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PLA D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LLORET DE MAR 

1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
El sòl no urbanitzable de l m unicipi de Llo ret de Ma r g audeix d’una sè rie de valors na tura ls, 
paisatg ístics i patrim onials de g ran inte rès. Cal dir però, que en les últim es dècades el seu lito ral 
i el seu interior s’han vist fo rtam ent m odificats a causa del boom  turístic, en un prim er m om ent, i  
al boom  urbanístic de ls últim s anys. 
 
És en aquest context que el m unicipi de Llore t de Mar té el re pte de com pag inar una forta pressió  
urbanís tica am b la preservació dels seus valors natura ls i pa trim onials. La redacció del Pla  
d’usos del sòl no urbanitzable, am b consonància am b l’actual Pla d’o rdenació urbanística  
m unicipal i d’acord am b el planejam ent territorial, ha de ser l’eina a dequada que em m arcarà i 
reg ularà aquests valors dins la conjuntura actual. 
 
Aquest Pla s’inclou en el m arc de l’Ag enda 21 Local del Lloret de Mar, que està redactant lavola 
per encàrrec del propi A juntam ent i am b el suport tècnic i econòm ic de la Diputació de Giro na, i té  
l’objectiu principial d’am pliar, m illorar i adequar la no rm ativa vig ent per fer-la m és eficient en la 
protecció dels valors aba ns esm entats així com  la seva com pag inació am b la totalita ts dels usos  
i activitats esta blerts en l’àm bit del sòl no urba nitzable . 

1.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT 
 
El plane jam ent urbanístic vig ent a Lloret de Ma r és el Pla d’Orde nació Urbanística Municipal 
(POUM) aprovat definitivam ent el desem bre de 2006.  
 
D’acord a la norm ativa urbanís tica vig ent el territo ri m unicipal es classifica e n sòl urbà , sòl 
urbanitzable i sòl no urba nitzable, ta l i com  es m ostra a la taula seg üent: 
 

Taula 1.1 Classi ficaci ó del sòl (ha) 

ZONES SUPERFÍCIE 
(HA) 

PERCENATGE 
(% ) 

Sòl urbà 1.091,37 22,80 

Sòl urbanitzable 
delimitat 

211,83 4,42 

Sòl no urbanitzable 3.483,8 72,78 

Font: Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar, 2006 

 
Més endavant s’analitza la  qualificació de l sòl en la zona classif icada com  a no urbanitzable . Allí  
es detalles les dife rentes zones que conform en aquest tipus de sòl. 
 
Cal dir que el POUM de Llore t de Mar inclou el Ca tàleg  de béns a proteg ir (volum  VIII) integ ra a 
nivell urbanístic els valo rs del patrim oni cultural dels elem ents d’ inte rès arque ològ ic, histò ric, 
artístic, paisa tg ístic i m ediam biental, i  reg ula la  seva conservació i  revalorització en relació  a  
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l’ordenació proposada. Aquest catàleg  tam bé inclo u les m asies i cases rurals, on reg ula la  
reconstrucció i  reha bilitació de  les m asies i cases rura ls que calg ui recuperar i preservar, per 
raons arquitectòniques, histò riques, paisatg ístiques o socials , sense desvirtuar les condicions  
paisatg ístiques de l’entorn. 

1.3 ÀMBIT DEL PLA 
L’àm bit del present Pla correspon a la part de l m unicipi classificada com  a sòl no urbanitzable  
seg ons la norm ativa urbanística m unicipal vig ent (veure apa rtat a nterior). 
 
En aquest se ntit, l’àm bit té una superfície de 3.483,8 ha que corresponen a un 72,8% del tota l de  
la superfície de l term e m unicipal. 

1.4 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 
 
El plane jam ent urba nístic i territorial es reg eix pe l principi de jerarquia no rm ativa, de m anera que  
qualsevol pla urbanístic que es desenvolupi a escala m unicipal o supram unicipal ha de tenir en 
com pte aquells plans territoria ls i  urba nístics e labora ts a escales m és àm plies que inclog uin e n 
el seu àm bit. 
 
A continuació es deta llen e ls plans territo rials, urbanístics i sectorials m és sig nificatius que  
afecten l’àm bit territorial de Llo ret de Ma r: 
 

Taula 1.2 Planejaments supramuni ci pals que afecten a Lloret de Mar 

TIPUS DE PLANEJAMENT  NOM DEL PLANEJAMENT 

Planejament territorial 

Pla territorial general de Catalunya 

Pla d’espais d’interès natural 

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 

Pla de ports de Catalunya 

Pla territorial parcial de les comarques gironines 

Planejament urbanístic 

Pla director urbanístic del sistema costaner 

Pla director urbanístic dels àmbits del  sistema costaner integrats per 
sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat 

Font: Ag enda 21 Local de Lloret de Mar 

 
Cadascun dels pla nejam ents es detalle n en els propers apartats. 
 
 

1.4.1 INSTRUMENT DE PLANEJAMENT TERRITORIAL 
D’acord am b la Llei 23 /1983, de 21 de novem bre, de po lítica territo rial,  es defineixen tres  
instrum ents de planejam ent territoria l:  
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PLA D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LLORET DE MAR 

• El Pla te rritoria l g eneral 

• Els plans te rritoria ls sectorials  

• Els plans te rritoria ls parcials 1 

 

1.4.1.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA (PTGC) 

El Pla Territorial General de Catalunya ( PTGC) , aprovat per la Llei 1 /1995, de 16 de m arç, 
com prèn l’àm bit de tota Catalunya, i té com  a objectius g enerals definir l’equilibri territorial 
d’interès  g eneral per a Cata lunya, i  orie ntar les accions a em prendre pe r crear les condicions  
adequades que a treg uin l’activitat econòm ica als espais idonis.  
 
El Pla define ix els Àm bits Funcionals Territoria ls (AFT) form ats per un sistem a urbà central, que  
en pola ritza les re lacions, i uns sistem es urba ns que  s’hi relacione n am b un cert g rau de  
dependè ncia, de m anera que el conjunt constitueix una unita t funcio nal def inida i com posta a 
partir de sistem es urbans de dife rents com arques. Concretam ent, Lloret de Mar fo rm a part de  
l’AFT de les Com arques g ironines, un dels  m és equilibrat de Cata lunya pel fet de tenir el s istem a 
urbà central de Giro na-Cassà contrapesat per uns sistem es urbans m itjans de forta rellevància  
territoria l, com  és el cas de Fig ueres o Olot i, en m enor g rau, fins a  17 sistem es urbans. 
 
A m és, dintre de l’AFT tam bé es defineixen les àrees bàsiques territorials (ABT) com  l’àm bit 
territoria l funciona l m ínim  per oferir un llindar de po blació suficient per assolir el nivell m és 
senzill de  tipus d’e quipam ent d’un sector qualsevol. Llore t de  Mar s’identifica com  a una  ABT 
indepe ndent. 
 
A nivell g eneral, el PTGC es  basa e n el Pla de  carrete res pe r def inir una xarxa  viària  en tera nyina  
sobreposada al territo ri,  i delim ita com  a sòl útil  per urbanitzar aque ll que té un pe ndent inferior 
al 20%, que representa apro xim adam ent el 50% del territori català. 
 
Els aspectes am bientals quede n poc recollits en el PTGC i en g eneral té poc nivell de concreció, 
cosa que im pedeix una anà lisi dels efectes e n l’escala local, o fins i tot com arcal. 
 
El Pla  territo rial g eneral s’ha de dese nvolupar m itjançant els plans te rritorials parcials i els plans  
territoria ls sectorials. 
 

1.4.1.2 ELS PLANS TERRITORIALS SECTORIALS 

Els plans territorials sectorials han de com prendre  l’àm bit de  tota  Catalunya , pe rò les seves  
determ inacions són de caràcter sectorial, és a dir referides nom és a un aspecte de la rea lita t 
territoria l.  
 
En el desenvolupam ent de la Llei 23/1983, s’ha elaborat i aprovat diversos plans territorials  
sectorials, a lg uns am b anterio rita t a l’aprovació del Pla  territo rial g eneral. Fins el m om ent els  
plans sectorials aprovats a Catalunya són: 

• Pla de carrete res de Catalunya (1985 i revisat el 1995) 

                                                                         
 
1 Actualment no hi ha cap pla territorial parcial redactat que inclog ui l’àmbit de la present norm ativa. 
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• Pla d’Espais d’Inte rès Natura l (PEIN) (1992) 

• Pla de sanejam ent de Ca talunya (1996) 

• Pla hidrològ ic de les conques internes de Ca talunya (1999) 

• Pla territo rial sectorial d’equipam ents com ercials (2001, revisat 2005) 

• Pla de ports de Catalunya (2001, revisat 2007) 

• Pla d’aeroports, aeròdrom s i heliports de Catalunya (2003) 

• Pla per al dret a l’ha bita tg e 2004-2007 (2004) 

• Pla de l’ene rg ia a Catalunya 2006-2015 (2005) 

• Pla Territorial Sectorial de la im plantació de l'ene rg ia eòlica a Catalunya (2002) 

• Pla d’inf raestructures de transport de Cata lunya 2006-2026 (2006) 

• Pla de tra nsport de viatg ers de Catalunya 2008-2012 (2008) 

• Pla d’acció per a la g estió de residus m unicipa ls a Catalunya 2005-2012 

Dels anterio rs, a continuació es destaquen els que per la seva naturalesa i sectorialitat pode n 
tenir a lg una influència en l’àm bit de l Pla que es proposa. 
 

- Pla d’Espais d’Inte rès Natura l 
- Pla d’inf raestructures de transport de Cata lunya (2006-2026) 
- Pla de ports de Catalunya  

 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat m itjançant el Decret 328/1992 de 14 de 
desem bre, té els seus oríg ens en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais natura ls; alhora que  
esdevé un instrum ent de  pla nificació territorial i secto rial de despleg am ent del Pla Territorial 
General de Cata lunya ( PTGC). 
 
Els objectius principals del PEIN són: 

• Establir una  xarxa d’espais naturals àm plia i representativa de la riquesa paisatg ística i la  
diversitat biològ ica dels sistem es naturals de Ca talunya. 

• Delim itar i es tablir les m esures necessàries per a  la protecció bàsica d’aquests espa is  
natura ls. 

Per a  l’execució  i desenvolupam ent del PEIN, el m ateix Pla es tableix realitzar una de lim itació  
definitiva dels espais m itjançant un pla especial (seg ons les determ inacions de la Llei 
12/1985), que a m és podra n contenir altres de term inacions  pròpies per a la protecció de l m edi 
natura l i del paisatg e, així com  m esures de prom oció i m illora destinades a la població rural 
resident e n aquests espa is. 
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A tots els espais del PEIN és d’aplicació preve ntiva el règ im  urbanístic de sòl no urbanitzable que  
restring eix la possibilita t d’edificar o de prom oure actuacions als supòs its que de term ina  
expressam ent l’article 47 de la  Llei d’urba nism e. Així a teix, cada un de ls epais pot ser objecte  de  
restriccions a ddiciona ls seg ons els re querim ents de protecció de  cada espai, m itjançant 
l’aprovació del correspone nt pla es pecial de  pro tecció o norm es específiques com  a espai de  
protecció especial (ENPE). A banda  del règ im  urbanístic, el PEIN declara  estrictam ent proteg ides  
un seg uit d’espècies anim als i veg etals, la preservació dels quals es considera prioritària en 
aquestes àrees. 

 
Al term e m unicipal Lloret de Mar és prese nt l’espai de l PEIN Massís de Cadire tes, que hi ocupa  
una superf ície m unicipal de 92,2 ha, les quals re presenten el 0,93% d’aquest espai. L’espai 
Massís de Cadiretes  com pta am b el Pla  especial del Massís de  Cadiretes aprovat definitivam ent 
el 14 de g ener de 2004. Aquest pla estebleix una de lim itació definitiva de l’espa i a una escala  
cartog ràfica m és detallada que la  utilitzada  per de lim itar el propi PEIN (1:50.000), de m anera 
que els lím its adopta ts constitueixen l’adaptació cartog ràfica a escala 1:10.000 m entre que la  
toponím ia adopta da és la pròpia de l’escala 1:5.000 de l’Institut Cartog ràfic de Cata lunya.  
 
Pel que  fa a l’espai de Pinya de  Rosa, aquest està declara t pa ratg e natural d’ inte rès nacio nal 
(PNIN) d’acord am b el Decret 290/2006 pel qual es delim ita el Paratg e Natura l d’Interès Nacio nal 
de Pinya de Rosa i es m odifica e l Decret 328/1992 per am pliar l’espai de  Pinya  de Rosa. No  
obstant, l’àm bit del PNIN se situa en la seva totalitat al m unicipi de Blanes. En l’àm bit declara t 
com  a PEIN, 13,86 ha es troben a Lloret de Mar i correspone n a un 14,02% de l’espai. 
 

Fig ura 1.1 Espai s del PEIN presents a Lloret de Mar 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatg e (Ortoimatg es 1:5M de l’ICC) 
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La Secretaria per a la Mobilita t va elaborar el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) am b l’objectiu de definir de m anera integ rada la xarxa d’inf raestructures ferrovià ries i  
viàries necessàries per a Cata lunya am b l’horitzó tem poral de l’any 2026. 
 
El Pla d’infraestructures de transport de  Catalunya  (en e ndavant, PITC)  és el pla territorial 
sectorial que defineix la xarxa d’infraes tructures viàries i ferrovià ries necessàries per a  
Catalunya, ta nt pel que fa al transport de viatg ers com de m ercaderies, en coherència am b les 
directrius del plane jam ent territoria l vig ent i am b una visió sostenible de la m obilitat. El PITC té  
caràcter de  Pla  territo rial sectorial, d’acord am b la L lei 23 /1983, de 21 de novem bre, de  política  
territoria l, i de Pla específ ic als efectes d’allò que estable ix la Lle i 9/2003, de 13 de juny, de la  
m obilitat. 
 
El PITC recull to ta una sèrie d’actuacio ns en les xa rxes viàries i ferrovià ria de la com arca de la 
Selva que tindran incidència e n la realitat actual de Llo ret de Mar a difere nts nivells. 
Concretam ent, la proposta de la xarxa viària del PTIC té com a objectiu la m illora de la xarxa  
bàsica i la xa rxa com arcal, de m anera coordinada am b les xarxes tra nseuropees i am b el PEIT 
(Plan estra tég ico de Infraestructuras y trans portes). 
 
Pel que fa  a les  propostes sobre  la  xarxa fe rroviària, hi ha una nova actuació  que  afecta a  Llore t 
de Mar. Es tracta del perllong am ent Blanes – Lloret (2b), una nova ínia que busca fer arribar el 
servei de rodalies fins a Lloret. El PITC estim a el pressupost d’aquesta actuació am b 36 M€, 
l’adm inistració com ptenent és l’Adm inistració General de l’Estat. 
 

Fig ura 1.2 Actuaci ons de la xarxa ferrovi àri a proposades pel PITC 

 
  
 
 
 
 

Font: Pla d’infraestructures 2006-2026, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2006. 

 
La proposta de la xarxa viària de l PTIC té com  a objectiu la m illo ra de la xa rxa bàsica i la xarxa  
com arcal, de m anera coordinada am b les xarxes transeuropees i am b el PEIT (Plan estra tég ico 
de Infraestructuras y transportes). A  l’àm bit de ls dos m unicipis, el PEIT efectua les seg üents  
propostes: 
 

Alta Velocitat 

Altres actuacions ferroviàries 

  Variants i millores en les línies existents 

  Noves línies 
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- Eix del Maresm e I (C-32, Montg at – Llore t – Tossa de Mar) . C-32: autopista  entre  
Palafolls i L loret de Mar i via per a a utom òbils entre Llore t de Mar i Tossa de Mar. Aquesta  
via es classifica dins dels eixos a l’entorn m etropolità de Barcelona, de la xa rxa bàsica  
prim ària. 

- Condicionam ent del tram  de la carretera C-63 Lloret de Ma r – Olot. Aquesta via es  
classifica dins la resta de la xarxa bàsica. 

 
 

Fig ura 1.3 Actuaci ons de la xarxa vi àri a proposades pel PITC 

 
  Font: Pla d’infraestructures 2006-2026, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2006. 

 
Finalm ent hi ha el Pla de ports de Catalunya. El seu o bjectiu és, d’acord am b l’article 31 de la Llei 
de Ports de Catalunya , l’establim ent dels criteris per a la utilització portuària a dequada i racio nal 
de la costa catalana, i tam bé l’atenció prefe rent envers la conservació del lito ral i la g estió  
correcta del m edi am bient. Am b aquesta fina lita t, el 2007 es redacta el Pla de po rts de Ca talunya  
vig ent actualm ent que, d’altra banda, concreta els seg üents objectius específics: 

- Realitzar un estudi de la  situació actual i  previsio ns d’evolució de ls sectors: espo rtiu, 
pesquer i com ercial. Realitzar una anà lisi actualitzada de  l’oferta d’am arradors per a  ús  
esportiu, avaluant els dèficits actuals i l’evolució de les seves necessitats futures. 

- Caracteritzar e ls valors am bientals de cada tram  de costa catalana per tal de po der: 
- Garantir l’ef icaç protecció i preservació del m edi am bient. 
- Fixar e ls criteris per com patibilitzar la preservació i sostenibilita t de l m edi am b la  

necessitat de rea litzar accions en cada zona. 
- Proteg ir el lito ral del desequilibri territorial que produiria un creixem ent no planificat del 

sector portuari, verificant que l’oferta d’am arradors s’ajusta en cada m om ent a la 
dem anda previsible, tant g lobalm ent com  per zones i definir la dem anda sostenible en 
el lito ral català. 

- Realitzar una diag nosi estratèg ica de l’activitat f utura del sistem a portua ri català. 
- Identificar la pro blem àtica existent en les insta l·lacio ns actuals establint crite ris i  

proposant actuacions de m illora de la xarxa actual i les futures instal·lacions . 
- Establir determ inacio ns de caire norm atiu i recom anacions a seg uir en l’àm bit portuari.  
- Definir indicadors de seg uim ent del Pla de ports. 
- Actualitzar l’inventari de les instal·lacions nàutiques existents a l’actua lita t, am b la  

descripció de les seves caracterís tiques i els serveis que  ofereixen als usuaris i  a les  
em barcacions. 
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- Actualitzar la caracte rització del m edi natura l costane r català , seg ons la seva  
estructura física i biològ ica, així com la caracterització socioeconòm ica del litoral de  
Catalunya. 

 
Entre  les 51 instal·lacions  portuàries  que  ide ntif ica el Pla  de ports , s’hi tro ba el Po rt Cala  
Canyelles , al m unicipi de Lloret de Mar. Es tracta d’un po rt esportiu construït l’any 1970 
g estionat am b concessió adm inistrativa, l’org anism e titular del qual és  la Direcció General de  
Ports, Ae roports i Costes . La seva superf ície to tal és de  8.798 m2, dels quals 6.373 m2 són m irall 
d’aig ua, am b un conjunt de 134 am arratg es de petita eslora distribuïdes entre dues palanques  
de 53 m  i 61 m . En aques t port s’hi de tecta problem es d’operativitat per l’excessiva ag itació  
interior e n situació de tem porals de llevant i m ig jorn però que  aques t cas es dó na a l’hivern, 
m om ent en què no hi ha pràcticam ent em barcacions am arrades a l’aig ua. Així m ateix, es pateix 
una m anca d’espai en tem porada d’estiu. 
 

Fig ura 1.4 Port de Cala Canyelles  

 
Font: Pla de ports, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007 

 
El pla  pro posa un seg uit d’actuacio ns per al perío de 2007-2015, d’aplicació al conjunt de ports  i  
dàrsenes, que s’ag rupen e n actuacions d’infraestructura , explotació, integ ració port-ciuta t, 
m esures am bientals, estudis i seg ureta t. A banda, i concre tam ent pe l port de  Cala Ca nyelles, 
detecta els seg üents problem es pels quals proposa estudis concrets: 
 

Taula 1.3 Proposta d’actuaci ons del Pla de ports pel port de Cala Canyelles  

PROBLEMA DETECTAT ACTUACIONS PROPOSADES 
HORITZÓ 

TEMPORAL 

Temporals de llevant i mig jorn dificulten 
l’entrada d’embarcacions al port i g eneren 

ag itació excessiva 

Estudi d’alternatives de millora de 
l’operativitat 

2007-2015 

Manca d’espai Estudi de possibles solucions (com 
per exemple una marina seca) 2007 

Font: Pla de ports, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2007. 
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PLA D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LLORET DE MAR 

1.4.2 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
El plane jam ent urbanístic és jeràrquicam ent inferior al territo rial, i per aquesta raó el seg on 
estableix norm es d’aplicació directa, directrius que el prim er haurà de desenvolupa r i concretar 
oblig adam ent, així com  recom anacions. D’aquesta m anera, els plans urbanístics han d'ésser 
coherents am b les  dete rm inacions del pla  territo rial g eneral i  dels  pla ns territo rials  parcials  i  
sectorials, i facilitar- ne l'acom plim ent. 
 
La planificació urbanística del territori es porta  a term e m itjançant el pla nejam ent urbanístic  
g eneral, que és integ rat pels plans directors urbanístics, pe ls plans d'ordenació urbanística  
m unicipal i per les norm es de planejam ent urba nístic. 
 

1.4.2.1 PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS 

D’acord al decret leg islatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qua l s'aprova el Text ref ós de la Llei 
d'urbanism e, als plans directo rs urba nístics els correspo n: es tablir les  directrius per a  coordinar 
l'ordenació urba nística  d'un territo ri d'abast supram unicipal, el desenvolupam ent urbanístic  
sostenible , la m obilitat de pe rsones i m ercaderies i el transpo rt públic, les m esures de protecció  
del sòl no urbanitzable i els crite ris per a la seva estructuració org ànica, la concreció de les g rans  
infraestructures , així com  la prog ram ació de polítiques  supram unicipa ls de  sòl i habita tg e. En el 
m om ent que es redacta el prese nt docum ent, e ls plans directors urbanístics vig ents a Catalunya  
són: 

• El Pla director de l Delta de l’ Ebre  

• El Pla director urbanístic del sistem a costaner (PDUSC) 

• Pla director urbanís tic dels àm bits del s istem a costaner integ rats per sectors de sò l 
urbanitzable de lim itat sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2) 

• El Pla director urbanístic del Pla de Bag es 

• El Pla director urbanístic de la Co nca d’Òdena 

• El Pla director urbanístic de la Cerdanya  

• El Pla de les activitats industrials i turístiques del Cam p de Tarrag ona  

• El Pla director urbanístic de la Serra de Rodes 

• El Pla director urbanístic de les colònies del Llobreg at 

• El Pla director urbanístic del Pa llars Sobirà  

• Plans directors urba nístics de les àrees residencia ls estratèg iques  

• Pla directo r urba nístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs  

D’aquest plans  directo rs urbanístics, els que te nen incidè ncia sobre  el m unicipi de  Llore t de Mar 
són el Pla directo r urbanístic del sistem a costaner (PDUSC) i el Pla directo r urba nístic dels  
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àm bits del sistem a costaner integ rats per sectors de sòl urbanitzable de lim itat sense el pla  
parcial aprovat (PDUSC-2). 
 
El Pla directo r urba nístic del sistem a costaner (PDUSC, 2005) pretén, e n qualitat d’objectiu 
g eneral, la  no co nsolidació , am b urba nització o am b edif icació, de ls espais  costaners  encara no  
transform ats, classificats com  a sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable no delim itat. Am b 
caràcter m és particular, tam bé preté n: 

- Im pedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistem a 
costaner. 

- Proteg ir els valo rs dels espais costa ners: am bientals, paisatg ístics, culturals, científics, 
ag rícoles, forestals, ram aders o per raó de llurs riqueses naturals. 

- Preservar del procés de transfo rm ació urbanística els espais costaners afectats per 
riscos naturals o a ntròpics. 

- Garantir l’efectivita t de les lim itacions o servituds per a la protecció de l dom ini públic  
m arítim -terrestre. 

- Millora r la qua lita t de vida pe r raó de la funciona lita t dels espais costane rs com  a àm bits 
de reequilibri hom e-natura , del m antenim ent d’un recurs turístic bàsic i del recolzam ent 
de la biodivers itat e n connectar e ls espais de l’interior am b els del lito ral. 

 
L’àm bit territo rial de l PDUSC abasta el territo ri com près dins d’una fra nja de 500 m  d’am plada, 
aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’a term enam ent del dom ini públic m arítim -
terrestre, en tot e l litoral de Catalunya . Per tant, Llo ret de Mar es veu directam ent afectat per 
aquest ins trum ent de planejam ent. 
 
El Pla director estable ix diversos g raus o g radients d’afectació. El m àxim  nivell correspon al sòl 
no urbanitzable i al sòl urbanitzable  no  delim ita t, com  a m àxim s exponents de  sòl lliure, que  
encara no ha sofert un procés de transform ació urbanística sig nificatiu. Pe l que respecta al sòl 
urbanitzable de lim itat i al sòl urbà , opta  per una acurada  pro tecció del dom ini públic m arítim -
terrestre i pel dese nvolupam ent m enys ag ressiu possible del m edi costaner. 
 
D’aquesta m anera s’estableixe n dues unitats territoria ls de reg ulació que inclo uen terre nys  
inclosos o no dintre de  la fra nja de 500 m : unitat territoria l de reg ulació de sòl costaner (UTR-C) i  
de sòl costa ner especial (UTR-CE). Les unita ts de  sòl costa ner han de  passar necessàriam ent a  
ser classificades com  a sòl no urbanitzable pel plane jam ent g eneral m unicipal, m entre que e l sòl 
costaner especial no ha de passar necessàriam ent a ser no urbanitzable. 
 
En les unitats te rritorials de reg ulació de sò l costaner (UTR-C), el PDUSC preveu una única classe  
de sòl, sòl no urbanitzable –categ oria de sòl no urba nitzable costa ner– i les diverses  
subcateg ories de sòl no urba nitzable costa ner: 

- La correspone nt a l sòl no urba nitzable subjecte al PEIN (NU-CPEIN), que  resta  sotm esa 
al règ im  d’ús estable rt per la seva norm ativa específica aplicable  i  pel règ im  d’ús 
corresponent al sòl no urbanitzable costaner 1 en tot allò que com porti un superior 
nivell de protecció. 

- Tres subcateg ories m és assenyalades pels núm eros 1 (NU-C1), 2 (NU-C2) i 3 (NU-C3) 
en funció de l seu g rau de pro tecció m ajor, m entre que a la subcateg oria 3 li correspon el 
règ im d’ús del sòl no urbanitzable reg ulat per la Llei d’urba nism e i pel corresponent 
planejam ent g eneral. 
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PLA D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LLORET DE MAR 

 
Fig ura 1.5 Uni tats de sòl costaner presents a Lloret de Mar 

 
Font: Pla director urbanístic del sistema costaner.  Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2005. 

 
El PDUSC ide ntif ica al te rm e m unicipal de Llo ret de Mar dues unita ts de sòl costaner especial 
(CE), les UTR Obreria i  la Mo ntg oda-Costa Marcona. Per ta nt, aquestes dues unitats no han de  
passar a ser necessàriam ent sòl no urbanitzable costaner, sinó que la de term inació del règ im  
urbanís tic adie nt s’haurà de resoldre en el m arc del m odel urbà desitja t del propi m unicipi. En 
aquest sentit, el Pla d’ordenació urbanística m unicipal de Lloret de Mar m anté la  UTR-CE 95-b 
Obreria en sòl no urbanitzable m entre que classif ica els dos àm bits m enors de la unita t 
discontínua UTR-CE 92 La Montg oda – Cala Marcona com a sòl urbà i l’àm bit m és extens com  a 
sòl urbanitzable de lim itat. 
 
La m ajor part de les unitats territorials costane res definides pe l PDUSC a Llore t de Mar 
corresponen a la subcateg oria 1 (NU-C1) que és la m és estricta pel que fa a lim itacions en 
l’ocupació del sòl. Així, la norm ativa del PDUSC hi adm et únicam ent els usos “vincula nts  
directam ent i substancia lm ent a la naturalesa rús tica dels terre nys”, és a dir, ag rícoles, 
ram aderes i forestals, així com  les obres, instal·lacio ns o construccions, inclòs l’ha bita tg e 
fam iliar, directam ent relacionades, a m és de les activitats o  els equipam ents d’ inte rès públic  
(definides a l’aparta t 4 de l’article 47 de la Llei d’urbanism e) que s’hag in d’em plaçar en el m edi 
rural, sem pre sota els criteris de preservació d’aquest sòl i de m àxim a integ ració am biental. 
Tam bé s’hi adm etrà la reconstrucció i l’ús pe r a habitatg e fam iliar de m asies i cases rurals 
existents, sem pre que estig uin expressam ent reconeg udes en el correspone nt Catà leg  de 
m asies i cases rurals m unicipal. Pel què fa a les activitats e xtractives, solam ent s’adm eten 
aquelles situades  fora de la  franja de  500 m  des de la ribe ra de l m ar i s’hauran de sotm etre a  la  
leg islació sobre m esures addicio nals de  protecció dels espa is naturals afec tats pe r activitats  
extractives. 
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La UTR-C 90 Muntanya del Morro F red es troba en la subcateg oria 3 (NU-C3) m entre que la unita t 
UTR-C 89 Canyelles Nord es troba dividida e ntre les subcateg ories 2 i 3. El sòl no urba nitzable  
costaner 2 i 3 es diferencien perquè e l prim er es situa dins la fra nja de 500 m  com ptadors des de 
la ribera del m ar i, per la serva posició, ha de veure reg ulats els seus usos per g arantir 
l’acom plim ent dels objectius del PDUCS. En canvi, e l sòl no urbanitzable costa ner 3 es troba f ora  
de la f ranja  de 500 m , però dins l’àm bit d’inf luència  de l’espai costane r, la protecció de l qual 
resulta necessària per l’acom plim ent dels objectius del Pla e n el conjunt dels espais preservats. 
 
En el sòl no urbanitzable costaner 2 s’hi adm eten els usos i construccions adm eses al sòl no  
urbanitzable costaner 1, incloe nt les construccions i instal·lacions destinades a càm ping s 
autoritzades pel pla nejam ent urba nístic g eneral m unicipal, prèvia redacció d’un pla especial 
urbanís tic. Les activitats  extractives s’haura n de  sotm etre a la  leg islació sobre  m esures 
addicionals de pro tecció dels espais naturals afectats per activitats extractives. Al sòl no  
urbanitzable costaner 3 li correspo n el règ im  d’ús del sòl no urbanitzable reg ulat per la Llei 
d’urbanism e i pel correspo nent plane jam ent urba nístic g eneral m unicipal. 
 

1.4.2.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

Tal com  s’ha com entat en l’aparta t 1.2, el m unicipi de Lloret de Mar està reg ulat per un Pla  
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivam ent al desem bre de 2006. 
 
D’acord am b el POUM, es classif ique n com  a sòl no urbanitzable  aquells te rrenys que , pe ls seus  
valors ag rícoles, forestals, paisatg ístics o am bientals o bé pel règ im de protecció que es deriva 
de la leg islació sectorial o de l pla nejam ent te rritorial, es considere n incom patibles am b llur 
transform ació urba nística, així com  tam bé aquells te rrenys que es co nsidere n inadequa ts per al 
desenvolupam ent urbà. 
  



 

 

17

PLA D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LLORET DE MAR 

 
Fig ura 1.6  Quali fi caci ons del sòl del Pla d’ordenaci ó urbanísti ca muni ci pal de 2006 de Lloret de Mar 

 
Font: Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar, 2006 

 
A continuació es de talle n les dife rents  zones previs tes en sò l no  urba nitzable i  els usos i 
edificacions que s’hi perm eten, d’acord am b el POUM. S’ha transcrit, tam bé, les condicions  
específiques esta blertes a  les zones  foresta l i  ag rícola, a tès que  estableixe n una  reg ulació m és 
restrictiva pe r tal de conse rvar els valors naturals i pa isatg ístics d’aquestes dues zones. 
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PEIN 

Definició 
Correspon als terrenys dels terme municipal inclosos dins de l’àmbit del Pla d’Espais 
d’Interès Natural, i incorpora entorns naturals ben conservats, els valors dels quals resulten 
del propi planejament sectorial 

Usos 
S’admeten els usos i activitats que determina el Pla Especial de protecció del medi natural 
del Massís de Cadiretes. Mentre no es desenvolupi el Pla Especial, s’aplicarà el que preveu el 
POUM per a la zona de protecció del paisatg e 

 
 
AGRÍCOLA 

Definició 
Comprèn els sòls que tenen valor ag rícola, ja estig uin conreats o no. Aquests espais tenen 
un interès econòmic, social i ecològ ic, i la seva presència incrementa la riquesa paisatg ística 
i la diversitat ecològ ica. 

Usos 

Ag rícola, pecuari, habitatge familiar vinculat a l’activitat agrària, magatzems i instal·lacions 
ag rícoles, instal·lacions d’equipaments d’interès públic (conforme article 47 Decret 
leg islatiu 1/2005 2), construccions i  instal·lacions vinculades a l’execució, el manteniment i 
el funcionament de les obres públiques i estacions de subministrament de carburants i de  
prestació d’altres serveis a la xarxa viària 

 
 
NO URBANITZABLE COMÚ 

Definició 
Comprèn el sòl que el POUM preserva de la seva transformació, però que per la seva ubicació 
i entorn i la seva extensió, no pot ser considerat d’interès ecològ ic o forestal 

Usos 

Activitats o equipaments d’interès públic que s’hag in d’emplaçar en el medi rural (d’acord 
amb l’article 47 del DL 1/2005), les activitats de golf i esport motoritzat s’hauran d’emplaçar 
a les zones qualificades com 5.6 i 5.7; construccions i dependències pròpies dels usos i 
aprofitaments agrícoles, pecuaris, ramaders i forestals, o d’explotació dels recursos 
naturals; habitatg e familiar, directament i justificadament associat a algunes de les 
activitats a què es refereix l’apartat anterior; la rehabilitació de les masies i cases rurals 
incloses en el Catàleg  incorporat al POUM, per tal de destinar-les a habitatg e o a un 
establiment hoteler ( amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament) o de turisme rural; 
l’ús de càmping, exclusivament a la zona 5.5; les estacions de subministrament de 
carburants i de prestació d’altres serveis a la xarxa viària; les construccions i  instal·lacions 
vinculades a l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. 

 
 

                                                                         
 
2 Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanism e. 
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PLA D’USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LLORET DE MAR 

FORESTAL 

Definició 

Compren els sòls que es troben en alg una de les següents situacions: 
a) Sòl ocupat per forest (boscos climàcics com les suredes, o de tipus secundari, amb 
presència majoritària de pins o d’altres espècies introduïdes) 
b) Sòl ocupat per comunitats de matolls i d’herbàcies o de diferents estadis de 
deg radació dels boscos que hi havia antigament 
c) Sòl d’usos diversificats, on la integració dels assentaments humans ha creat 
paisatg es de qualitat que cal preservar 
d) Sòls que, encara que es troben actualment deg radats, per les característiques del sòl i 
de l’entorn tenen vocació forestal, en el sentit que poden ser poblats per comunitats 
naturals pròpies i característiques de la zona. 

Usos 

Ús ag rícola o forestal, inclòs l’emmag atzematge temporal de suro, llenya i/o d’altres 
productes forestals, en finques productores, com a pas previ al transport a les indústries 
transformadores; habitatg e familiar vinculat a l’activitat forestal o ag rícola; 
construccions forestals i ag rícoles; Instal·lacions o equipaments d’interès públic 
(d’acord amb l’article 47 del DL 1/2005); les construccions i  instal·lacions vin culades a 
l’execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques. 

Condicions 
específiques 

1. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els 
interessos de la seva conservació i millora, i d’acord amb la normativa forestal. Tots els 
aprofitaments es sotmetran als següents criteris: 
a) La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. 
b) Les restes dels aprofitaments forestals s’hauran de triturar o retirar, per evitar 
l’acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d’incendi forestal. 
c) L’Ajuntament podrà redactar un Pla especial per a la reg ulació específica de la gestió i 
ús del sòl forestal, amb l’objectiu de garantir el manteniment de la massa boscosa en les 
millors condicions ecològiques i la seva explotació de forma sostenible. 
d) El bosc de suros serà considerat d’estricta protecció. Únicament podrà explotar-se per 
als usos tradicionals de producció surera, prohibint-se la seva substitució per altres 
espècies. 
2. L’obertura de vies d’escalada o “vies ferrata” requerirà de la corresponent llicència 
municipal. Per a l’atorgament de la llicència es tindrà en consideració la presència, a la 
zona afectada, d’espècies veg etals i/o animals d’interès. 
3. Les edificacions es localitzaran preferentment a les clarianes i zones amb poca 
veg etació, i en l’estudi paisatg ístic s’acreditarà la idoneïtat de les situacions escollides. 

 
 
PROTECCIÓ DEL PAISATGE 

Definició 

Correspon a les zones del terme municipal del front litoral, que constitueixen elements 
vertebradors del paisatge, especialment del que es veu des del mar. Cal preservar aquests 
espais, en la seva majoria penya-segats, de qualsevol intervenció que malmeti el seu paper 
paisatg ístic o posi en perill les espècies de fauna i flora que els són pròpies. 

Usos 

Només es permeten les construccions i u sos existents en el moment de l’aprovació inicial 
del POUM. No es podran autoritzar instal·lacions o equipaments d’interès públic. 
La massa boscosa serà considerada d’estricta protecció, prohibint-se la tala d’arbres, els 
moviments de terres i els canvis de relleu o morfolog ia del terreny, fora que es tracti 
d’actuacions contemplades en un pla de prevenció d’incendis forestal aprovat, o en plans de 
millora o g estió forestal. Es tindrà especial cura de la conservació de les comunitats 
veg etals existents. 
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CÀMPING EN SÒL NO URBANITZABLE 

Definició 
Correspon als terrenys del terme municipal en els qual existeixen actualment instal·lacions 
de càmping . 
No s’admetran nous càmping s fora de la zona 5.5. 

Reg ulació 

El promotor haurà de tramitar en el termini de dos anys des de l’aprovació del present POUM 
un Pla especial urbanístic per tal de reg ular l’ordenació de les instal·lacions, al qual es 
determinarà l’ordenació del recinte i els paràmetres aplicables a les instal·lacions i 
construccions complementàries de l’activitat. 

 
 
GOLF EN SÒL NO URBANITZABLE 

Definició 
Correspon als terrenys de sòl no urbanitzable que es podran destinar a l’activitat de golf. 
No s’admetran nous golfs fora de la zona 5.6. 

Reg ulació 

1. L’ordenació del recinte i de les instal·lacions haurà de ser objecte de la tramitació i 
aprovació d’un pla especial. 
2. El disseny haurà de tenir especial cura en minimitzar l’impacta neg atiu sobre l’entorn, per 
tal de fer-lo sostenible. Caldrà garantir que l’emplaçament de les instal·lacions i el 
desenvolupament de l’activitat no interfereixin negativament amb l’entorn (ús de 
plag uicides, etc), i en canvi aportin espais naturalitzats de característiques diferents als 
terrenys boscosos de l’entorn (zones d’herbàcies, per ex.) 
3. El g olf del Papalús es regula d’acord amb les condicions previstes en l’autorització de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona atorgada en el seu dia. 
4. Pel que fa al g olf actualment existent al Camí de St. Pere del Bosc, el promotor haurà de 
presentar un pla especial en el termini d’un any des de l’aprovació del POUM, d’acord amb 
les determinacions que el mateix POUM estableix 

 
 
ZONA ESPORTIVA MOTORITZADA CAN DAURA 

Definició 
Aquesta qualificació te per objecte reordenar la zona on es troben actualment les pistes 
de motocròs de Can Daura, limitant la seva extensió i usos. 

Reg ulació 

La nova delimitació de l’àmbit es contempla en els plànols d’ordenació del POUM. La 
reg ulació del recinte, així com dels usos i instal·lacions serà objecte d’un Pla Especial 
urbanístic, el qual incorporarà un estudi d’erosionabilitat i d’impacte acústic sobre 
l’entorn. El Pla Especial se sotmetrà, tenint en tot cas especial cura en g arantir la seva 
integ ració paisatgística, a les determinacions seg üents que estableix el POUM 

Condicions 
específiques 

1. Q ueda prohibida l’eliminació dels marges herbacis i arbustius dels camps de conreu 
existents. Als camps i al seu voltant, es potenciarà el manteniment, al millora i la creació 
de marges vegetals, amb arbres, arbustos o vegetació herbàcia autòctona, així com la 
creació de franges lliures de l’ús d’herbicides. 
2. Q ueden prohibides les plantacions d’espècies exòtiques com l’eucaliptus, robínies, 
plataners i pollancres diferents a l’autòcton (Popul us ni gra) que puguin alterar l’equilibri 
ecològ ic o l’entitat de la vegetació autòctona. 
3. Les edificacions es situaran preferentment al peu de les vessants o en terrens 
d’inferior valor agrícola. 
4. S’evitarà la modificació del mosaic existent actualment. 

 
 
MASIES DE LLORET 

Definició 
Correspon a part del sòl no urbanitzable qualificat per l’antic Pla General com “Zona de les 
Masies de Lloret”  

Reg ulació 

El sector delimitat en els plànols d’ordenació del POUM serà projecte d’un pla especial 
d’acord amb les determinacions que estableix el POUM, amb l’objectiu d’executar la millora 
dels camins d’accés i  estructura del conjunt amb el mínim impacte. S’hi permet com a 
màxim els habitatges existents i els que han obtingut llicència urbanística en el moment de 
l’aprovació inicial del POUM 
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1.4.3 ALTRES INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I AMBIENTAL 
Més enllà  dels  espais del sòl no  urba nitzable que g audeixe n d’una protecció especial per evitar-
ne la seva transform ació,existeix la fig ura del Catàleg d’espais d’interès natural paisatgístic de 
la Costa Brava. Aquest Ca tàleg  defineix espais d’interès natura l rem arcables per raó de les seves 
condicions natura ls i paisatg ístiques sing ulars. A quests espa is, m alg rat no ser inclosos dins del 
PEIN o la xa rxa  Natura 2000, haurien de rebre  un tractam ent especial i una reg ulació d’usos  
adequada per tal de m antenir les seves característiques. 
 
Alg uns dels espais proposats al Ca tàleg  coincideixe n am b els proteg its al PDUSC. Notis que  
aquest pla seg ueix el criteri de proteg ir el lito ral en prim er lloc per evitar-ne el continu urbà i en 
seg on lloc per les caracte rístiques na turals  i pa isatg ístiques, m entre que  el Ca tàleg  identifica  
espais am b un criteri principal principalm ent natura lístic i pa isatg ístic. Com  a tre t dif erencia l, 
alg uns dels espais del Catàleg inclouen sòls classificats com  a sòl urbà o urbanitzable al 
planejam ent m unicipal. 
 

Fig ura 1.7 Espai s del Catàleg  d’espai s d’i nterès natural i pai satg ístic de la Costa Brava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Diputació de Girona (2006) i Ajuntament de Lloret de Mar (2006) 

 
En el term e de Lloret de Mar, el Catàleg  identif ica la zona litoral entre cala Morisca i la platja de  
Canyelles  així com  els te rrenys que  separe n les  urba nitzacions Roca Grossa, Turó de Llo ret i  
Lloret de Dalt de les de Serra Brava, La Riviera, Font de Sant Llorenç i UCSA, afectant a terrenys  
classificats com  a sòl urbà  o urbanitzable a l POUM. A l sud del term e m unicipal, s’identifica  la  
zona lito ral e ntre  la platja  de Fe nals i  la cala  de Santa Cristina  i,  endinsant-se a l’interior, seg uint 
el torrent de l Mal Com pàs fins a  la zo na de l turó de Sant Pe re de l Bosc i e l torre nt de Passape ra. 
Com  a espai interior a ïlla t del litora l, el Ca tàleg  identifica la zona dels turons de Barraque r i el puig  
de Montg ròs i el torrent dels Om s. 

Espais d 'interès natural en sòl urbà i urban itzable  
Espais d'interès natural

Sòl urbà i u rbanitzable
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Vies principals

Vies principals

Pistes principals

Pistes secundàries

Zones urbanes

1.5 ELEMENTS TERRITORIALS, AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS 

1.5.1 XARXA DE CAMINS 
Tot i que la xarxa de cam ins és abundant, f ins l’actua lita t la vialitat ha sofert una tendè ncia a  
transform ar els cam ins en vies aptes per a vehicles m otoritzats, en detrim ent dels senders  
històrics am b condicions adequades per ser recorreg uts a peu o, en alg uns casos, en bicicleta. 
Així, una àm plia xarxa de cam ins no és sinònim  d’una accessibilitat el m edi de form a seg ura per a 
senderistes i ciclistes, e n ta nt que m oltes veg ades les úniques vies que ens porten o  ens  
acosten als punts de l m edi am b cert valor natural o cultural esta n dissenyades pe r al trànsit 
rodat. 
 
El conjunt de vies presents e n un m unicipi, així com  les seves característiques (am plades, 
ferm s, estat, titularitat, e tc.), só n recollides als inventaris de cam ins. Aquest instrum ent esdevé  
així una eina per g estionar la vialitat i pla nificar i reg ular acuradam ent l’accés al m edi en funció 
de la seva capacitat de càrreg a. 
 
Atès que e l m unicipi de Llo ret de Mar no com pta am b un inventa ri de cam ins, es pre n com  a 
referència la classificació de les vies m unicipals que efectua  el Pla d’ordenació urbanística  
m unicipal. Aquest disting eix entre vies principals, pis tes principals i pis tes secundàries . 
 

Fig ura 1.8  Cami ns de Lloret de Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Lloret de Mar (2006) 

 
Les vies principals són les correspo nents a les dues carreteres que vertebren el m unicipi i els  
principa ls carrers de la xa rxa urbana. Les pis tes principals vertebren del territori de Llore t i  
defineixen quatre itineraris principals: cam í vell de Lloret de Ma r a Tossa de Mar, cam í de Sant 
Pere, cam í de la urba nització Cre u de Llo ret fins als cam ps de Cal Barraquer i cam í de les Artig ues 
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de Montbarbat a la urbanització de L loret Ve rd. Les pistes secundà ries correspo nen a la resta  de  
viaris estructuradors de l m unicipi que g eneralm ent es pode n recórre r am b vehicles m otoritzat. 
 

1.5.2 TERRENYS FORESTALS GESTIONATS 
Els terrenys f orestals só n ecosistem es que po den a rriba r a alberg ar una  im portant bio diversita t 
al seu interior. No obstant, aques ts espais han estat histò ricam ent altera ts per l’acció hum ana 
de m anera que els m ecanism es d’autoreg ulació han perdut la seva eficàcia. Actualm ent, els  
terrenys forestals són e n m olts casos el procés de reforestació de cam ps i conreus abandona ts i 
es troben m és o m enys ben conservats en funció dels possibles im pactes a causa de la seva 
explotació , el seu g audi o la influè ncia de zones urba nes i inf raestructures.  
 
La g estió es po t enfocar a una explotació soste nible de l bosc, que  perm eti la seva  
autoreg eneració i el m antenim ent de les seves funcions ecològ iques, o bé  a la conservació  i  
potenciació de ls seus valors natura ls i de bio diversita t. 
 
D’entre les eines de g estió forestal, es diferencien aquelles adreçades únicam ent a terrenys  
privats (ins trum ents d’ordenació fo restal) i la g estió de terre nys públics i  privats per pa rt del 
Departam ent de  Medi Am bient i Habitatg e o m itjançant acords de  custòdia  del territo ri.  Val a dir 
que aquesta últim a fig ura no és present a l m unicipi de Llo ret de Ma r. 
 
Els IOF es divideixe n en Plans Tècnics de Gestió i Millo ra Foresta l (PTGMF) o Plans Sim ples de  
Gestió Forestal (PSGF), seg ons la superfície de la finca forestal. Els prim ers són creats i  
prom og uts per la Llei 6/1988, forestal de Ca talunya. Aquest docum ent d’orde nació foresta l, 
perm et prog ram ar la realització de treballs de g estió i m illora forestal per un term ini m àxim  de 
30 anys. El PTGMF el proposa el propietari al Centre de la Pro pieta t Foresta l, el qual, vis t l’info rm e 
tècnic dels serveis del CPF, po t aprovar- lo, re torna r-lo am b observacions o deneg ar-ne  
l’aprovació. Els seg ons deriven de la Llei 31/2002, de 30 de desem bre, de m esures fiscals i 
adm inistratives. Aquest docum ent ha de ser l’instrum ent d’ordenació que faciliti la g estió de 
finques fo restals m enors de 25 ha. Cal tenir en com pte que m és del 70% dels pro pieta ris  
forestals de Cata lunya tene n finques infe riors a 10 ha. 
 
A Lloret de  Mar, els terrenys fo restals privats que es g estionen o fa n a través de la f ig ura del 
PTGMF i se situen en alg unes forests interiors, ubicades entre les zones urbanitzades lito rals i  
les urbanitzacions interio rs ocupant e l 12,5% del term e. 
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Fig ura 1.9  PTGMF a Lloret de Mar 

 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatg e (2008) i Ajuntament de Lloret de Mar (2006) 

 
A Lloret de Ma r nom és hi ha una zona fo restal g estiona da directam ent pel Departam ent de Me di 
Am bient i Habitatg e. És de titularitat privada i se situa a la pa rt septe ntriona l del m unicipi, 
contínua a l’espai PEIN del Massís de Ca dire tes. 
 

Fig ura 1.10  Forests g esti onades pel Departame nt de Medi  Ambi ent i Habi tatg e 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatg e (2008) i Ajuntament de Lloret de Mar (2006) 

 

1.5.3 PREVENCIÓ D’INCEDIS FORESTALS 
Seg ons l’Inventari ecològ ic i forestal de Catalunya , la Selva està inclosa dins la reg ió foresta l III, la 
qual es caracteritza per presentar un recobrim ent arbo ri varia t i un recobrim ent arbustiu m olt 
g ran sota coberta arbrada . 
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En g eneral es tracta  d’un te rritori,  que  per les seves característiques intrínseques, es considera  
d’elevat risc d’incendi. L’àrea de m ajor risc se centra sobretot al Massís de Cadiretes . En g eneral 
l’orog rafia és escarpada i el terreny es caracteritzada pe r un dom ini dels boscos de sure des. 
Mentre  que  a la banda  nord dom ina la  sureda  m és m adura, en la  zona lito ral dom ine n la s urera  i  
el pi. Destaca sobreto t un im porta nt recobrim ent arbustiu, tam bé de com posició m itxa am b 
espècies de sureda i de brolla com una d’estepes i bruc, la qual cosa li confe reix a l te rritori un 
elevat g rau de com bustibilita t i inf lam abilita t. 
 
La m ajor part de l’am bit forestal de Lloret de Mar està declarada d’elevat risc d’incendi forestal  
durant el període  com près entre e l 15 de juny i el 15 de setem bre, seg ons el Dec ret 64/1995 de  
7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

Fig ura 1.11  Mapa de peri ll bàsi c d’i ncendi  forestal 

 
Font: Web Departament de Medi Ambient i Habitatg e,2008 

 
En aquest sentit, cal dir que el Massís de Cadiretes com pta am b el Pla de prevenció d’incendis  
forestals del perím etre de protecció prioritària del Massís de Cadiretes. Aquest pla desenvolupa  
actuacions de g estió dels terrenys forestals i els cam ins, adreçades a prevenir el risc d’incendi 
forestal i facilitar- ne les tasques d’e xtinció. 
 

1.5.4 ELEMENTS D’INTERÈS CULTURAL 
 
Els elem ents d’interès cultura l d’un territo ri són a quells que aporte n un valor afeg it a l’e ntorn 
natura l des del punt de vis ta de la percepció social. En aquest sentit cal destacar: 

• Elem ents de patrim oni arquitectònic i a rqueològ ic 

• Arbres m onum entals 

• Miradors  

• Rutes 
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Pel que fa als arbres m onum entals, cal dir que a Llore t de Mar no hi ha a rbres pro teg its leg alm ent 
i no es té constància d’ un inventari m unicipal d’arbres o arbredes d’inte rès. 
 

1.5.4.1 ELEMENTS DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC 

Seg ons l’estudi de connectivita t de Lloret de Mar i Tossa de Mar (lavola, julio l de 2009) els 
elem ents destacats en sòl no urba nitzable o els lím its de les zones urba nes són representa ts en 
la seg üent fig ura: 
 

Fig ura 1.12  Elements del patri moni  arqui tectòni c i arqueològ ic 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Lloret de Mar (2006 i 2008) i Ajuntament de Tossa de Mar (2006 i 2008) 

 

1.5.4.2 MIRADORS 

Lloret de Mar no disposa d’un inventa ri de ls m iradors m unicipa ls. No  obstant, es  poden disting ir 
alg uns punts  d’observació de l pa isatg e, ja sig ui perquè  s’han co ndicio nat com  a tals  o pe rquè  la  
seva ubicació ha perm ès que sig ui un punt freqüentat d’observació del paisatg e. Els m és 
destacats són els seg üents: 

- Monum ent a la dona m arine ra  
- Monum ent de l’Àng el 
- Castell de Sant Joan 
- Poblat ibèric de Mo ntba rbat 
- Poblat ibèric de Turó Rodó  

Jacim ent ibèric Puig  dels Brucs de Sant Benet 
Mas Soler de Sant Benet 
Molí Puig  de Pollastre 
Jacim ent Cam ps de Sant Benet 
Capella de Sant Benet 
Necròpolis de can Rull 
Molí de Sant Benet 
Mas d’en Ferro 
Rajoleria d’en Ferran 

Jacim ents romànics can Sans 
Mas can Sans 
Jacim ent ibèric Puig  de Serra des Rei 
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- Poblat ibèric de Puig  de Castellet 
- Cala d’en Tro ns  
- Punta d’e n Sureda  
- Puig  de Montg ròs 

1.5.4.3 RUTES 

Les rutes turístiques, se nderis tes, de  BTT, etc. faciliten l’accés de les  persones  al m edi natural i  
als elem ents d’interès natura l, cultural i paisatg ístic situa ts fora de les zones urbanitzades. 
 
D’una banda hi ha les rutes im pulsades pe l Conse ll Com arcal de la  Selva: les rutes BTT del Centre  
BTT de la Selva i els Grans Cam ins de l’Aig ua. Les rutes del Centre BTT de la Selva són itinera ris  
interiors que une ixe n zones urbanes am b el territori foresta l interior i tenen diferents g raus de 
dificulta t de  m anera que só n aptes  per ciclistes ocasionals  i tam bé per aque lls m és 
experim enta ts. Pe l que  fa als  rans Cam ins de l’Aig ua, a L loret de Mar hi ha  definides 2 rutes dels  
que une ixen e ls nuclis de Blanes, L loret de Mar i Tossa de Mar e n tram s lito rals que resseg ueixen 
en part els cam ins de ronda tradicio nals.  
 
Les rutes turís tiques def inides a Lloret de Mar pe rm eten conèixer el territori inte rior i costaner 
del  m unicipi. D’una banda, une ixen el nucli am b l’espai natural del torrent dels Om s i les zones 
d’interès  cultural de Sant Pe re de l Bosc i jacim ents ibèrics de Puig  de Caste llet i Montbarba t. 
D’altra banda, recuperen e l traçat del sender GR-92 per tal d’unir el nucli de Llo ret am b els nuclis  
de Blanes i Tossa. Mitjançant un traça t inte rior tam bé es pot arribar a la zona de Caulés de  
Vidreres. 
 

1.5.5 ELEMENTS FRAGMENTADORS DEL TERRITORI 
 
L’Ag enda 21 Local (2009) i l’Estudi de connectivitat ecològ ica de Lloret de Mar i Tossa de Mar 
(2009) fan una anàlis i i una diag nosi exhaustiva de  la connectivita t en totes les seves vessants: 
ecològ ica, social i paisatg ística. 
 
Si es considera el conjunt del sòl no urba nitzable com  un sistem a integ ral i es posa l’èm fasi en 
els principa ls elem ents frag m entadors, els estudis cita ts m ostren que aquests són: 

- Les infraestructures: la xarxa viària i les línies d’alta te nsió. 
- El sòl urbà . 

 
Pel que fa a la xarxa viària , els principals elem ents fragm entadors són les les carreteres  
principa ls (C-63, GI-681 i GI-682) i, en m enor m esura, els cam ins veïnals. 
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Fig ura 1.13  Xarxa vi àri a amb major caràcter frag mentador 

 
Font: Ajuntament de Lloret de Mar, 2006 

 
En aquest a parta t cal tam bé considerar e l pro jecte d’am pliació de l’autopista C-32 que preveu 
allarg ar aquesta inf raestructura fins a la carrete ra GI-682 a l’alçada de Canyelles. 
 

Fig ura 1.14  Allarg ament autopi sta C-32 

 
Font: Ajuntament de Lloret de Mar 2006. 

 
 
El traçat i carac terístiques f inals d’aquesta infraes tructura es desconeixe n atès  que actualm ent 
es troba  en redacció el pro jecte d’am pliació d’aquest tram  de l’a utopis ta C-32. No  obstant, el 
POUM de Lloret de Ma r preveia un traçat o rientatiu que s’este nia fins m és enllà del nucli de Llore t 
am b dues entrades a banda i banda, una a l’alçada de la cala Boadella i l’últim a a l’alçada de la 
platja de Ca nyelles, que tam bé correspon al fina l de la via. 
 

Carretera

Viari veïnal

Carreter a
Viari veïnal

Allargament C-32
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Pel que fa a les línies elèctriques, el principal im pacte fa referència a la connectivita t 
paisatg ística, atès que són infraestructures lineals altam ent visibles que sovint han de  
travessar g rans extensions de territori creuant fins i tot espais na tura ls. Les línies elèctriques  
d’alta tens ió presents a Lloret de Mar es m ostren al seg üent m apa. 
 

Fig ura 1.15  Líni es elèctri ques d’alta tensi ó 

 
Font: Ajuntament de Lloret de Mar, 2006 

 
Tot i  així, a  banda de  les infraestructures de com unicacions, un dels e lem ents de m ajor im pacte  
a la connectivita t entre espa is na turals  proteg its só n els assentam ents hum ans atesa l’elevada  
ocupació del sòl. En el cas de Lloret de Mar, aquesta im portant ocupació de sòl ve determ inada 
en g ran m esura per l’existència  de les urba nitzacions, que es caracte ritze n per la seva dispe rsió  
en el territori i per la ba ixa de nsita t (m olt baixa densitat en a lg uns casos), am b habitatg es 
unifam iliars ubicats en g rans parcel·les, i pe r tant, d’elevada ocupació i frag m entació de sòl. El 
sòl consum it per habitatg e és extrem adam ent m ajor que en zones m és denses com  poden ser 
els nuclis i les eixam ples. 

1.5.6 EL PAISATGE 
L’anàlisi de l paisatg e de Llo ret de Mar m ostra una predom inança de les zo nes forestals i, per 
tant, es po t dir que la m atriu de l paisa tg e, aquell elem ent m és repetitiu, só n els terre nys  
forestals 3. 
 
Dins d’aquesta  m atriu es difere ncien f rag m ents de conreus, platg es, zones artificials no  
urbanes, zones urbanes, fo restal - urbà i ag roforestal. 
 
Com  a elem ents linea ls m és destacables te nim  les vies de com unicació, e ls pe nya-seg ats 
litora ls i,  de m anera m és subtil, tam bé trobem  les rieres i torrents , que  nom és són visibles en el 
conjunt del paisatg e qua n prese nten un bosc de ribera  ben desenvolupat que e ls destaca  
respecte els terre nys fo restals a nne xos. Am bdós elem ents fan la f unció de corre dors dins  
l’estructura paisatg ística. 

                                                                         
 
3 Estudi de connectivitat de Lloret de Mar i Tossa de Mar (lavola, 2009) 
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2 MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ 

2.1 OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ 

2.1.1 OBJECTIU GENERAL 
L’objectiu g eneral de l present Pla és la protecció i l’orde nació del sòl no urba nitzable del m unicipi 
am b la finalitat de reg ular els usos, edif icacions i activita ts exis tents  i f utures, pro posant les  
m illors fórm ules de reg ulació i protecció dels usos, e l pa trim oni f ísic, na tural i cultura l i el 
paisatg e que asseg urin un desenvolupam ent sostenible del territo ri i la conservació de la 
biodiversitat. 

2.1.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 
L’ordenació de  l’àm bit ha  de  ser cohere nt am b la realita t m unicipal i am b el conte xt on es  tro ba. 
És per a ixò que a co ntinuació es detallen e ls objec tius específ ics del present Pla , que concrete n 
l’objectiu g eneral esm entat e n el punt anterio r: 

- Estructurar la m atriu territoria l contínua d’espais lliures o no urba nitzables.  
- Garantir la connectivitat funcional, social i paisatg ística entre els espais na tura ls.  
- Conservar la qua lita t paisatg ística de l’àm bit rústic. 
- Mantenir i  m illorar les zones ag rícoles, de pas tures i foresta ls, to t po tenciant aque lls  

usos ag rosilvopastorals en règ im  extensiu. 
- Conservar el patrim oni foresta l sing ular. 
- Proteg ir el sistem a d’escorrenties de l m unicipi, e ls espais fluvials i les zones hum ides. 
- Reg ular de form a sostenible els usos del subsòl. 
- Proteg ir els cam ins. 
- Potenciar o recupera r els m asos i cases rurals d’interès arquitectònic, histò ric o  

paisatg ístic, així com  altres elem ents vinculats a l’activitat econòm ica i cultural 
tradicio nal de l’àrea (m olins, fo nts, e tc.). 

- Proteg ir els elem ents del pa trim oni cultural. 

2.2 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ 

2.2.1 REGULACIÓ DELS USOS 
En g eneral els usos adm esos són tots aquells que pote ncien el dese nvolupam ent de l’activita t 
del sector prim ari i que són com patibles am b la protecció ecològ ica i paisatg ística de l’e ntorn 
rural on s’ubiquen. Per aques t m otiu són adm esos tots aquells usos relacionats am b l’activitat 
ag rària i com  d’altres que es poden inclo ure e n un àm bit rura l d’una m anera equilibrada  i 
com patible am b els usos que li són propis. 
 

2.2.2 XARXA VIÀRIA RURAL 
Les determ inacions  sobre  la reg ulació dels  cam ins existe nts i e ls no us cam ins es concrete n e n 
la xarxa vià ria rural del plane jam ent m unicipal i de la xarxa de cam ins dels Plans de Prevenció  
d’Incendis forestals.  
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L’objectiu fo nam ental de la xa rxa vià ria rural és el de  perm etre l'accessibilitat g enera l al territori,  
facilitar el desenvolupam ent de les activitats foresta ls i ag rícoles, facilitar les tasques de  
vig ilància, prevenció i extinció d'incendis forestals i l'accés directe a edificis i equipam ents. 

2.2.3 CONSTRUCCIONS 
S’am plien les condicions g enerals de les edificacions autoritzades en sòl no urba nitzable am b 
l’objectiu de repera r la integ ritat form al del territori rural, així com  la protecció del subsòl. 
 
S’am plia tam bé la reg ulació de les construccions vinculades a l’e xplo tació foresta l, com  tam bé la 
de les construccions vinculades a l’explotació ag rària, específicam ent en els hivernacles. 

2.2.4 REGULACIÓ GENERAL DE L’ÚS PÚBLIC  
S’estableix una reg ulació g eneral de l’ús públic per tal que aques t sig ui com patible am b la  
conservació g lobal de l’espai natural. 
 
D’aquesta m anera, es define ix l’ ús públic i es reg ulen e ls usos i les activitats esportives, així com  
una reg ulació específica de les àrees recreatives i l’accés m otoritzat a la xarxa de cam ins. 
 
Pel que fa a la circulació m otoritzada, el Pla recull la reg ulació estable rta pe l Decret 166/1998 de 
8 de juliol,  de  reg ulació de  l'accés m otoritzat al m edi na tural, i  per les m odificacions estable rtes  
en el Capítol III de la Llei 12/2006 referent a la m odificació de la Lle i 9 /1995, del 27 de julio l,  
d’accés m otoritzat al m edi natural. 

2.2.5 PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE 
El present Pla ha am pliat diversos articles per m illora r la pro tecció del m edi am bient, reg ulant 
totes les  actuacions  que  pug uin com portar un im pacte am bienta l neg atiu o riscos associats. 
Més concretam ent, ha fet èm fasi en la protecció de les fonts, la del subsòl, els sòl i, de m anera 
especial en la preve nció d’ince ndis fo restals. En a quest se ntit cal dir que, tant per m otius  de  
conservació i m illora de la biodiversitat com  per prevenció d’incendis forestals, es perm et la 
recuperació d’antics conreus ag rícoles, sota unes de term inades condicio ns. 
 
Cal dir que l’Estudi de connectivita t de Llore t de Mar i Tossa de Mar (lavola, 2009) ha elaborat 
unes direc trius de g estió per al fom ent de la  connectivitat ecològ ica, paisa tg ística i social del sòl 
no urbanitzable com plem entes les m odificacions del present Pla.  
 
El Pla determ ina una no rm ativa que té la finalita t de vetllar pel valor paisa tg ístic del seu àm bit, 
sense prejudici de les  directrius de pa isatg e derivades de  l’aprovació  del f utur Ca tàleg  del 
paisatg e. 
 
Aquestes determ inacions do nen unes consideracio ns g enerals sobre el paisatg e i fan especial 
incidència a les construccions aïllades, les ta nques, la publicita t, els elem ents de separació , etc. 
 

2.2.6 INSTRUMENTS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
La custòdia del territo ri és una filosof ia de conservació i g estió responsable del territori basat e n 
un acord voluntari.  Concretam ent, un acord de custò dia és un procedim ent voluntari e ntre un 
propieta ri i una entita t de custòdia per arribar a una form a acordada de g estionar un te rritori.  
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Una entita t de custòdia és qualsevol org anització pública o privada, sense afany de lucre, que  
participa  activam ent e n la  conservació de l territori i  dels  seus valors m itja nçant un acord de  
custòdia. 
 
El present Pla presenta les bases necessàries per f om entar acords de custòdia entre  
l’Ajuntam ent de Lloret de  Mar i els propie taris de les finques. En aquest sentit es presenta  la  
custòdia del territori com un instrum ent vàlid pel fom ent de la recuperació d’antig ues zones 
ag rícoles que, al seu pas, contribuirien tant en la biodive rsitat (alta , en els zo nes ag roforestals)  
del m unicipi com  en la prevenció d’incendis foresta ls. 
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3 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Article 1 Modificació de l’article nº 43 del POUM 
 
Article 43 – Condicions dels camins rurals  
 

1. La xarxa viària rura l queda form ada pels cam ins públics o privats que es g rafien en els 
plànols to pog ràfics del POUM. 

 
2. Aquests cam ins s’hauran de conservar, i no es podran obrir no us cam ins rurals que no 

estig uin previs tos per aques t Pla o  en e ls pla ns especials  que  pug uin desenvolupar-se, 
o be en els plans o prog ram es de l’adm inistració d’ag ricultura o que sig uin requerits pels  
serveis de prevenció d’incendis foresta ls. 

 
3. Tota la  xarxa de  cam ins rurals  del m unicipi, sig uin de  titula rita t pública o  privada , es  

destinarà prefere ntm ent a l’accés al sòl no urba nitzable i trà nsit de via nants . 
 

4. Aquests cam ins tindran, am b caràcter g eneral, una am plada de cinc m etres. Les 
tanques que pug uin establir-se al llarg  dels cam ins rurals haura n de separar-se un 
m ínim  de 5 m  del seu eix, considerant com  a tal la línia equidis tant d’am bdues  
propieta ts late rals i un m ínim  d’un m etre de l’aresta de l’explanació. 

 
5. Resta prohibida la pavim entació am b m aterials que no sig uin e ls tra diciona ls, 

adm etent-ne nom és el form ig onat, g abions o sim ilars en punts d’encreuam ent am b 
cursos d’aig ua i als cam ins que actuen d’accés principa l a una urbanització. 

 
6. Qualsevol actuació d’obe rtura, am pliació, o m odificació de  cam ins o accessos requerirà  

de llicència m unicipa l. 
 

7. Seg ons l’article 54 del Reg lam ent de la Llei d’Urbanism e (Decret 305/2006), l’obertura o  
la recuperació de nous cam ins i dreceres se subjecta al seg üent procedim ent: 
a) Si la situació està prevista en un projecte sectorial, requere ix l’obte nció de la 

llicència m unicipal. 
b) Si l’actuació no està prevista en un pro jecte d’actuació tram itat d’acord am b la 

leg islació sectorial, queda expressam ent prohibida l’obertura de nous cam ins, vies 
rurals o qualsevol a ltre  tipus de via lita t, llevat de ls previs tos en e l POUM, e ls que es  
desenvolupin en els correspo nents Plans Especials i  els contem plats e n la  Xarxa  
Bàsica de Prevenció d’Incendis forestals . 

c) L’am pliació o m odificació del traçat d’un cam í, o de l’obertura de nous cam ins, 
requerirà un estudi paisatg ístic i am biental. Els talussos resultants s’hauran de  
reveg etar convenientm ent am b veg etació herbàcia, arbustiva i  arbòria autòctona , i  
no podran suposar cap m odificació de les escorrenties ni dels cursos fluvials 
existents. 

d) No es podran m odificar e ls traçats, e ls perfils, lo ng itudina ls i transversals dels  
cam ins en tots aquells que no estig uis previstos en el plane jam ent urba nístic 
m unicipal i els que es desenvolupin en els correspo nents Plans Especia ls. Tota  
m odificació haurà de tenir especial cura de les condicions pa isatg ístiques. 
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8. Les am pliacions de cam ins rurals s'efectuaran seg uint criteris paisatg ístics, 
preferentm ent en un dels seus costats, conserva nt-se, qua n tècnicam ent sig ui 
possible, el que estig ui pobla t am b m illor veg etació.  

 
9. Els nous  cam ins i pistes vinculats a  la g estió fo restal s'hauran d'adaptar a  les  

prescripcions tècniques seg üents: 
- Pendent m anting ut inferior a l 15% i am plada m àxim a de 3,5 m etres. 
- Disposició de trenques en pe ndent continuat cada 50 m etres. 
- Altura m àxim a dels desm unts d'1,50 m etres en una long itud m àxim a de 10 m etres. 
- Altura m àxim a dels terraplens 1,50 m etres. 
- Pendent tra nsversal del cam í dirig it vers el desm unt. 
- No abocam ent de terres sobreres al vessant del cam í. En cada cas concret caldrà 

cercar punts adie nts on efectuar l'acum ulam ent del m aterial sobre r. 
 
 
Article 2 Modificació de l’article 281 del POUM 
 
Article 281 – Conservació i tancament de les finques  
 

1. Les finques s’haura n de  m antenir deg udam ent netejades  am b la finalitat de g arantir el 
m antenim ent de les condicions de seg uretat, salubritat i ornam ent públic leg alm ent 
establertes , el com plim ent de les qua ls podrà ésser e xig ida per l’Ajuntam ent a través de  
la corresponent ordre d’execució. 

 
2. La construcció de ta nques  en e ls espais  oberts ha  de lim itar-se a a quells  casos en què  

sig uin im prescindibles en funció de l’ús i de les circum stàncies del lloc. Quan 
funcionalm ent sig ui possible, s’han d’utilitzar d’altres sistem es per a l’assenyalam ent 
del lím it de la propie tat o de l’àm bit d’activitat. 

 
3. Qualsevol tancam ent de finca que es vulg ui po rtar a term e, requerirà llicència  

urbanís tica. 
 

4. En sòl no urbanitzable s’adm eten únicam ent els tancam ents de les finques que donen 
al vial o cam í am b m urs m assissos d’una altura m àxim a d’1,50 m  i m ínim a de 0,80 m , 
poden a rriba r am b reixes i/o ta nques m etàl.liques fins  a 2,20 m . En a quest cas, haura n 
de ser totalm ent diàfanes i cong ruents am b el caràcter rural de l’espai, i hauran de ser 
perm eables a la fauna, e l que  suposa ta ncam ents am b m alla de 10 cm  de costat com  a 
m ínim . Quan la tanca no doni a  via ni cam í no és oblig at el basam ent m assís. S’adm eten 
les tanques am b arbres que fan el paper de tallave nts, com  a reng leres de xiprers sense  
lim itar la seva altura. En aquell sòl no urbanitzable forestal (clau 5.3) i de protecció de 
paistag e (clau 5.4), qua lsevulla ac tuació que re quere ixi el tancam ent de  la  finca caldrà  
fer-se am b tanques que perm etin la perm eabilita t per al pas de la fauna de la zona. 

 
5. No s’adm etran el tancam ent d’espais inte riors de les finques qua n no resultin 

necessàries per al desenvolupam ent dels usos ag raris o ram aders. 
 

6. Qualsevulla tanca que s’e xecuti, haurà de tenir la condició d’acabat en totes les pa rts  
que quedin vistes, ta nt des de la parcel.la com  des del veí. 

 
7. Am b l’objectiu de recuperar la integ ritat form al del territori rural, l’Ajuntam ent adoptarà  

m esures per al desm untatg e o enderroc de les tanques im plantades sense llicència  
urbanís tica. 
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8. Qualsevol tanca ubicada en la xarxa bàsica del cam ins haurà de disposar d’un sistem a 
de porta que perm eti ser o bert am b els m itjans habitua ls dels bom bers, per a l’accés 
dels vehicles d’extinció d’incendis. 

 
9. En re lació a les ta nques e xiste nts e xecutades  leg alm ent, qua n no s’adequïn a  les  

determ inacions d’aquestes norm es, es requerirà al propietari de la m ateixa per tal que  
intro dueixi les esm enes necessàries pe r ta l de  correg ir el seu im pacte pa isatg ístic o  
am biental. La reso lució de l’adm inis tració especificarà els canvis que calg ui introduir e n 
la tanca per a fer-la paisatg ísticam ent acceptable. 

 
10. No tindran la consideració de ta nques els filats d’estabulació tem poral d’anim als. 

 
 
Article 3 Modificació de l’article 282 del POUM 
 
Article 282 – Protección del paisatge 
 

1. Qualsevol intervenció e n sòl no urbanitzable, ha urà d’asseg urar el respecte a les  
condicions naturals i pa isatg ístiques de l’e ntorn e n què s’em plaça, g arantint la seva  
integ ració am biental i el respecte als relleus existents. 

 
2. Els estudis d’im pacte pa isatg ístic en l’àm bit d’aques ta norm ativa, i  els tipus  de  

projectes que s’hi han de sotm etre, vénen determ inats pels articles 48 i 49 del Decret 
leg islatiu 1 /2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós  de la  Llei d'urba nism e, i  
el per l’article 68.8.d) i la Tra nsitòria 8a del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reg lam ent de la Llei d’urba nism e. 

 
3. En ta nt que  el POUM no incorpo ri les directrius de  paisatg e derivades de l’aprovació del 

futur Ca tàleg  del paisatg e, es com pliran les condicions de la present norm ativa. 
 

4. El pa isatg e constitueix m atèria de planejam ent territo rial, d’acord am b el que es tableix 
la Llei 8 /2005, de 8 de juny, de pro tecció, g estió i ordenació del paisatg e. 

 
5. Fora dels llocs que s’auto ritzin expressam ent, no es perm et la col·locació de cartells i  

tanques de publicitat o a nàlog ues, exceptuant- ne aquells que van des tina ts al 
retolam ent específic d’indrets inte rès natural o patrim onial. 

 
6. Cal m antenir les característiques dels elem ents de separació existe nts, ja sig uin m urs 

de pedra o altres m aterials, o bé m arg es o espais residuals que concentren el desnivell i  
que poden presentar dife rents tractam ents veg etals (brolles, retalls de bosc, fileres  
d’arbres,...).  

 
7. En l’obertura  de cam ins i en l’es tesa de xa rxes d’infraestructura  de servei local, 

s’aprofitara n priorità riam ent els cana ls de pas i els corredors e xistents i se seg uiran les  
actuals vies de  com unicació procurant m antenir la  unita t de  les e xplo tacions  i evitar la  
fragm entació dels cam ps. 

 
8. No es perm et, sense autorització, l’alteració d’elem ents g eològ ics, en concret de coves, 

avencs, cing les, fondos i dolines qualsevol que s ig ui el m itjà utilitzat (m anual o  
m ecànic). 
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9. Els arbres autòcto ns dels m arg es de cam ins, conreus i xarxa de reg  es proteg eixen 
específicam ent. 
 

10. En la jardineria d’espais públics i  privats s’utilitzara n espècies veg etals autòcto nes o  
adaptades a les caracte rístiques del m edi de l m unicipi que com portin un m enor 
consum  d’aig ua. Resta estrictam ent prohibida la utilització d’espècies al·lòctones de  
caràcter invasiu. 

 
 
Article 4 Ampliació del Capítol I del Títol VII del POUM 
 
Capítol I del Títol VII – Disposicions Generals 
 
Article XX Avaluació d’impacte ambiental i avaluació ambiental estratègica 
 

1. L’Avaluació d’im pacte am biental en l’àm bit d’aques ta norm ativa, i els tipus  de projectes  
que s’hi han de sotm etre, véne n reg ulats per la norm ativa sectorial vig ent, e n concret 
pel Decret 114/1988, de 7 d'abril, d’avaluació d’im pacte am biental i R eal Decreto  
Legislativo 1/2008, de 11 de enero, po r el que se aprueba el texto ref undido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.  
 

2. La redacció de  pla ns i prog ram es derivats d’aques t POUM queden sotm esos a les  
determ inacions de la Lle i 6/2009 del 28 d'abril, d'avaluació am biental de pla ns i 
prog ram es 
 

Article XX Subsòl 
 

1. El subsòl de les dife rents classes de sòl, d’acord am b l’article 39 del Decret Leg islatiu 
1/2005 resta sotm ès a totes les  servituds adm inistra tives necessàries per a  la  
prestació de serveis públics o d’interès públic. 

 
2. L’aprofitam ent del subsòl queda co ndiciona t a  la  preservació dels riscos, a la protecció  

d’aqüífers classificats i de les restes arqueo lòg iques d’interès declarat. 
 
Article XX Recursos hídrics 
 

1. Totes les fonts i basses d’aig ua naturals es considere n proteg ides, no podent-ne  
efectuar actuacio ns que m odifiquin e l seu règ im  d’aig ua o que alte rin e l seu esta t 
natura l, tre t d’aquelles que en m illorin les seves característiques des del punt de vista  
social i ecològ ic. 

 
2. Qualsevol actuació d’obres o instal·lacions de  fonts o de pous precisarà una llicència  

prèvia de l’Ajuntam ent, prèvia autorització de l’Ag ència Catalana de l’Aig ua. 
 

3. L’atorg am ent de concessions, autoritzacions, i e n g eneral la tute la de l dom ini públic  
hidràulic, inclòs en aquesta zona , serà exercida pel l’Ag ència Catala na de l’Aig ua. 

 
4. S’estableix un ra di de protecció de 50 m etres a l’entorn dels pous, fonts i zones  

hum ides, dintre del qual no s’adm et cap tipus d’edificació, desm unt o m ovim ent de 
terres que representi variacio ns m orfològ iques o paisatg ístiques i que alterin les  
actuals condicions del m edi, a excepció d’aquelles actuacions que ting uin per objectiu 
la recuperació o po tenciació dels valors am bienta ls i paisatg ístics d’aquests elem ents. 
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5. Resten pro hibides les cons truccions i infrastructures que  provoquin canvis el la  

trajectòria orig inal de l cursos o en el nivell freà tic de les m asses d’aig ua subterrànies. 
 
Article XX Ús públic 
 

1. El desenvolupam ent de l’ús públic s’ha de portar a term e de form a com patible am b la 
conservació g lobal de l’espai natural. 

 
2. Als efectes d’aquestes no rm es, s’entén per ús públic el desenvolupam ent d’aque lles  

activitats no directam ent productives que tradicio nalm ent s’ha n dut a term e al m edi 
natura l i rural tals com  el passeig , l’excursionism e i l’esport, e ntre a ltres.  

 
3. L’ús públic s’ha de  desenvolupar am b ple res pecte als bé ns públics i els drets de  les  

propieta ts exis tents . 
 

4. Es prohibeix l’abocam ent i  abando nam ent de  m aterials o de qua lsevol m aterial de  
rebuig , sense pe rjudici, si és el cas, de  l’ús norm al de l’equipam ent instal·lat per a  la  
recollida de de ixalles. 

 
5. S’adm et encendre foc exclusivam ent en aquelles àrees o supòsits autoritzats  

expressam ent per tal efecte, com  són les  barbacoes. En qualsevol cas, és d’aplicació el 
Decret 64/1995, pel qual s’estableixe n m esures de prevenció d’incendis foresta ls i  
altres disposicio ns concordants. 

 
6. L’Ajuntam ent po t establir de term inacions com plem entàries d’orde nació o lim itació de  

l’ús i l’accés públic a alg un sector, per g arantir la conservació de la g ea, la fauna, la flo ra, 
la veg etació i el paisatg e. 

 
Article XX Regulació dels usos i les activitats esportives i recreatives 
 

1. Les proves o activitats  esportives terrestres  que  necessitin de l concurs d’alg un 
artefacte am b m otor es reg ulen m itjançant les m esures sobre l’accés m otoritzat 
d’aquestes norm es. 

 
2. Les proves i com peticions esportives que hag in de discorre tota lm ent o parcial pel sòl 

no urba nitzable, i l’establim ent de circuits perm anents o itineraris senyalitzats  
eqüestres, de bicicle ta de m unta nya o d’altres vehicles sense m otor, requere ixe n per al 
seu desenvolupam ent l’autorització de l’Ajuntam ent. 

 
3. No s’adm et l’aterratg e i enlairam ent d’apa rells de naveg ació aèria am b m otor, tripulats o  

no, inclosos els ultra lleug ers, a excepció dels casos d’em erg ència. 
 

4. L’org anització de pràctiques esportives, d’aventura o de lle ure com ercialitzades  
requereix l’auto rització de l’Ajuntam ent, que po t establir lim itacions d’acord am b els 
objectius de protecció del Pla i les seves norm es. 

 
5. La circulació en bicicleta , anim al de sella o qua lsevol altre m itjà de  locom oció sim ilar 

s’ha de desenvolupa r pels vials i se nders existents, i tenint cura de respectar la prio rita t 
dels vianants en aque lls vials d’am plada infe rior als 2 m etres. En a quest sentit, 
l’Ajuntam ent ha de prom oure les accions inform atives adients i, e n el se u cas, els  
senyals adequa ts, per aplicar aques t criteri.  
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6. Els ciclistes que circulin per la xarxa viària tene n l’oblig ació de respectar la preferència  

dels vianants i d’evitar causar-los m olèsties. En tot m om ent la velocitat s’adequarà a les  
característiques de la via pe r ta l d’evita r les situacions  de risc i g arantir la  seg uretat 
dels vianants. En cas de circular per les carreteres de la xarxa viària caldrà que les  
bicicletes com pleixin e l codi de circulació i respectin les norm es de circulació viària . 

 
7. Es podrà circular en bicicleta pe r les vies principals de la xarxa de cam ins incloses. 

Ig ualm ent podran circular per totes a quelles  pistes fo restals i cam ins de passejada  i 
aquelles vies que es conside rin ciclables. 

 
8. Queda expressam ent prohibit circular en bicicleta per corrio ls, rieres, to rrents, 

roquetars , ni cam ps a través. 
 
Article XX Accés motoritzat 
 

1. La circulació m otoritzada per la xarxa de cam ins ve determ inada pel Decret166/1998, 
de 8 de  juliol,  de  reg ulació de  l'accés m otoritzat a l m edi natural, i per les m odificacions  
establertes e n el Capítol III de la Llei 12/2006 referent a la m odificació de la Llei 9 /1995, 
del 27 de juliol, d’accés m otoritzat al m edi natural. 

 
2. No és perm esa l’obertura d’àrees de circulació per al lleure i l’esport, d’ itineraris per al 

m otociclism e de m untanya ni de  circuits perm anents no ta ncats, ta l i com  es tipifique n 
al Decret 166/1998. Queden expressam ent prohibits els circuits perm anents de  
vehicles m otor tals com  cars, quads i m otos de m untanya, entre altres. 

 
3. Els vehicles m otoritzats únicam ent pode n circular pels cam ins o pistes aptes per a la  

circulació, que no  ting uin e l trànsit restring it o bé am b cadenes  o am b senyalització  
d’acord am b el que estableix la norm ativa especifica que li sig ui aplicable. En 
conseqüència, es prohibeix la circulació de vehicles m otoritzats cam ps a través o fora 
de les pistes o  cam ins delim itats  a l’efecte , així com  pels tallafocs, vies fores tals  
d’extracció de fus ta, cam ins de cabanya, se nders i corriols, i pel llit de rius, to rrents i  
tota classe de corrents d’aig ua, sig uin secs o portin aig ua. En el cas que l’Ajuntam ent 
doni efectivitat a la possibilitat de prohibir la  circulació d’aquest tipus  de vehicles e n 
determ inats cam ins o vies m unicipals, haurà de procedir a col·locar la senyalització  
adequada per fe r pública aquesta situació. 

 
Article XX Regulació específica de les àrees recreatives 
 

1. La creació de noves àrees recreatives o la m odificació de  les existents ha de com portar 
prèvia consideració d’aquestes com  d’interès públic. A part de la tram itació pertinent 
seg ons l’art 48 de la Lle i d’Urbanism e, ha de tenir en com pte les directrius seg üents, 
que són d’oblig at com plim ent: 
a) Han de  conservar e ls elem ents  naturals  característics de la zona , i  preveure e ls  

serveis d’evacuació de residus que sig uin necessaris. 
b) Han de com plir les disposicions de l’article 8 del Decret 64/1995 pel qual 

s’estableixe n m esures de prevenció d’incendis fo restals pel que fa a àrees  
recreatives i d’acam pada, així com  les altres disposicio ns del Decret que  els sig uin 
aplicables. 

c) No s’adm et la instal·lació de rè tols i publicitat que  m alm eti la qua lita t pa isatg ística  
de l’indre t o que im pedeixi la visibilitat des de l m ateix. 
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d) No s’adm et la utilització d’apare lls d’am plificació de so a e xcepció de festes  
tradicio nals o altres activitats puntuals deg udam ent autoritzades. 

e) S’han d’adequar zones específ iques per a l’aparcam ent de vehicles, els quals ha n 
de g audir de la m ateixa qualitat es tètica que la resta de l’à rea. 

f) Les barbacoes d’obra han d’incorpora r m atag uspires. 
 

2. Es prohibe ix la realització de foc fora de les àrees condicio nades per a aques t ús. 
 
Article XX Regulació específica de les zones d’acampada 
 
Queda prohibida l’acam pada lliure a tot l’àm bit del sò l no urbanitzable. 
 
 
Article 5 Ampliació de l’article 287 del POUM 
 
Article 287- Condicions generals de les edificacions autoritzades en sòl no urbanitzable 
 

1. Totes les  obres  d’am pliació, conservació, m illora  i reform a de les edificacions e xiste nts  
en sòl no  urba nitzable que es pug uin auto ritzar d’acord am b aquest Pla, a ixí com  les 
noves construccions auto ritzables , s’ajustara n a les seg üents condicions g enerals: 
a) Les obres de reform a de les edificacions tradicio nals exis tents es realitzara n 

conservant els elem ents arquitectò niques que donen caràcter a l’edifici i  
m antindran, respecte a la seva com posició volum ètrica, el caràcter com pacte am b 
un sol volum , o bé  un volum  predom inant i d’altres ag reg ats d’inferior dim ensió, de  
m anera que el conjunt presenti una config uració inequívocam ent unitària. 

b) Els cossos sobre la coberta de l’edifici ( torre tes d’escala, dipòsits d’aig ua, panells  
de captació d’energ ia solar, etc) quedara n integ rats e n la  com posició projectua l de  
l’edifici o ocults . 

c) Les construccions que es projectin tindra n uns m aterials, acabats, colors i  
volum etria que g aranteixi una adequa da integ ració a les condicions na turals de  
l’entorn. 

d) Les línies de co nducció elèctrica i te lefònica, les antenes, e tc, únicam ent es podran 
col·locar sobre la cobe rta, i no la façana , am b elem ents arquitectòniques que lim itin 
la seva visualització. 

e) No s’adm etran noves edificacions en te rrenys am b un pendent superior al 20%. 
 

2. A banda de  la docum entació que, en cada cas, sig ui e xig ible, es reque rirà  sem pre un 
estudi sobre la posició pa isatg ística de l’edificació i el seu im pacte visual, així com  les 
m esures preses per a la seva integ ració paisatg ística i la  m inim ització d’im pactes 
neg atius. En aquest sentit qua lsevol actuació en sòl no urba nitzable reque rirà d’un 
estudi pa isatg ístic i un info rm e justificatiu de la necessitat de l’actuació i de l’ade quació  
am biental de  la  m ateixa i serà  sem pre preceptiva la  realització d’es tudis  sobre  la  
captació d’aig ua potable, tractam ent d’aig ües residua ls i residus, cursos hídrics i  
accessos, tot tenint en com pte els cam ins rurals presents , la flora i la fauna . 

 
3. Am b l’objectiu de recuperar la integ ritat f orm al del territo ri rural, les adm inistracions  

públiques adopta ran m esures per al desm untatg e o enderroc de les construccions no  
catalog ades destinades a activita ts subjectes a inte rvenció am biental quan aquestes  
cessin definitivam ent. S’entendrà que  una activita t ha cessat def initivam ent qua n és  
constatada de m anera notòria la seva inactivitat continuada al llarg  de dos anys 
consecutius.  
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4. La construcció de volum s anne xos no  separa ts m és de 50 m  de l'edificació preexistent 
pot conside rar-se am pliació de les e dificacions e xiste nts quan concorrin condicions per 
un trac tam ent m és respectuós de l'edif icació o per a  la seva integ ració paisatg ística. 
Ig ualm ent, la construcció de piscines, pistes esportives encerclades e n alçada, coberts, 
porxos i a ltres insta l·lacio ns equiparables ha de com putar-se com  a superfície  
construïda . 

 
5. Els aparta ts del present article reste n subjectes a les dete rm inacions del Catà leg s de 

m asies i cases rurals per a les edifiacions incloses en aquest, i se ran d’aplicació sem pre 
que no hi sig uin contradictòries. 

 
 
Article 6 Modificació de l’article 290 del POUM 
 
Article 290 –Magatzems, coberts, hivernacles i d’altres construccions vinculades a l’explotació 
agrària 
 

1. Els m ag atzem s, coberts, casetes d’eines , hivernacles i d’altres construccions  
vinculades a l’explotació ag rària, ha uran de com plir les condicions seg üents: 
a) Els coberts i m ag atzem s s’ajustaran als seg üents paràm etres: 

- Cal acredita r la unita t m ínim a de conreu en una única extensió . La part de la  
finca vinculada a l’edificació, quedarà inscrita e n el Reg istre de la pro pieta t com  
a indivisible. 

- La seva ocupació no superarà  el 2% de la  superf ície del terreny, am b un m àxim  
de 200 m2 de sostre. 

- L’altura m àxim a perm esa és de 5 m . en planta baixa , excepte les sitg es  
ag rícoles i les instal·lacio ns annexes pe r a les quals sig ui tècnicam ent 
necessària una m ajor altura. 

En qualsevol cas caldrà procedir a m inim itzar el seu im pacte paisatg ístic m itjançant la  
plantació d’arbres al seu volta nt. 

- La distància m ínim a de l’edificació a tots els lím its de la finca serà de 10 m . 
- En els llocs on sig ui freqüent l’arbra t, es projecta rà i es plantarà al lla rg  de les 

edificacions fileres d’a rbres d’espècies  autòcto nes, e n una pro porció m ínim a  
d’un arbre cada 5 m . de long itud, per tal de m itig ar l’im pacte visual de la  
construcció. 

- Els coberts  per l’ús eqües tre privat, tindra n una superfície m àxim a de 160 m 2 i 
una altura m àxim a de 3,5 m . 

- La com posició arquitec tònica i els  m aterials correspondran a l tipus tradiciona l 
del lloc i seran a dequats a l’e ntorn. 

b) Les casetes per a eines associades als horts tindran una superf ície m àxim a 
construïda  de  6 m 2 en una sola  edif icació, am b una altura  m àxim a de 3 m ., i se  
situaran adossades a ls m urs de pe dra o  bé a ls lím its dels horts. Els  m aterials a  
utilitzar seran la f usta, la pe dra seca o les parets de m aons am b arrebossat color 
terrós. Es pro hibeix la utilització de plàstics, planxes, bido ns, ferra lla o altres  
m aterials de rebuig  per construir les barraques d’eines o els ta ncam ents de 
protecció d’horts. 

c) Els hivernacles se s ituara n a  una  dis tància m ínim a de  5 m . del lím it de  la  finca, 
tindran una altura  m àxim a de 3 m ., i no po dran ocupar m és del 15% de la superfície  
de la finca s’aplicaran les seg üents condicions: 
- Les instal·lacio ns dedicades al cultiu inte nsiu d’ho rta o flor no sera n 

considerades edificacions qua n sig uin desm untables i no ting uin fo nam ents ni 
m urs perim etrals. 
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- En aquestes instal·lacions no es pe rm etrà cap altre ús que no sig ui el cultiu. 
- Els hivernacles en desús es desm untaran per part de l propietari.  
- Hauran d’ana r acom panyades d’un pro jecte que contem plarà: 

i. La posició paisatg ística de les instal·lacio ns la superfície m àxim a que poden 
ocupar i la distà ncia m ínim a a les vies d’accés rodat i per vianants, per ta l de  
determ inar l’im pacte visual. 
ii. L’im pacte sobre el drenatg e de les aig ües d’escorrentia pluvial, a fi de no 
desequilibrar les capes freàtiques . 
iii. Les condicio ns form als i tècniques de la nova edif icació. 
iv. La g estió de residus plàstics. 

- Mantindra n una separació m ínim a de 15 m etres a l’eix dels cam ins i vials. En 
qualsevol cas respectara n les distàncies  d’edificació f ixades a  la L lei de  
carreteres  

- Aquestes ins tal·lacio ns esta n subjectes a l procedim ent de l'article 48 de la Lle i 
d'urbanism e i 57 del seu Reg lam ent si es supera alg un dels llindars seg üents: 
ocupació en pla nta de 500 m etres quadrats, sostre total de 1.000 m etres 
quadrats o alçada m àxim a de 10 m etres. 

 
 
Article 7 Modificació de l’article 295 del POUM 
 
Artivle 295 – Usos i edificacions 
 
En el sòl ag rícola, es perm eten els seg üents usos i edif icacions: 

a) Ús ag rícola, en totes les seves varieta ts, inclosos els hivernacles  
b) Pecuari 
c) Habitatg e fam iliar vincula t a l’activita t ag rària 
d) Mag atzem s i instal·lacions ag rícoles  
e) Instal·lacions o equipam ents d’inte rès públic, de co nform itat am b l’article  47 del DL  

1/2005. 
f) Les construccions i instal·lacions vinculades a l’execució, el m antenim ent i el 

funcionam ent de les obres públiques. 
g ) Estacions de subm inistram ent de carbura nts i de prestació d’altres serveis a la  

xarxa. 
h) Ús com ercial, exclusivam ent e n aque lls casos que ting uin com  objectiu la  venda de  

productes o rig inats a la pròpia e xplo tació i  vincula ts a un habita tg e rura l 
preexis tent. 

 
 
Article 8 Modificació de l’article 301 del POUM 
 
Article 301 – Condicions específiques 
 

1. L’aprofitam ent dels productes forestals es realitzarà dins dels lím its que perm eten els  
interessos de la  seva conservació i m illo ra, i d’acord am b la  norm ativa fo restal. Tots  els  
aprofitam ents es sotm etran als seg üents crite ris: 
a) La repoblació foresta l es porta rà a term e am b espècies pròpies de la zona. 
b) Les restes dels aprofitam ents forestals s’hauran de triturar o retirar, pe r evitar 

l’acum ulació de biom assa seca que increm enti el risc d’incendi foresta l. 
c) L’Ajuntam ent podrà redacta r un Pla especial per a la  reg ulació específica de la  

g estió i ús del sòl forestal, am b l’objectiu de g arantir e l m antenim ent de la m assa 
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boscosa en les m illors condicions ecològ iques i la seva explotació de form a 
sostenible . 

d) El bosc de suros serà considerat d’estricta pro tecció. Únicam ent podrà explota r-se 
per als usos tradicionals de producció surera , prohibint-se la seva substitució per 
altres espècies. 

 
2. L’obertura de vies d’escalada o “vies ferra ta” requerirà de  la correspo nent llicència  

m unicipal. Per a l’atorg am ent de la llicència es tindrà en consideració la presència , a la 
zona afectada, d’espècies veg etals i/o a nim als d’interès . 

 
3. Les edificacions es localitzaran prefere ntm ent a les claria nes i zones am b poca  

veg etació, i en l’estudi pa isatg ístic s’acreditarà la idoneïtat de les situacions escollides. 
 

4. Am b l’objectiu de m antenir e l m osaic ag roforestal i afavorir la prevenció dels incendis  
forestal, és adm ès l’ús ag rícola a  la zona qualif icada com  a Forestal (5.3) en antics sòls  
ag rícoles. Serà necessària l’autorització de l’Ajuntam ent, que  valorarà positivam ent que  
la nova activitat ag rícola es dediqui a la producció ag rícola integ rada o ecològ ica. 

 
5. Les condicions necessàries per a la recuperació ag rícola d’una zona de conreu 

abandona t són les seg üents: 
- No es pot destinar a conreu de reg adiu. 
- No s’adm et la intensificació, nom és sent possible l’alterna nça de conreus de secà. 
- Les zones s’han de localitzar e n te rrenys de pe ndent inferio r al 15% o que, e n la  

data d’aprovació del present Pla, es  tro bin afeixa ts convenientm ent per m inim itzar 
el risc d’erosió. 

- S’han de m antenir els m arg es existents tals com  m urs de pedra seca, tanques 
arbustives, ta lussos veg etats i frang es arbrades entre altres. 

- És necessari presenta r el pro jecte al Departam ent de Medi Am bient i  Habitatg e per 
tal que aquest ho pug ui valora r i dona r el vist-i-pla u. 

- Com plim ent de les consideracions sobre la m illora dels apro fitam ents ag rícoles 
d’aquesta norm ativa. 

 
6. A les àrees de trans ició, i e n g eneral a les vores dels te ixits urba ns i en les m arg es de les 

carreteres i vies de l’àm bit del Pla es durà a term e una g estió forestal d’acord am b 
l’establert pel Decret 64/1995 de m esures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de m esures de prevenció dels incendis fores tals en les  
urbanitzacions sense continuïta t imm ediata am b la tram a urbana, i el Decret 
123/2005, de 14 de juny, que la desenvolupa . 

 
7. Am b caràcter excepcional i nom és tem poralm ent per raons de prevenció d’incendis, la  

càrreg a ram adera d’un determ ina t àm bit es podrà supera r a criteri de l’Ajuntam ent. 
 

8. L'Ajuntam ent po drà autoritzar la pràctica de  repoblacions i neteg es selectives del bosc, 
quan aquestes vag in encam inades a m illorar les condicions per a la reg eneració de  
l'arbrat i tam bé qua n l'acció es pug ui justif icar com  a m esura preventiva de lluita contra  
el foc. 

 
9. El tractam ent silvícola  dels  àm bits de protecció de les  línies de  tra nsport elèctric ve  

reg ulat per l’article 10 del Decret 268/1996, pel qual s’estableixen m esures de tallada  
periòdica i selectiva de veg etació en la zona d’influè ncia de les línies aèries de  
conducció elèctrica, per a la prevenció d’ incendis forestals  i la  seg uretat de  les  
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instal·lacions, i pe r l’article 4 del Decret 64/1995, de 7 de m arç, pel qual s’estableixe n 
m esures de prevenció d’incendis fores tals. 

 
10. L'Ajuntam ent, o en conveni am b d'altres org anism es interessats, podrà redactar plans  

de protecció de la zona fo restal del m unicipi e n què es contem plin actuacions de nete ja, 
obertura de tallafocs i d'altres, e n aquestes zones, pe r tal de prevenir els incendis. 

 
11. Les restes dels aprofitam ents forestals sense valor com ercial que no s ig uin retirades  

podran rom andre sobre e l te rreny sem pre i qua n no es facin piles sinó que es  disposin 
sobre el te rreny de m anera que perm etin una fàcil descom posició. En cap cas, no es  
podran acum ular les restes veg etals en una franja de 20 m etres a banda i banda dels  
cam ins, d’acord am b allò que disposa l’article 12 del Decret 64/1995 de m esures de  
prevenció d’incendis foresta ls. 

 
12. En cap cas no es duran a term e treballs que g enerin restes veg etals en el període  

com prés entre el 15 de juny i el 15 de setem bre, llevat dels supòsits d’excepcionalita t 
que determ ina el Decret 6 4/1995 de m esures de prevenció d’incendis forestals. 

 
 
Article 9 Modificació de l’article 303 del POUM 
 
Article 303 – Usos i construccions 
 

1. Nom és es perm eten les construccions i usos existents en el m om ent de l’aprovació 
inicial d’aquest POUM. No es  podra n autoritzar instal·lacions o  equipam ents d’interès  
públic. 

 
2. La m assa boscosa serà considerada d’estricta  protecció, prohibint-se la tala d’arbres, 

am b excepció de l’apartat 4 i 5 de l’article 301, els m ovim ents de terres i els canvis de 
relleu o m orfolog ia del terreny, fora que es tracti d’actuacio ns contem plades en un pla  
de prevenció d’incendis foresta l aprovat, o e n plans de m illora o g estió foresta l. Es  
tindrà especial cura de la conse rvació de les com unitats veg etals existents. 

 
3. Es podran autoritzar anivellam ent de te rres per m illora r l’aprof itam ent ag rícoles sem pre 

i quan: 
- No es produeixin extraccions a fo ra de la finca, és a  dir, que en la f inca es produe ixi 

una reducció de l volum  d’àrids inicials e xiste nts. 
- Els m arg es, les vores i els desnivells en g eneral han de tenir el pe ndent adequa t per 

perm etre la seva reveg etació na tural, sense que es perm eti la co nstrucció de m urs 
de contenció. 

- Es respectin els elem ents natura ls de la xarxa de dre natg e i es g aranteixi la  
funcionalitat i la continuïta t dels elem ents artificia ls tals com  les rases, 
clavag uerons i altres. 

- S’incorporin les m esures de protecció de l m edi am bient i de l paisa tg e de la present 
norm ativa. 

 
4. Atès les m olèsties, i l’im pacte visual i paisatg ístic que com porten les activita ts i  

instal·lacions d’acopi, classificació d’àrids, dipòsit i tractam ent de runes de construcció, 
i sim ilars, es prohibe ixe n aquestes activitats en tot l’àm bit del sòl no urba nitzable. 

 
5. Atès que les activitats de l’apartat anterior existents representen un ús fora  

d’ordenació, no és possible cap m odificació, am pliació, cessió o transform ació 
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d’aquesta exceptuant les reg ulades en l’article 102 del Te xt refós de la Llei d’urba nism e 
(Decret leg islatiu 1/2005). Una veg ada finalitzada la llicència d’activita t o l’ús d’orig en, 
l’espai que ocupen a dquirirà la qualif icació seg ons l’ús anterior a l’activitat. 

 
 
Article 10 Modificació de l’article 307 del POUM 
 
Article 307 – Regulació 
 

1. L’ordenació del recinte i de les instal·lacions haurà de ser objecte de la tram itació i  
aprovació d’un pla especia l. 

 
2. El disseny haurà de tenir especial cura en m inim itzar l’im pacte neg atiu sobre l’entorn, 

per tal de fer-lo sostenible. Caldrà g arantir que l’em plaçam ent de les instal·lacio ns i el 
desenvolupam ent de l’activitat no interfe reixin neg ativam ent am b l’entorn (ús de  
plag uicides, etc), i  en canvi aportin espa is na turalitzats de  característiques difere nts  
als terrenys boscosos de l’entorn (zones d’herbàcies, pe r ex.)  

 
3. El g olf del Papalús es reg ula d’acord am b les condicio ns previs tes en l’autorització de  la  

Com issió Territorial d’Urbanism e de Girona atorg ada en el seu dia. 
4. Pel que  fa al g olf actualm ent existent al Cam í de St. Pere  del Bosc, e l prom otor haurà  de  

presentar un pla especial en e l term ini d’ un any des de l’aprovació de l present POUM, 
d’acord am b les determ inacions seg üents: 

 
PLA ESPECIAL GOLF DE L’ÀNGEL (PE6) 
1. OBJECTIUS 
Que es com pleti l’am pliació del g olf de l’Àng el fins un m ínim  de divuit fora ts (PAR 72). 
Tant el disse ny del g olf com  de l’arquitectura haura n de ser confiats a tècnics de g ran 
prestig i inte rnaciona l. 

 
2. ÀMBIT 
Incorpora al g olf de l’Àng el am pliat a am bdós costats del cam í de Sant Pere del 
Bosc. 

 
3. SUPERFÍCIE:  88,58 Ha 

 
4. EDIFICABILITAT BRUTA a fixar en el Pla Especial urbanístic. Podrà contenir un 
hotel, casa club i m ag atzem s sem isoterrats. 

 
5. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ 
D’acord a l’anne x I, g rup 1b de la  Llei 6 /2.001, de 8 de m aig , que m odifica el 
Reial Decret Leg islatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’ im pacte 
am biental, caldrà l’aplicació del tràm it d’Avaluació d’Im pacte Am biental que  
validi,  si s’escau, e l projecte del g olf am b les seves cons truccions, les quals  
seran la  casa club am b una  edificabilitat m àxim a a de term inar al Pla  Especial i  
una altura m àxim a de planta ba ixa i pis. A part, es pe rm eten uns m ag atzem s 
sem isoterrats d’un sostre m àxim  a determ inar en el Pla Especial am b coberta 
veg etal i uns petits serveis hig iènics i estació  de bom bam ent. Es po drà  
adm etre un aparcam ent soterrat. En cas que l’aparcam ent sig ui en superfície, 
caldrà que vag i acom panyat d’un arbra t adequat pe r tal de m inim itzar l’ im pacte 
visual. 
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El Pla Especial tindrà especial cura  en els recursos hídrics tal com  fixa el Decret 
93/2005, i el reg  d’aquestes  insta l·lacio ns s’efectuarà  am b aig ua procedent de  
la depuració d’aig ües residuals. La viabilita t de les instal·lacio ns restarà  
condicionada a les determ inacions que estableixi l’Ag encia Catalana de l’Aig ua 
quant a la disponibilitat d’aig ües reg enerades per al seu rec. 
Una veg ada executat el pla  especial caldrà iniciar la tram itació d’un sistem a de  
g estió am biental (prefe rentm ent un Com m itted to Green) tant de les  
edificacions com  del cam p de joc. 
Pel que  fa a l’ho tel i d’acord a l’anne x II, g rup 7b, de form a prèvia a l’auto rització  
per a  la seva cons trucció s’ha  de  sotm etre’s tam bé al procedim ent d’Avaluació  
d’Im pacte Am biental. 
Si el traçat de l’auto pista es desplacés m és en sentit m eridio nal, es po drà  
am pliar l’àm bit en aquest sentit sem pre que ho avali la correspo nent Avaluació  
d’Im pacte Am biental. 
D’acord al conveni urbanístic inscrit al POUM, s’inclou la cessió dels sòls de 
sistem a d’espais lliures (zona  verda) inclosos dins  l’àm bit del Pla Especial 
enfront del GR 92 i al costat de l’Àng el. 

 
6. USOS 
Esport a l’aire lliure  

 
7. SISTEMA D’ACTUACIÓ: Execució de la urba nització pe l prom otor 

 
 
Article 11 Creació del Capítol IV dins el Títol VII del POUM 
 
CAPÍTOL IV. INSTRUMENTS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
 
Article XX Acords de custòdia 
 
Mitja nçant difere nts opcions de  custòdia  del territo ri,  es podran a dopta r acords am b pro pieta ris  
de finques privades i entita ts de custòdia per vetllar per la conservació dels recursos i dels  
valors naturals, culturals i  del paisatg e de les f inques am b com ponents del patrim oni natural de  
Lloret de Ma r definits en aquest Pla . 
 
Article XX Objectius dels acords de custòdia 
 
Am b aquests acords, l'Ajuntam ent vol aconseg uir que els propie taris pug uin obtenir suport per 
conservar els valors  i e ls recursos de la  seva finca i que les  entitats  de custò dia col·labo rin am b 
els propie taris pe r g estionar i proteg ir el territori, els seus recursos i e ls valors na turals, culturals  
i paisatg ístics. 
 
Article XX Les institucions públiques com a entitat de custòdia 
 
L'Ajuntam ent de Lloret de Mar  i les institucions públiques im plicades en aquest territori tam bé 
podran actuar com  a entita ts de custo dia col·labora nt am b d'altres e ntitats, oferint el seu suport 
per ta l d'assolir acords de  custòdia , així com  cercant procedim ents innovadors per a  l'adquisició  
de finques de valo r que finalm ent esdevindran pa trim oni públic. 
 
Article XX Tipus d’acords de custòdia 
 
Els acords de custòdia podran ser de dos tipus : 
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a) Acords de custòdia del territori sense transm issió de la propieta t on es fixaran e ls  
term es de g estió i protecció coparticipativa que la propie tat aplicarà, assessorada  
per l'entitat de custòdia o altres entita ts vinculades a la custòdia. 

 
b) Acords am b transm issió de la propie tat o n l'entita t de custò dia re brà la propie tat 

plena, de m ans del seu propie tari a nterior. En aquest cas, l'entita t adquirirà la  
capacitat de decisió sobre el futur de la finca i vetllarà tam bé per la conservació a 
llarg  term ini dels recursos i de ls valors previstos en l'acord de tra nsm issió. 
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