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1 Generalitats 

1.1 Antecedents i justificació 

El present document pretén servir de referència per ordenar tot l’àmbit del Sòl No Urbanitzable 
(SNU) del terme municipal de Riudellots de la Selva, de manera que les seves disposicions, 
oportunament modificades, puguin ser incorporades planejament municipal en el moment en 
què es procedeixi a la revisió de la normativa urbanística municipal. 

Aquest document es redacta aprofitant l’elaboració del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat 
supramunicipal dels municipis de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou, 
impulsat pels Ajuntaments implicats i per la Diputació de Girona. 

Els documents que segueixen constitueixen una proposta de regulació del sòl no urbanitzable. 

1.2. Àmbit 

Inclou tot el sòl no urbanitzable del terme municipal de Riudellots de la Selva de conformitat 
amb allò que disposa la legislació urbanística vigent. 

1.3. Objectius 

L’objectiu general d’aquesta proposta de regulació del SNU de Riudellots de la Selva és 
garantir el desenvolupament sostenible del municipi, que es defineix com la utilització racional 
del territori i dels seus recursos naturals, valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, 
a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Amb aquesta finalitat, 
aquest document inclou l’ordenació de l’activitat humana i el patrimoni físic, natural i cultural 
d’acord amb els següents objectius específics: 

a. Establir un document de referència a nivell urbanístic pel municipi i proposar les millors 
fórmules de regulació i protecció dels usos, el patrimoni i el paisatge que assegurin un 
futur sostenible en el municipi. Promovent un model integrat del paisatge rural i urbà 
del municipi que faciliti la conservació dels processos naturals i humans que integren 
aquest paisatge. 

b. Actualitzar la documentació territorial pel que fa al sòl no urbanitzable en funció de la 
informació recollida en el procés de l’Agenda 21 supramunicipal de Riudellots de la 
Selva, Campllong i Sant Andreu Salou. 

c. Determinar la ubicació del sòl no urbanitzable d’especial protecció, per raó del medi 
físic, patrimoni natural, patrimoni humà o infraestructures i establir les seves 
regulacions. 

d. Promoure el manteniment de l’activitat rural i forestal com a processos estructuradors 
del paisatge cultural del municipi 

e. Adaptar la regulació d’usos pel que fa al sòl no urbanitzable al marc jurídic vigent, en 
especial al 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, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme. 
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1.4. Criteris 

L’assoliment dels objectius esmentats es basa en els criteris següents: 

a. La garantia de conservació de la biodiversitat. 
b. L’elaboració la matriu territorial d’espais lliures. 
c. La garantia de connectivitat funcional, social i paisatgística entre els diversos espais 

naturals del municipi. 
d. La protecció del sistema hidrològic del municipi, incloent-hi els espais fluvials i les zones 

humides. 
e. La protecció dels camins. 
f. La potenciació i recuperació dels masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric o 

paisatgístic. 
g. El manteniment de les zones agrícoles i forestals. 
h. La regulació de les activitats potencialment contaminants dels recursos hídrics. 

1.5. Relació amb altres figures de planejament 

El present document de referència no és en ell mateix cap figura de planejament, sinó que 
passarà a formar part del Planejament general de Riudellots de la Selva, amb les modificacions 
necessàries en el temps i forma que consideri la corporació municipal. 

Així mateix, aquesta proposta caldrà que incorpori les determinacions del Pla Territorial Parcial 
de les Comarques Gironines, i del Pla Director Urbanístic del sistema Urbà de Girona, que 
inclouen el terme municipal de Riudellots de la Selva i que es troben en fase d’elaboració en el 
moment de redacció de la present proposta. 

1.6. Marc jurídic 

Les disposicions del present document s’adeqüen a allò establert pels Decrets 1/2005 i 
305/2006, en tot allò que fa referència a la regulació del sòl no urbanitzable i dels sistemes en 
sòl no urbanitzable. 

1.7. Formulació i redacció 

La redacció del present document es va encarregar, a petició de l’Ajuntament de Riudellots de 
la Selva, a l’empresa Traça, Estudi de Serveis Ambientals, en el marc del procés d’elaboració 
de l’Agenda 21 dels municipis de Riudellots de la Selva, Campllong i Sant Andreu Salou. 

1.8. Documentació 

Bona part de la informació utilitzada per a l’elaboració de la present proposta, prové del 
buidatge de les memòries de l’Agenda 21 municipal i de l’Estudi de connectivitat ecològica, 
paisatgística i social, que analitzen exhaustivament tots els aspectes ambientals, econòmics i 
socials del municipi. Això permet planificar i ordenar el territori amb el coneixement adient de 
la realitat del municipi. La informació recollida i elaborada s’ha plasmat en els següents 
documents: 

- Justificació de la proposta d’ordenació (el present document). 
- Proposta de normativa urbanística del sòl no urbanitzable. 
- Proposta gràfica (inclou plànols informatius i proposta d’ordenació). 
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2. Memòria de l’ordenació 

La present proposta de document de referència desenvolupa aquelles determinacions que 
afecten el sòl no urbanitzable: 

a. Concreta els elements de l’estructura general. 

b. Regula cadascuna de les qualificacions urbanístiques, d’acord amb el seu ús i el grau de 
protecció que es pretén assolir. 

c. Regula els usos permesos per a cadascuna d’aquestes qualificacions. 

d. Regula els paràmetres bàsics de les edificacions compatibles amb els usos permesos. 

2.1. Estructura general del territori 

Formen l’estructura general del territori del municipi de Riudellots de la Selva els següents 
sistemes: 

- Sistema hidrogràfic 

- Sistema de comunicacions  

- Sistema d’equipaments comunitaris 

- Sistema de serveis tècnics 

2.1.1. Sistema hidrogràfic 

Comprèn tots els terrenys ocupats, amb caràcter permanent o estacional, per les aigües 
continentals superficials, així com les seves ribes i els terrenys adjacents que poden ser 
ocupats per les aigües en cas de màxima avinguda. 

Queden inclosos en aquest sistema totes les fonts i brolladors, els cursos fluvials, torrents i 
recs i rieres del municipi, i, en general, tot el territori definit com a domini públic hidràulic 
d’acord amb l’art 2 del Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Aigües. 

El present document estableix les franges de protecció de servitud i de policia segons l’art. 6 
del mateix Reial Decret. Així mateix, estableix perímetres de protecció addicionals per les fonts 
i captacions d’aigua. 

El sistema hidrogràfic del municipi el constitueixen el riu Onyar i els seus principals afluents en 
l’àmbit municipal: les rieres de Riudevila i de l’Agulla i el torrent de Calderó, altres cursos que 
hi aflueixen ja a fora dels límits municipals, com el rec del Regàs i la Riera Benalua, i finalment 
altres recs i rieres de menor importància. 

2.1.2. Sistema de comunicacions 

El sistema de comunicacions està format per les infraestructures de mobilitat, que a l’interior 
de Riudellots de la Selva estan formades pel sistema viari i pel ferroviari. El sistema viari 
comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària, i exclusivament 
dedicats a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els diferents 
sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat, tant a dins del 
terme municipal com amb els territoris propers. 

Els elements que integren el sistema viari dins el sòl no urbanitzable són: 
- La xarxa viària (carreteres, camins, carrers, carrils bici…) 
- Les àrees d’aparcament 
- Les zones de protecció i de servitud del sistema viari. 
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Les vies que ocupen l'àmbit municipal atenent a la seva categoria es classifiquen en els 
següents tipus: xarxa viària bàsica i xarxa de camins rurals 

a. Xarxa viària bàsica: 

És la xarxa viària de caràcter supramunicipal que conforma l’estructura general del 
territori. El règim de la xarxa viària és el que li correspon per la legislació vigent segons 
quina sigui la seva titularitat (Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona,...). 

Destaquen l’autopista AP-7, l’autovia A-2, que travesses el municipi de sud a nord pel 
seu costat més occidental, i que juntament amb la N-156, de connexió amb l’Aeroport 
de Girona Costa Brava, i la C-25, l’eix transversal que uneix Lleida amb Girona, i que 
posteriorment a l’A-2, creua l’interior del nucli de Riudellots de la Selva, formen un 
important corredor d’infraestructures.  

El present document de referència estableix franges de protecció del sistema viari 
segons allò establert per la Llei 7/1993 de carreteres. 

b. Xarxa de camins rurals 

Constitueixen la xarxa primària d'enllaços i accessos als diversos indrets del municipi, a 
partir dels quals s'estableixen els camins particulars d'accés a cada finca. 

El sistema ferroviari, al seu temps, comprèn aquells espais destinats a ser ocupats per les vies, 
estacions i instal·lacions directament vinculades al funcionament i manteniment del ferrocarril i 
els espais reservats al traçat de la xarxa ferroviària, existent o proposada, així com el seu 
espai de protecció. En aquest sentit, s’inclou la línia de ferrocarril convencional entre Barcelona 
i Portbou, i la reserva per al futur pas del Tren d’Alta Velocitat (TAV), les obres del qual es 
troben força avançades. 

2.1.3. Sistema d’equipaments comunitaris 

Està constituït per espais destinats per a usos i activitats de caràcter públic o d’interès 
col·lectiu o comunitari, i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les 
característiques socio-econòmiques de la població no inclosos al sistema de serveis tècnics.  

2.1.4 Sistema de serveis tècnics 

El sistema de serveis tècnics compren els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures, 
que poden ser gestionades en règim de concessió per empreses privades, destinats a la 
dotació de serveis de captació i d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, 
centrals receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centrals de 
comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, instal·lacions o infraestructures de gestió 
de residus i altres possibles serveis de caràcter afí. 

S’hi inclouen també els serveis ambientals, formats per: Deixalleries, Plantes de tractament de 
residus urbans, plantes de tractament de residus ramaders, plantes de compostatge, EDAR, 
etc. 
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2.2. Classificació del sòl 

La zonificació establerta per al SNU en el marc d’aquest document és la següent: 

- Rústic (Clau 20) 

- Agrícola de valor (Clau 21) 

- Forestal de valor (Clau 22) 

- Paisatgístic i ecològic de valor (Clau 24) 

 

Aquesta llista presenta les categories que cobreixen tot el sòl no urbanitzable de Riudellots de 
la Selva i que tot seguit es descriuen breument. En termes generals, en el context català, 
aquesta llista representa un ordre creixent de grau de protecció.  

Per tal de classificar el sòl municipal dins d’aquestes categories s’ha realitzat una anàlisi del 
valor ambiental del territori utilitzant eines dels Sistemes d’Informació Geogràfica. 

Els criteris que han format part de l’anàlisi es poden diferenciar en dos tipus de capes: 

- Capes amb valor informatiu: 

Són aquelles capes que permeten, per una banda establir una zonificació que caldrà respectar, 
per motius establerts en legislacions de rang superior, i que estan relacionades amb els riscos 
ambientals i/o amb determinacions arran d’aspectes físics, establint àrees que, necessàriament 
han de quedar preservades de futurs processos d’urbanització. Per altra banda, també s’han 
considerat aspectes culturals i arquitectònics, en els que s’hi inclouen les edificacions i les 
construccions amb un valor rellevant catalogades a l’inventari del patrimoni històric i cultural 
de Catalunya, així com aquells camins i itineraris que, per les seves condicions, permeten a la 
població obtenir un gaudi dels espais lliures. Aquest aspecte cultural no delimita pròpiament 
àrees o zones, però serveix per a afinar la normativa o establir una determinada zona per a un 
territori. 

Criteri Aspecte 

Pendent > 20% 
Pendents 

Pendent < 20% 

Zones potencialment inundables 
Inundacions 

Altres zones 

5 m. a ambdues bandes dels cursos fluvials 

Aspectes físics 

Domini públic hidràulic 
Altres zones 

 

Element catalogat BCIN 

Patrimoni arqueològic 

Edifici d'interès Arquitectònic, Arqueològic o Històric 

Aspectes  culturals i 
arquitectònics 

Itineraris senyalitzats (rutes verdes / pedestres / BTT) 

L’article 9 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2005) estableix les directrius del planejament 
urbanístic, prohibint edificar en terrenys inundables i determinant que cal preservar de la urbanització els sòls amb 
un pendent superior al 20%. Els articles 6 i 7 del Reglament (Decret 305/2006) regulen en detall els aspectes de 
planejament referents a sòls inundables i sòls amb pendent elevada. Per a la identificació de les zones inundables 
s’ha utilitzat la delimitació de zones potencialment inundables per a un període de retorn de 10 anys del Pla 
INUNCAT. Per a la determinació de les zones de pendent elevada, s’ha utilitzat un model d’elevacions creat a partir 
de la base cartogràfica 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Els articles 2 i 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües, defineixen el 
domini públic hidràulic i estableixen una zona de servitud de 5 m. a banda i banda de les lleres dels rius, 
respectivament. Per a la determinació de les lleres, s’han utilitzat les bases cartogràfiques de l’ICC. 
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- Capes de valoració del sòl: 

Són aquelles capes que permeten valorar la globalitat del sòl del municipi de Riudellots de la 
Selva, segons els seus valors agrícoles, naturals, ecològics i de connectivitat, o paisatgístics, i 
que a partir de l’anàlisi dels mateixos, permet elaborar una zonificació que persegueix els 
objectius fixats per aquest document. 

Criteri Valors 

 Sòl d’alt valor agrícola 3 

Valoració del sòl Sòl de valor agrícola mig 2 

 Sòl de baix valor agrícola 1 

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

Conreus extensius herbacis de regadiu 3 

Cultius extensius herbacis de secà 2 

Valor agrícola 

Conreus abandonats 1 

Subtotal 1 Màxim 6 
 

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 3 

Altres 0 

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, per una banda, segons la valoració del sòl que permet dur a terme el 
mapa de sòls de Riudellots de la Selva elaborat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i per 
l’altra, 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 mateix, a partir del treball de camp, la fotointerpretació i la 
situació i sòls sobre els que es troben els cultius s’han determinat altres àrees d’alt valor agrícola. En aquest sentit, 
s’ha dotat de major valor agrícola a les àrees de regadiu, tant d’arbres fruiters com de cultius herbacis extensius, 
en menor mesura als conreus extensius de secà, i finalment, els cultius abandonats. 

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 Riudellots de la Selva, 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, detectades a partir de l’anàlisi de la qualitat de les unitats paisatgístiques existents mitjançant el 
mètode establert pel Bureau of Land Management (BLM). 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 les 
principals vies 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 
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a 1,00, obtenint àrees de sensibilitat ambiental baixa, moderada, alta o molt alta. Aquesta 
sensibilitat ambiental agrupada resultant ha permès elaborar una proposta d’ordenació a partir 
d’una zonificació del SNU del municipi de Riudellots de la Selva que incorpori els criteris 
assenyalats anteriorment per tal d’assolir l’objectiu fixat per a aquest document. 

2.2.1. Sòl rústic (Clau 20) 

Comprèn tot sòl no urbanitzable no subjecte a altres claus, amb caràcter d’espais oberts 
protegits dels processos urbanitzadors, en els quals l’ús principal és d’agrícola, en general de 
secà, però que no té un excepcional valor agrícola. 

Inclou àrees rurals on s’hi poden ubicar edificacions o activitats diverses que calgui situar fora 
dels espais urbans i que, per les seves característiques, no siguin compatibles amb la resta de 
zones definides en sòl no urbanitzable. Tanmateix, l’existència d’aquests espais de caràcter 
rural ha de quedar garantida. 

2.2.2. Sòl agrícola de valor (Clau 21) 

Comprèn els sòls especialment aptes per a l’explotació agrària, que convé identificar per tal 
d’evitar la seva degradació o incorporació al procés urbanitzador i per tal de fomentar el seu 
desenvolupament i la millora de les seves explotacions agrícoles, però que no presenten 
elements d’excepcional valor ecològic i paisatgístic. 

Inclou els terrenys destinats al conreu agrícola, així com aquelles instal·lacions i edificacions 
associades a aquest ús o als usos ramaders i, en general, totes les altres activitats i usos 
admesos com a compatibles. 

La conservació d’aquest tipus de sòl és especialment rellevant per al municipi, ja que és part 
integrant del mosaic agroforestal, en retrocés arreu, i així ho reconeix el present document de 
referència atorgant-li una protecció prioritària. 

2.2.3. Sòl forestal de valor (Clau 22) 

El sòl forestal de valor comprèn aquells terrenys amb valors ambientals suficients que el fan 
mereixedor d’ésser protegit front a processos futurs d’expansió urbana i de gaudir una 
regulació d’usos específica que permeti el manteniment i millora de les seves condicions socio-
ambientals.  

Inclou tots els sòls ocupats per masses forestals, denses o esclarissades, i, en general, totes 
aquelles zones ubicades entre els usos esmentats i que no reben la qualificació de sòl agrícola. 

Comprèn els sòls forestals amb vocació protectora que no presenten elements d’excepcional 
valor. En general, són tots aquell sòls forestals que no reben la qualificació d’interès ecològic i 
paisatgístic. 

2.2.4. Sòl paisatgístic i ecològic de valor (Clau 24) 

Aquesta categoria es reserva, en el marc del present document de referència, per aquells 
àmbits d’excepcional valor ambiental i natural, que reben el major grau de protecció front a les 
activitats susceptibles d’introduir impactes negatius sobre el seu estat de conservació, els 
valors paisatgístics que acull i els processos ecològics que suporta. 
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2.2.5. Formulació de Plans Especials en sòl no urbanitzable 

Es proposa la redacció de dos plans especials en sòl no urbanitzable per ordenar el territori, en 
l’àrea boscosa de la Feixa de Can Pla, amb l’objectiu de potenciar-ne el seu ús social tot 
garantint-ne la conservació dels seus valors, i a l’espai connector dels Camps d’Onyar, per tal 
d’ordenar els usos i les activitats per a preservar-ne el seu valor connector. 

 

2.3. Protecció del paisatge 

Amb la finalitat de protegir el medi natural i agrícola i el paisatge, s'estableix tota una sèrie de 
regulacions que afecten qualsevol activitat o ús que pugui afectar la qualitat dels mateixos de 
manera significativa, i en especial les tanques, la publicitat, les obres en medi rurals i les 
construccions aïllades. 

2.4. Regulació d’usos 

S'estableixen els usos admesos i prohibits amb caràcter general per cadascuna de les 
categories de protecció. 

2.5. Construccions en sòl no urbanitzable 

Es determinen, a nivell general pel sòl no urbanitzable, els paràmetres de les construccions 
admeses i els procediments a seguir per la seva autorització. Així mateix, en cadascuna de les 
categories de protecció s'estableix quina tipologia de construccions s'admeten i sota quines 
condicions, en referència a habitatges, construccions agrícoles i ramaderes, hivernacles, etc. 

Les intervencions en sòl no urbanitzable han de garantir en tots els casos la preservació 
d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental. 

Pel que fa a les masies i cases rurals, s’assenyalen alguns paràmetres que només pretenen ser 
complementaris a allò establert pel Pla Especial del catàleg de masies i cases rurals del 
municipi. En cas que existeixi contradicció entre aquest document i allò establert pel catàleg, 
prevaldran les disposicions del catàleg. 

També son objecte d’una ordenació específica les construccions destinades a l’ús agrícola i 
ramader, degut a la incidència que poden arribar a tenir en el paisatge i el medi natural. 

Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions per destinar-les a les activitats o els 
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, seguint el procediment 
previst a l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, sempre i quan es compleixin, a més 
de les disposicions generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de cada zona. 

 

 

Riudellots de la Selva; Setembre de 2008. 

Traça, Estudi de Serveis Ambientals 

 www.traça.cat 
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Proposta d’ordenació del Sòl No Urbanitzable 

 

2.- Proposta de normativa urbanística 
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TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ, CONTINGUT I VIGÈNCIA 

 

Article 1. Àmbit territorial i objectiu 

1. L’objectiu d’aquest document és oferir una proposta de normativa urbanística per a la 
ordenació de la totalitat del sòl no urbanitzable del terme municipal de Riudellots de la Selva, 
de conformitat amb allò que disposa la legislació urbanística vigent. 

2. Constitueix el sòl no urbanitzable del municipi de Riudellots de la Selva, d’acord amb allò 
que estableix l’article 32 del DL 1/2005 de la Llei d’urbanisme, aquells terrenys que el 
planejament urbanístic vigent considera classificar-los com a tal per raó de:  

a. La incompatibilitat amb llur transformació. 

b. La inadequació al desenvolupament urbà. 

3. En aquest sentit el sòl no urbanitzable de Riudellots de la Selva compren terrenys que han 
de ser objecte de conservació i defensa per raó dels seus valors ambientals i culturals.  

4. També constitueixen el sòl no urbanitzable del municipi els terrenys reservats per a 
sistemes urbanístics generals no inclosos en sòl urbà ni en sòl urbanitzable. 

5. En aquest tipus de sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà ni 
els usos contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. 

6. L’objectiu general del document és garantir el desenvolupament sostenible del municipi, que 
es defineix com la utilització racional del territori i dels seus recursos naturals, valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les 
generacions presents i futures. Amb aquesta finalitat, aquest document inclou l’ordenació de 
l’activitat humana i el patrimoni físic, natural i cultural d’acord amb els següents objectius 
específics: 

a. Establir un document de referència a nivell urbanístic pel municipi i proposar les millors 
fórmules de regulació i protecció dels usos, el patrimoni i el paisatge que assegurin un futur 
sostenible en el municipi. Promovent un model integrat del paisatge rural i urbà del 
municipi que faciliti la conservació dels processos naturals i humans que integren aquest 
paisatge. 

b. Actualitzar la documentació territorial pel que fa al sòl no urbanitzable en funció de la 
informació recollida en el procés de l’Agenda 21 supramuncipal de Riudellots de la Selva, 
Campllong i Sant Andreu Salou. 

c. Determinar la ubicació del sòl no urbanitzable d’especial protecció, per raó del medi físic, 
patrimoni natural, patrimoni humà o infraestructures i establir les seves regulacions. 

d. Promoure el manteniment de l’activitat rural i forestal com a processos estructuradors 
del paisatge cultural del municipi 

e. Adaptar la regulació d’usos pel que fa al sòl no urbanitzable al marc jurídic vigent, en 
especial al 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, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

 

Article 2. Marc legal 

1. Aquest document s’ha redactat d’acord amb la legislació urbanística i sectorial vigent i 
d’acord amb les restants disposicions aplicables. 

2. La referència a la legislació urbanística vigent, feta en aquest article i en els successius, 
s’entén que remet a l’ordenament urbanístic vigent a Catalunya i a la resta de l'Estat en allò 
que no sigui contradictori, modifiqui o vulneri les competències de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya en matèria d’ordenació del territori, urbanisme, paisatge, habitatge i medi ambient. 
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3. En especial es refereix al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, i al Decret 306/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

Article 3. Contingut i interpretació 

1. Aquesta proposta està integrada pels documents següents: 

a. Justificació de la proposta d'ordenació. 

b. Normativa urbanística del sòl no urbanitzable. 

c. Proposta gràfica d'ordenació. 

2. La present normativa juntament amb la proposta gràfica d'ordenació, constitueixen el cos 
normatiu específic en matèria urbanística del sòl no urbanitzable de Riudellots de la Selva. En 
el no previst per el Pla, s'estarà a la legislació urbanística i d'ordenació del territori aplicable en 
cada cas. 

3. La present proposta servirà de document de referència per a una futura revisió del 
planejament general del municipi de Riudellots de la Selva. En la seva redacció es tindran en 
consideració les disposicions d’aquest text pel que fa al sòl no urbanitzable i s’hi incorporaran 
en la mesura del que sigui possible. 

4. Els documents d'aquest Pla s'interpretaran sempre atenent al seu contingut i d’acord amb 
els objectius i finalitats expressades en la memòria. En casos de contradicció entre documents 
o d’imprecisió, prevaldrà sempre la interpretació més favorable a la menor edificabilitat, major 
dotació d’equipaments comunitaris i major protecció ambiental. 

5. La delimitació de sectors, polígons, unitats, zones i sistemes assenyalada, tenint en compte 
les toleràncies necessàries en tot alçament topogràfic, podrà ser precisada o ajustada en els 
corresponents documents de planejament que se'n despleguin d'acord amb els següents 
criteris: 

a. Una variació màxima de la superfície de les àrees delimitades del cinc per cent (+-5%). 

b. Només s'admeten alteracions de la forma per tal d'ajustar els corresponents àmbits a 
alineacions oficials, a característiques naturals del terreny, a límits físics i partions de 
propietat i, en general, a elements naturals o artificials d'interès que així ho justifiquin. 

c. No podrà alterar-se la delimitació d'un element del sistema d'espais lliures o 
d'equipaments comunitaris si això suposa la disminució de la seva superfície. 

 

Article 4. Efectes 

1. Aquesta documentació resta sense efecte fins el moment que s'incorpori a la revisió del 
planejament general, en els termes que l'equip redactor del mateix estipuli. 

 

Article 5. Vigència 

1. La vigència d’aquesta normativa resta supeditada a la seva inclusió en una futura revisió del 
planejament general municipal. Un cop inclosa, s’inicia el dia següent de la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva de les normes urbanístiques corresponents, en el Diari Oficial de 
la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 100 del DL 1/2005. 

2. La seva vigència serà aquella que li atorgui la revisió del planejament general. 

 

Article 6. Modificació i revisió 

1. Es justifica la revisió quan es donin les següents circumstàncies: 

a. Que s’aprovi un Pla Director Urbanístic que inclogui el municipi de Riudellots de la Selva 
en el seu àmbit, si aquest altera substancialment les previsions en relació al sòl no 
urbanitzable del planejament general de Riudellots de la Selva. 
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b. Que es catalogui, d’acord amb la llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, un Espai 
Natural de Protecció Especial en part o la totalitat del SNU del municipi de Riudellots de la 
Selva i les seves determinacions alterin substancialment les previsions contingudes en 
aquesta documentació. 

c. Quan es produeixi l’alteració o variació substancial en les previsions de l’estructura 
general del territori o la necessitat de modificar substancialment la classificació del sòl. 

d. Altres circumstàncies sobrevingudes que afectin a factors bàsics del planejament o que 
en les disposicions urbanístiques de rang superior així es determini. 

 

CAPÍTOL II. DESPLEGAMENT DEL PLA 

 

Article 7. Iniciativa i competència pel desenvolupament 

1. La definició i redacció és iniciativa de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, així com la 
competència pel seu desenvolupament. 

 

Article 8. Planejament derivat 

1. Pel desenvolupament d’aquestes disposicions es podran formular Plans especials de 
protecció, conservació i millora del paisatge i del medi físic i rural i de les vies de comunicació i 
dels sistemes generals, que en cap moment suposaran mesures edificatòries no previstes. 

2. Els plans especials es redactaran d’acord amb l’article 78 i 83.1 del DL 1/2005. 

 

Article 9. Activitats o equipaments d’interès públic 

1. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, es consideren d’interès públic: 

a. Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo 
que es desenvolupin a l’aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles 
per al seu ús. 

b. Els projectes de restauració i millora dels ambients naturals propis del municipi. 

c. Els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. 

d. Les infraestructures de mobilitat. 

e. Les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, 
la infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, 
d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, el tractament de residus, la 
producció d’energia a partir de fons renovables i altres instal·lacions ambientals d’interès 
públic. 

 

Article 10. El catàleg de masies i cases rurals 

1. En sòl no urbanitzable, amb els requisits fixats per la Llei d’Urbanisme i d’acord amb el 
catàleg de masies i cases rurals del municipi a que fa referència l’art. 50 d’aquesta, s’admet la 
reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per 
raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 
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CAPÍTOL III. GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

 

Article 11. Administració actuant 

1. En l’execució d’aquesta normativa i del planejament derivat que s’aprovi pel seu 
desenvolupament, l’administració actuant és l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Podran 
tenir consideració d’administració actuant els consorcis urbanístics o societats anònimes de 
capital íntegrament públic quan així ho acordi expressament la Corporació. 

2. Les actuacions, obres i serveis que hagin de portar a terme altres òrgans de l’administració 
pública en les seves competències i amb la finalitat de dotar al municipi de Riudellots de la 
Selva dels sistemes generals o dels seus elements o d’equipaments comunitaris en el sòl no 
urbanitzable, es consideren operacions d’execució dels plans sobre el sòl no urbanitzable o dels 
planejaments derivats que el desenvolupi. 

3. L’Ajuntament podrà assumir l’exercici de l’acció expropiadora dels béns afectats quan 
cooperi en l’execució de les obres i serveis que realitzin els òrgans de l’administració pública 
per a la dotació dels sistemes generals o dels seus elements o d’equipaments comunitaris. 

 

Article 12. Altres subjectes per a l’execució 

1. En l’execució de la normativa del sòl no urbanitzable i del planejament derivat que s’aprovi 
es podrà utilitzar qualsevol dels procediments de gestió previstos en la Llei d’Urbanisme. 

 

Article 13. Convenis Urbanístics 

1. D’acord amb la legislació urbanística vigent i amb les determinacions contingudes en 
aquesta proposta, l’Ajuntament podrà subscriure convenis urbanístics amb els propietaris del 
sòl no urbanitzable amb la finalitat d’establir el marc d’actuació pel desenvolupament i 
execució del planejament, amb expressió dels diferents compromisos i obligacions respectius. 

2. El contingut dels convenis serà incorporat a les figures de planejament o execució 
urbanística. Les obligacions que s’hagin establert i que afectin a drets reals sobre finques 
causaran la corresponent anotació o inscripció en el Registre de la Propietat. 

3. Per tenir plena validesa, els convenis urbanístics requeriran l’aprovació o ratificació de 
l’òrgan de govern municipal que tingui legalment atribuïda la facultat. 

 

Article 14. Execució en el sòl no urbanitzable 

1. Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable estaran subjectes a les limitacions que 
estableix l’article 47 de del DL 1/2005 i altres disposicions que es puguin dictar, a les 
determinacions dels Plans Sectorials o Plans Territorials aprovats o futurs, al què disposa el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i als criteris, continguts i determinacions d’aquesta 
proposta. 

 

Article 15. Patrimoni públic del sòl 

1. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es reserva la potestat que li atorga la legislació 
urbanística vigent de constituir llur patrimoni municipal de sòl no urbanitzable, amb la finalitat 
de formar reserves per a protegir i tutelar aquelles àrees d’especial valor que aquesta proposta 
classifica i delimita. 

 

Article 16. Tempteig i retracte 

1. Per tal de facilitar el compliment dels objectius, les transmissions oneroses de terrenys 
situats en àmbits qualificats com Paisatgístics i Ecològics de valor queden subjectes a l’exercici 
dels drets de tempteig i retracte, que correspon al mateix ajuntament, a les entitats 
urbanístiques especials o a altres administracions actuants. 
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2. Tant els propietaris de les finques afectades com l’administració que vulgui exercir el dret de 
retracte estaran subjectes al que determinen els articles 164 i 166 del Decret Legislatiu 
1/2005. 

 

Article 17. Execució de sistemes en el sòl no urbanitzable 

1. Els terrenys qualificats per a sistemes generals o locals podran ser adquirits per 
l’Administració actuant mitjançant les cessions obligatòries previstes per llei, per expropiació 
forçosa o per qualsevol altre títol jurídic. 

2. Els sòls destinats a sistemes generals s’obtindran, sempre que no estiguin compresos dins 
de sectors de planejament, mitjançant el sistema d’expropiació. 

 

Article 18. Vigilància 

1. La vigilància tendirà tant a la defensa de la legalitat per al manteniment de l’ordre 
urbanístic, amb l’aplicació de sancions en els casos d’infracció, com a la direcció o adequació 
del planejament als fins que persegueix, amb el propòsit de corregir les desviacions 
provocades per l’aparició de circumstàncies noves o pel tractament de les que hom estima en 
un principi. 

2. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva vetllarà pel compliment del planejament exercint les 
potestats que li incumbeixin. S’adoptaran com a mesures defensives la suspensió de les obres, 
usos o actes, la revisió dels actes administratius, la imposició de sancions i la responsabilitat 
patrimonial dels infractors, d’acord amb allò que disposen els articles 197 i següents de la Llei 
d’Urbanisme, i el contingut del Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme. 

 

CAPÍTOL IV. INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 

 

Article 19. Llicències urbanístiques 

1. Dins del sòl no urbanitzable estan subjectes a prèvia llicència municipal tots els actes 
descrits en l’art. 179 del DL 1/2005, els que determina aquest document i, amb caràcter 
general, qualsevol activitat que afecti les característiques naturals dels terrenys i/o la imatge 
del territori i el paisatge. 

2. La subjecció a prèvia llicència abasta a totes les operacions i actuacions indicades a l’apartat 
anterior, realitzades dins l’àmbit territorial del municipi de Riudellots de la Selva, sens perjudici 
de la resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o 
sectorial. 

3. La necessitat d’obtenir l’autorització d’altres administracions públiques, no deixarà sense 
efecte l’exigència de la llicència municipal. En cas d’urgència o d’excepcional interès es tindrà 
en compte el que disposa l’article 182.2 del DL 1/2005, i els art. 8 i 9 del Reglament de 
Disciplina de la Llei del sòl. 

4. Totes les obres que s’executin com a compliment d’una ordre municipal i sota la direcció 
dels serveis tècnics de l'Ajuntament, estan exemptes de l’exigència de la llicència municipal. 

5. En relació amb les actuacions promogudes per organismes de l’Estat, de la Generalitat, o 
altres entitats públiques, relacionades a l’apartat 1 d’aquest article, és obligatòria també 
l’obtenció prèvia de la llicència municipal d’acord amb l’article 182 del DL 1/2005. 

6. Les llicències tindran caràcter públic. Les llicències no impliquen l’autorització municipal per 
als actes d’ocupació de via pública o terrenys confrontants, ni per a altres usos o activitats 
relacionats amb l'obra autoritzada. 

7. Les llicències s’atorgaran salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.  

8. Pel que fa a la classificació de les obres, tramitació i documentació de llicències, 
procediment, contingut, condicions d’atorgament, caducitat, termini i pròrroga, seguiment, 
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infraccions i llicències de primer ús, es regularan per allò establert als articles de les NNSS 
vigents, sempre i quan no entrin en contradicció amb allò establert als articles 179 a 182 del 
DL 1/2005. 

 

Article 20. Denegació de llicències motivades per la protecció del medi natural i del 
paisatge 

1. En compliment d’allò que preveu l’article 9 del DL 1/2005:  

a. És prohibit d’urbanitzar i d’edificar en zones inundables i en zones de risc per a la 
seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la 
prevenció dels riscs. 

b. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl 
d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d’incorporar les 
prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s’adaptin a l’ambient 
on estiguin situades o bé on s’hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o 
les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l’entorn. 

c. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent 
superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels 
nuclis existents. 

2. L’Ajuntament denegarà les llicències d’edificacions que sol·licitin construir, quan la forma, 
situació, volum, alçada dels edificis, murs, materials i tancaments, o les instal·lacions d’altres 
sistemes limitin el camp visual per a poder contemplar els paisatges naturals, trenquin 
l’harmonia del paisatge o desfigurin la perspectiva. 

3. Es denegarà la llicència per la col·locació de cartells i altres mitjans de propaganda visible 
quan la seva ubicació o característiques limitin la contemplació del paisatge o alterin la seva 
harmonia. 

4. Els rètols, cartells o altres mitjans de propaganda o publicitat existents, amb llicència 
municipal, que perjudiquin la qualitat del paisatge o n’alterin l’harmonia, seran objecte de 
revocació de la llicència municipal i s’acordarà la seva retirada. 

 

TITOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 21. Classificació i qualificació del sòl 

1. El règim urbanístic del sòl, d’acord amb allò que s’ha previst a l’article 58 del DL 1/2005, es 
defineix a través de la classificació i la qualificació del sòl. 

2. La classificació del sòl diferencia el regim jurídic d’aquest en urbà, urbanitzable delimitat i 
no delimitat, i no urbanitzable, per tal d’establir i determinar les facultats de dret de propietat, 
conforme amb les determinacions normatives del Capítol 1 del Títol Segon del DL 1/2005. 

3. La qualificació urbanística del sòl te per objecte, mitjançant la definició de zones i sistemes, 
assignar per a cada part del territori usos i, en el seu cas, intensitats i/o condicions 
d’edificació, tot desenvolupant i concretant els drets i deures genèrics establerts pel Pla 
mitjançant la classificació del sòl. 

 

Article 22. Els sistemes 

1. Els sòls qualificats com a sistemes representen un grau especial d’interès col·lectiu perquè 
estructuren el territori i asseguren el desenvolupament equilibrat del municipi. 

2. El concepte de sistema es defineix en el article 34 del DL 1/2005. 
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CAPITOL II. REGULACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS SISTEMES 

 

SECCIÓ 1ª DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 23. Definició i actuació dels sistemes urbanístics 

1. S'entén per sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic reserva 
per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur 
nivell de servei és d’abast municipal o superior. Els sistemes urbanístics generals configuren 
l'estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà. 

2. S'entén per sistemes urbanístics locals els terrenys que el planejament urbanístic reserva 
per a les comunicacions, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si llur 
nivell de servei és un sector de sòl urbanitzable delimitat o el conjunt del sòl urbà del municipi. 

3. Els sistemes que configuren l’estructura general del territori del municipi de Riudellots de la 
Selva són: 

a. Sistema hidrogràfic 

b. Sistema de comunicacions 

b.1. Sistema viari 

b.2. Sistema ferroviari 

c. Equipaments comunitaris 

d. Serveis tècnics i ambientals 

4. La consideració de sistemes implicarà la declaració de la utilitat pública de les obres i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys destinats per a sistemes als efectes d’allò que disposa 
l’article 103 del DL 1/2005. Això no obstant, pel que fa al sistema d’equipaments comunitaris, 
si la normativa vigent no en determina l’ús, caldrà prèviament concretar-lo mitjançant la 
tramitació d’un pla especial urbanístic on es justificarà la necessitat de la titularitat pública. 
També s’haurà de tramitar un pla especial per tal de canviar l’ús assignat per la normativa a 
un equipament concret. 

 

Article 24. Execució dels sistemes 

1. El règim urbanístic dels sòls afectats per sistemes es concreta als articles 43 i 44 del DL 
1/2005. 

 

Article 25. Titularitat i afectació dels sistemes 

1. El sòl que la normativa afecta a sistemes urbanístics queda vinculat a aquest destí; la 
titularitat i afectació pública a l’ús general o al servei públic, i per aquesta titularitat i destí, 
l’aplicació del règim jurídic propi del domini públic és operativa només després que 
l’Ajuntament hagi adquirit el sòl mitjançant qualsevol dels títols amb eficàcia translativa, 
inclosa l’expropiació forçosa, cessió gratuïta o ocupació directa en aquells casos en que sigui 
procedent per llei. Mentre no es faci efectiva aquesta adquisició, el sòl continuarà essent de 
propietat privada però estarà vinculat al destí assenyalat. 

2. La mutació de destí dels sistemes requerirà la revisió o modificació de la normativa, d’acord 
amb allò que preveuen aquesta normativa.  

3. Sense perjudici d’allò que disposa la legislació específica en la matèria, s'admet la titularitat 
privada i el destí a sistemes en aquells casos en què aquesta titularitat privada i el destí siguin 
compatibles, sempre que es demostri fonamentadament que l’Ajuntament no pot assumir la 
seva gestió, sense perjudici de la potestat administrativa de revocació de l’autorització 
d’explotació. 
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4. La titularitat pública no exclou la possibilitat de la gestió privada del domini i ús públic en 
règim de concessió administrativa, o altre règim equivalent, sempre que aquesta forma de 
gestió sigui compatible amb la naturalesa del bé i amb els objectius urbanístics de les NNSS. 

 

Article 26. Protecció de sistemes 

1. Tenen la consideració de protecció de sistemes aquells sòls afectats per una servitud 
derivada de la corresponent legislació sectorial. 

2. Aquests espais poden ser utilitzats per al pas d’infraestructures i vials, sempre i quan no 
estiguin en contradicció amb les condicions de l’espai que protegeix. 

3. No s’hi pot autoritzar cap edificació que no estigui directament relacionada amb el respectiu 
sistema que el defineix. 

 

SECCIÓ 2ª SISTEMA HIDROGRÀFIC 

 

Article 27. Definició 

1. Constitueix el sistema hidrogràfic el conjunt composat pels rius, rieres, torrents, surgències, 
recs, canals, fonts naturals, basses i el subsòl de les diverses capes freàtiques. Dins del mateix 
sistema també s’inclouen les seves ribes i la vegetació de ribera associada conjuntament amb 
els espais que han configurat al llarg del temps. 

2. Per una major precisió sobre la delimitació d’aquest sistema es pren com a referència el 
domini públic hidràulic segons s’estableix al Reial Decret 849/1986, d'11 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, i totes les seves modificacions. 

3. Les zones que podrien ser incloses dins el sistema hidrogràfic i no se’ls atribueix aquesta 
categoria es troben subjectes a les mateixes limitacions per a la protecció del domini públic 
hidràulic. 

 

Article 28. Regulació del sistema hidrogràfic 

1. L’ús i aprofitament dels cursos d’aigua es regirà pel disposat en el RD 1/2001 pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües, i el Reglament del domini públic hidràulic RD 
849/1986 i les seves modificacions, o les que les substitueixin. 

2. Correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb els procediments administratius 
establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 
d’abril, i la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental, 
l’atorgament de les autoritzacions i/o concessions administratives per l’ús de l’aigua, 
l’autorització o l’informe i la composició dels límits dels abocaments d’aigües residuals, així 
com l’autorització per l’ocupació, modificació del relleu o construcció en la franja de terreny de 
100 metres d’amplada al costat de les lleres públiques que correspon a la zona de policia del 
domini públic. 

3. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i 
per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la 
inscripció i enregistrament a l’ACA.  

4. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin 
dictaminades per l'Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l’ús públic 
dels terrenys superficials del llit anterior a la canalització. 

5. Queda expressament prohibida la circulació per l’interior de les lleres incloses en el sistema 
hidrogràfic, portin aquestes aigua o no.  

6. Les infraestructures de serveis: aigua, sanejament, canalitzacions elèctriques, etc., 
quedaran fora de l’àmbit de les lleres. Només es permetran els encreuaments transversals, 
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prèvia autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, sempre que no es redueixi la secció de 
desguàs o es projecti l’obra de protecció corresponent. 

7. S’afavorirà la conservació i, si s’escau, la millora de les condicions actuals de les fonts, 
basses, estanyols i canals de rec, per facilitar la preservació de la fauna i vegetació associades. 
Els propietaris de terrenys on s’ubiquin tenen l’obligació de conservar-los en condicions de 
seguretat, salubritat i ornat públic. 

 

Article 29. Protecció del sistema hidrogràfic 

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) i el DL 3/2003, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

2. El RD 1/2001, defineix per als cursos fluvials una zona de servitud de 5,00 m d’amplada a 
banda i banda, mesurada a partir de la llera, per a ús públic. També defineix la zona de policia 
de 100,00 m d’amplada, mesurada horitzontalment a partir de la llera, en la que qualsevol 
actuació que s’hi vulgui realitzar haurà de comptar amb l’autorització de l'ACA, prèviament a la 
llicència municipal. 

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. Les tanques tampoc podran envair la franja de 
servitud de 5,00 m. 

4. Es defineix una franja de protecció dels sistemes naturals de riberes associats a la xarxa 
hidrològica que tindrà una amplada de 25,00 metres a cada costat del marge de la llera. En 
aquest àmbit de protecció no s’admet cap tipus de construcció ni tanca, a no ser que sigui un 
servei de millora del propi sistema hidrogràfic. Tampoc es permet la desforestació de la 
vegetació de ribera associada a aquesta espai ni la variació dels marges, excepte per espècies 
al·lòctones, que si que podran ser talades i sempre seran substituïdes per espècies autòctones. 
Aquest punt no és d’aplicació a la xarxa tradicional de rec agrícola existent al municipi. 

5. Per tal de salvaguardar la qualitat de les aigües subterrànies, a la zona propera a les fonts, i 
en les cotes immediatament superiors, no es permetran les excavacions, construccions, el pas 
d’altres canalitzacions que no siguin d’aigua, abocament d’aigües brutes, sucs, purins, i 
productes químics solubles susceptibles de produir la contaminació de aqüífer. Queda protegit 
l’espai situat a una distància igual o inferior als 50m de qualsevol captació o surgència natural 
d’aigua, si bé podran autoritzar-se les obres, plantacions i altres actuacions destinades a 
millorar les àrees contigües per potenciar-ne l’ús públic. 

6. Es deixarà una franja de 10 metres sense cultivar a banda i banda dels cursos fluvials, rius, 
rieres, recs i canals, per evitar possibles contaminacions de les pràctiques agrícoles. 

7. Les canalitzacions i els 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 conservació i 
respectar la seva tipologia tradicional. Les possibles captacions d’aigües, degudament 
autoritzades i dins dels paràmetres permesos, es situaran a un mínim de 25 m. de la font o 
brollador, per garantir el manteniment d’un cabal de sortida mínim pel seu ús per les persones 
i la fauna salvatge, i per permetre el creixement de la vegetació pròpia de l’entorn d’aquestes 
fonts i brolladors. 

8. Les noves construccions o ampliacions d’edificacions existents es situaran a un mínim de 75 
metres del marge de la llera i les construccions auxiliars se situaran a un mínim de 25 metres 
del marge de la llera. 
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SECCIÓ 3ª SISTEMA DE COMUNICACIONS 

 

Article 30. Definició 

1. El sistema de comunicacions identifica les infraestructures de mobilitat, com son les 
carreteres, els camins, els carrers, i altres infraestructures relacionades amb el transport 
col·lectiu definides a l’article 34.4 del DL 1/2005, que han de permetre la connexió entre els 
diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i mobilitat adequat dins el 
terme municipal. 

2. En el municipi de Riudellots de la Selva dins d’aquest sistema s’identifica els sistemes viari i 
ferroviari. 

 

Article 31. Disposicions generals 

1. S’estableixen les determinacions, sense perjudici del seu ulterior desenvolupament, del 
sistema de comunicacions pel sòl no urbanitzable i dels corresponents entorns necessitats 
d’una regulació especial. 

2. Els diferents elements que formen part del sistema de comunicacions s’executaran d’acord 
amb allò que assenyali el planejament que els desplegui.  

3. S’estableix una zona de protecció que compren els sòls limítrofes a aquests sistemes, que 
restaran lliures d’edificació. 

4. Quan en zones adjacents a aquests sistemes es demani l’autorització d’un acte subjecte a 
llicència municipal, l'Administració municipal requerirà l’informe preceptiu de les 
administracions competents en la matèria. Els informes denegatoris per raons de competències 
específiques determinaran la denegació de la llicència municipal. 

5. Les interseccions en sòl no urbanitzable s’adequaran a les normes vigents en matèria 
d’interseccions i hauran de ser aprovades per l’Administració competent. 

 

Article 32. Definició del sistema viari 

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i 
exclusivament dedicats a la vialitat i l’aparcament, que han de permetre la connexió entre els 
diferents sectors del territori i garantir un nivell d’accessibilitat i de mobilitat adequat dins el 
terme municipal. 

 

Article 33. Elements del sistema viari 

1. Els elements que integren el sistema viari són: 

a. La xarxa viària (carreteres, camins, carrers, etc). 

b. Àrees d’aparcament. 

c. Les zones de protecció i de servitud del sistema viari. 

 

Article 34. Règim general del sistema viari 

1. El règim d’aquesta xarxa viària és la que li correspongui per la legislació vigent, segons la 
seva titularitat: Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Municipi.  

2. Les vies que ocupen l'àmbit municipal atenent a la seva categoria es classifiquen en els 
següents tipus: xarxa viària bàsica i xarxa de camins rurals. 

3. Xarxa viària bàsica:  

És la xarxa de carreteres, existent o proposada, que bo i constituir la infraestructura bàsica del 
territori municipal, la seva execució i manteniment són competència d’organismes 
supramunicipals. Són les següents: 
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Autopista AP-7, del Mediterrani. 

Autovia A-2, del nord-est. 

N-156, de l’aeroport a l’A-2. 

C-25, Eix transversal. 

4. Xarxa de camins rurals: 

a. Constitueixen la xarxa primària d'enllaços i accessos als diversos indrets del municipi, a 
partir dels quals s'estableixen els camins particulars d'accés a cada finca. 

b. S’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa i haurà de restar lliure al pas, 
tant els camins de titularitat pública com privada. 

c. 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. 2.680, d’1/4/98). No és permesa l’obertura de noves 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. 

d. L’obertura de nous camins, vials rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de vialitat 
solament es permetrà si està prevista expressament en la normativa municipal, està 
inclosa en un Pla Tècnic de Gestió Forestal aprovat per l’administració competent, o està 
inclosa en algun Pla especial actual o que aparegui en el futur, o en plans o programes de 
l’administració (per exemple, programes de prevenció d’incendis forestals). 

e. Excepcionalment, es podran obrir camins d'accés a finques agrícoles i forestals per 
millorar l’accessibilitat de l’explotació o de l’activitat que s’hi desenvolupi, previ la redacció 
del corresponent projecte. El projecte justificarà la conveniència de l'obertura del nou camí 
i la idoneïtat del traçat, d'acord amb la facilitat de manteniment, mínim moviment de terres 
i alteració del paisatge. 

f. Es prohibeix l’obertura de camins en espais que incideixin en llocs de vistes 
panoràmiques excepte quan vinguin derivats d’un pla de prevenció d’incendis forestals 
aprovat. En el cas que es consideri convenient es requerirà el corresponent estudi 
ambiental. 

g. La modificació dels perfils longitudinals i transversals dels camins i vies rurals ja 
existents, públics i privats, estarà subjecta a l’atorgament de la respectiva llicència 
municipal. En cap cas la modificació de perfils podrà suposar alteracions negatives de les 
condicions paisatgístiques existents. 

h. L’ampliació o modificació del traçat d’un camí, així com la construcció de vies d’accés de 
qualsevol naturalesa, no haurà de generar pendents superiors al 10% en sòls tous, o del 
15% en sòls durs, ni terraplens o desmunts de més de 3 m. d’alçada. 

i. Els talussos resultants s’hauran de revegetar convenientment amb vegetació herbàcia, 
arbustiva i arbòria autòctona, i no podran suposar cap modificació de les escorrenties ni 
dels cursos fluvials existents. 

j. Es consideraran incorporats a la documentació d’aquesta normativa els camins que siguin 
definits com a xarxa viària bàsica per a la Prevenció d'Incendis Forestals en el pla que hagi 
elaborat l'administració competent en la matèria. 

Aquests camins tindran una amplada mínima de 5,00 metres, amb punts d’encreuament 
per els camions cada 200,00 metres. A ambdós costats dels camins, a les zones forestals, 
s’ha de disposar d’una franja perimetral de 25,00 metres d’amplada permanent lliure de 
vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les branques baixes 
esporgades. 

k. Per l’aplicació de la present normativa es consideren dos tipus de camins a protegir: 

i. Xarxa municipal. 
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Són camins de caràcter rural utilitzats pels vehicles i maquinàries agrícoles. En aquest 
grup hi ha els camins que connecten la xarxa de carreteres amb els nuclis de població 
municipal. 

Precisen de pavimentació ordinària, amb intercalats per a la doble circulació, de 
tractament adequat per les cruïlles i de sistemes de desguàs a cel obert. Tindran una 
amplada mínima de 4,00 m de calçada. 

ii. Xarxa secundària. 

Són el fruit de la recuperació d’antics camins rurals, que pels seus traçats, situacions, 
recorreguts i morfologia, representen una imatge històrica i cultural. Admeten el pas de 
vehicles rodats en el cas de possibles emergències. 

El paviment és natural. La seva urbanització es reduirà a la formació de cunetes i 
regatons transversals alternats, així com a netejar-los i mantenir-los. 

Hauran de mantenir una amplada de pas mínima de 3,00 m en tot el seu traçat, però 
mai podran impedir l’accés a finques agropecuàries.  

L’amplada serà subjecte a aquesta necessitat sense perjudici de la tramitació que 
correspongui. 

 

Article 35. Protecció del sistema viari 

1. Els espais de protecció, servitud i reserva del sistema viari, són els espais lliures que per la 
seva proximitat al sistema viari, o per estar reservats per a una futura construcció de noves 
vies, estan subjectes a aquest sistema i no poden ser edificats. 

2. Els terrenys destinats al sistema viari i les seves franges de protecció s’ajustaran en quant a 
característiques, usos, edificacions i instal·lacions a allò que disposa la legislació de carreteres, 
la “Ley 25/1988 de 29 de julio, de carreteras” i el “R. D. 1812/1994 de 2 de setembre del 
Reglamento general de carreteras” per les vies de competència estatal, i la Llei 7/1993, de 30 
de setembre, de Carreteres, per les vies de competència de la Generalitat. 

3. Per les vies de competència municipal de la xarxa de camins rurals Tota nova edificació es 
separarà de l'eix del camí un mínim de 6 m.  

4. En les edificacions existents quan resultin incloses dins dels espais de protecció del sistema 
viari, s’hi podran fer obres de conservació i millora d’acord amb el seu ús.  

 

Article 36. Definició del sistema ferroviari 

1. El sistema ferroviari comprèn aquells espais destinats a ser ocupats per les vies, estacions i 
instal·lacions directament vinculades al funcionament i manteniment del ferrocarril i els espais 
reservats al traçat de la xarxa ferroviària, existent o proposada, així com el seu espai de 
protecció. 

2. També és zona ferroviària la zona de domini prevista al RD 1211/1990. 

 

Article 37. Usos del sistema ferroviari 

1. Els usos admesos als sòls pertanyents a aquest sistema són exclusivament els relacionats 
amb els usos propis del ferrocarril i les instal·lacions i serveis a ell vinculades. 

 

Article 38. Àrea de servitud del sistema ferroviari 

1. En la zona que termena amb la via fèrria, s’haurà de respectar íntegrament les zones de 
domini públic, servitud i afectació del ferrocarril, essent d’aplicació l’article 168 de la Llei 
16/1987 i els articles 278 a 291 del Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres. 
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SECCIÓ 4ª SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS 

 

Article 39. Definició 

1. Comprèn aquells sòls d’ús i domini públic destinats a la localització de serveis per a usos i 
activitats de caràcter públic o d’interès col·lectiu o comunitari, i a dotacions d’interès públic o 
social necessaris en funció de les característiques socio-econòmiques de la població. 

 

Article 40. Classificació 

1. Els sòls destinats a equipaments comunitaris amb les edificacions, instal·lacions i altres 
serveis sobre ells, es classifiquen en el següents tipus: 

a. Docent: Centres per a l’educació en qualsevol grau o especialització, amb instal·lacions 
annexes esportives i culturals. 

b. Cultural: Biblioteques, centres socials i culturals, museus, cases de cultura, sales de 
reunions, i annexes esportius i recreatius. 

c. Administratiu: Centres o edificis destinats a serveis administratius, incloent els serveis de 
seguretat d’extinció d’incendis, protecció civil, etc. 

d. Esportiu i recreatiu: Edificacions i instal·lacions esportives, campaments, centres 
d’esbarjo, balnearis, centres turístics no residencials, d’interès públic o social, i serveis 
annexos. 

e. Cementiri: Cementiris. 

f. Sanitari-assistencial: Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, d’interès públic o social, 
destinats a guarderies, dispensaris, ambulatoris, residències col·lectives, clíniques i 
hospitals. 

g. Abastaments: Escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 

h. Aparcament i transport: Estacions i baixadors de transports col·lectius i aparcaments. 

 

Article 41. Condicions d’edificació 

1. L’edificació dins d’aquests espais s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar, i a la 
integració al sector on s’emplacin. 

2. Per als equipaments situats en sòl no urbanitzable, l’edificació s’ordenarà segons un pla 
especial urbanístic, el qual es subjectarà a les següents determinacions: 

a. Les edificacions s’ordenaran segons el tipus d’edificació aïllada. 

b. Es conservaran les masses arbòries existents. 

c. Es separaran com a mínim 10 metres, si es possible, de les tanques o límits de propietat 
o la major separació si existeix, servitud de carreteres o altres. 

d. L’ocupació per l’edificació del sòl destinat a equipament no serà superior al 30%. 

e. L’alçada de l’edificació serà d’una sola planta; no obstant, es permetrà l’edificació d’una 
planta pis l’ocupació de la qual sigui com a màxim la meitat de la de la planta baixa que es 
projecti. 

3. En els supòsits dels equipaments sense ús determinat, canvi d’ús dels actuals equipaments, 
i els equipaments que no es puguin adaptar a les característiques edificatòries contigües a 
l’emplaçament, es redactarà un Pla Especial que definirà els usos i paràmetres edificatoris 
d’aplicació. 

4. Els equipaments existents quedaran afectats a l’ús i ordenació interior actual, en el moment 
d’entrada en vigor del planejament general. En cas de canvi d’ús s’aplicarà el que es disposa 
en el paràgraf anterior. 
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SECCIÓ 5ª SISTEMA DE SERVEIS TÈCNICS 

 

Article 42. Definició 

1. El sistema de serveis tècnics comprèn els terrenys destinats a la dotació d’infraestructures, 
que poden ser gestionades en règim de concessió per empreses privades. 

2. Són els terrenys destinats a la dotació de serveis de captació i d’abastament d’aigües, 
serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i 
la xarxa d’abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs mòbils de maquinària, 
instal·lacions o infraestructures de gestió de residus i altres possibles serveis de caràcter afí. 

3. S’hi inclouen també els serveis ambientals, formats per: Deixalleries, Plantes de tractament 
de residus urbans, plantes de tractament de residus ramaders, plantes de compostatge, EDAR, 
etc. 

 

Article 43. Disposicions generals 

1. En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels serveis 
tècnics s’observarà allò establert en la legislació sectorial vigent per a cadascuna de les 
matèries. 

2. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents serveis, al paisatge i a les 
condicions ambientals del lloc. En sòl urbà l’edificabilitat neta serà la mateixa que la zona 
veïna, i haurà de complir les mateixes separacions a les partions. 

3. En sòl no urbanitzable, les noves línies de transport elèctric, es canalitzaran i s’ordenaran 
conjuntament amb les existents, preveient corredors al llarg de les grans infraestructures de 
comunicació o pels terrenys que menys perjudiquin la qualitat ambiental i paisatgística 
d’aquests sòls. Per regular les mesures adequades a aquestes finalitats es redactarà el 
corresponent Pla Especial, i una Avaluació d’Impacte Ambiental. 

4. Pels nous receptors de senyal de telefonia mòbil, l’estació comptarà amb una única 
infraestructura compartida per tots els operadors interessats, sempre i quan això no comporti 
un impacte visual crític. Les instal·lacions hauran d’ajustar-se al Decret 148/2001, de 20 de 
maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació. Modificat per Decret 281/2003, de 4 de novembre. 

5. Quan el desenvolupament urbanístic municipal exigeixi la instal·lació d’algun dels serveis 
abans assenyalats i no n’existeixi una reserva específica de sòl, es podran situar en sòl no 
urbanitzable, d’acord amb el tràmit de l’article 48 del DL 1/2005. El Pla especial que caldrà 
redactar vetllarà pel manteniment de les condicions ambientals i paisatgístiques del sector 
afectat i haurà d’anar acompanyat d’estudis d’impacte ambiental on s’avaluïn les solucions 
menys lesives a l'impacte ambiental i paisatgístic. 

6. Quan no sigui possible la connexió amb la xarxa general de clavegueram i, per tant amb el 
sistema de tractament corresponent, s’haurà de comptar amb sistemes de tractament 
autònoms per als quals serà necessària la preceptiva autorització d’abocament de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Resta prohibit qualsevol abocament a la llera pública sense autorització 
esmentada. 

7. Pel que fa als hidrants que formen part de la xarxa de subministrament d’aigua, hauran de 
ser del tipus H-100, degudament senyalitzats d’acord amb la legislació vigent, alimentats per 
una canonada de 125 mm de diàmetre mínim, amb capacitat per actuar dos simultàniament, 
amb un cabal mínim de 1.000 l/minut i una pressió mínima de 1Kg/cm2. 

 

Article 44. Condicions d’ús 

1. Només seran permesos els usos propis i directament vinculats amb la instal·lació o servei 
corresponent. 
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Article 45. Protecció del sistema de serveis tècnics 

1. En general l’espai de protecció de les infraestructures i en particular de les línies aèries i 
subterrànies compliran la legislació sobre la matèria i la normativa particular. Aquest espai no 
serà edificable. 

2. Pous i dipòsits d’aigua: a la zona a l’entorn proper dels pous d’aigua es procurarà no 
emplaçar activitats que puguin provocar la contaminació del subsòl. La zona de protecció a 
l’entorn dels pous i dipòsits d’aigua ve delimitada en cada cas pels límits de la propietat 
municipal dels terrenys. 

3. Xarxa elèctrica: els espais reservats per a la infraestructura del servei tècnic d’electricitat 
són els corresponents als corredors de les línies elèctriques i a les estacions receptores 
d’energia elèctrica. Les distàncies mínimes d’edificació, instal·lacions, plantacions d’arbres, etc. 
a les línies elèctriques, seran les corresponents a les servituds administratives derivades de les 
lleis vigents en la matèria i les ordenances municipals vigents en la matèria. 

4. Instal·lacions de telefonia mòbil: és d’aplicació el Reial Decret 1066/2001, de 28 de 
setembre, de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions de les emissions 
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant les emissions radioelèctriques. 

 

 

CAPITOL II. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

 

SECCIÓ 1ª. TRANSFERÈNCIES, DIVISIONS I SEGREGACIONS DE PROPIETATS 

 

Article 46. Divisions i segregacions de finques 

1. En sòl no urbanitzable es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques definides a l’article 
183 del DL 1/2005. 

2. Es considerarà que hi ha parcel·lació urbanística quan s’alienin parts indivises d’una finca 
rústica, amb incorporació del dret d’utilització exclusiva de parts concretes de terrenys que 
estiguin per sota de la unitat mínima corresponent, i la constitució  d’associacions o societats 
en les quals la qualitat de soci suposi el dret d’ús exclusiu sobre una porció de dimensions 
inferiors a la unitat mínima. 

3. Es considera il·legal tota parcel·lació que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció 
d’edificacions o usos que no estiguin permesos en sòl no urbanitzable. 

4. En cas d’incompliment d’alguna de les condicions expressades en els paràgrafs precedents, 
no es permetrà l’edificació de les parcel·les que en resultin, sens perjudici de les actuacions 
administratives de protecció de la legalitat urbanística que s’escaiguin. 

 

Article 47. Unitats mínimes de conreu i de producció forestal 

1. En les transferències de propietat, divisions i segregacions de terrenys ubicats en Sòl No 
Urbanitzable no podran efectuar-se segregacions en contra d’allò que disposa la legislació 
agrícola o forestal ni en contra de les condicions establertes. 

2. Les segregacions respectaran la superfície mínima assenyalada a aquests efectes per a 
cadascun dels espais delimitats, sempre que les disposicions de la legislació agrària o forestal 
no n’estableixin una de més gran. 

3. D’acord amb el que estableix el Decret 169/1983 sobre Unitats Mínimes de Conreu, les 
superfícies mínimes de les finques seran les següents. 

a. Terrenys forestals: 25 ha. 

b. Terrenys agrícoles de secà: 4,5 ha. 
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c. Terrenys agrícoles de regadius: 1,25 ha. 

 

Article 48. Indivisibilitat de finques 

1. Són indivisibles les finques en sòl no urbanitzable la dimensió de les quals sigui inferior al 
doble de les unitats mínimes de conreu o de producció forestal, definides per a cada àmbit 
territorial, excepte les següents: 

a. Les parcel·les amb una dimensió igual o menor a la unitat mínima establerta per a cada 
espai si els lots resultants de la divisió són adquirits pels propietaris de terrenys contigus, 
amb la finalitat d’agrupar-los i formar una nova finca. 

b. Les parcel·les amb dimensió menor al doble de la unitat mínima establerta per a cada 
espai quan la diferència amb el mínim esmentat es pugui segregar amb la finalitat 
especificada en el punt anterior. 

c. Només s’admetran segregacions de superfície inferior a la mínima establerta per a cada 
espai quan s’hagi obtingut l’autorització per a la implantació de les activitats col·lectives de 
caràcter cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo, o per als equipaments i serveis 
comunitaris no compatibles amb els usos urbans, o per a les infraestructures 
d’accessibilitat, permeses dins de l’espai de que es tracti. En cap cas la superfície del 
terreny a segregar tindrà una extensió inferior a la més gran que s’estableix en sòl urbà per 
a construccions o usos equiparables. 

2. En els supòsits a) i b), l’eficàcia de l’operació de segregació es condiciona a la formalització 
simultània o successiva en escriptura pública de les operacions d’agrupació. 

3. Es prohibeixen les divisions o les segregacions de terrenys en les següents condicions: 

a. Quan de la segregació en resultin superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu, 
establerta pel Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats mínimes de conreu en 4,5 Ha. o 
a la unitat mínima forestal fixada pel Decret 35/1990 de 23 de gener sobre unitats mínimes 
forestals, en 25 Ha. 

b. Quan la finca estigui vinculada a una construcció i es consideri indivisible per aplicació de 
les normes sobre superfícies mínimes de terreny lligades a les construccions en sòl no 
urbanitzable. 

c. Quan del resultat de la segregació aparegui una finca que no tingui accés directe ni 
immediat a carreteres, pistes forestals o altres vies de domini públic, excepte que tingui 
una servitud de pas legalment constituïda. 

4. Les divisions i les segregacions, així com les agrupacions en sòl no urbanitzable estan 
subjectes a prèvia llicència municipal. Es considerarà infracció urbanística greu el 
fraccionament del sòl que vulneri les determinacions d’aquesta normativa. 

 

SECCIÓ 2ª. CONDICIONS GENERALS DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE 

 

Article 49. Directrius per a la protecció del paisatge 

1. A mesura que s’elaborin els catàlegs i directrius previstos a la Llei del Paisatge que afectin al 
municipi de Riudellots de la Selva, s’incorporaran amb efectes normatius en la present 
normativa. 

2. Mentre no es produeixi l’aprovació dels instruments previstos en la Llei del Paisatge, i, en 
tot cas, si aquests no proposen variacions, s’aplicarà el que s’estableix a continuació: 

a. Es preservaran les construccions aïllades enmig dels camps de conreu, fins i tot aquelles 
que, en desús, són interessants pel seu estil constructiu tradicional 

b. Es preservaran els béns immobles tradicionals. 
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c. S’establirà un estil constructiu (alçada de l’edificació, colors exteriors, tipus de coberta) 
per al bastiment de les diferents infraestructures agropecuàries, per tal que aquestes 
quedin visualment més integrades en el paisatge. 

d. S’arranjaran les parcel·les que contenen grans acumulacions de residus, material 
d’enderrocament, i altres deixalles abandonades i/o obsoletes que generen greus impactes 
visuals. 

e. En el perímetre de les grans instal·lacions de les explotacions agràries i altres permeses 
en sòl no urbanitzable, s'aplicaran mesures d'integració en el paisatge adaptades a la 
realitat del mateix. 

f. Es potenciarà la vegetació de ribera, i en la mesura d’allò possible, la dels marges de 
conreu, que ressegueix els recs, els torrents i rieres, i els marges dels camps per a 
consolidar la xarxa de connectivitat a nivell local i regional. 

g. Es potenciarà el creixement d’individus aïllats en marges de camins i conreus, i enmig de 
camps de conreu, i es protegiran els ja existents. 

h. Es limitarà i controlarà l’extensió del canyar donada la tendència d’aquesta espècie 
introduïda a estendre’s arreu tot impedint el creixement de la vegetació de ribera 
autòctona, especialment la associada a rieres i recs. 

i. Es mantindran els espais forestals oberts (prats, erms, antics conreus, etc.) com a tals, 
front a la proliferació del matollar, per evitar incendis i facilitar-ne l'extinció. 

 

Article 50. Protecció dels cursos fluvials, fonts o brolladors naturals i aqüífers 

1. Es deixarà una franja de 10 metres sense cultivar a banda i banda dels cursos fluvials, rius, 
rieres, recs i canals, per evitar possibles contaminacions de les pràctiques agrícoles. 

2. Les canalitzacions i aprofitaments d’aigua que es puguin autoritzar en l’àmbit immediat de 
les fonts o brolladors naturals hauran de garantir la seva permanència i respectar la seva 
tipologia tradicional. 

 

Article 51. Protecció dels hàbitats i elements naturals 

1. 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:  

a. Pinedes mediterrànies 

b. Alzinars i carrascars 

c. Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

d. Petits nuclis de boscos de ribera 

e. Prats de dall de la terra baixa (Anerrhaterion) 

2. Es vetllarà per a la conservació, el manteniment i la restauració de les comunitats, espècies 
i espais d’interès indicats en els punts anteriors, 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. 

3. Es garantirà el manteniment, com a imatge identitària del municipi, dels “rius de llots” i dels 
ambients i la fauna característica dels mateixos. 

4. Es prohibeixen les tales d’arbres que no estiguin previstes en Plans de gestió i Millora 
forestal (PGMF) o que no disposin d’autorització expressa de l’Administració forestal.  

5. Els arbres aïllats, que no formen 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). 



Proposta de regulació del Sòl de No Urbanitzable de Riudellots de la Selva Normativa Urbanística 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals   32 

6. 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. 

7. Les àrees de vegetació de ribera seran protegides i només es podrà procedir al seu 
aprofitament i tala pel procediment d’aclarir, restant els propietaris obligats a tornar a poblar 
amb les espècies preexistents autòctones. 

8. S’afavorirà el creixement de boscos naturals: suredes, alzinars i rouredes (d’interès 
conservacionista i poc inflamables), així com els boscos de ribera de caràcter més natural.  

9. L’Ajuntament regularà mitjançant ordenança el llistat d’espècies prohibides d’acord als 
actuals coneixement científics i de forma ajustada a l’avanç dels coneixements sobre l’ecologia 
de les poblacions de flora al·lòctona invasora. 

 

Article 52. Protecció del paisatge i dels processos ecològics del territori 

1. La gestió agrària, forestal, turística i urbanística del territori, efectuada per les 
administracions i la propietat privada, haurà de vetllar per el manteniment del mosaic 
heterogeni de zones agrícoles, forestals, prats i erms, que defineixen el municipi, tot evitant 
una excessiva fragmentació d’aquests diferents usos en unitats de petites dimensions, per a 
garantir la connectivitat biològica i paisatgística i el paisatge en mosaic. 

2. L’Ajuntament vetllarà pel manteniment sense alterar dels espais i edificis protegits del 
municipi.  

3. Es mantindran els jardins, hortes, tanques i marges vegetals, boscos de ribera, masses 
arbòries i tota classe d’arbres que hagin superat la seva edat crítica (corresponent a 2/3 parts 
de l’edat mitjana), i que compleixin dins el paisatge alguna de les següents funcions: protegir 
l’erosió dels cursos d’aigua, mantenir l’estructura del paisatge agrícola, assolir el paper de fita 
paisatgística o d’element conformador i definidor d’espais, o pels seus valors cromàtics i 
simbòlics. 

4. No s’admetrà la reducció d’extensió de masses forestals actualment existents, ni la 
destrucció dels marges herbacis i arbustius dels cultius que utilitza la fauna per al trànsit, com 
a hàbitat, i per a l’alimentació sense prejudici dels aprofitaments forestals regulats pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, o administració competent. 

5. No és permesa la col·locació de cartells o d’altres elements publicitaris que distorsionin la 
visió del paisatge natural, especialment aquells que infringeixen la línia de l’horitzó, així com 
inscripcions en arbres, i edificis. Tan sols es permetrà la senyalització de camins, itineraris 
d’interès, activitats en sòl no urbanitzable, declaracions especials de terrenys (zones de pesca, 
espais protegits, etc), etc. mitjançant petits indicadors que es disposaran amb criteris 
d’uniformitat en el disseny, dimensió i col·locació, previ permís de l’Ajuntament. 

6. Queda prohibit modificar el perfil del terreny mitjançant moviments de terres, 
reompliments, excavacions, talls de roca o similars, excepte en casos justificats previ permís 
de l’Ajuntament. 

7. Els talussos s’hauran de construir amb la pendent natural o amb terra armada i només es 
permet l’ús de rocalla quan aquesta quedi integrada a l’entorn mitjançant vegetació. 

8. Per a la instal·lació de línies elèctriques de tensió superior a 25.000V hauran d’efectuar-se 
estudis d’impacte previs per al seu traçat i acabats. Per tal que siguin el màxim de discrets 
possibles i no constitueixin un greuge visual al contemplar el paisatge, els pals i torres 
metàl·liques imprescindibles estalviaran, sempre que sigui possible, les línies de força del 
paisatge. 

En qualsevol cas l’Ajuntament, abans d’atorgar el permís oportú, recaptarà, si escau, els 
informes corresponents. 
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Article 53. 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, així com les del 
tipus infranquejables per formar el clos immediat a les edificacions i instal·lacions existents, 
per a protegir determinades infraestructures, com carreteres, autopistes, etc. En el cas 
d’habitatge, i degudament justificat, es podrà tancar un espai al voltant de l’habitatge destinat 
a era.  

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 a través de llicència 
urbanística, aquests 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. Les tanques admeses es separaran un mínim de 4,00 m de l’aresta exterior dels camins o 
de les servituds públiques en finques o a peu de carretera o de la xarxa fluvial. 

5. 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, sempre que es justifiqui 
adequadament la incompatibilitat de realitzar les tanques amb vegetació. Tindran una alçada 
màxima de 1,50 m i permetran el pas de la fauna de reduïdes dimensions en la seva base. 

6. Les tanques properes a les carreteres s’hauran de situar a una distància mínima de 8,00 m. 
de l’aresta exterior de l’explanació de la carretera. Quan les tanques siguin diàfanes es podran 
situar a 3,00 m. de l’aresta exterior de l’explanació. 

7. Les tanques no es podran situar a menys de 5,00 m de la vora superior del talús del marge 
de les lleres públiques. 

 

Article 54. Adequació de les obres al medi 

1. Amb caràcter general, i molt especialment quan es tracti d’actuacions en les zones 
qualificades d’especial interès o que formin part del patrimoni històrico-artístic, resten 
prohibides les construccions que per llur forma, composició, opulència o ús inadequat dels 
materials en la seva tècnica o adaptació al medi poguessin desmerèixer l’ambient i el paisatge 
on es situen. 

2. L’ajuntament podrà denegar la llicència a aquestes obres, d’acord amb l’article 19 de les 
presents normes. 

 

Article 55. Condicions generals per a les edificacions aïllades 

1. Atès el potencial impacte paisatgístic de les noves edificacions que s’ubiquen al sòl no 
urbanitzable, convé que aquestes estiguin subjectes a regulacions d’ordre paisatgístic. A 
efectes d’aquest article, es consideren edificacions aïllades les que es poden realitzar en sòl no 
urbanitzable a l’empara del que estableix l’article 47 de la Llei d’Urbanisme. 

2. Les edificacions aïllades seguiran, segons els casos, estratègies d’harmonització, 
camuflatge/ocultació i/o monumentalització. 

3. L’estratègia d’harmonització es considerarà preferent davant la resta. Els supòsits 
d’estratègia de monumentalització, on les construccions hagin de passar a ser una component 
principal del paisatge requeriran l’aprovació per part del ple de la corporació municipal. 

4. Amb caràcter general, i amb excepció de les edificacions per a les que s’autoritzi l’estratègia 
de monumentalització, s’hauran de complir les següents condicions d’integració paisatgística: 

a. Perfil territorial: es preservaran les línies del relleu que defineixin perfils panoràmics, 
evitant la localització d’estructures en punts prominents, careners i a les cotes més altes 
dels diferents entorns del municipi, a fi d’evitar el trencament del perfil natural del 
paisatge. 
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b. Proporció: les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del 
paisatge. 

c. Tractament exterior: serà obligatori el tractament com a façana de tots els paraments 
exteriors de les edificacions sigui quina sigui la seva finalitat i com a materials d’acabament 
només s’utilitzaran aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb el caràcter 
de paisatge i no introdueixin contrastos estranys en la imatge dominant d’aquest. 

5. Per a aquelles edificacions compreses entre les autoritzables segons el que determina 
l’article 47 DEL dl 1/2005, que per motius funcionals es situïn en lloc i forma que no compleixin 
les condicions establertes, s’utilitzaran els mitjans adequats, en especial les barreres visuals 
vegetals, per assolir un grau d’integració acceptable. 

 

Article 56. Estesa de línies i elements de la xarxa de comunicacions 

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 paisatgístic i Estudis d’Impacte 
Ambiental, previs per al seu traçat i implantació sobre el territori.  

2. 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. 

3. Es tramitaran seguint el procediment previst a l’article 48 del DL 1/2005. En qualsevol cas, 
l’Ajuntament, abans d’atorgar el corresponent permís, recaptarà si s’escau els informes 
corresponents d’altres organismes. 

 

SECCIÓ 3ª. NORMES GENERALS DE REGULACIÓ DELS USOS 

 

Article 57. Regulació d’usos amb caràcter general 

1. Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d’assegurar el respecte a les condicions 
naturals i paisatgístiques de l’entorn en què s’emplacen, amb les condicions específiques que 
s’assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d’ús, procurant el mínim impacte 
paisatgístic i no modificant els relleus existents. 

2. En sòl no urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades a 
explotacions agrícoles, ramaderes i forestals que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí 
de la finca, així com les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el 
manteniment i el servei de les obres públiques i les infraestructures tècniques de serveis. Això 
no obstant, podran autoritzar-se, seguint el procediment previst per l’art. 47 del DL 1/2005, 
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès social que no siguin incompatibles amb 
els usos previstos en els diferents tipus de Sòl No Urbanitzable, i compleixin les condicions 
específiques de la zona en què s’emplacin sempre que no s’introdueixin dinàmiques urbanes en 
el sòl no urbanitzable. 

3. Es podrà autoritzar, seguint el mateix tràmit, la construcció d’habitatges unifamiliars 
directament i justificadament associats a usos i aprofitaments agrícoles, ramaders, forestals i 
aquells propis d’una activitat d’explotació de recursos naturals. 

4. En els sòls classificats de no urbanitzables no es podran desenvolupar altres usos que els 
específicament permesos. Les activitats preexistents legalment establertes que no s’ajustin a 
aquesta limitació d’usos podran mantenir l’activitat, però en el moment en què es cessi l’ús per 
al qual estan autoritzades, hauran d’adequar-se a la nova regulació d’usos que estableixi el 
planejament aprovat. No es permetran les ampliacions en aquestes edificacions.  

5. L’establiment de qualsevol ús autoritzat comportarà l’obligació d’adoptar les mesures 
correctores necessàries per evitar la degradació de l’entorn i per aconseguir una integració 
total amb el medi en el que s’instal·li. Per això caldrà estudiar d’una manera detallada la 
captació d’aigua potable, la depuració de les aigües residuals, la idoneïtat dels accessos i la 
conservació i restauració de les masses arbòries. El titular es comprometrà a la conservació de 
l’establiment i del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions perfectes de seguretat, de 
salubritat i d’orant públic. 
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6. Els usos permesos es regulen específicament per a cada tipus de sòl no urbanitzable. 

7.En el conjunt del sòl no urbanitzable de Riudellots de la Selva, i amb caràcter general, es 
permeten els usos especificats a continuació, així com les construccions vinculades a aquests 
usos, sempre que s’ajustin als requisits establerts per aquesta normativa, a les determinacions 
que s’estableixen per a cada zona i les normatives sectorials: 

a. Usos i aprofitaments agrícoles i ramaders. 

b. Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associats a usos d’aprofitaments agrícoles, ramaders i 
explotació de recursos naturals. 

c. Usos industrials i de magatzem estrictament vinculats a la primera transformació de 
materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi l’emplaçament en medi rural. 

d. Usos d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del DL 1/2005. 

e. Turisme rural, hotel rural i càmping. 

f. Restauració. 

g. Construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament 
de les obres públiques. 

h. L’ús públic i el gaudi del territori i el paisatge, sempre que aquest no comporti una 
degradació dels seus valors. 

8. Aquest usos, podran patir restriccions en les diferents zones en què s’ha classificat el sòl no 
urbanitzable de Riudellots de la Selva. Aquestes restriccions es concreten per a cada sistema i 
zona en aquestes normes. 

9. S’entenen com a incompatibles amb el caràcter del Sòl No Urbanitzable de Riudellots de la 
Selva els usos no especificats anteriorment i, de manera expressa, s’especifiquen els següents: 

a. Usos industrials o d’emmagatzematge que no corresponguin a les especificacions de 
l’apartat d) del punt anterior. 

b. Habitatge unifamiliar no vinculat a l’explotació agrícola, ramadera o dels recursos 
naturals, excepte els admesos en el Catàleg de masies i cases rurals i que aquest ho 
permeti. 

c. Habitatge plurifamiliar, excepte els admesos en el Catàleg de masies i cases rurals i que 
aquest ho permeti. 

d. Activitats comercials, incloses l’exposició i venda de materials de construcció, mobles i 
vehicles, excepte els usos del punt d) de l’apartat anterior.  

e. Usos recreatius i esportius que suposin un impacte important per al medi, especialment 
en forma de fums, soroll i erosió. 

f. Abocaments o emmagatzematge de residus o altres materials (runa, vehicles fora d’ús, 
ferralla, etc.) i les plantes de tractament de residus sòlids urbans, industrials i ramaders, 
excepte les activitats autoritzades en el moment d’aprovar-se aquesta normativa o aquelles 
que reguli l’Ajuntament a través de la redacció d’un pla especial urbanístic, atès al seu 
caràcter d’interès públic. 

g. Garatges, excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o explotacions agràries i 
ramaderes. 

h. Aparcaments, excepte els vinculats al lleure en la natura. 

i. Manteniment d’animals domèstics en parcel·les no vinculades a l’habitatge, excepte els 
lligats a una activitat ramadera o en edificacions ja existents. 

j. Qualsevol altre ús anàleg als anteriors i que no estigui admès explícitament a la zona 
corresponent del sòl no urbanitzable. 

k. I amb caràcter general tots els usos que no es permeten per normativa superior o 
específica. 
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Article 58. Regulació general dels usos silvícoles i les zones boscoses 

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. En els treballs de repoblació forestals que puguin autoritzar-se en terrenys forestals 
tipificats a l’article 2.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya s’empraran de 
manera exclusiva espècies autòctones. 

3. Atesos els efectes negatius sobre el substrat edàfic, en els terrenys forestals temporals 
tipificats a l’article 2.3 de la Llei forestal de Catalunya, en aquests no serà permesa la plantació 
d’eucaliptus. 

4. Els terrenys forestals oberts – prats, erms, antics conreus- no podran ésser objecte de 
treballs de reforestació i es procurarà mantenir-los lliures d’espècies arbòries. 

5. Els propietaris de finques i parcel·les en medi forestal 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. 

6. Les activitat de recol·lecció de productes del bosc (bolets, herbes i plantes, pinyes, etc.) 
s’hauran de fer tenint especial cura en no malmetre l’ecosistema ni els elements que en 
formen part. En aquest sentit, es prohibeix de manera explícita l’ús del rasclet o eines similars 
en la recol·lecció de bolets. 

 

Article 59. Regulació general dels usos agrícoles i les zones de conreu 

1. Es consideren activitats agrícoles les relacionades directament amb el cultiu de la terra. El 
manteniment de l’activitat agrícola familiar té caràcter prioritari per a la conservació del 
paisatge i de l’activitat econòmica del municipi de Riudellots de la Selva. 

2. La construcció de magatzems i instal·lacions agrícoles i cultius sota plàstics serà permesa en 
funció de la regulació general i l'específica de cada zona. 

3. En l’àmbit de l’ús agrícola de les dejeccions ramaderes, s’aplicarà el Codi de bones 
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d'octubre de 1998 i 
s’atendrà a les disposicions de regulació de les dejeccions ramaderes de la present normativa. 

4. 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 Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, 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 aqüífers. 

 

Article 60. Regulació general dels usos ramaders 

1. Es consideren activitats ramaderes les activitats relacionades directament amb la cria, 
reproducció i aprofitament d’espècies animals domesticades, així com les activitats d’acollida i 
manteniment d’animals domèstics (gosseres, hípiques, recuperació de fauna i similars). 

2. Les explotacions i activitats ramaderes seguiran les directrius i regulacions establertes per la 
legislació vigent. 

3. Les explotacions ramaderes existents en el moment de l’aprovació d’aquesta normativa 
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. 
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b. Es sotmetin al procediment corresponent d’avaluació de l’impacte ambiental, i en el cas 
de modificació de les edificacions existents serà necessari un Estudi d’Integració i Impacte 
Paisatgístic  

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 220/2001, d’1 
d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes (DOGC 3447, de 7.8.2001). 

5. Les instal·lacions ramaderes d’estabulació temporal o permanent que s’ajustin a aquestes 
Normes hauran de complir també les condicions sobre les edificacions (parcel·la mínima, 
alçada i altres) que s’estableixen en aquestes normes, 

 

Article 61. Regulació general dels usos turístics i del lleure 

1. Els usos turístics i de lleure permesos, siguin d’iniciativa pública o privada, seran:  

a. Serveis d’hostaleria i allotjament amb caràcter de turisme rural i ecoturisme, subjectes 
al reconeixement per part del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquestes 
instal·lacions estaran sotmeses a la tramitació prèvia d’un Pla especial urbanístic, segons 
els articles 47.6.e i 67.1.c del DL 1/2005 

b. Albergs, cases de colònies i escoles de la natura. 

c. Àrees de lleure ombrejades i degudament equipades amb serveis. 

d. Circuits per al senderisme, ciclistes i eqüestres. 

e. Àrees, rutes i itineraris interpretatius culturals, de natura i d’activitats tradicionals i 
singulars del municipi. 

f. Equipaments per a ecomuseus, centres d’exposició i d’aprenentatge i similars, 
demostratius de la cultura, les tradicions i el patrimoni. 

g. Instal·lacions temporals destinades a carpes desmuntables per a la celebració de festes i 
ball a l’aire lliure. 

2. 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 de Riudellots de la Selva, 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 
els cossos de seguretat, amb competències en el municipi, podran desallotjar, previ avís de la 
propietat, i en tot moment, a les persones que pernoctin sense aquest permís. 

3. 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. 

 

Article 62. Regulació de la caça i la pesca  

1. 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.  
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SECCIÓ 4ª. CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

 

Article 63. Disposicions generals 

1. Les intervencions en sòl no urbanitzable han de garantir en tots els casos la preservació 
d’aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració ambiental, 
amb les condicions específiques que s’assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i 
d’ús. 

2. Podrà autoritzar-se la construcció destinada a habitatge familiar quan estigui vinculada a 
habitatges ja existents per ampliació del programa familiar o quan estiguin directament i 
justificadament associada a una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals, 
o en general rústica, i que compleixi les condicions de superfície mínima indicades en aquestes 
normes. En ambdós casos cal garantir la impossibilitat de formació de nucli de població. La 
finca sobre la qual s’edifiqui haurà de disposar d’accés rodat a través de carretera o camí rural 
existent. 

3. La superfície necessària per autoritzar un habitatge familiar haurà de ser com a mínim 
l’equivalent a la Unitat Mínima que es determina en el Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre 
Unitats Mínimes de Conreu, en 45.000 m2, i haurà d’inscriure’s al Registre de la Propietat com 
a unitat indivisible als efectes que preveu l’article 188 del DL 1/2005, sobre l’esgotament de la 
possibilitat d’altra edificació en ella. 

4. Es permet la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals existents identificades 
en el catàleg de masies i cases rurals, per tal de destinar-les a habitatge familiar, ús 
residencial turístic o d’hostaleria rural, hotel exclòs la modalitat hotel apartament, o a 
activitats d’educació en el lleure 

5. Les obres d’ampliació, conservació, millora i reforma dels edificis existents, així com les 
noves construccions en les àrees permeses per aquesta normativa, s’ajustaran a les següents 
condicions generals: 

a. Emplaçament. 

i. No es permetran edificacions que ocupin punts culminals destacats dins un conjunt 
paisatgístic. Les edificacions sempre es situaran en terrenys amb pendent inferior al 
20%. 

ii. En terrenys agrícoles, la ubicació de noves construccions no representarà cap 
fragmentació de l’espai conreat que suposi un detriment de les qualitats agrícoles dels 
conreus remanents. En aquest sentit, les edificacions s’ubicaran preferentment en 
terrenys d’escàs valor agrícola. 

b. Per a l’autorització d’obres, s’haurà de redactar un estudi paisatgístic amb els contingut 
que estableix el Decret 343/2006 de 19 de setembre o la normativa vigent en el moment. 

c. Integració paisatgística dels tractaments exteriors 

i. Les obres de reforma de les edificacions tradicionals existents es realitzaran 
conservant els elements que donen caràcter a l’edifici. El conjunt haurà de presentar 
una configuració unitària i equilibrada entre els elements nous i els antics. 

ii. S’utilitzaran els materials tradicionals de la zona per les cobertes i els paraments. El 
pendent de les cobertes no podrà superar el 30%. Els terrats plans no són permesos.  

iii. Qualsevol cos que sobresurti de la coberta de l’edifici haurà d’integrar-se en la 
composició del conjunt o be quedar ocult. 

iv. Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió i ràdio i les 
parabòliques, es col·locaran sobre la coberta i no a la façana, sense ocupar posicions 
excessivament visibles des de l’exterior. 

v. Els moviments de terres per ubicar les edificacions no podran representar la creació 
de desnivells superiors als 2,5 metres d’alçada, comptabilitzats entre la cota més alta i 
la més baixa dels talussos originats per l’excavació. Els talussos hauran de resultar 
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geològicament estables. No és permesa la utilització d’esculleres per a l’estabilització i/o 
verticalització de talussos generats en els moviments de terres descrits en aquest punt. 

d. Serveis 

i. En tots els casos en que, d’acord amb les normes, es sol·liciti llicència per a la 
construcció de noves edificacions i/o instal·lacions, o per obres de reforma, rehabilitació 
i/o ampliació d’edificacions o instal·lacions existents, caldrà justificar que es disposa dels 
serveis urbanístics bàsics que determina l’article 27 del DL 1/2005 necessaris pel 
correcte funcionament de l’activitat que allotgin. 

ii. Per al subministrament d’energia elèctrica es prioritzaran les energies renovables i els 
equips autònoms. 

iii. Els projectes de noves edificacions o de rehabilitació o reforma de les existents han 
de preveure el sistema corresponent per a l’evacuació o tractament d’aigües residuals i 
justificar-ne la idoneïtat, així com el tractament o la recollida de deixalles quan 
l’activitat a desenvolupar ho requereixi. L’evacuació es farà preferentment per connexió 
directa amb la xarxa genera de col·lectors d’aigües residuals; si això no és possible, es 
farà mitjançant fosses sèptiques. Es prohibeix l’evacuació directa de les aigües residuals 
a l’exterior sense tractament. 

6. Resten subjectes a informe o autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua les construccions 
projectades dins la franja de 100 metres d’amplada al costat dels marges de les lleres, que 
constitueix la zona de policia de domini públic hidràulic, d’acord amb la Llei d’Aigües, i dins els 
espais determinats com a inundables en els documents de planificació d’espais fluvials de la 
conca del Baix Ter, redactats per l’ACA. 

 

Article 64. Edificacions admeses 

1. En l’àmbit del Sòl No Urbanitzable de Riudellots de la Selva, amb caràcter general i sense 
prejudici de les limitacions establertes en els diferents sistemes i zones es permeten les 
edificacions següents: 

a. Les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos 
naturals o, en general, rústica. 

b. Les construccions destinades a habitatge familiar que estiguin directament i 
justificadament associades a una activitat d’explotació enumerades a la lletra a) o a una 
activitat recollida en l’article 47.4 del DL 1/2005. 

c. Les construccions i les instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 
funcionament de les obres públiques. 

d. Les construccions destinades a les activitats de turisme rural o de càmping, que 
exigeixen en tot cas la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic. 

 

Article 65. Construccions agràries 

1. Són aquelles construccions destinades directament al servei d’una explotació agrària, com 
són: coberts i magatzems de productes del camp, dipòsits d’estris, o garatges per a 
maquinària. 

2. Abans de la seva autorització caldrà acreditar la vinculació a l’activitat, la necessitat de la 
nova construcció, així com la justificació de les seves dimensions.  

3. Els coberts i magatzems agrícoles s’ajustaran als següents paràmetres:  

a. Només es permeten quan estiguin vinculades a una activitat agrària o ramadera. Caldrà 
acreditar una propietat mínima d’1,25 ha. de terres de conreu de regadiu o 4,5 ha. de 
terres de conreu de secà en una única extensió i que no hi ha cap altra construcció de 
funcions anàlogues a la finca. La part de la finca vinculada a l’edificació quedarà inscrita en 
el Registre de la propietat com a indivisible. 

b. En cap cas es poden destinar a ús d’habitatge o residència, permanent o temporal. 
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c. Tindran una alçada màxima total de 7,00 m en planta baixa, excepte les sitges agrícoles 
i instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una major alçada. 

d. No podran superar els 600,00 m2 de superfície construïda.  

e. Els materials a utilitzar per la construcció seran els típics del lloc, no admetent-se les 
parets de fàbrica de bloc o maó vist que no tinguin el tractament adequat a la seva 
característica constructiva, excepte que sigui de pedra vista natural del sector. No 
s’admeten les cobertes de fibrociment. 

f. La coloració dels paraments i les cobertes s’hauran de pintar amb tonalitats cromàtiques 
terroses.  

g. Només s’utilitzarà la vegetació per mitigar l'impacte paisatgístic quan aquesta no 
impliqui un impacte visual major que la seva absència. 

h. S’hauran de separar com a mínim una distància de 50,00 m de les carreteres de la xarxa 
local, 13,00 m de qualsevol altra via pública, i 10,00 del límit de propietat. En el cas de 
trobar-se en terrenys forestals serà de 25,00 m amb el límit de propietat, per assegurar la 
franja de protecció d’incendis forestals. 

 

Article 66. Construccions agràries auxiliars  

1. Són petites construccions aïllades en mig dels conreus, íntimament relacionades amb el 
camp, com poden ser casetes d'eines o casetes de pous. 

2. Només es permeten quan estiguin vinculades a una explotació agrària o ramadera. 

3. Condicions d’edificació: 

a. Seran de planta baixa i tindran una alçada màxima total de 3,50 m.  

b. No podran superar els 18,00 m2 de superfície construïda. 

c. La separació a les propietats veïnes serà com a mínim de 5 metres. 

d. No podran tenir conductes d’extracció de fums ni cambres higièniques en el seu interior. 
Només s’admeten obertures per ventilació o il·luminació, amb unes mides no superiors a 
0,50x0,50 m. 

e. Els materials a utilitzar per la construcció seran els típics del lloc, no admetent-se les 
fàbriques de bloc o maó vist que no tinguin el tractament adequat a la seva característica 
constructiva. 

f. La coloració dels paraments i també de les cobertes es mourà dins la gamma de colors 
integrats en l’entorn. 

 

Article 67. Hivernacles 

1. Les construccions provisionals erigides amb la finalitat de cobrir, protegir, ombrejar o 
preservar qualsevol tipus de conreu agrari son considerades com a hivernacles per l’Ordre de 
25 d’octubre de 1988 del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

2. Condicions: 

a. Els hivernacles es situaran a una distància mínima de 5 metres de límit de la finca, 
tindran una alçada màxima de 3 metres i no podran ocupar més del 15% de la superfície 
de la finca fins a un màxim de 2.000m2. 

b. Les instal·lacions dedicades al cultiu intensiu d’horta o flors no seran considerades 
edificacions quan siguin desmuntables i no tinguin fonaments ni murs perimetrals. 

c. En aquestes instal·lacions no es permetrà cap altre ús que no sigui el cultiu. 

d. Els hivernacles en desús es desmuntaran per part del propietari. 

e. Per a la instal·lació d’un hivernacle en el terme municipal caldrà el permís municipal. En 
la sol·licitud del permís s’indicarà, entre altres aspectes, les característiques de l’hivernacle 
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(situació, tipus d’hivernacle, etc.), el tipus de cultius que s’hi realitzaran i el compromís de 
desmuntatge en el moment en què aquest quedi en desús. 

 

Article 68. Construccions ramaderes 

1. Són instal·lacions destinades a la cria, reproducció i aprofitament d’espècies animals 
domesticades, així com les activitats d’acollida i manteniment d’animals domèstics de 
companyia. 

2. Es regularan pel que es disposa a les normes bàsiques d’aplicació per aquest tipus 
d’establiments que pugui regular la legislació sectorial, les determinacions d’aquesta normativa 
per cada zona, a més han de complir simultàniament els requeriments següents, segons la 
legislació sectorial vigent: 

a) Decret 61/1994, de regulació de les explotacions ramaderes (DOGC núm. 1878, de 
28.03.94) i Ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen normes d’ordenació de les 
explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. 

b) Real Decret 261/1996, de protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels 
nitrats procedents de fonts agràries (BOE núm. 61, de 11.03.96). 

c) Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i Decret 136/1999, 
Reglament de la Llei i els seus annexos. (DOGC núm. 2598, de 13.03.98; i DOGC núm. 
2894, de 21.05.99). 

d) Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el 
nitrogen (DOGC núm. 2761, de 09.11.98). 

e) Reial Decret 324/2000, de normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines. 

f) Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

3. Les construccions destinades a aquest ús s’ajustaran als següents paràmetres: 

a. Les construccions se situaran en llocs assolellats i ventilats, i en tot cas, fora de la 
trajectòria dels vents dominants en el sentit dels nuclis habitats. De forma general, es 
s'empraran els mètodes d’ocultació adients al paisatge de l’àmbit en que aquestes es situïn, 
amb l’objecte de matisar l’impacte visual de la construcció. 

b. No ocuparan superfícies superiors al 40% de la finca, i en qualsevol cas no superaran els 
2.000,00 m2 de sostre construït. 

c. L’alçada màxima permesa serà de 7 metres al carener, respecte de la cota natural del 
terreny, excepte les instal·lacions annexes per a les quals sigui tècnicament necessària una 
major alçària. La llargada no serà superior a 80 metres 

d. La distancia mínima de l’edificació al límit de la finca serà de 15 metres, o en el cas de 
trobar-se en terrenys forestals serà de 25,00 m amb el límit de propietat, per assegurar la 
franja de protecció d’incendis forestals. 

e. S’hauran de separar com a mínim una distància de 250,00 m de les carreteres de la 
xarxa viaria bàsica i de 50,00 m de qualsevol altra via pública. 

f. Totes les construccions i coberts, siguin o no provisionals, tindran acabats exteriors 
d’acord amb les normes constructives tradicionals típics del lloc, no admetent-se les parets 
de fàbrica de bloc o maó vist que no tinguin el tractament adequat a la seva característica 
constructiva. La coloració dels paraments es mourà dins la gamma dels colors integrats en 
l’entorn. 

g. Els espais residuals no edificats, directament vinculats a aquests tipus d’instal·lacions i 
que no siguin destinats a pas, restaran cultivats o enjardinats, essent els arbres o arbustos 
exclusivament d’espècies autòctones. 

h. La disposició de les naus serà ordenada segons un perímetre exterior regular i tancat, 
amb els espais de maniobra com patis sempre interiors. Les construccions es disposaran 
preferentment segons directrius paral·leles o perpendiculars a un camí públic preexistent. 
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4. Només s’admeten les explotacions ramaderes a Riudellots de la Selva, quan quedin ubicades 
a una distància mínima de 500 m del sòl urbà i urbanitzable residencial, fora de les visuals del 
nucli urbà, no requereixin de l’obertura de nous camins i compleixin les distàncies mínimes 
següents: 

a. Porcí. A 1.000 metres respecte de les explotacions del mateix grup, grup segon i tercer, 
àrees d’enterrament de cadàvers animals, instal·lacions de tractament de fems i brossa 
municipal; A 2.000 metres respecte de les explotacions del grup especial (explotacions de 
selecció, multiplicació, centres d’agrupaments de reproductors per a sacrifici, centres 
d’inseminació artificial, recria, transició de primípares i centres de quarantena), els 
escorxadors, indústries càrniques, mercats i instal·lacions de tractament de cadàvers; A 
3.000 metres respecte dels centres de concertació. A 250 metres respecte la xarxa viària 
bàsica. 

b. Resta d’explotacions: A 250 metres de l’eix de carreteres i d’habitatges existents en sòl 
no urbanitzable pertanyents a altres propietaris; A 50 metres respecte construccions 
d’altres explotacions ramaderes que no siguin porcines, respecte de les quals la distància 
mínima serà de 500 metres. 

5. Les explotacions ramaderes de nova execució, a més de complir les distàncies regulades a 
l’apartat anterior, hauran de situar-se a una distància mínima respecte les explotacions 
ramaderes de la mateixa espècie, que són les següents: Explotacions porcines, 1.000 m; 
Explotacions vacunes, entre 100 i 200 m.; Explotacions cunícoles, 500m.; Explotacions 
d’aviram, 500 m; Explotacions ovines, 500 m.; Altres explotacions, 1.000m, si no hi ha un 
reglament específic que ho marqui. Quan les explotacions ramaderes quedin constituïdes en 
una Agrupació de Defensa Sanitària (ADS), s’ha de considerar la qüestió de distàncies com si 
es tractés d’una sola explotació. 

6. No s’autoritzaran les explotacions ramaderes que no tinguin les pròpies basses 
d’emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta 
gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la integritat territorial de 
l’explotació ramadera. 

7. Les activitats ramaderes existents que estiguin degudament legalitzades en el moment 
d’entrada en vigor d’aquesta normativa i a les que estiguin en tràmit de legalització, no els són 
d’aplicació les determinacions sobre l’emplaçament i les distàncies fixades en aquest article 

8. Les explotacions ramaderes existents que no tinguin legalitzada l’activitat caldrà que 
regularitzin la seva situació en el termini de cinc anys a partir de l’aprovació definitiva de 
l’entrada en vigor de la present normativa. 

 

Article 69. Habitatges familiar 

1. Les noves construccions destinades a habitatge familiar i les reformes de les existents, que 
es puguin executar en el sòl no urbanitzable del municipi de Riudellots de la Selva, hauran de 
complir amb les següents condicions generals : 

a. Condicions d’emplaçament per a noves construccions: 

i. No es permeten les edificacions en les bandes que constitueixin les línies de força del 
paisatge, ni que ocupin punts culminals destacats dins un conjunt paisatgístic, hauran 
de col·locar-se, a les zones límit entre el bosc i els terrenys conreats, i a les zones on es 
produeixin menys moviments de terres. En aquest sentit, es prohibeix la construcció de 
cap edificació en terrenys de pendent natural superior al 20%. 

ii. La situació de les noves construccions no representarà cap disminució de l’espai 
forestal assenyalat en els plànols d’ordenació. 

iii. Caldrà tenir en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En cas d’haver-n’hi 
caldrà canviar d’emplaçament. 

iv. S’hauran de separar com a mínim 250,00 m. d’altres habitatges pròxims, i 10,00 m 
dels límits de propietat. En el cas de trobar-se en terrenys forestals serà de 25,00 m. 
amb el límit de propietat, per assegurar la franja de protecció d’incendis forestals. 
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v. Les construccions respectaran les zones de protecció establertes per la xarxa de 
carreteres i camins i la zona de protecció de la xarxa hidrogràfica. 

b. Condicions de volumetria: 

i. Es d’aplicació aquest article a les noves construccions i a les reformes de 
construccions existents en l’entrada en vigor d’aquesta normativa 

ii. Les noves construccions respondran a la tipologia aïllada i s'emplaçaran sobre el 
terreny en disposició apaïsada per tal de no interferir les perspectives principals sobre el 
paisatge. Es projectaran procurant una màxima simplicitat de volums. 

iii. L’alçada màxima de les noves construccions, així com l’ampliació de les existents, 
serà de 6,50 m, corresponent a planta baixa i una planta pis, mesurats sobre la rasant 
del terreny preexistent en contacte amb l’edificació fins el punt més alt de la coberta. 

iv. El sostre edificable màxim serà de 300,00 m2, admetent-se un sostre complementari 
màxim de 30 m2. 

v. El pendent de les cobertes serà d’entre el 20 i el 30%. 

vi. Totes les instal·lacions annexes, cobertes i/o tancades, vinculades a l’habitatge, 
computen dins el sostre edificable admès. 

vii. No s’admeten instal·lacions esportives vinculades a l’habitatge que alterin 
significativament les condicions del terreny natural. 

c. Condicions estètiques: 

i. Es d’aplicació aquest article a les noves construccions i a les reformes de 
construccions existents en l’entrada en vigor d’aquesta normativa 

ii. Les noves edificacions respectaran, en quant a la seva composició i materials, les 
característiques tradicionals del lloc on s’emplacin. 

iii. La coloració dels paraments, en totes les edificacions, es mourà dins la gamma dels 
colors integrats en l’entorn. 

iv. Les línies de conducció elèctrica i telefònica, les antenes de televisió, ràdio i les 
parabòliques, únicament podran col·locar-se sobre la coberta, i no a la façana, i no han 
d’ocupar posicions excessivament visibles des de l’exterior. 

d. Condicions sanitàries: 

i. Es d’aplicació aquest article a les noves construccions i a les reformes de 
construccions existents en l’entrada en vigor d’aquesta normativa 

i. Totes les edificacions, a més de les exigències especials que es puguin determinar en 
cada cas, depuraran en fosses les seves aigües residuals. 

ii. El dimensionat de la fossa es farà en funció de la població total que serveixi. 

e. Tramitació: 

i. Es d’aplicació aquest article a les noves construccions i a les reformes de 
construccions existents en l’entrada en vigor d’aquesta normativa 

ii. Les sol·licituds d’edificació i ocupació admeses en el Sòl no Urbanitzable es tramitaran 
de conformitat amb les previsions de l’article 47 i 51 del DL 1/2005, seguint el 
procediment previst a l’art. 49 del mateix. 

 

Article 70. Condicions generals de les edificacions i instal·lacions d’interès públic 

1. Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions per destinar-les a les activitats o els 
equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, seguint el procediment 
previst a l’article 48 del DL 1/2005, sempre i quan es compleixin, a més de les disposicions 
generals per al sòl no urbanitzable, les específiques de cada zona i les que es defineixen a 
continuació. 
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2. La relació d’actuacions admeses per destinar-les a activitats o equipaments d’interès públic 
que s’hagin d’emplaçar en el sòl no urbanitzable son les que s’especifiquen a l’article 47.4 del 
DL 1/2005 i s’ajustaran a les condicions que s’estableixen a l’article 47 apartats 5, 7, 8 i 9 del 
DL 1/2005. 

3. En la tramitació de l’autorització per a ubicar una construcció d’aquest tipus en el sòl no 
urbanitzable caldrà justificar de forma expressa i motivada les raons en que es basa la 
necessitat de situar la instal·lació en el medi rural en general o en l’indret on es proposa la 
seva situació. 

4. Es tramitarà prèviament un Pla especial urbanístic que contempli: 

a. L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva implantació. 

b. Justificació explícita de la compatibilitat de l’actuació amb la protecció dels valors 
agrícoles, forestals, ecològics i paisatgístics de les zones confrontants, així com la 
inexistència de riscos ambientals o d’altre tipus. 

c. Les servituds de sòl no edificable, a efectes d’evitar la formació de nucli de població. 

d. Definició de les condicions formals i tècniques de la nova edificació i les mesures 
correctores per tal d’assegurar la minimització de l'impacte i la integració ambiental de les 
instal·lacions. 

e. Ordenació dels accessos i instal·lacions complementàries, així com les infraestructures i 
serveis necessaris per a la instal·lació i el desenvolupament de l’activitat proposada. 

 

Article 71. Construccions i instal·lacions d’obres públiques 

1. Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades 
a l’execució, al manteniment i funcionament de les obres públiques, que s’ajustaran a les 
condicions que estableix l’article 47 del DL 1/2005. 

2. La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de l’emplaçament de 
les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades i de les 
correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l’equilibri ecològic i els 
valors paisatgístics. 

3. Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats, i uns colors que 
garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l’entorn. 

 

Article 72. Regim d’usos i edificacions existents en sòl no urbanitzable 

1. Les edificacions i usos legalment implantats que s’ajustin als supòsits d’usos permesos en 
sòl no urbanitzable poden mantenir-se i ampliar-se en la forma i límits que la normativa 
sectorial i aquesta normativa estableixen. 

2. Les edificacions residencials legalment implantades que no s’ajustin als supòsits d’usos 
permesos per la vigent llei d’urbanisme podran romandre. Aquestes edificacions hauran de 
mantenir l’ús autoritzat, podran realitzar obres d’ampliació, reforma i consolidació, sempre que 
no s’hagin de refer llurs fonaments i parets mestres. Les ampliacions s’ajustaran a la 
normativa. 

3. Les edificacions legalment implantades per a usos diferents que l’habitatge o dels propis de 
la naturalesa agrària o ramadera que no s’ajustin al règim d’ús del sòl no urbanitzable que 
estableix la Llei d’Urbanisme i les determinacions de les diferents zones que estableix aquesta 
normativa, poden romandre sobre el territori en tant es mantingui l’ús concret que va ser 
objecte d’autorització. No es permetran ampliacions d’aquestes edificacions i usos. Els canvis 
d’ús s’han d’ajustar a les determinacions del DL 1/2005, llevat que es tracti de reprendre el 
mateix ús concret que va ser objecte de l’autorització. 

4. En el cas d’edificacions o usos existents implantats il·legalment, en els quals hagi prescrit 
l’acció de reposició, s’haurà d’aplicar el règim de fora d’ordenació, d’acord amb l’article 102 del 
DL 1/2005. Si l’acció de reposició no ha prescrit, no pot autoritzar-se cap tipus d’obra ni d’ús i 
s’han d’aplicar les mesures de protecció de la legalitat urbanística. 
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Article 73. Antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i georeferenciació  

1. Les instal·lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres instal·lacions de 
radiocomunicació s’ajustaran a allò que disposa el Decret 148/2001, de 29 de maig, 
d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació. Les antenes ja instal·lades s’hauran d’adequar a la nova normativa en un 
màxim de 12 mesos no permetent-se la modificació, ampliació o reforma d’aquests, que 
suposin un augment de la potència. 

a. Per tot el que no preveu aquesta norma, es tindrà en compte la Recomanació del Consell 
de la CE de 12 de juliol de 1999, relativa a l’exposició del públic en general als camps 
electromagnètics (DOCE L 199/59). 

b. Les instal·lacions han d’ésser projectades, utilitzades, mantingudes i controlades de 
manera que s’adeqüin al paisatge i s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de 
seguretat que fixa la legislació vigent 

c. Les torres de suport d’antenes i camins d’accés i escomeses elèctriques es compartiran 
sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, s’ajusti a l’ordenació urbanística 
aprovada i suposi una reducció de l’impacte. 

2. Els vèrtexs geodèsics disposaran d’una distància de protecció de 10 m de diàmetre, on 
caldrà aclarir la vegetació per tal de garantir la correcta comunicació amb els satèl·lits.  

3. Qualsevol implantació de telefonia mòbil o d’altres instal·lacions que requereixin les noves 
tecnologies de comunicació i de georeferenciació, no considerades als articles anteriors, 
requeriran igualment de llicència municipal i l’aprovació de la Comissió territorial d’Urbanisme 
previ al tràmit oportú. 

 

SECCIÓ 5ª. ZONIFICACIÓ 

 

Article 74. Zonificació del sòl no urbanitzable  

1. Dintre de l’àmbit del Sòl No Urbanitzable del municipi de Riudellots de la Selva es 
diferencien per raó de les seves característiques i grau de protecció, les zones següents. 

-  sòl rústic (clau 20) 

-  sòl agrícola de valor (clau 21) 

-  sòl forestal de valor (clau 22) 

-  sòl paisatgístic i ecològic de valor (clau 24) 

2. En sòl no urbanitzable es redactaran dos plans especials per ordenar el territori, a l’àrea 
boscosa de la Feixa de Can Pla, i a l’espai connector dels Camps d’Onyar. 

  

PE-01. Pla Especial de la Feixa de Can Pla 

L’àmbit del Pla Especial és el bosc la Feixa de Can Pla situat al nord-oest del municipi de 
Riudellots de la Selva (grafiat en el plànol d’ordenació O.2). Té una superfície aproximada de 
51,43 Ha. 

El Pla especial ha de promoure un ús social i de lleure d’aquest àmbit, respectant la seva 
preservació ambiental mitjançant: 

- La protecció i restauració de l’àrea donada la seva importància ecològica i 
paisatgística. 

- La zonificació adequada de l’espai per tal de mantenir-ne els seus valors i permetre’n 
una major utilització social. 

- El manteniment d’una vegetació frondosa a l’extrem occidental de la mateixa, que 
n’eviti la intrusió visual i acústica des de l’autopista AP7. 
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- Garantir una accessibilitat a peu o en bicicleta a aquest espai des del nucli de 
Riudellots de la Selva. 

 

PE-02. Pla Especial de l’Espai connector dels Camps d’Onyar 

L’àmbit del Pla Especial és l’espai amb funcions connectores situat en torn al riu Onyar, entre 
la zona de protecció fluvial nord de la Riera del Riudevila i la zona de protecció fluvial sud del 
rec de l’Agulla, que creuen el municipi en direcció sud-oest – nord-oest. Així mateix, al costat 
més oriental del municipi, aquest incorpora l’àrea en que aquests cursos fluvials es troben amb 
la riera Benaula i els prats de dall d’en Mas Serra. Finalment, també incorpora la zona que 
inclou diverses hortes, situades al sud del nucli actual de Riudellots de la Selva (grafiat en el 
plànol d’ordenació O.2). Té una superfície aproximada de 130,49 Ha. 

Els objectius concrets d’aquest Pla Especial han de ser els següents: 

- El manteniment i potenciació de la connexió ecològica dels espais naturals municipals i 
supramunicipals. 

- La potenciació de les activitats agroforestals que contribueixen a la finalitat anterior. 

- La definició de possibles itineraris de passeig, observació i lleure a peu i en bicicleta, 
allà on sigui compatible amb les finalitats anteriors. 

- La regeneració dels espais naturals terrestres i fluvials d’aquest sector per potenciar-
ne la funcionalitat ecològica i social. 

- Permetre desenvolupar els instruments d’ordenació urbanística, gestió i règim de 
protecció que permetin materialitzar i garantir els objectius anteriors. 

- Protegir i recuperar el paisatge amb un criteri unitari d’actuacions, tant pel que fa a 
les infraestructures, rehabilitacions d’elements arquitectònics, tanques, 
senyalitzacions, plantacions, etc, com per a la recuperació com a àrees d’interès 
ecològic. 

- Establir l’estructura dels sistemes de sòl públic necessària per l’obtenció dels objectius. 

 

SECCIÓ 6ª. SÒL RÚSTIC (Clau 20) 

 

Article 75. Definició 

1. Comprèn aquells terrenys del sòl no urbanitzable, amb caràcter d’espais oberts protegits 
dels processos urbanitzadors, en els quals l’ús principal és d’agrícola, en general de secà, però 
que no té un excepcional valor agrícola. 

2. Aquesta zona inclou àrees rurals on s’hi poden ubicar edificacions o activitats diverses que 
calgui situar fora dels espais urbans i que, per les seves característiques, no siguin compatibles 
amb la resta de zones definides en sòl no urbanitzable. Tanmateix, l’existència d’aquests 
espais de caràcter rural ha de quedar garantida i l’Administració hi podrà intervenir per a 
promoure les seves funcions mediambientals i de lleure dels ciutadans. 

3. Aquest sòl són els més aptes per a nous creixements urbanístics residencials o industrials, 
sempre que siguin contigus als actuals sòls urbans i/o urbanitzables. 

4. Es troba grafiat al plànol O1. Proposta d’ordenació amb la clau 20. 

 

Article 76. Condicions d’edificació 

1. L’edificació dins d’aquest tipus de sòl s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’activitat a 
implantar, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar. 

2. Les construccions hauran de complir amb les disposicions establertes per aquestes normes 
per a les construccions en sòl no urbanitzable. 

 



Proposta de regulació del Sòl de No Urbanitzable de Riudellots de la Selva Normativa Urbanística 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals   47 

Article 77. Segregacions 

1. No es podran autoritzar segregacions si en resulten finques inferiors a la unitat mínima de 
conreu que determina el Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats Mínimes de Conreu. 

 

Article 78. Construccions admeses 

1. En aquest tipus de sòl s’admeten tots els usos i construccions que s’han detallat 
anteriorment, amb les condicions establertes en aquestes normes. 

2. S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel 
planejament urbanístic en el Catàleg de masies i cases rurals que estableix l’article 50.2 del 
Decret 1/2005 per destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural en les 
modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a 
activitats d’educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament. 

3. S’admeten també les construccions, edificacions i instal·lacions de nova implantació 
directament vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, inclòs l’habitatge 
unifamiliar que estigui directament i justificadament associat a aquestes, amb els requeriments 
i condicions establertes en títol III, secció 4a d’aquesta normativa. 

 

Article 79. Usos permesos i prohibits 

1. Els usos admesos a la zona de sòl Rústic, clau 20, són tots els descrits al llarg del Títol II, 
capítol II, secció 3a i 4a. 

2. Igualment els usos permesos i prohibits, sens perjudici dels esmentats en el punt anterior, 
són aquells descrits i en les condicions que es determinen en la taula de l’article 92 de la 
present normativa. 

3. Queden prohibits tots els usos que no estan específicament admesos. 

 

SECCIÓ 7ª. SÒL AGRÍCOLA DE VALOR (clau 21) 

 

Article 80. Definició 

1. És el sòl no urbanitzable especialment apte per a l’explotació agrària, que convé identificar 
per tal d’evitar la seva degradació o incorporació al procés urbanitzador i per tal de fomentar el 
seu desenvolupament i la millora de les seves explotacions.  

2. En aquests espais s’haurà d’assegurar el desenvolupament i millora de les activitats 
complementàries o compatibles que assegurin la continuïtat de les explotacions. 

3. Es troba grafiat al plànol O1. Proposta d’ordenació amb la clau 21. 

 

Article 81. Condicions d’edificació 

1. L’edificació dins d’aquest tipus de sòl s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’activitat a 
implantar, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar. 

2. Les construccions hauran de complir amb les disposicions establertes per aquestes normes 
per a les construccions en sòl no urbanitzable. 

 

Article 82. Segregacions 

1. No es podran autoritzar segregacions si en resulten finques inferiors a la unitat mínima de 
conreu que determina el Decret 169/1983 de 12 d’abril sobre Unitats Mínimes de Conreu. 
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Article 83. Construccions admeses 

1. S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel 
planejament urbanístic en el Catàleg de masies i cases rurals que estableix l’article 50.2 del 
Decret 1/2005 per destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural en les 
modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a 
activitats d’educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament. 

2. S’admeten també les construccions, edificacions i instal·lacions de nova implantació 
directament vinculades a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, inclòs l’habitatge 
unifamiliar que estigui directament i justificadament associat a aquestes, amb els requeriments 
i condicions establertes en títol III, secció 4a d’aquesta normativa. 

 

Article 84. Usos permesos i prohibits 

1. En aquest tipus de sòl es permeten els usos següents: 

a. Usos i aprofitaments agrícoles i ramaders. 

b. Habitatge familiar o allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin 
directament i justificadament associats a usos d’aprofitaments agrícoles, ramaders i 
explotació de recursos naturals. 

c. Usos industrials i de magatzem estrictament vinculats a la primera transformació de 
materials, quan la naturalesa de l’activitat n’exigeixi l’emplaçament en medi rural. 

d. Usos i equipaments d’interès públic, d’acord amb l’apartat 4 de l’article 47 del DL 
1/2005, quan es demostri que no és possible una ubicació alternativa en sòls de menor 
protecció.  

e. Turisme rural, hotel rural i càmping i restauració, exclusivament en edificacions 
existents. 

f. L’ús públic i el gaudi del territori i el paisatge, sempre que aquest no comporti una 
degradació dels seus valors. 

2. En relació amb les actuacions en sòl no urbanitzable que es poden autoritzar a l’empara dels 
punts 4 i 6 de l’article 47 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i especificats en aquest article, 
la seva autorització s’haurà de justificar per la inexistència d’alternatives raonables de 
localització en sòls de menor protecció. 

3. Aquells segons la taula de l’article 92 de la present normativa. 

4. Queden prohibits tots els usos que no estan específicament admesos. 

 

Article 85. Normativa específica pel sòl agrícola de valor 

1. S’evitarà la modificació del mosaic existent actualment, tant pel què fa als cultius com a les 
zones forestals colindants. 

1. 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. 

 

SECCIÓ 8ª. SÒL FORESTAL DE VALOR (clau 22)  

 

Article 86. Definició 

1. D’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1998, forestal de Catalunya, aquestes normes qualifiquen 
com a sòl forestal de valor els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i 
d’herbes, així com els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la 
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protecció d’aquests, i els erms que per llurs característiques siguin adequats per a la forestació 
o reforestació.  

2. Aquests terrenys disposaran d’una absoluta protecció, per tal de preservar-los de la seva 
incorporació al procés urbanitzador i d’evitar que pateixin qualsevol tipus de dany que 
impossibiliti el seu ús estrictament forestal.  

3. La destinació dels terrenys, en virtut d’aquestes Normes, a zones boscoses no requereix 
necessàriament la titularitat pública. Les finques de propietat privada qualificades com a zona 
forestal de valor seran mantingudes i conservades adequadament per garantir la millor 
seguretat en front als incendis. 

4. Comprèn els terrenys ubicats en el sòl no urbanitzable dotats de vegetació arbòria, que es 
grafien al plànol O1. Proposta d’ordenació amb la clau 22. 

 

Article 87. Usos permesos i prohibits 

1. En general l’únic us admès és el forestal, raó per la qual queda prohibida qualsevol 
transformació del sòl que lesioni el valor específic de la vegetació arbòria. Es prohibeix 
qualsevol tipus d’edificació; l’habitatge només s’admet a les masies existents on també es 
permetran els usos socio-cultural, docent, restauració i recreatiu amb les condicions 
assenyalades a l’article corresponent. 

2. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, forestal de Catalunya. La 
repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.  

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

4. Aquells segons la taula de l’article 92 de la present normativa. 

5. Queden prohibits tots els usos que no estan específicament admesos. 

 

Article 88. Condicions d’edificació 

1. L’edificació dins d’aquest tipus de sòl s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’activitat a 
implantar, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar. 

2. Les construccions hauran de complir amb les disposicions establertes per aquestes normes 
per a les construccions en sòl no urbanitzable. 

 

Article 89. Construccions admeses 

1. S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel 
planejament urbanístic en el Catàleg de masies i cases rurals que estableix l’article 50.2 del 
Decret 1/2005 per destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural en les 
modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a 
activitats d’educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament. 

 

Article 90. Normativa específica pel sòl forestal de valor 

1. S’evitarà la modificació del mosaic existent actualment, tant pel què fa a les zones forestals 
com a les zones agràries colindants, sense perjudici de la possibilitat d’efectuar plantacions 
arbòries d’espècies nobles. 

2. Pistes i vies. No serà permès en àrees forestals l’obertura de vies, altres que les 
exclusivament necessàries per l’aprofitament de productes forestals, així com de la xarxa 
viària bàsica prevista en planejament de rang superior, i pel bé de l’interès públic. L’obertura 
de noves pistes per a les extraccions forestals comportarà la redacció d’un projecte tècnic i 
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sempre aniran lligades a una Pla de Gestió i Millora Forestal. En el projecte tècnic haurà de 
constar, com a mínim de: 

a. Necessitat d’obertura de les noves pistes justificant la localització i la impossibilitat de 
reutilització de pistes o camins preexistents. 

b. Justificació de la longitud, la qual haurà de ser la mínima necessària, i del recorregut, el 
qual haurà d’evitar la carena del paisatge i la zona de llits de cursos hídrics. 

c. El sistema d’obertura i les mesures que se’n prendran per tal d’estalviar la destrucció 
innecessària de sòl forestal i la conseqüent erosió. 

d. S’adjuntaran els plànols necessaris , (mínim a escala 1:5.000), amb la especificació de 
l’amplada, longitud i pendent de cada tram, així com la forma de resoldre els ponts dels 
cursos hídrics que es traspassin. 

e. Per l’aprovació del projecte caldrà un informe favorable del departament corresponent de 
la Generalitat de Catalunya. 

f. S’haurà d’incloure un Estudi d’Impacte Ambiental i una proposta de restauració de la 
zona un cop finalitzat el seu ús. 

3. 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 
situant-se en llocs on no comportin riscos d’incendis, ni riscos per a les persones en cas 
d’incendi. 

4. En les àrees de voravies de les urbanitzacions, carreteres o vies i línies elèctriques serà 
admesa una gestió forestal vinculada a la prevenció d’incendis, segons les determinacions de 
la legislació sectorial vigent.  

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

 

SECCIÓ 9ª. SÒL PAISATGÍSTIC I ECOLÒGIC DE VALOR (Clau 24)  

 

Article 91. Definició 

1. Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, geològiques o 
ambientals, o per constituir elements significatius en el paisatge, ha de ser objecte d’una 
especial protecció pel seu alt valor ecològic i per la importància paisatgística primordial en la 
configuració física del territori municipal; de forma que s’impedeixin les actuacions que puguin 
perjudicar les seves condicions naturals. 

2. Es troben grafiats al plànol O1. Proposta d’ordenació amb la clau 24. 

 

Article 92. Usos permesos i prohibits 

1. En aquest tipus de sòl es permeten els usos d’ús públic i el gaudi del territori i el paisatge, 
sempre que aquest no comporti una degradació dels seus valors. 

2. Aquells segons la taula de l’article 92 de la present normativa. 

3. Queden prohibits tots els usos que no estan específicament admesos. 

 

Article 93. Condicions d’edificació 

1. L’edificació dins d’aquest tipus de sòl s’ajustarà a les necessitats funcionals de l’activitat a 
implantar, al paisatge i a les condicions ambientals, que haurà de respectar. 

2. Les construccions hauran de complir amb les disposicions establertes per aquestes normes 
per a les construccions en sòl no urbanitzable. 
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Article 94. Construccions admeses 

1. S’admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals que estiguin incloses pel 
planejament urbanístic en el Catàleg de masies i cases rurals que estableix l’article 50.2 del 
Decret 1/2005 per destinar-les a habitatge familiar, establiments de turisme rural en les 
modalitats i amb els requisits regulats per la legislació de turisme rural vigents a Catalunya, a 
activitats d’educació en el lleure i a establiments hotelers amb exclusió de la modalitat d’hotel 
apartament. 

 

Article 95. Normativa específica pel sòl paisatgístic i ecològic de valor 

1. S’evitarà la modificació del mosaic existent actualment, tant pel què fa als cultius com a les 
zones forestals, sense perjudici de la possibilitat d’efectuar plantacions arbòries d’espècies 
nobles en terrenys agrícoles. 

2. 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 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. 

3. Els 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. 

4. 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. 

5. La gestió forestal serà la mateixa que els sòls forestal de valor. 

6. L’obertura de pistes en espais forestals es regularà segons les determinacions del sòl 
forestal de valor. 

7. La plantació d’espècies exòtiques que puguin alterar l’equilibri ecològic o l’entitat de la 
vegetació autòctona no serà permesa. Concretament es desaconsella la plantació d’eucaliptus, 
robínies, plataners i de pollancres diferents a l’autòcton. 

8. 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. 

9. 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 
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a la població local, sense consolidar-se com a grans centres de serveis turístics, i situant-se en 
llocs on no comportin riscos d’incendis, ni riscos per a les persones en cas d’incendi. 

10. S’evitaran els tancaments de finques i de voltants d’habitatges que puguin representar una 
limitació als moviments de la fauna. 

11. S’estudiarà la possibilitat d’adequar i millorar la permeabilitat per a la fauna a la zona de 
contacte entre aquesta i les carreteres i autopistes del municipi en Sòl No Urbanitzable, 
mitjançant passos de fauna i similars 
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Article 96. Règim general d’usos en funció de la zonificació del SNU 

1. Sens perjudici de la normativa urbanística vigent, es regulen els usos admesos en el sòl no urbanitzable del municipi de Riudellots de la 
Selva segons el contingut de la taula següent: 

Ús                                                                                                             Zona 
Rústic, 
clau 20 

Agrícola de 
valor, clau21 

Forestal de 
valor, clau 22 

Paisatgístic i ecològic 
de valor, clau 24 

Habitatge familiar  c c cond 1 cond 1 Habitatge vinculat a activitat rústica 
de nova construcció (1) Habitatge temporers  c c i i 

hotel, hostals, aparthotels i i i i 

Turisme rural cond 1 cond 1 cond 1 cond 1  Allotjament turístic  

Hotel rural (2) cond 1 cond 1 cond 1 i 

Càmping (3) Càmping i i i i 

Restauració Restaurants en edificacions existents c c c i 

Instal. destinades a activitats per infants i joves (albergs, 
cases colònies, escoles de natura...) 

c cond 1 cond 1 i 

Escoles de capacitació agrària i similars cond 2 cond 2 i i 

Centres d'informació de la natura c c cond 1 cond 1 

Activitats col·lectives d'educació en el 
lleure i culturals * 

Centres culturals , ecomuseus c c cond 1 i 

Recintes hípics i escoles d'equitació cond 2 cond 2 i i 

Centres d'aventurisme c c i i 
Activitats col·lectives esportives i 
d'esbarjo * 

Altres equipaments esportius cond 2 cond 2 i i 

Centres emissors i antenes de radiodifussió i televisió cond 2 cond 2 i i 

Antenes de telefonia mòbil cond 2 i i i 

Dipòsits d'abastament d'aigua c c i i 

Basses d'aigua c c c i 

Dipòsits d'aigua contra incendis c c c c 

Serveis tècnics* 

Instal·lacions per l'execució, manteniment i 
funcionament d'obres públiques 

c cond 2 cond 2 cond 2 

Deixalleries i i i i 

Plantes de tractament de residus urbans i i i i 

Plantes de tractament de residus ramaders cond 2 i i i 

Plantes de compostatge cond 2 i i i 

EDAR cond 2 cond 2 i i 

Serveis ambientals* 

Plantes de tractament de residus industrials i i i i 

Explotacions  c c i i Agrícola 
 

Hortes c c i c 
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Ús                                                                                                             Zona 
Rústic, 
clau 20 

Agrícola de 
valor, clau21 

Forestal de 
valor, clau 22 

Paisatgístic i ecològic 
de valor, clau 24 

Hivernacles c i i i 

Magatzems i construccions agràries auxiliars (4) c c i i 

Primera transformació i/o elaboració de productes de la 
pròpia explotació 

cond 2 cond 2 i i 

 
Agrícola 

Construccions i dependències pròpies de l'activitat (1) c c i i 

Explotacions  c c i i 

Primera transformació i/o elaboració de productes de la 
pròpia explotació 

c c i i 

Construccions i dependències pròpies de l'activitat (1) c c i i 

Nuclis zoològics (gosseres, centres de cria, recollida, 
ensinistrament i guarda) 

i i i i 

Ramader 

Centres de recuperació de fauna autòctona cond 2 cond 2 cond 2 cond 2 

Explotació de masses forestals existents i i c i 

Plantacions c c i i 

Cacera i pesca c c c c 

Recol·lecció (pinyes, bolets, etc.) c c c c 

Vivers i centres de jardineria c i i i 

Instal·lacions per l'obtenció d'energies renovables* cond 2 cond 2 cond 2 i 

Activitats extractives cond 2 i i i 

Explotació dels recursos naturals 

Instal·lacions de primer tractament i selecció del recurs 
(5) 

c c cond 2 i 

Magatzems de terres c i i i 

Altres Altres usos d'interès públic no regulats anteriorment. 
Apartat 4 de l'art.47 text refós llei urbanisme, (DL 
1/2005 de 26 juliol) 

cond 2 cond 2 cond 2 cond 2 

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) Les noves construccions destinades a habitatges o allotjament de persones temporeres han d'estar vinculats a una activitat rústica i requereixen tramitació de pla especial en determinats casos (art. 
49) 
(2) amb excepció de la modalitat d'hotel apartament (art. 47.2) i prèvia tramitació de pla especial.  
(3) prèvia tramitació d'un pla especial urbanístic (art. 47,6,e)  
(4) només relacionats amb l'activitat i de productes, eines, estris i maquinària de la pròpia activitat i protecció de maquinària de pous legalitzats segons article 66, que regula les construccions agrícoles en 
el SNU 
(5) quan les activitats de tractament i selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a terme al lloc d'origen (art 47.6.a)  
Cond 1: només en edificacions incloses al Catàleg de masies i cases rurals i tinguin previst l'ús.  
Cond 2: només prèvia redacció d'un pla especial que justifiqui la necessitat i la idoneïtat així com la impossibilitat d'ubicar l'actuació en un àmbit de menor protecció  
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Edificis amb volum disconforme i fora d’ordenació 

1. En els edificis i instal·lacions emparats per llicència municipal i que estiguin en situació de 
"volum disconforme", s’autoritzaran totes les obres de reforma i rehabilitació. 

2. En els edificis i instal·lacions que estiguin en situació de "fora d’Ordenació", no s’hi podran 
realitzar obres de consolidació, augment de volum, modernització o increment del seu valor 
d’expropiació, però sí les petites reparacions que exigissin la higiene, ornament i conservació 
de d’immoble. 

3. Per ambdós supòsits s’estarà al que s’especifica a l’article 102 del DL 1/2005. 

4. En cas d’enderroc, però, la obra nova que s’executi haurà de seguir les ordenances que la 
normativa imposi la zona corresponent. 

 

Segona. Usos disconformes 

1. Els usos existents en sòl urbà i no urbanitzable disconformes amb el planejament vigent, 
podran continuar en el seu emplaçament actual sempre que no canviï l’activitat per la qual 
tenen concedida llicència. 

 

 

 

 

Riudellots de la Selva; Setembre de 2008. 

Traça, Estudi de Serveis Ambientals 

 www.traça.cat 
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Proposta d’ordenació del Sòl No Urbanitzable 

 

3.-Proposta gràfica. Plànols informatius i d’ordenació 
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Índex de la proposta gràfica 

 

Plànols informatius 

I.1a. Anàlisi ambiental (sòl no apte per urbanitzar; usos del sòl; elements de patrimoni, rutes i 

itineraris; visibilitat) E 1:40.000 (DIN-A3) 

I.1b. Anàlisi ambiental (valoració agrícola; valoració ecològica; valoració paisatgística; valoració 

ecològica i paisatgística) E 1:40.000 (DIN-A3) 

I.1c. Anàlisi ambiental (sensibilitat ambiental agrupada) E 1:20.000 (DIN-A3) 

 

Plànols d’ordenació 

O.1. Proposta d’ordenació E 1:15.000 (DIN-A2) 

O.2. Proposta d’ordenació (Plans Especials en sòl no urbanitzable) E 1:15.000 (DIN-A2) 
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