creuen aquesta zona són, la carretera GIV-
6741, de forma transversal al límit del municipi, i la GIV-6742, de forma 
longitudinal al centre del mateix. Amb tot, es tracta de petites carreteres 
comarcals, que no impliquen un efecte barrera remarcable. 

 
Elaboració pròpia sobre ortofotomapes 1:25.000 de l’ICC 

Amenaces: 
- La distribució de la població, pel terme municipal, es realitza en masos i 
cases aïllades, algunes de les quals estan envoltades per tanques perimetrals, 
que en cas d’esdevenir contínues podrien limitar-ne la connectivitat. 
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7.4. Fitxa del ZEIC - F 

Fotografies: 

 

 

 

Vistes de diferents panoràmiques del sector 
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7.4. Fitxa del ZEIC - F 

 

 

 

 

Vistes de diferents panoràmiques del sector 
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7.4. Fitxa del ZEIC - G 

Relació amb els Plans de Connectivitat Funcional Comarcals: 
El Pla de Connectivitat Funcional de la Comarca de la Selva inclou la Gotarra 
com a Zona d’interès estratègica per la connectivitat (ZIEC 2, connector fluvial 
de l’Onyar i la Gotarra) entre els espais naturals de l’EIN del Volcà de la Crosa, 
el LIC i l’EIN de les Gavarres i el LIC i EIN del Massís de Cadiretes. 

Tipus de connector:  
Fluvial 

Àmbit: 
Supramunicipal 

 
Elaboració pròpia sobre ortofotomapes 1:25.000 de l’ICC 

Descripció: 

El municipi de Campllong presenta nombrosos recs i rieres, les més importants, 
ecològicament parlant, són les rieres Seca i Gotarra, per les seves dimensions, 
el seu traçat supramunicipal, i l’estat de conservació, en determinats trams, de 
la vegetació de ribera associada a les mateixes. 

El connector inclou el llit fluvial, les ribes i les riberes de la Riera Gotarra des de 
la seva entrada al municipi de Sant Andreu Salou, fins a la seva aportació al Riu 
Onyar (ZEIC - H), a Campllong, així com la riera Seca, en el seu tram entre els 
límits de Campllong i Cassà de la Selva i la seva desembocadura a la Riera 
Gotarra, i els trams compresos entre ambdues rieres. 

Aquest connector té importància a nivell regional, ja que permet connectar el 
massís de Cadiretes, on neix la Riera Gotarra, amb el Massís de les Guilleries, 
mitjançant el riu Onyar. Així mateix, aquest mateix riu, l’Onyar, permet que, 
mitjançant les Rieres Bugantó i de Verneda, es connecti també amb el sud del 
massís de les Gavarres. 

Aquestes rieres tenen les seves ribes majoritàriament ocupades per usos 
agrícoles (conreus herbacis extensius i fruiterars) i plantacions arbòries de 
pollancres i plàtans. Altres indrets estan fortament envaïts per canyars. No 
obstant això, encara resta algun clap de freixenedes de freixe de fulla petita, 
salzedes i rouredes de roure martinenc, així com marges de conreus ocupats 
per bardisses. 

Pel que fa a les infraestructures viàries que creuen aquest connector, en 
destaquen, ja molt al sud del límit de l’àmbit d’estudi, el pas d’una via 
important com és la C-35, al terme municipal de Llagostera. A l’interior de 
l’àmbit d’estudi, aquest connector és creuat per la carretera C-25, en el seu 
tram entre Riudellots de la Selva i Campllong. L’altra via de certa entitat, és la 
carretera GIV-6741, de Caldes de Malavella a Cassà de la Selva, que esdevé el 
límit administratiu del municipi de Sant Andreu Salou, pel sud. 

Principals punts crítics: 
- La via amb una intensitat de trànsit més elevada que creua el 
connector és la C-25, en el seu tram entre Riudellots de la Selva i 
Campllong. Tot i que el pont sobre la riera Gotarra presenta unes 
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condicions adequades per al pas de fauna. 
- La GIV- 6741, de Caldes a Cassà, així com els diversos camins que 
creuen aquest conjunt de rieres, presentes ponts renovats amb unes 
bones condicions per al pas de fauna.  

Així mateix, d’altres infraestructures que creuen el connector són el camí de 
Fornells a Sant Andreu Salou, en el cas d’ambdós rieres, i el Camí de 
Campllong a Cassà de la Selva, en el cas de la riera Seca. Aquestes vies 
presenten una intensitat de trànsit reduïda, tot i que en determinades èpoques 
de l’any, degut al col·lapse de vies més importants, aquestes presenten un 
major volum donat que hi ha conductors que les escullen com a vies 
alternatives. Així i tot, els passos que presenten aquests camins, els quals han 
estat renovats recentment per a millorar-ne la capacitat d’evacuació d’aigua, 
els fa uns passos de fauna molt adequats. 

Al tram de la riera Gotarra que transcorre pel municipi de Sant Andreu Salou, 
rep l’abocament a la llera de la depuradora de Cassà de la Selva, la qual, 
segons les converses mantingudes amb els diferents ajuntaments implicats en 
aquest procés, presenta a vegades abocaments a la llera que posen en perill la 
qualitat ecològica de la mateixa. 

Finalment, en el seu darrer tram, abans de desembocar al riu Onyar, el 
connector es troba localitzat entre una important àrea de desenvolupament 
industrial i econòmic, és el cas del Polígon Industrial de Ferreries, a Campllong. 

Amenaces: 

- Al nord, la principal amenaça és la que produeix la presència 
d’importants àrees de desenvolupament econòmic, concretament, el 
polígon industrial  de Ferreries. 

- En alguns trams d’aquestes rieres, la vegetació de ribera no 
presenta les millors condicions per a garantir-ne el seu efecte 
connector. 

- Els abocaments a la llera que es produeixen des de la depuradora 
de Cassà de la Selva, comprometen la qualitat ecològica de la riera. 
Així mateix, la presència de grans camps de cultiu extensius, així 
com de fruiterars, també poden suposar la contaminació de la 
mateixa per restes de plaguicides. 

Fotografies: 

 

               

Riera Seca Riera Gotarra Pas de la C-25 sobre la Gotarra 
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Fotografies: 

Panoràmica dels terrenys compresos entre les rieres Seca i Gotarra 
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5 Proposta d'ordenació del SNU

Amb el suport de

Encarrega

Ajuntament de
Sant Andreu Salou

Realitza

Base cartogràfica
BTN 1:5.000 v 3 (2000-2003) ICC

Llegenda

ordenació proposada

20 rústic

21 agrícola de valor

22 forestal valor

24b paisatgístic i ecològic
de valor de preservació
24d paisatgísitic i ecològic
de valor riberal



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comissió Tècnica de Seguiment : 

Montserrat Roura Massaneda (Ajuntament de Riudellots de la Selva) 

Carme Camps i Goy (Ajuntament de Riudellots de la Selva) 

Èlia Massó (Ajuntament de Riudellots de la Selva) 

Lluís Freixes (Ajuntament de Campllong) 

Anna Serra (Ajuntament de Campllong) 

Francesc Casanovas (Ajuntament de Sant Andreu Salou) 

 

Olga Freixa (Direcció Facultativa; Diputació de Girona) 

Xènia Illas (Adjunta a Direcció Facultativa; Diputació de Girona) 

 

Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

 

Setembre 2008 

 
Ajuntament de 

St. Andreu 
Salou 


