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

1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
El sòl no urbanitzable del municipi de Tossa de Mar gaudeix d’una sèrie de valors naturals, 
paisatgístics i patrimonials de gran interès. Cal dir però, que en les últimes dècades el seu litoral 
i el seu interior s’han vist fortament modificats a causa del boom turístic, en un primer moment, i 
al boom urbanístic dels últims anys. 
 
És en aquest context que el municipi de Tossa de Mar té el repte de compaginar una forta pressió 
urbanística amb la preservació dels seus valors naturals i patrimonials. La redacció del Pla 
d’usos del sòl no urbanitzable, amb consonància amb l’actual Pla d’ordenació urbanística 
municipal i d’acord amb el planejament territorial, ha de ser l’eina adequada que emmarcarà i 
regularà aquests valors dins la conjuntura actual. 
 
Aquest Pla s’inclou en el marc de l’Agenda 21 Local del Tossa de Mar, que està redactant lavola 
per encàrrec del propi Ajuntament i amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Girona i té 
l’objectiu principial d’ampliar, millorar o adequar la normativa vigent per fer-la més eficient en la 
protecció dels valors abans esmentats així com la seva compaginació amb la totalitats dels usos 
i activitats establerts en l’àmbit del sòl no urbanitzable. 

1.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT 
El planejament urbanístic vigent a Tossa de Mar és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) aprovat definitivament el juliol 2006.  
 
D’acord a la normativa urbanística vigent el territori municipal es classifica en sòl urbà, sòl 
urbanitzable i sòl no urbanitzable, tal i com es mostra a la taula següent: 
 

Taula 1.1 Classificació del sòl (ha) 

ZONES 
SUPERFÍCIE 

(HA) 
PERCENTATGE 

(%) 

Sòl urbà no 
consolidat 

206,02 5,34 

Sòl urbà consolidat 24,45 0,63 

Sòl urbanitzable 
delimitat 

36,72 0,95 

Sòl urbanitzable no 
delimitat 

4,31 0,11 

Sòl no urbanitzable 3.588,50 92,97 

Font: Pla d’ordenació urbanística municipal de Tossa de Mar, 2006 
 
Més endavant s’analitza la qualificació del sòl en la zona classificada com a no urbanitzable. Allí 
es detalles les diferentes zones que conformen aquest tipus de sòl. 
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1.3 ÀMBIT DEL PLA 
L’àmbit del present Pla correspon a la part del municipi classificada com a sòl no urbanitzable 
segons la normativa urbanística municipal vigent (veure apartat anterior). 
 
En aquest sentit, l’àmbit té una superfície de 3.588,50 ha que corresponen a un 92,97% del total 
de la superfície del terme municipal. 

1.4 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES 
El planejament urbanístic i territorial es regeix pel principi de jerarquia normativa, de manera que 
qualsevol pla urbanístic que es desenvolupi a escala municipal o supramunicipal ha de tenir en 
compte aquells plans territorials i urbanístics elaborats a escales més àmplies que incloguin en 
el seu àmbit. 
 
A continuació es detallen els plans territorials, urbanístics i sectorials més significatius que 
afecten l’àmbit territorial de Tossa de Mar: 
 

Taula 1.2 Planejaments supramunicipals que afecten a Tossa 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 territorial parcial de les comarques gironines 

Planejament urbanístic Pla director urbanístic del sistema costaner 

Font: Agenda 21 Local de Tossa de Mar 
 
Cadascun dels planejaments es detallen en els propers apartats. 
 

1.4.1 INSTRUMENT DE PLANEJAMENT TERRITORIAL 
D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, es defineixen tres 
instruments de planejament territorial: 

• El Pla territorial general 

• Els plans territorials sectorials 

• Els plans territorials parcials1 

1.4.1.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA (PTGC) 

 

                                                                            
 
1 Actualment no hi ha cap pla territorial parcial redactat que inclogui l’àmbit de la present normativa. 
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El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, 
comprèn l’àmbit de tota Catalunya, i té com a objectius generals definir l’equilibri territorial 
d’interès general per a Catalunya, i orientar les accions a emprendre per crear les condicions 
adequades que atreguin l’activitat econòmica als espais idonis.  
 
El Pla defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema urbà central, que 
en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un cert grau de 
dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i composta a 
partir de sistemes urbans de diferents comarques. Concretament, Tossa de Mar forma part de 
l’AFT de les Comarques gironines, un dels més equilibrat de Catalunya pel fet de tenir el sistema 
urbà central de Girona-Cassà contrapesat per uns sistemes urbans mitjans de forta rellevància 
territorial, com és el cas de Figueres o Olot i, en menor grau, fins a  17 sistemes urbans. 
 
A més, dintre de l’AFT també es defineixen les àrees bàsiques territorials (ABT) com l’àmbit 
territorial funcional mínim per oferir un llindar de població suficient per assolir el nivell més 
senzill de tipus d’equipament d’un sector qualsevol. Tossa de Mar s’identifica com a una ABT 
independent. 
 
A nivell general, el PTGC es basa en el Pla de carreteres per definir una xarxa viària en teranyina 
sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un pendent inferior 
al 20%, que representa aproximadament el 50% del territori català. 
 
Els aspectes ambientals queden poc recollits en el PTGC i en general té poc nivell de concreció, 
cosa que impedeix una anàlisi dels efectes en l’escala local, o fins i tot comarcal. 
 
El Pla territorial general s’ha de desenvolupar mitjançant els plans territorials parcials i els plans 
territorials sectorials. 
 

1.4.1.2 ELS PLANS TERRITORIALS SECTORIALS 

 
Els plans territorials sectorials han de comprendre l’àmbit de tota Catalunya, però les seves 
determinacions són de caràcter sectorial, és a dir, referides només a un aspecte de la realitat 
territorial.  
 
En el desenvolupament de la Llei 23/1983, s’ha elaborat i aprovat diversos plans territorials 
sectorials, alguns amb anterioritat a l’aprovació del Pla territorial general. Fins el moment els 
plans sectorials aprovats a Catalunya són: 

• Pla de carreteres de Catalunya (1985 i revisat el 1995) 

• Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (1992) 

• Pla de sanejament de Catalunya (1996) 

• Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya (1999) 

• Pla territorial sectorial d’equipaments comercials (2001, revisat 2005) 

• Pla de ports de Catalunya (2001, revisat 2007) 
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• Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya (2003) 

• Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (2004) 

• Pla de l’energia a Catalunya 2006-2015 (2005) 

• Pla Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya (2002) 

• Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (2006) 

• Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 (2008) 

• Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012 

Dels anteriors, a continuació es destaquen els que per la seva naturalesa i sectorialitat poden 
tenir alguna influència en l’àmbit del Pla que es proposa. 
 

- Pla d’Espais d’Interès Natural 
- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026) 

 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de 
desembre, té els seus orígens en la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals; alhora que 
esdevé un instrument de planificació territorial i sectorial de desplegament del Pla Territorial 
General de Catalunya (PTGC). 
 
Els objectius principals del PEIN són: 

• Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística i la 
diversitat biològica dels sistemes naturals de Catalunya. 

• Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais 
naturals. 

Per a l’execució i desenvolupament del PEIN, el mateix Pla estableix realitzar una delimitació 
definitiva dels espais mitjançant un pla especial (segons les determinacions de la Llei 
12/1985), que a més podran contenir altres determinacions pròpies per a la protecció del medi 
natural i del paisatge, així com mesures de promoció i millora destinades a la població rural 
resident en aquests espais. 
 
A tots els espais del PEIN és d’aplicació preventiva el règim urbanístic de sòl no urbanitzable que 
restringeix la possibilitat d’edificar o de promoure actuacions als supòsits que determina 
expressament l’article 47 de la Llei d’urbanisme. Així ateix, cada un dels epais pot ser objecte de 
restriccions addicionals segons els requeriments de protecció de cada espai, mitjançant 
l’aprovació del corresponent pla especial de protecció o normes específiques com a espai de 
protecció especial (ENPE). A banda del règim urbanístic, el PEIN declara estrictament protegides 
un seguit d’espècies animals i vegetals, la preservació dels quals es considera prioritària en 
aquestes àrees. 

 
Al terme municipal Tossa de Mar és present l’espai del PEIN Massís de Cadiretes, que hi ocupa 
una superfície municipal de 2.610,47 ha, les quals representen el 26,46% d’aquest espai. L’espai 
Massís de Cadiretes compta amb el Pla especial del Massís de Cadiretes aprovat definitivament 
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el 14 de gener de 2004. Aquest pla estebleix una delimitació definitiva de l’espai a una escala 
cartogràfica més detallada que la utilitzada per delimitar el propi PEIN (1:50.000), de manera 
que els límits adoptats constitueixen l’adaptació cartogràfica a escala 1:10.000 mentre que la 
toponímia adoptada és la pròpia de l’escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 

Figura 1.1 El PEIN a Tossa de Mar 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge i cartografia de referència de l’ICC. 

 
 
La Secretaria per a la Mobilitat va elaborar el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i 
viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. 
 
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant, PITC) és el pla territorial 
sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a 
Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les 
directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC té 
caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política 
territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
 
El PITC recull tota una sèrie d’actuacions en les xarxes viàries i ferroviària de la comarca de la 
Selva que tindran incidència en la realitat actual de Tossa de Mar a diferents nivells. 
Concretament, la proposta de la xarxa viària del PTIC té com a objectiu la millora de la xarxa 
bàsica i la xarxa comarcal, de manera coordinada amb les xarxes transeuropees i amb el PEIT 
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(Plan estratégico de Infraestructuras y transportes). A l’àmbit de Tossa de Mar, el PEIT efectua 
les següents propostes: 
 

- Eix del Maresme I (C-32, Montgat – Lloret – Tossa de Mar). C-32: autopista entre 
Palafolls i Lloret de Mar i via per a automòbils entre Lloret de Mar i Tossa de Mar. Aquesta 
via es classifica dins dels eixos a l’entorn metropolità de Barcelona, de la xarxa bàsica 
primària. 

- Condicionament del tram de la carretera C-63 Lloret de Mar – Olot. Aquesta via es 
classifica dins la resta de la xarxa bàsica. 

 
Figura 1.2 Actuacions de la xarxa viària proposades pel PITC 

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

1.4.2 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
El planejament urbanístic és jeràrquicament inferior al territorial, i per aquesta raó el segon 
estableix normes d’aplicació directa, directrius que el primer haurà de desenvolupar i concretar 
obligadament, així com recomanacions. D’aquesta manera, els plans urbanístics han d'ésser 
coherents amb les determinacions del pla territorial general i dels plans territorials parcials i 
sectorials, i facilitar-ne l'acompliment. 
 
La planificació urbanística del territori es porta a terme mitjançant el planejament urbanístic 
general, que és integrat pels plans directors urbanístics, pels plans d'ordenació urbanística 
municipal i per les normes de planejament urbanístic. 

1.4.2.1 PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS 

D’acord al decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme, als plans directors urbanístics els correspon: establir les directrius per a coordinar 
l'ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal, el desenvolupament urbanístic 
sostenible, la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic, les mesures de protecció 
del sòl no urbanitzable i els criteris per a la seva estructuració orgànica, la concreció de les grans 
infraestructures, així com la programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge. En el 
moment que es redacta el present document, els plans directors urbanístics vigents a Catalunya 
són: 

• El Pla director del Delta de l’Ebre 
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• El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) 

• Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl 
urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2) 

• El Pla director urbanístic del Pla de Bages 

• El Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena 

• El Pla director urbanístic de la Cerdanya 

• El Pla de les activitats industrials i turístiques del Camp de Tarragona  

• El Pla director urbanístic de la Serra de Rodes 

• El Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat 

• El Pla director urbanístic del Pallars Sobirà 

• Plans directors urbanístics de les àrees residencials estratègiques 

• Pla director urbanístic de l'ACTUR Santa Maria de Gallecs 

D’aquest plans directors urbanístics, l’únic que té incidència sobre el municipi de Tossa de Mar 
és el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC). 
 
El Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC, 2005) pretén, en qualitat d’objectiu 
general, la no consolidació, amb urbanització o amb edificació, dels espais costaners encara no 
transformats, classificats com a sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable no delimitat. Amb 
caràcter més particular, també pretén: 

- Impedir la consolidació de barreres urbanes entre els espais interiors i els del sistema 
costaner. 

- Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisatgístics, culturals, científics, 
agrícoles, forestals, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals. 

- Preservar del procés de transformació urbanística els espais costaners afectats per 
riscos naturals o antròpics. 

- Garantir l’efectivitat de les limitacions o servituds per a la protecció del domini públic 
marítim-terrestre. 

- Millorar la qualitat de vida per raó de la funcionalitat dels espais costaners com a àmbits 
de reequilibri home-natura, del manteniment d’un recurs turístic bàsic i del recolzament 
de la biodiversitat en connectar els espais de l’interior amb els del litoral. 

 
L’àmbit territorial del PDUSC abasta el territori comprès dins d’una franja de 500 m d’amplada, 
aplicada en projecció horitzontal terra endins, des de l’atermenament del domini públic marítim-
terrestre, en tot el litoral de Catalunya. Per tant, Tossa de Mar es veu directament afectat per 
aquest instrument de planejament. 
 
El Pla director estableix diversos graus o gradients d’afectació. El màxim nivell correspon al sòl 
no urbanitzable i al sòl urbanitzable no delimitat, com a màxims exponents de sòl lliure, que 
encara no ha sofert un procés de transformació urbanística significatiu. Pel que respecta al sòl 
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urbanitzable delimitat i al sòl urbà, opta per una acurada protecció del domini públic marítim-
terrestre i pel desenvolupament menys agressiu possible del medi costaner. 
 
D’aquesta manera s’estableixen dues unitats territorials de regulació que inclouen terrenys 
inclosos o no dintre de la franja de 500 m: unitat territorial de regulació de sòl costaner (UTR-C) i 
de sòl costaner especial (UTR-CE). Les unitats de sòl costaner han de passar necessàriament a 
ser classificades com a sòl no urbanitzable pel planejament general municipal, mentre que el sòl 
costaner especial no ha de passar necessàriament a ser no urbanitzable. 
 
En les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C), el PDUSC preveu una única classe 
de sòl, sòl no urbanitzable –categoria de sòl no urbanitzable costaner– i les diverses 
subcategories de sòl no urbanitzable costaner: 

- La corresponent al sòl no urbanitzable subjecte al PEIN (NU-CPEIN), que resta sotmesa 
al règim d’ús establert per la seva normativa específica aplicable i pel règim d’ús 
corresponent al sòl no urbanitzable costaner 1 en tot allò que comporti un superior 
nivell de protecció. 

- Tres subcategories més assenyalades pels números 1 (NU-C1), 2 (NU-C2) i 3 (NU-C3) 
en funció del seu grau de protecció major, mentre que a la subcategoria 3 li correspon el 
règim d’ús del sòl no urbanitzable regulat per la Llei d’urbanisme i pel corresponent 
planejament general. 
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Figura 1.3 Unitats de sòl costaner presents a Tossa de Mar 

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

 
La major part de les unitats territorials costaneres definides pel PDUSC a Tossa de Mar 
corresponen a la subcategoria 1 (NU-C1) que és la més estricta pel que fa a limitacions en 
l’ocupació del sòl. Així, la normativa del PDUSC hi admet únicament els usos “vinculants 
directament i substancialment a la naturalesa rústica dels terrenys”, és a dir, agrícoles, 
ramaderes i forestals, així com les obres, instal·lacions o construccions, inclòs l’habitatge 
familiar, directament relacionades, a més de les activitats o els equipaments d’interès públic 
(definides a l’apartat 4 de l’article 47 de la Llei d’urbanisme) que s’hagin d’emplaçar en el medi 
rural, sempre sota els criteris de preservació d’aquest sòl i de màxima integració ambiental. 
També s’hi admetrà la reconstrucció i l’ús per a habitatge familiar de masies i cases rurals 
existents, sempre que estiguin expressament reconegudes en el corresponent Catàleg de 
masies i cases rurals municipal. Pel què fa a les activitats extractives, solament s’admeten 
aquelles situades  fora de la franja de 500 m des de la ribera del mar i s’hauran de sotmetre a la 
legislació sobre mesures addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats 
extractives. 
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1.4.2.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

 
Tal com s’ha comentat en l’apartat 1.2, el municipi de Tossa de Mar està regulat per un Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament al juliol de 2006. 
 
D’acord amb el POUM, es classifiquen com a sòl no urbanitzable aquells terrenys que, pels seus 
valors agrícoles, forestals, paisatgístics o ambientals o bé pel règim de protecció que es deriva 
de la legislació sectorial o del planejament territorial, es consideren incompatibles amb llur 
transformació urbanística, així com també aquells terrenys que es consideren inadequats per al 
desenvolupament urbà. 
 

Figura 1.4 Qualificació del sòl del Pla d’ordenació urbanística municipal de 2006 de Tossa de Mar 

 
Font: Pla d’ordenació urbanística municipal de Tossa de Mar, 2006 
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A continuació es detallen les diferents zones i subzones previstes en sòl no urbanitzable i els 
usos i edificacions que s’hi permeten, d’acord amb el POUM: 
 

• RURAL DE PROTECCIÓ AGRÍCOLA 

Són els sòls que s’han de protegir pel seu valor agrícola, forestal i paisatgístic. Inclou dues 
subzones: 

- Rural de protecció agrícola secà, clau RA-S. 
- Rural de protecció agrícola per horta, RA-H. 

 
Usos: 
 

Usos principals 

Subzona Agrícola Horticultura Ramader Habitatge Hoteler Restauració Magatzem 
no agrícola 

RA-S sí sí sí no no no no 

RA-H sí sí no no no no no 

 

Usos complementaris 

Subzona Habitatge* Forestal Hoteler* Restauració* Esportiu Sociocultural** Comercial*** 

RA-S sí sí sí sí sí sí sí 

RA-H sí sí sí sí no sí sí 

* D’acord amb article 47 del DL 1/2005 

** D’acord amb article 48 del DL 1/2005 (interès social) 

*** Venda de productes originats a la mateixa explotació i vinculats a un habitatge rural preexistent 
 

• RURAL DE PROTECCIÓ FORESTAL 

Definició: Sòls que constitueixen la unitat forestal del terme municipal. Es divideix en cinc 
subzones: 
 

- Rural de protecció forestal general (RF-A): suredes i alzinar, brolles arbrades i brolles. 
- Rural de protecció forestal de ribera (RF-R): boscos de ribera. 
- Rural de protecció forestal de matollar (RF-B): brolles litorals. 
- Rural de transformació de les activitats extractives en protecció forestal general (RF-

TE). 
- Rural de transformació de les construccions existents en protecció forestal general (RF-

TU). 
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Usos: 
 

Usos principals 

Subzona Forestal Agrícola Horticultura Ramader Habitatge Hoteler Restauració 
Magatzem 
no 
agrícola 

RF-A sí sí no sí no no no no 

RF-R sí no no no no no no no 

RF-B no no no no no no no no 

 

Usos complementaris 

Subzona Habitatge* 
Hoteler* 
(turisme 
rural) 

Restauració* Esportiu Sociocultural** Comercial*** 

RA-S sí sí sí sí sí sí 

RA-H no no no no no no 

RF-B no no no sí sí sí 

* D’acord amb article 47 del DL 1/2005. 

** D’acord amb article 48 del DL 1/2005 (interès social) 

*** Venda de productes originats a la mateixa explotació i vinculats a un habitatge rural preexistent 
 
Les zones RF-TE i RF-TU tenen règim transitori fins que assoleixin les condicions assenyalades 
per la zona RF-A. 
 

• RURAL CÀMPING  

En aquesta qualitficació s’ordenen els sòls que en el moment d'aprovació del POUM tenen l'ús de 
càmping que estan situats en sòl no urbanitzable. L’ús permès és l’ús de càmping, l’ordenació 
del qual s’haurà de concretar mitjançant un pla especial. 
 
Les zones incloses dins del PEIN s’identifiquen als plànols d’ordenació del POUM amb el subíndex 
“pn”. Aquests sectors es desenvoluparan d'acord amb allò que determini el futur Pla de Protecció 
del Medi Ambient i del Paisatge del Massís de Cadiretes. Transitòriament, regirà la regulació 
general que estableix el PEIN i allò que assenyala el POUM. 
 

1.4.3 ALTRES INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I AMBIENTAL 
Més enllà dels espais del sòl no urbanitzable que gaudeixen d’una protecció especial per evitar-
ne la seva transformació,existeix la figura del Catàleg d’espais d’interès natural paisatgístic de 
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la Costa Brava. Aquest Catàleg defineix espais d’interès natural remarcables per raó de les seves 
condicions naturals i paisatgístiques singulars. Aquests espais, malgrat no ser inclosos dins del 
PEIN o la xarxa Natura 2000, haurien de rebre un tractament especial i una regulació d’usos 
adequada per tal de mantenir les seves característiques. 
 
Alguns dels espais proposats al Catàleg coincideixen amb els protegits al PDUSC. Notis que 
aquest pla segueix el criteri de protegir el litoral en primer lloc per evitar-ne el continu urbà i en 
segon lloc per les característiques naturals i paisatgístiques, mentre que el Catàleg identifica 
espais amb un criteri principal principalment naturalístic i paisatgístic. Com a tret diferencial, 
alguns dels espais del Catàleg inclouen sòls classificats com a sòl urbà o urbanitzable al 
planejament municipal. 
 
A Tossa de Mar el Catàleg identifica alguns espais de l’entorn del nucli de Tossa com la zona del 
Puig Nau, Puig de Can Martí i Puig d’en Pela, l’espai al nord de la riera de Tossa, entre aquesta i el 
PEIN i la zona de les Alzines, entre el nucli i la urbanització Santa Maria de Llorell. El Catàleg 
també inclou la zona est de la urbanització Cala Morisca tot unint la mateixa cala fins a la 
carretera GI-682. 
 

Figura 1.5 Espais del Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de la Costa Brava 

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

 

1.5 ELEMENTS TERRITORIALS, AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS 

1.5.1 XARXA DE CAMINS 
 
Tot i que la xarxa de camins és abundant, fins l’actualitat la vialitat ha sofert una tendència a 
transformar els camins en vies aptes per a vehicles motoritzats, en detriment dels senders 
històrics amb condicions adequades per ser recorreguts a peu o, en alguns casos, en bicicleta. 
Així, una àmplia xarxa de camins no és sinònim d’una accessibilitat el medi de forma segura per a 
senderistes i ciclistes, en tant que moltes vegades les úniques vies que ens porten o ens 

Espais d'interès natural en sòl urbà i urbanitzable  
Espais d'interès natural

Sòl urbà i urbanitzable
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Carretera

Veïnal (rodat)

Rural/forestal (rodat)

Ferradura

Sense registre

Desaparegut/usurpat/urbanitzat

Zones urbanes

acosten als punts del medi amb cert valor natural o cultural estan dissenyades per al trànsit 
rodat. 
 
El conjunt de vies presents en un municipi, així com les seves característiques (amplades, 
ferms, estat, titularitat, etc.), són recollides als inventaris de camins. Aquest instrument esdevé 
així una eina per gestionar la vialitat i planificar i regular acuradament l’accés al medi en funció 
de la seva capacitat de càrrega. 
 
Tossa de Mar ha iniciat l’elaboració d’un inventari de camins que classifica la xarxa viària en 
funció de diferents paràmetres, amb l’objectiu de facilitar a l’Ajuntament les tasques 
d’ordenació, conservació i defensa jurídica en relació a la vialitat.  
 
L’inventari de camins de Tossa de Mar classifica la vialitat en carreteres, xarxa veïnal, xarxa 
ruderal/forestal i ferradura. 
 

Figura 1.6 Camins de Tossa de Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Tossa de Mar 2006. 
 
S’assenyalen dins la categoria de carreteres la GI-681 i GI-682, i també la pista que va des de la 
urbanització Salionç, passant pel nucli de Sant Pere del Bosc fins a Llagostera (GIP-6821). 
 
La xarxa veïnal indica aquells camins que serveixen per a la mobilitat quotidiana i obligada de la 
població i que comunica els diferents nuclis de població o urbanitzacions amb el nucli de Tossa. 
L’amplada dels vials se sol trobar entre els 3 i 4 metres i sovint compten amb paviment asfàltic. 
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La xarxa rural/forestal inclou aquells camins que són aptes per al trànsit motoritzat però en què 
no hi és aplicable la categoria de xarxa veïnal atès que la seva funció principal és l’accés a zones 
agrícoles i forestals. 
 
La xarxa de camins de ferradura està composada per camins històrics i, per tant, generalment no 
és apta per al trànsit motoritzat i sovint es troba incompleta. 
 
Per últim, l’inventari de camins també identifica aquells vials que han desaparegut per abandó, 
usurpació o per inclusió en el procés urbanitzador. 
 

1.5.2 TERRENYS FORESTALS GESTIONATS 
Els terrenys forestals són ecosistemes que poden arribar a albergar una important biodiversitat 
al seu interior. No obstant, aquests espais han estat històricament alterats per l’acció humana 
de manera que els mecanismes d’autoregulació han perdut la seva eficàcia. Actualment, els 
terrenys forestals són en molts casos el procés de reforestació de camps i conreus abandonats i 
es troben més o menys ben conservats en funció dels possibles impactes a causa de la seva 
explotació, el seu gaudi o la influència de zones urbanes i infraestructures.  
 
La gestió es pot enfocar a una explotació sostenible del bosc, que permeti la seva 
autoregeneració i el manteniment de les seves funcions ecològiques, o bé a la conservació i 
potenciació dels seus valors naturals i de biodiversitat. 
 
D’entre les eines de gestió forestal, es diferencien aquelles adreçades únicament a terrenys 
privats (instruments d’ordenació forestal, IOF) i la gestió de terrenys públics i privats per part del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge o mitjançant acords de custòdia del territori. Val a dir 
que aquesta última figura no és present al municipi de Tossa de Mar. 
 
Els IOF es divideixen en Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Plans Simples de 
Gestió Forestal (PSGF), segons la superfície de la finca forestal. Els primers són creats i 
promoguts per la Llei 6/1988, forestal de Catalunya. Aquest document d’ordenació forestal, 
permet programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim de 
30 anys. El PTGMF el proposa el propietari al Centre de la Propietat Forestal, el qual, vist l’informe 
tècnic dels serveis del CPF, pot aprovar-lo, retornar-lo amb observacions o denegar-ne 
l’aprovació. Els segons deriven de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives. Aquest document ha de ser l’instrument d’ordenació que faciliti la gestió de 
finques forestals menors de 25 ha. Cal tenir en compte que més del 70% dels propietaris 
forestals de Catalunya tenen finques inferiors a 10 ha. 
 
A Tossa de Mar, els terrenys forestals privats que es gestionen o fan a través de la figura del 
PTGMF i se situen a l’interior o als entorns de l’espai del PEIN del Massís de Cadiretes. Aquests 
representen el 45,3 % del terme municipal. 
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Figura 1.7  PTGMF a Tossa de Mar 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2008) i Ajuntament de Tossa de Mar (2006) 

 
 
A Tossa de Mar només hi ha una zona forestal gestionada directament pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. És de titularitat privada i se situa a la part septentrional del municipi, dins 
de l’espai PEIN del Massís de Cadiretes. 
 

Figura 1.8  Forests gestionades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (2008) i Ajuntament de Tossa de Mar (2006) 
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1.5.3 PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
 
Segons l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya, la Selva està inclosa dins la regió forestal III, la 
qual es caracteritza per presentar un recobriment arbori variat i un recobriment arbustiu molt 
gran sota coberta arbrada. 
 
En general es tracta d’un territori, que per les seves característiques intrínseques, es considera 
d’elevat risc d’incendi. L’àrea de major risc se centra sobretot al Massís de Cadiretes. En general 
l’orografia és escarpada i el terreny es caracteritzada per un domini dels boscos de suredes. 
Mentre que a la banda nord domina la sureda més madura, en la zona litoral dominen la surera i 
el pi. Destaca sobretot un important recobriment arbustiu, també de composició mitxa amb 
espècies de sureda i de brolla comuna d’estepes i bruc, la qual cosa li confereix al territori un 
elevat grau de combustibilitat i inflamabilitat. 
 
La major part de l’ambit forestal de Tossa de Mar està declarada d’elevat risc d’incendi forestal 
durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons el Decret 64/1995 de 
7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

Figura 1.9  Mapa de perill bàsic d’incendi forestal 

 
Font: Web Departament de Medi Ambient i Habitatge,2008 

 
En aquest sentit, cal dir que el Massís de Cadiretes compta amb el Pla de prevenció d’incendis 
forestals del perímetre de protecció prioritària del Massís de Cadiretes. Aquest pla desenvolupa 
actuacions de gestió dels terrenys forestals i els camins, adreçades a prevenir el risc d’incendi 
forestal i facilitar-ne les tasques d’extinció. 
 

1.5.4 ELEMENTS D’INTERÈS CULTURAL 
Els elements d’interès cultural d’un territori són aquells que aporten un valor afegit a l’entorn 
natural des del punt de vista de la percepció social. En aquest sentit cal destacar: 

• Elements de patrimoni arquitectònic i arqueològic 

• Arbres monumentals 
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• Miradors 

• Rutes 

1.5.4.1 ELEMENTS DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC 

Segons l’Estudi de connectivitat de Lloret de Mar i Tossa de Mar (lavola, juliol de 2009) els 
elements destacats en sòl no urbanitzable o els límits de les zones urbanes són representats en 
la següent figura: 
 

Figura 1.10  Elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.5.4.2 ARBRES MONUMENTALS 

D’acord amb el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals, tenen 
aquesta consideració els arbres que, per les mesures excepcionals dins de la seva espècie o per 
la seva edat, història o particularitat científica, siguin mereixedors de mesures de protecció. La 
legislació catalana també preveu la declaració d’arbres d’interès comarcal i local (Decret 
47/1988), per aquells exemplars que, tot i que no assoleixen el grau de notorietat dels anteriors, 
també se’n considera necessària la protecció i conservació per les seves característiques o 
popularitat dins el municipi o comarca. 
 

Jaciment ibèric Puig dels Brucs de Sant Benet 
Mas Soler de Sant Benet 
Molí Puig de Pollastre 
Jaciment Camps de Sant Benet 
Capella de Sant Benet 
Necròpolis de can Rull 
Molí de Sant Benet 
Mas d’en Ferro 
Rajoleria d’en Ferran 

Jaciments romànics can Sans 
Mas can Sans 
Jaciment ibèric Puig de Serra des Rei 
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A Tossa de Mar hi ha dos arbres que compleixen aquests requisits: es Roure del Bon Retir, 
declarat arbre monumental, i es Pi Gros de Can Martí, arbre d’interès local. Aquest últim data de 
més de 250 anys enrere i actualment té un diàmetre de 4,36 m. Els dos es troben a l’entorn de la 
riera de Tossa. A banda d’aquests dos exemplars protegits, l’Ajuntament reconeix la notorietat de 
fins a 41 arbres o arbredes del municipi, representats en la següent figura: 
 

Figura 1.11  Arbres d’interès local de Tossa de Mar 

 

 
Font:  Ajuntament de Tossa de Mar 2006 i 2008. 

 

1.5.4.3 MIRADORS 

Tossa de Mar no disposa d’un inventari dels miradors municipals. No obstant, es poden distingir 
alguns punts d’observació del paisatge, ja sigui perquè s’han condicionat com a tals o perquè la 
seva ubicació ha permès que sigui un punt freqüentat d’observació del paisatge. Els més 
destacats són els següents: 

- Vila Vella i castell de Tossa 
- Punta de Pola 
- Miradors del camí de ronda 
- Miradors de la Gi-682 de Tossa a Sant Feliu de Guixols i de Tossa a Lloret 
- Mirador de la Gi-682 entre Tossa i Llagostera 
- Mirador del Puig de Cadiretes 
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1.5.4.4 RUTES 

Les rutes turístiques, senderistes, de BTT, etc. faciliten l’accés de les persones al medi natural i 
als elements d’interès natural, cultural i paisatgístic situats fora de les zones urbanitzades. 
 
D’una banda hi ha les rutes impulsades pel Consell Comarcal de la Selva: les rutes BTT del Centre 
BTT de la Selva i els Grans Camins de l’Aigua. Les rutes del Centre BTT de la Selva són itineraris 
interiors que uneixen zones urbanes amb el territori forestal interior i tenen diferents graus de 
dificultat de manera que són aptes per ciclistes ocasionals i també per aquells més 
experimentats. Pel que fa als rans Camins de l’Aigua, a Tossa de Mar hi ha definides 3 rutes dels 
que uneixen els nuclis de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Vidreres i Llagostera. En alguns 
trams són litorals i ressegueixen en part els camins de ronda tradicionals. En altres trams, la 
majoria, s’endinsen a l’interior, creuant l’espai del PEIN Massís de Cadiretes. 
 
A part de senders de descoberta del medi senyalitzats, l’Ajuntament té cartografiat el traçat del 
sender de gran recorregut GR-92 al seu pas pel municipi i el tram de camí de ronda entre la cala 
Futadera i la cala Morisca. 
 

Figura 1.12  Sender GR-92 i camí de ronda de Tossa de Mar 

 
 Font: Ajuntament de Tossa de Mar 2006 i 2008. 

1.5.5 ELEMENTS FRAGMENTADORS DEL TERRITORI 
L’Agenda 21 Local (2009) i l’Estudi de connectivitat ecològica de Lloret de Mar i Tossa de Mar 
(lavola, 2009) fan una anàlisi i una diagnosi exhaustiva de la connectivitat en totes les seves 
vessants: ecològica, social i paisatgística. 
 
Si es considera el conjunt del sòl no urbanitzable com un sistema integral i es posa l’èmfasi en 
els principals elements fragmentadors, aquests són: 

- Les infraestructures: la xarxa viària i les línies d’alta tensió. 
- El sòl urbà. 
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Pel que fa a la xarxa viària, els principals elements fragmentadors són les les carreteres 
principals (GI-681 i GI-682) i, en menor mesura, els camins veïnals. 
 

Figura 1.13  Xarxa viària amb major caràcter fragmentador 

 
Font: Ajuntament de Tossa de Mar 2006 

 
Pel que fa a les línies elèctriques, el principal impacte fa referència a la connectivitat 
paisatgística, atès que són infraestructures lineals altament visibles que sovint han de 
travessar grans extensions de territori creuant fins i tot espais naturals. Les línies elèctriques 
d’alta tensió presents a Tossa de Mar es mostren al següent mapa. 
 

Figura 1.14  Línies elèctriques d’alta tensió 

 
Font: Ajuntament de Tossa de Mar, 2006 

 
Tot i així, a banda de les infraestructures de comunicacions, un dels elements de major impacte 
a la connectivitat entre espais naturals protegits són els assentaments humans atesa l’elevada 

Carretera

Viari veïnal
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ocupació del sòl. En el cas de Tossa de Mar, aquesta important ocupació de sòl ve determinada 
en gran mesura per l’existència de les urbanitzacions, que es caracteritzen per la seva dispersió 
en el territori i per la baixa densitat (molt baixa densitat en alguns casos), amb habitatges 
unifamiliars ubicats en grans parcel·les, i per tant, d’elevada ocupació i fragmentació de sòl. El 
sòl consumit per habitatge és extremadament major que en zones més denses com poden ser 
els nuclis i les eixamples. 

1.5.6 EL PAISATGE 
L’anàlisi del paisatge de Tossa de Mar mostra una predominança de les zones forestals i, per 
tant, es pot dir que la matriu del paisatge, aquell element més repetitiu, són els terrenys 
forestals2. 
 
Dins d’aquesta matriu es diferencien fragments de conreus, platges, zones artificials no 
urbanes, zones urbanes, forestal - urbà i agroforestal. 
 
Com a elements lineals més destacables tenim les vies de comunicació, els penya-segats 
litorals i, de manera més subtil, també trobem les rieres i torrents, que només són visibles en el 
conjunt del paisatge quan presenten un bosc de ribera ben desenvolupat que els destaca 
respecte els terrenys forestals annexos. Ambdós elements fan la funció de corredors dins 
l’estructura paisatgística. 
 
 

                                                                            
 
2 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 general del present Pla és la protecció i l’ordenació del sòl no urbanitzable del municipi 
amb la finalitat de regular els usos, edificacions i activitats existents i futures, proposant les 
millors fórmules de regulació i protecció dels usos, el patrimoni físic, natural i cultural i el 
paisatge que assegurin un desenvolupament sostenible del territori i la conservació de la 
biodiversitat. 

2.1.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS 
L’ordenació de l’àmbit ha de ser coherent amb la realitat municipal i amb el context on es troba. 
És per això que a continuació es detallen els objectius específics del present Pla, que concreten 
l’objectiu general esmentat en el punt anterior: 

- Estructurar la matriu territorial contínua d’espais lliures o no urbanitzables.  
- Garantir la connectivitat funcional, social i paisatgística entre els espais naturals.  
- Conservar la qualitat paisatgística de l’àmbit rústic. 
- Mantenir i millorar les zones agrícoles, de pastures i forestals, tot potenciant aquells 

usos agrosilvopastorals en règim extensiu. 
- Conservar el patrimoni forestal singular. 
- Protegir el sistema d’escorrenties del municipi, els espais fluvials i les zones humides. 
- Regular de forma sostenible els usos del subsòl. 
- Protegir els camins. 
- Potenciar o recuperar els masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric o 

paisatgístic, així com altres elements vinculats a l’activitat econòmica i cultural 
tradicional de l’àrea (molins, fonts, etc.). 

- Protegir els elements del patrimoni cultural. 

2.2 ESTRUCTURA GENERAL DE L’ORDENACIÓ 

2.2.1 REGULACIÓ DELS USOS 
En general els usos admesos són tots aquells que potencien el desenvolupament de l’activitat 
del sector primari i que són compatibles amb la protecció ecològica i paisatgística de l’entorn 
rural on s’ubiquen. Per aquest motiu són admesos tots aquells usos relacionats amb l’activitat 
agrària i com d’altres que es poden incloure en un àmbit rural d’una manera equilibrada i 
compatible amb els usos que li són propis. 

2.2.2 CONSTRUCCIONS 
El present Pla ha modificat substancialment la Disposició Transitòria Primera sobre les 
construccions fora d’ordenació o amb volum disconforme. En aquest sentit, ha definit 
exactament aquests termes segons els criteris de la Llei d’Urbanisme, com també la regulació 
que se’ls aplica en cada cas. 
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A més, el present pla ha limitat específicament les noves construccions en les zones rurals de 
protecció agrícola per evitar la proliferació d’habitatges il·legals. 

2.2.3 PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 
En absència d’inventari i/o de catàleg de béns protegits o altres instruments de protecció dels 
elements patrimonials, el Pla determina una normativa que regula la protecció tant dels 
jaciments arqueològics com del patrimoni històric i arquitectònic del seu àmbit. 

2.2.4 REGULACIÓ GENERAL DE L’ÚS PÚBLIC 
S’estableix una regulació general de l’ús públic per tal que aquest sigui compatible amb la 
conservació global de l’espai natural. 
 
D’aquesta manera, es defineix l’ús públic i es regulen els usos i les activitats esportives, així com 
una regulació específica de les àrees recreatives i l’accés motoritzat a la xarxa de camins.  

2.2.5 PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL PAISATGE 
El present Pla ha ampliat diversos articles per millorar la protecció del medi ambient i regula 
totes les actuacions que puguin comportar un impacte ambiental negatiu o riscos associats. 
Més concretament, ha fet èmfasi en la protecció de les fonts, la del subsòl, els sòl i, de manera 
especial en la prevenció d’incendis forestals. En aquest sentit cal dir que, tant per motius de 
conservació i millora de la biodiversitat com per prevenció d’incendis forestals, es permet la 
recuperació d’antics conreus agrícoles, sota determinades condicions. 
 
Cal dir que l’Estudi de connectivitat de Lloret de Mar i Tossa de Mar (lavola, 2009) ha elaborat 
unes directrius de gestió per al foment de la connectivitat ecològica, paisatgística i social del sòl 
no urbanitzable complementes les modificacions del present Pla.  
 
En termes de paisatge, el Pla determina una normativa que té la finalitat de vetllar pel valor 
paisatgístic del seu àmbit, sense prejudici de les directrius de paisatge derivades de l’aprovació 
del futur Catàleg del paisatge. 
 
Aquestes determinacions donen unes consideracions generals sobre el paisatge i fan especial 
incidència a les construccions aïllades, les tanques, la publicitat, els elements de separació, etc 

2.2.6 INSTRUMENTS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
La custòdia del territori és una filosofia de conservació i gestió responsable del territori basat en 
un acord voluntari.  Concretament, un acord de custòdia és un procediment voluntari entre un 
propietari i una entitat de custòdia per arribar a una forma acordada de gestionar un territori. 
 
Una entitat de custòdia és qualsevol organització pública o privada, sense afany de lucre, que 
participa activament en la conservació del territori i dels seus valors mitjançant un acord de 
custòdia. 
 
El present Pla presenta les bases necessàries per fomentar acords de custòdia entre 
l’Ajuntament de Tossa de Mar i els propietaris de les finques. En aquest sentit es presenta la 
custòdia del territori com un instrument vàlid pel foment de la recuperació d’antigues zones 
agrícoles que, al seu pas, contribuirien tant en la biodiversitat (alta, en els zones agroforestals) 
del municipi com en la prevenció d’incendis forestals. 
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3 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Article 1 Modificació de l’article 13 del POUM 
 
Article 13 – Desplegament del Pla en sòl no urbanitzable 
 
1.- Les determinacions del Pla que regulen el sòl no urbanitzable són d'aplicació directa, 
subjectant-se sempre a les previsions de la legislació urbanística respecte a aquesta classe de 
sòl. 
 
2.- No obstant l'establert en el paràgraf anterior, el Pla preveu la formulació, amb caràcter previ a 
qualsevol actuació de la propietat, els següents plans especials: 

- Sector del Càmping Can Martí 
- Sector del Càmping Tossa 
- Sector del Càmping Cala Llevadó 
- Sector del Càmping Pola 
- Sector de la zona Esportiva de Mas Vilas 
- Masies i cases rurals en sòl no urbanitzable 

 
3.- Els esmentats plans especials, a més de les disposicions legals, hauran d'ajustar-se a les 
determinacions que consten respecte a cadascun d'ells als Annexos Normatius d'aquestes 
Normes. 
 
4.- Per a la implantació d'activitats de producció d'energies renovables tal com les eòliques o 
solars, s'haurà de redactar un pla especial de protecció paisatgística que contemplarà la 
correcta implantació de les instal·lacions atenent als problemes paisatgístics i d'impacte que 
puguin ocasionar. Aquest Pla contemplarà i garantirà així mateix la restauració dels terrenys 
afectats al seu estat original en el moment en què deixi de dur-se a terme aquesta activitat. 
 
5.- En aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "i" es tindran presents els resultats dels 
estudis de simulació hidràulica per a períodes de retorn de 100 i 500 anys, i seran d'aplicació els 
criteris tècnics aprovats a tal efecte per l'Agència Catalana de l'Aigua, i tot allò establert a l’article 
6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
6.- Aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "pn", es desenvoluparan segons el que 
determini el futur Pla de Protecció del Medi Ambient i del Paisatge del Massís de Cadiretes. 
Transitòriament, regirà la regulació general que estableix el PEIN i allò que assenyala aquest 
POUM. 
 
7.- En aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "a", es permet la ubicació d'antenes de 
telefonia mòbil. Dins de cada polígon es permet un únic element de suport en el qual se situaran 
totes les antenes dels diferents operadors de telefonia mòbil. L'ordenació definitiva de les 
antenes es farà a través d'un informe ambiental que justifiqui la solució tècnica i la integració 
mediambiental i paisatgística, adoptant aquella alternativa que suposi un menor impacte 
ambiental. 
 
8.- Els estudis d’impacte paisatgístic en l’àmbit d’aquesta normativa, i els tipus de projectes que 
s’hi han de sotmetre, vénen determinats pels articles 48 i 49 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i el per l’article 68.8.d) i la 
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Transitòria 8a del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
9.- D’acord amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i disposicions 
concordants i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic, la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques en 
l’àmbit del Pla requereix l’autorització prèvia del Departament de Cultura, i l’informe preceptiu de 
l’Ajuntament. 
 
10.- En absència de regulacions específiques, la intervenció en els elements del patrimoni 
històric i arquitectònic ha de seguir els criteris següents: 

a) S’ha de mantenir l’estructura arquitectònica del conjunt i les característiques 
generals de l’entorn relacionat amb l’element. 

b) La instal·lació de conduccions elèctriques, telefòniques o similars, de tipus aeri o 
adossat, i les antenes de televisió, les pantalles de recepció d’ones, les plaques 
solars o altres dispositius particulars anàlegs s’han de situar en llocs on no 
perjudiquin la percepció paisatgística del conjunt. 

 
11.- El desenvolupament de l’ús públic està regulat segons les següents determinacions: 

a) El desenvolupament de l’ús públic en l’àmbit del Pla s’ha de portar a terme de forma 
compatible amb la conservació global de l’espai natural. 

b) Als efectes d’aquestes normes, s’entén per ús públic el desenvolupament 
d’aquelles activitats no directament productives que tradicionalment s’han dut a 
terme al medi natural i rural tals com el passeig, l’excursionisme i l’esport, entre 
altres.  

c) L’ús públic s’ha de desenvolupar amb ple respecte als béns públics i els drets de les 
propietats existents. 

d) Es prohibeix l’abocament i abandonament de materials o de qualsevol material de 
rebuig, sense perjudici, si és el cas, de l’ús normal de l’equipament instal·lat per a la 
recollida de deixalles. 

e) S’admet encendre foc exclusivament en aquelles àrees o supòsits autoritzats 
expressament per tal efecte, com són les barbacoes. En qualsevol cas, és 
d’aplicació el Decret 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals i altres disposicions concordants. 

f) L’Ajuntament pot establir determinacions complementàries d’ordenació o limitació 
de l’ús i l’accés públic a algun sector, per garantir la conservació de la gea, la fauna, 
la flora, la vegetació i el paisatge. 

 
12.- Els usos i les activitats esportives i recreatives estan regulades segons les següents 
determinacions: 

a) Les proves o activitats esportives terrestres que necessitin del concurs d’algun 
artefacte amb motor es regulen mitjançant les mesures sobre l’accés motoritzat 
d’aquestes normes. 

b) Les proves i competicions esportives que hagin de discorre totalment o parcial per 
l’àmbit del Pla, i l’establiment de circuits permanents o itineraris senyalitzats 
eqüestres, de bicicleta de muntanya o d’altres vehicles sense motor, requereixen 
per al seu desenvolupament l’autorització de l’Ajuntament. 

c) No s’admet l’aterratge i enlairament d’aparells de navegació aèria amb motor, 
tripulats o no, inclosos els ultralleugers, a excepció dels casos d’emergència. 

d) L’organització de pràctiques esportives, d’aventura o de lleure comercialitzades 
requereix l’autorització de l’Ajuntament, que pot establir limitacions d’acord amb els 
objectius de protecció del Pla i les seves normes. 



 

 

31

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

e) La circulació en bicicleta, animal de sella o qualsevol altre mitjà de locomoció 
similar s’ha de desenvolupar pels vials i senders existents, i tenint cura de 
respectar la prioritat dels vianants en aquells vials d’amplada inferior als 2 metres. 
En aquest sentit, l’Ajuntament ha de promoure les accions informatives adients i, 
en el seu cas, els senyals adequats, per aplicar aquest criteri. 

f) Els ciclistes que circulin per la xarxa viària tenen l’obligació de respectar la 
preferència dels vianants i d’evitar causar-los molèsties. En tot moment la velocitat 
s’adequarà a les característiques de la via per tal d’evitar les situacions de risc i 
garantir la seguretat dels vianants. En cas de circular per les carreteres de la xarxa 
viària caldrà que les bicicletes compleixin el codi de circulació i respectin les 
normes de circulació viària. 

g) Es podrà circular en bicicleta per les vies principals de la xarxa de camins incloses. 
Igualment podran circular per totes aquelles pistes forestals i camins de passejada 
i aquelles vies que es considerin ciclables. 

h) Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, torrents, 
roquetars, ni camps a través. 

 
13.- L’accés motoritzat està regulat segons els següents determinacions: 

a) La circulació motoritzada per la xarxa de camins ve determinada pel 
Decret166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, i 
per les modificacions establertes en el Capítol III de la Llei 12/2006 referent a la 
modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural. 

b) Els vehicles motoritzats únicament poden circular pels camins o pistes aptes per a 
la circulació, que no tinguin el trànsit restringit o bé amb cadenes o amb 
senyalització d’acord amb el que estableix la normativa especifica que li sigui 
aplicable. En conseqüència, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats 
camps a través o fora de les pistes o camins delimitats a l’efecte, així com pels 
tallafocs, vies forestals d’extracció de fusta, camins de cabanya, senders i corriols, i 
pel llit de rius, torrents i tota classe de corrents d’aigua, siguin secs o portin aigua.  
 

14.- Queda prohibida l’acampada lliure a tot l’àmbit del sòl no urbanitzable. 
 
 
Article 2 Modificació de l’article 47 del POUM 
 
Article 47 – Rural de Protecció agrícola (Clau RA) 
 

1. Definició. 
1.1. La zona ordena aquells sòls quan s'han de protegir pel seu valor agrícola, forestal i 

paisatgístic. 
1.2. El Pla no inclou aquests sòls en el procés d'urbanització per a protegir els seus valors i 

evitar processos de degradació. 
1.3. La zona se subdivideix en dues subzones: 

- Rural de protecció agrícola secà, clau RA-S. 
- Rural de protecció agrícola per horta, clau RA-H. 
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2. Usos permesos. 
2.1. Usos principals de cada subzona fan referència a l'ús agrícola, l’hortícola i ramader: 

 
SUBZONA RA-S RA-H 

Agrícola Sí Sí 

Hortícola Sí Sí 

Ramader Sí  No 

 
2.2. Usos compatibles de cada subzona: fan referència a l'ús d'habitatge, forestal, hoteler, 

restauració, esportiu, sociocultural i comercial, i en concret són: 
 
SUBZONA RA-S RA-H 

Habitatge* Sí Sí 

Forestal Sí No 

Hoteler* Sí Sí 

Restauració* Sí Sí 

Esportiu** Sí No 

Sociocultural** Sí Sí 

Comercial*** Sí Sí 

Esportiu Sí  No 

 
*Aquest ús només es permetrà d'acord amb allò establert en l'article 47 punt 3 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. En el cas de la restauració, en absència del Pla especial i 
Catàleg de masies i cases rurals que prevegui específicament la possibilitat d’aquest ús, es 
permet en masies i cases rurals existents que disposin de terreny suficient i amb les 
característiques necessàries per adequar els accessos, jardins i instal·lacions annexes en la 
mateixa finca. 
 
**Aquest ús només es permetrà quan hi hagi una declaració d'interès social d'acord amb allò 
establert en l’apartat 4a de l’article 47 i l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
*** Aquest ús és permès exclusivament en aquells casos que tinguin com objectiu la venda de 
productes originats a la pròpia explotació i vinculats a un habitatge rural preexistent. 
 

2.3. Quan es permet l'activitat esportiva, no pot suposar cap de les accions següents: la tala 
d'arbres, la modificació de la cobertura vegetal ni en superfície ni en composició, 
l'establiment d'instal·lacions fixes, la compactació del sòl, l'extracció de terres, el 
moviment de terres, la generació de residus i la modificació del règim hídric actual, ni 
qualsevol altra acció que modifiqui les condicions naturals existents, ni que provoqui un 
impacte negatiu important, especialment en forma de fums, soroll i erosió. No obstant 
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això, mitjançant un pla especial, es podran delimitar àrees acotades per adequarles a la 
pràctica esportiva, sempre i quan es justifiqui el respecte pel medi ambient i no 
s'ocasioni un impacte negatiu en el medi natural. 

2.4. En aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "i" es tindran presents els resultats 
dels estudis de simulació hidràulica per a períodes de retorn de 100 i 500 anys, i seran 
d'aplicació els criteris tècnics aprovats a l'efecte per l'Agència Catalana de l'Aigua i tot 
allò establert a l’article 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2.5. Aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "pn" es desenvoluparan segons el que 
determini el futur Pla de Protecció del Medi Ambient i del Paisatge del Massís de 
Cadiretes. Transitòriament, regirà la regulació general que estableix el PEIN i allò que 
assenyala aquest POUM. 

2.6. Les zones en les quals s'ha afegit el subíndex "a" es corresponen amb aquells sectors 
on el POUM considera més oportú permetre la ubicació d'antenes de telefonia mòbil. 
Dins de cada polígon assenyalat amb el subíndex "a" es permet un únic element de 
suport en què se situaran totes les antenes dels diferents operadors de telefonia mòbil. 
La ubicació de les antenes s'establirà a partir d'un informe ambiental que justifiqui la 
solució tècnica i la integració mediambiental i paisatgística, adoptant aquella 
alternativa que suposi un menor impacte ambiental. 

2.7. Aquelles zones en sòl no urbanitzable amb usos industrials, tallers, magatzems i 
similars existents en el moment de l'aprovació del present POUM, es regiran pel que 
s'estableix en la disposició transitòria segona. 

 
3. Parcel·lació 
3.1.  Només s'admeten parcel·lacions que donin lloc a finques iguals o superiors a la unitat 

mínima de conreu establerta per a cada zona per la legislació vigent. 
3.2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques, en els termes que s'estableix a la 

legislació vigent. 
3.3. Es permet l'agregació de finques als efectes de constituir una unitat mínima de conreu. 

 
4. Construccions i instal·lacions permeses 
4.1. Es permet reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que s'incloguin en el Pla 

Especial Urbanístic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable a redactar per 
l'Ajuntament. 

4.2. Es permeten les construccions que directament i justificada estiguin associades als 
usos principals permesos a cada zona. A les parcel·les agrícoles existents d’extensió 
superior a la Unitat Mínima de Conreu3, només s’admet la construcció d’aixoplucs per a 
vehicles agrícoles i eines de superfície inferiors a 40 m2, i alçada lliure màxima de 5 
metres a carener. Aquests coberts per a ús agrícola no poden disposar de finestres ni de 
cap tipus d’instal·lació (elèctrica, d’aigua, d’extracció de gasos, etc). 

4.3. Les actuacions destinades a activitats o equipaments d'interès públic, es regularan pel 
que disposa la legislació vigent. 

4.4. Es prohibeix la instal·lació de bungalows, caravanes, autocaravanes, mòbil-homes o 
similars. 

 
5. Regulació de l’edificació i instal·lacions existents o permeses 
5.1. Les construccions existents que s'incloguin dins del Pla Especial Urbanístic de masies i 

cases rurals en sòl no urbanitzable a redactar per l'Ajuntament, podran augmentar el 
seu volum edificat en un màxim del 20%, sempre i quan conservin les característiques 
tipològiques i constructives de l'edificació i es millorin les seves condicions higièniques. 

                                                                            
 
3 D'acord amb el que estableix el Decret 169/1983 sobre Unitats Mínimes de Conreu. 
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5.2.  Aquelles edificacions en què el POUM així ho hagi determinat, podran augmentar el seu 
volum edificat en un màxim del 20%, sempre i quan conservin les característiques 
tipològiques i constructives de l'edificació i es millorin les seves condicions higièniques. 

5.3. La nova construcció haurà de fer-se amb materials i formes tradicionals, utilitzant 
paredat de pedra antiga o arrebossat i coberta de material ceràmic. Quan es vulgui 
utilitzar un altre tipus de solució, haurà de presentar-se un estudi que justifiqui la 
bondat de l'altemativa proposada. En qualsevol cas, ha de ser coherent amb les 
determinacions de l’article 164 d’aquestes normes. 

5.4. No estan permeses les instal·lacions dedicades al cultiu intensiu d'horta o de flor en 
hivernacles. 

5.5. Tota edificació feta en un terreny fora del nucli urbà no podrà reclamar a l'Ajuntament 
els serveis propis d'un nucli de població, com són l'enllumenat públic, la portada 
d'aigües, el clavegueram, etc. 

5.6. Seran d'aplicació les prescripcions establertes a les condicions de protecció 
mediambiental en sòl no urbanitzable d'aquestes Normes. I en concret: els masos i 
altres edificacions disseminades en sòl no urbanitzable caldrà que assegurin 
l'eliminació de les aigües residuals amb sistemes de depuració adequats (connexions a 
la xarxa si és possible, sistemes biològics, o decantadors que generin un afluent que 
acompleixi la legislació vigent. 

5.7. Per a aquestes edificacions o construccions s'haurà de redactar un projecte, que 
contemplarà: 
- Justificació de la necessitat de l'actuació. 
- La posició paisatgística de l'edificació i l'impacte visual. 
- Els efectes territorials de la seva implantació. 
- Les mesures preses per a la seva integració paisatgística i la minimització 

d'impactes negatius. 
- L'àmbit de separacions de sòls no edificables, als efectes d'evitar la formació del 

nucli de població. 
- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 
- Seran d'aplicació les prescripcions establertes a les condicions de protecció 

mediambiental en sòl no urbanitzable d'aquestes Normes. 
5.8. Per coberts o casetes d'eines vinculades a explotacions agràries: 

- Cal acreditar una propietat mínima de 1,25 ha en zones de conreu d'horta i 4,5 ha 
en zones de conreu de seca. 

- Cal inscriure la finca en el registre de propietat com a indivisible. 
- No s'admeten instal·lacions que trenquin l'harmonia del paisatge. 
- El nivell de la construcció i dels materials serà de bona qualitat, adequat a l'entorn, 

amb la mínima alteració possible, utilitzant volumetries tradicionals. 
- Es prohibeix la utilització de plàstics, bidons, ferralla, planxes o altres materials de 

rebuig. 
- La distància mínima de la construcció a tots els límits de la finca serà de 10 m. 

 
6. Tractament del terreny. 
6.1. No es permet alterar el relleu del terreny natural. Només es permet alterar aquest relleu 

per dur a terme una restauració de les condicions primigènies del terreny o bé per a 
terrassats destinats al conreu degudament justificats. En aquest cas, l'alteració del 
relleu no podrà modificar el sistema d'escorrenties de la finca respecte al seu entorn ni 
la cota natural del terreny en més o menys 1 m. 

6.2. En cap cas, el terrassat resultant d'aquest moviment de terres podrà donar lloc a nous 
murs de contenció d'alçada mitjana superior a 1 m ni que superin en cap punt el 1,5 m 
d'alçada. Aquestes restriccions també seran d'aplicació per als talussos de pendent 
superior al 100%. 



 

 

35

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

6.3. Caldrà, sempre que sigui possible, evitar l'afectació a les comunitats vegetals no 
agrícoles pròpies de les comunitats potencials de la zona. En cas d'afectació, caldrà que 
es restitueixin en la mateixa proporció, en un lloc viable per al seu desenvolupament. 

6.4. No es permeten les activitats extractives. 
 
 
Article 3 Modificació de l’article 48 del POUM 
 
Article 48 – Rural de Protecció forestal (Clau RF) 
 

1. Definició. 
1.1. La zona ordena els sòls que constitueixen la unitat forestal del terme municipal. 
1.2. El Pla no inclou aquests sòls en el procés d'urbanització per protegir els seus valors i 

evitar processos de degradació. 
1.3. La zona es subdivideix en cinc subzones: 

- Rural de protecció forestal general, clau RF-A (sureres i alzinar, brolles arbrades i 
brolles). 

- Rural de protecció forestal de ribera, clau RF-R (boscos ribera). 
- Rural de protecció forestal de matollar, clau RF-B (brolles litorals). 
- Rural de transformació de les activitats extractives en protecció forestal general, 

clau RFTE. 
- Rural de transformació de les construccions existents en protecció forestal general, 

clau RF-TU. 
 

2. Usos permesos en les zones RF-A, RF-R i RF-B. 
2.1. Usos principals permesos en cada subzona RF-A, RF-R i RF-B: 

 
SUBZONA RF-A RF-r RF-b 

Forestal Sí Sí No 

Agrícola Sí No Sí 

Ramader Sí*  No Sí* 

 
* Exclusivament activitat de pasturatge 
 

2.2. Usos compatibles permesos en cada subzona RF-A, RF-R i RF-B en construccions 
existents: 

 
SUBZONA RF-A RF-r RF-b 

Habitatge* Sí No No 

Hoteler* 
(Turisme rural) Sí No No 

Restauració* Sí  No No 

Sociocultural** Sí  No Sí 
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Comercial*** Sí  No Sí 

Esportiu** Sí  No No 

 
*Aquest ús només es permetrà d'acord amb allò establert en l'article 47 punt 3 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. En el cas de la restauració, en absència del Pla especial i 
Catàleg de masies i cases rurals que prevegui específicament la possibilitat d’aquest ús, es 
permet en masies i cases rurals existents i que disposin de terreny suficient i amb les 
característiques necessàries per adequar els accessos, jardins i instal·lacions annexes en la 
mateixa finca. 
 
**Aquest ús només es permetrà quan hi hagi una declaració d'interès social d'acord amb allò 
establert en l’apartat 4a de l’article 47 i l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
*** Aquest ús és permès exclusivament en aquells casos que tinguin com objectiu la venda de 
productes originats a la pròpia explotació i vinculats a un habitatge rural preexistent. 
 

2.3. Les zones RF-TE i RF-TU tenen règim transitori fins que assoleixin les condicions 
assenyalades per la zona RF-A. 
2.3.1. En la zona RF-TE, es permet l'activitat d'extracció existent dins de l'àrea permesa 
pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Paral·lelament a l'explotació, caldrà dur a terme les tasques de restauració del terreny 
tal com estableix la legislació vigent. Aquesta restauració ha de garantir, en el futur, el 
caràcter forestal propi de l'entorn en què s'insereix l'activitat. 
2.3.2. En la zona RF-TU, es redactarà un pla especial que establirà les condicions de 
restauraciód'aquests terrenys. Atesos els riscos d'incendi forestal, d'una banda, i els 
valors naturals de l'espai, es considera que cal evitar la proliferació d'edificacions en 
aquests terrenys i restituir el medi en aquelles ocupacions no legalitzades. 

2.4. No s'admeten les activitats extractives, amb l'excepció de la zona RF-TE. 
2.5. La Gestió Forestal ha d'anar encaminada a la restitució de la vegetació adient al lloc des 

d'un punt de vista ambiental. 
2.6. Quan es permet l'activitat esportiva, aquesta no pot suposar cap de les accions 

següents: la tala d'arbres, la modificació de la cobertura vegetal ni en superfície ni en 
composició, l'establiment d'instal·lacions fixes, la compactació del sòl, l'extracció de 
terres, el moviment de terres, la generació de residus i la modificació del règim hídric 
actual, ni qualsevol altra acció que modifiqui les condicions naturals existents, ni que 
provoqui un impacte negatiu important, especialment en forma de fums, soroll i erosió. 
No obstant això, mitjançant un pla especial, es podran delimitar àrees acotades per 
adequaries a la pràctica esportiva, sempre i quan es justifiqui el respecte pel medi 
ambient i no s'ocasioni un impacte negatiu en el medi natural. 

2.7. En aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "i", es tindran presents els 
resultats dels estudis de simulació hidràulica per períodes de retorn de 100 i 500 anys, 
i seran d'aplicació els criteris tècnics aprovats a l'efecte per l'Agència Catalana de 
l'Aigua i tot allò establert a l’article 6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

2.8. Aquelles àrees incloses en claus amb el subíndex "pn", es desenvoluparan segons el 
que determini el futur Pla de Protecció del Medi Ambient i del Paisatge del Massís de 
Cadiretes. Transitòriament, regirà la regulació general que estableix el PEIN i allò que 
assenyala aquest POUM. 

2.9. Les zones en les quals s'ha afegit el subíndex "a" es corresponen amb aquells sectors 
on el POUM considera més oportú permetre la ubicació d'antenes de telefonia mòbil. 
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Dins de cada polígon assenyalat amb el subíndex "a" es permet un únic element de 
suport en què se situaran totes les antenes dels diferents operadors de telefonia mòbil. 
La ubicació de les antenes s'establirà a partir d'un informe ambiental que justifiqui la 
solució tècnica i la integració mediambiental i paisatgística, adoptant aquella 
alternativa que suposi un menor impacte ambiental. 

2.10. No es permet la col·locació de cartells, tanques de publicitat o materials 
anàlegs, llevat de petits indicadors de senyalització de camins, fonts, itineraris 
d'interès, etc. que es disposaran amb criteris d'uniformitat de disseny, dimensió i 
col·locació. 

2.11. S'admet la recuperació de l'ús agrícola dels conreus en indrets especialment 
adequats per la seva ubicació (fàcil accés) i les característiques topogràfiques, i 
seguint les determinacions de l’apartat 7 del present article. 

2.12. S'admeten activitats d'educació ambiental o cinegètica en tant que siguin 
compatibles amb els objectius de protecció establerts per la zona. 

2.13. Els usos forestals que es porten a terme en parcel·les de mida superior a 25 ha 
han de tenir un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal que inclogui mesures de protecció 
del medi i prevenció del risc d'incendis. 

2.14. Aquelles zones en sòl no urbanitzable amb usos industrials, tallers, 
magatzems i similars existents en el moment de l'aprovació del present POUM, es 
regiran pel que s'estableix en la disposició transitòria segona. 

2.15. Per a la rompuda dels terrenys forestals, cal l’autorització de l’Administració 
forestal, la qual ha de tramitar l’expedient, amb l’informe previ de les entitats locals 
amb competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació. La manca de resolució 
expressa en el termini de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud tindrà efectes 
desestimatoris. 

2.16. En qualsevol cas, les actuacions en la zona RF estaran sotmeses al compliment 
de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 
3. Parcel·lació. 
3.1. Només s'admeten parcel·lacions que donin lloc a finques iguals o superiors a la unitat 

mínima de conreu establerta per a cada zona per la legislació vigent. 
3.2. Es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques, en els termes que s'estableix a la 

legislació vigent. 
3.3. Es permet l'agregació de finques inferiors a la unitat mínima, quan aquestes s'agrupin a 

finques confrontants i la superfície resultant de l'agrupació o agregació, així com la 
superfície restant de la finca matriu de la qual s'hagi realitzat la segregació o divisió, 
resultin iguals o superiors a la mínima que en cada cas sigui d'aplicació. En aquests 
casos haurà d'acreditar-se la inscripció de l'agrupació en el Registre de la Propietat, i la 
superfície resultant de la finca matriu respecte a la qual s'ha realitzat la segregació o 
divisió. 

 
4. Construccions i instal·lacions permeses. 
4.1. Es permet reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que s'incloguin en el Pla 

Especial Urbanístic de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable a redactar per 
l'Ajuntament. 

4.2. Es permeten les construccions que directament i justificada estiguin associades als 
usos principals permesos a cada zona. 

4.3. Les actuacions destinades a activitats o equipaments d'interès públic, es regularan 
segons el que disposa la legislació vigent. 

4.4. Es prohibeix la instal·lació de bungalows, caravanes, autocaravanes, mòbil-homes o 
similars. 
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5. Regulació de l'edificació i instal·lacions existents o permeses. 
5.1. Les construccions existents que s'incloguin dins del Pla Especial Urbanístic de masies i 

cases rurals en sòl no urbanitzable a redactar per l'Ajuntament, podran augmentar el 
seu volum edificat en un màxim del 20%, sempre i quan conservin les característiques 
tipològiques i constructives de l'edificació i es millorin les seves condicions higièniques. 

5.2. En aquelles edificacions en les quals el propi POUM així ho hagi determinat, podran 
augmentar el seu volum edificat en un màxim del 20%, sempre i quan conservin les 
característiques tipològiques i constructives de l'edificació i es millorin les seves 
condicions higièniques. 

5.3. La nova construcció haurà de fer-se amb materials i formes tradicionals, utilitzant 
paredat de pedra antiga o arrebossat i coberta de material ceràmic. Quan es vulgui 
utilitzar un altre tipus de solució, haurà de presentar-se un estudi que justifiqui la 
bondat de l'alternativa proposada. En qualsevol cas, ha de ser coherent amb les 
determinacions de l’article 164 d’aquestes normes. 

5.4. Tota edificació feta en un terreny fora del nucli urbà no podrà reclamar a l'Ajuntament 
els serveis propis d'un nucli de població, com són l'enllumenat públic, la portada 
d'aigües, el clavegueram, etc. 

5.5. Seran d'aplicació les prescripcions establertes a les condicions de protecció 
mediambiental en sòl no urbanitzable d'aquestes Normes. I en concret: els masos i 
altres edificacions disseminades en sòl no urbanitzable caldrà que assegurin 
l'eliminació de les aigües residuals amb sistemes de depuració adequats (connexions a 
la xarxa si és possible, sistemes biològics, o decantadors que generin un afluent que 
acompleixi la legislació vigent. 

5.6. Per a aquestes edificacions o construccions s'haurà de redactar un projecte, que 
contemplarà: 
- Justificació de la necessitat de l'actuació. 
- La posició paisatgística de l'edificació i l'impacte visual. 
- Els efectes territorials de la seva implantació. 
- Les mesures preses per a la seva integració paisatgística i la minimització 

d'impactes negatius. 
- L'àmbit de separacions de sòls no edificables, als efectes d'evitar la formació del 

nucli de població. 
- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació. 
- Seran d'aplicació les prescripcions establertes a les condicions de protecció 

mediambiental en sòl no urbanitzable d'aquestes Normes. 
5.7.Per coberts o casetes d'eines vinculades a explotacions forestals: 

- Cal acreditar una propietat d’extensió superior a la Unitat Mínima Forestal (25 ha)4. 
- Cal inscriure la finca al registre de propietat com a indivisible. 
- No s'admeten instal·lacions que trenquin l'harmonia del paisatge. 
- El nivell de la construcció i dels materials serà de bona qualitat, adequat a l'entorn, 

amb la mínima alteració possible, utilitzant volumetries tradicionals. 
- Es prohibeix la utilització de plàstics, bidons, ferralla, planxes, o altres materials de 

rebuig. 
- La distància mínima de la construcció a tots els límits de la finca serà de 10 m. 

 
6. Tractament del terreny. 
6.1. No es permet alterar el relleu del terreny natural. Només es permet alterar aquest relleu 

per dur a terme una restauració de les condicions primigènies del terreny o bé per a 
terrassats destinats al conreu quan es pugui demostrar que és imprescindible. En 
aquest cas, l'alteració del relleu no podrà modificar el sistema d'escorrenties de la finca 

                                                                            
 
4 D’acord amb el que estableix el Decret 35/1990 sobre Unitats Mínimes Forestals. 
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respecte al seu entorn ni la cota natural del terreny en més o menys 1 m. En cap cas, el 
terrassat resultant d'aquest moviment de terres podrà donar lloc a nous murs de 
contenció d'alçada mitjana superior a 1 m ni que superin en cap punt 1,5 m d'alçada. 
Aquestes restriccions també seran d'aplicació per als talussos de pendent superior al 
100%. 

6.2. Caldrà, sempre que sigui possible, evitar l'afectació a les comunitats vegetals no 
agrícoles pròpies de les comunitats potencials de la zona. En cas d'afectació, caldrà que 
es restitueixin en la mateixa proporció, en un lloc viable per al seu desenvolupament. 

 
7. Recuperació de terrenys agrícoles 
7.1. Amb l’objectiu de mantenir el mosaic agroforestal i afavorir la prevenció dels incendis 

forestal, és admès l’ús agrícola a  la zona qualificada com a Forestal (RF-A) en antics 
sòls agrícoles. Serà necessària l’autorització de l’Ajuntament, que valorarà positivament 
que la nova activitat agrícola es dediqui a la producció agrícola integrada o ecològica. 

7.2. Les condicions necessàries per a la recuperació agrícola d’una zona de conreu 
abandonat són les següents: 
- No es pot destinar a conreu de regadiu. 
- No s’admet la intensificació, només sent possible l’alternança de conreus de secà. 
- Les zones s’han de localitzar en terrenys de pendent inferior al 15% o que, en la 

data d’aprovació del present Pla, es trobin afeixats convenientment per minimitzar 
el risc d’erosió. 

- S’han de mantenir els marges existents tals com murs de pedra seca, tanques 
arbustives, talussos vegetats i franges arbrades entre altres. 

- És necessari presentar el projecte al Departament de Medi Ambient i Habitatge per 
tal que aquest ho pugui valorar i donar el vist-i-plau. 

- Compliment de les consideracions sobre la millora dels aprofitaments agrícoles 
d’aquesta normativa. 

 
 
Article 4 Modificació de l’article 135 del POUM 
 
Article 135 – Ús ramader 
 

1. Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d'animals, ja siguin granges, 
vivers o pastures. No es permet la seva ubicació en àrees obagues o protegides de 
ventilacions. 

 
2. S’hauran de respectar les disposicions sanitàires vigents en matèria de sanitat animal, 

en especial, pel que respecta a les distàncies entre les explotacions ramaderes.  
 

3. Aquestes activitats estan subjectes a les disposicions específiques  establertes  en  la  
legislació sectorial: Real Decreto 324/2000 de 3 de març, pel qual s’estableixen les 
normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, el decret  61/1994,  de  22  
de febrer, sobre la regulació d’explotacions ramaderes, Real Decreto 1084/2005, 
d’ordenació de l’avicultura de carn i l’ordre de 7 d’abril de 1994, per la qual es fixen 
normes d’ordenació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. 

 
4. Aquestes activitats estan subjectes al procediment de l'article 48 de la Llei d'urbanisme 

i 57 del seu Reglament si es supera algun dels llindars següents: ocupació en planta de 
500 metres quadrats, sostre total de 1.000 metres quadrats o alçada màxima de 10 
metres. 
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Article 5 Modificació de l’article 147 del POUM 
 
Article 147 – Llicència de tancament de parcel·les 
 

1. Restarà subjecte a llicència el tancament o clos de les finques. 
 

2. Els tancaments es podran executar d'acord amb  els acabaments usuals en el municipi i 
per mitjà de qualsevol mena de materials que no constitueixin un perill per a la 
seguretat dels veïns, com són filferro d'espí, vidres en el coronament i d'altres anàlegs. 

 
3. Els tancaments que es realitzin en sòl urbà i urbanitzable amb Pla Parcial aprovat 

hauran de seguir les alineacions previstes per a sòl destinat a edificació privada. 
 

4. Les finques afectades de Sistemes generals o locals i les situades en sòl urbanitzable 
delimitat o no delimitat, mentre no tinguin pla parcial, es podran tancar provisionalment 
sempre que el seu propietari renunciï a la despesa d'aquesta tanca a efectes d'execució 
d'aquells Sistemes o dels plans parcials que es puguin aprovar. 

 
5. En el sòl no urbanitzable, el tancament de finques es farà d’acord amb l’article 164.4. 

 
 
Article 6 Modificació de l’article 151 del POUM 
 
Article 151 – Condicions de protecció ambiental de sòl no urbanitzable 
 

1. Per a totes les actuacions que puguin comportar un impacte ambiental negatiu o riscos 
ambientals o perjudicis anàlegs, i sempre que ho determini la legislació sectorial vigent, 
serà necessari fer una Avaluació d’Impacte Ambiental, que haurà d’acompanyar-se del  
projecte corresponent (Reial Decret Legislatiu 1302/86, de 28 juliol i Decret 114/88 de 
7 d’abril) i seguint les determinacions del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Proyectos. 

 
2. Per a la redacció de plans i programes derivats d’aquest POUM, s’acomplirà la Directiva 

2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i 
les determinacions de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i 
programes. 
 

3. Totes les fonts i basses d’aigua naturals es consideren protegides, no podent-ne 
efectuar actuacions que modifiquin el seu règim d’aigua o que alterin el seu estat 
natural, tret d’aquelles que en millorin les seves característiques des del punt de vista 
social i ecològic. 
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Article 7 Modificació de l’article 162 del POUM 
 
Article 162 – Protecció dels sòls i del subsòl 
 

1. Fora dels àmbits on la present normativa en Sòl No Urbanitzable permeti construccions, 
seran prohibides les activitats que comportin l'alteració o l'erosió del sòl. 

 
2. En el cas que calgui realitzar moviments de terra, s'haurà de garantir la formació d'un 

nou sòl capaç de mantenir els processos ambientals i ecològics que li són propis. 
 

3. Es podran autoritzar anivellament de terres per millorar l’aprofitament agrícoles sempre 
i quan: 
- Els treballs amb moviments de terra comportaran estudis previs en els quals es 

defineixen les característiques del sòl, per tal que la futura restauració comporti 
l'assoliment de la situació inicial. Aquests treballs estaran sotmesos al tràmit de 
llicència municipal. 

- No es produeixin extraccions a fora de la finca, és a dir, que en la finca es produeixi 
una reducció del volum d’àrids inicials existents. 

- Els marges, les vores i els desnivells en general han de tenir el pendent adequat per 
permetre la seva revegetació natural, sense que es permeti la construcció de murs 
de contenció. 

- Es respectin els elements naturals de la xarxa de drenatge i es garanteixi la 
funcionalitat i la continuïtat dels elements artificials tals com les rases, 
clavaguerons i altres. 

- S’incorporin les mesures de protecció del medi ambient i del paisatge de la present 
normativa. 

 
4. El subsòl de les diferents classes de sòl, d’acord amb l’article 39 del Decret Legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, resta sotmès a totes les servituds administratives necessàries 
per a la prestació de serveis públics o d’interès públic. 

 
5. L’aprofitament del subsòl queda condicionat a la preservació dels riscos, a la protecció 

d’aqüífers classificats i de les restes arqueològiques d’interès declarat. 
 
 
Article 8 Modificació de l’article 164 del POUM 
 
Article 164 – Protecció del paisatge 
 

1. Línies aèries o soterrades de transport de matèria o energia 
1.1. Es prioritzarà la instal·lació de noves línies aèries o soterrades de transport de matèria o 

energia en els corredors que ja existeixen per les línies actuals. En qualsevol cas, 
s'evitaran els indrets que tinguin alguna protecció especial (com ara hàbitat d'interès 
prioritari) o que puguin perjudicar la qualitat ambiental o paisatgística del municipi. 

1.2. En el cas de les línies aèries de transport elèctric d'alta tensió es col·locaran proteccions 
en les torres i els cables per evitar accidents amb les aus. 

 
2. Adequació paisatgística de les edificacions 
2.1. En les masies existents, incloses en el Pla especial i Catàleg de masies i cases rurals 

prevaldran les regulacions paisatgístiques recollides en la normativa de l’esmentat Pla 
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especial. Per a la resta d’edificacions serà d’aplicació el que es recull en el present 
apartat. 

2.2. Els materials i els sistemes constructius aparents de les noves construccions en SNU 
hauran de ser coherents amb l'entorn del lloc on estiguin emplaçades, i en relació al seu 
àmbit visual: 
a) Els colors seran adients a l'entorn i a les tonalitats tradicionals en les edificacions 

de la zona, prioritzant-se en qualsevol cas els colors terrossos i els de la gama dels 
ocres i vetllant sempre per mantenir l’homogeneïtat de criteri entre el conjunt de 
les edificacions existents i les ampliacions proposades. 

b) Cobertes: 
i. Les cobertes seran de pendent inferior al 30 % i preferiblement a dues aigües, 
acceptant-se les cobertes planes enjardinades sempre que impliquin una millor 
integració de l’edificació en el paisatge i especialment en les situacions on 
l’emplaçament de l’edifici quedi situat en terrenys en desnivell considerant la 
coberta com una prolongació del nivell superior. 
ii. Restarà prohibit l’ús dels següents materials: pissarra, fibrociment. 
iii. Es prioritzaran les teules ceràmiques color terra, no obstant, es permetran les 
cobertes de planxes galvanitzades prelacades sempre que duguin acabats ocres o 
color de teula, i en els casos en que es justifiqui adequadament els colors verd fosc 
o granes. 

c) Façanes: 
i. Les façanes principals hauran de ser de pedra del país o, si és de blocs de formigó 
hauran de dur acabats de color ocre arremolinats i pintats. 
ii. Queden prohibits els blocs de formigó o plafons de formigó prefabricat vistos. 

d) Volums: 
i. Les noves construccions i ampliacions de les edificacions existents buscaran la 
compacitat dels diferents conjunts edificats, evitant els models d’implantació 
lineals o que desfigurin les vistes més representatives dels nuclis urbans o dels 
espais. 
ii. Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge, 
de manera que s’evitin o es fraccionin aquelles que per la seva grandària 
constitueixen una presència impròpia i desproporcionada. 
iii. Per tal de minimitzar l’impacte visual, les edificacions s’esglaonaran o es 
descompondran en diversos elements simples articulats evitant la creació de 
grans plataformes horitzontals que acumulin en els seus extrems importants 
diferències de cota entre el terreny natural i el modificat. 
iv. Es recomana que l’estratègia d’harmonització sigui la preferent, vers a les 
estratègies de camuflatge o monumentalització, i pretengui que les edificacions 
s’integrin en el paisatge com a components positius, o com a mínim neutres, pel 
que fa a la qualitat d’aquest paisatge. 
v. Es preservaran les línies del relleu que defineixen els perfils panoràmics i 
s’evitarà la localització d’activitats sobre els punts prominents, els careners i les 
cotes més altes del territori, on la projecció de la silueta de l’edificació en la línia 
d’horitzó modifiqui el perfil natural perceptible del paisatge. 
vi. En totes les intervencions s’evitarà ocupar els terrenys amb major pendent. 
Quan siguin necessaris anivellaments, es procurarà evitar l’aparició de murs de 
contenció de terres, i se salvaran els desnivells amb desmunts o talussos amb 
pendents que permetin la revegetació. 

e) Instal·lacions auxiliars: Les sitges hauran de ser de colors coherents amb els de la 
resta de les edificacions i, en qualsevol cas, hauran de disposar d’apantallament 
mitjançant arbrat de tipus columnars. 
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f) Publicitat i senyalitzacions: Queda totalment prohibida la col·locació de cartells, 
exceptuant-ne aquells que van destinats al retolament específic d’indrets interès 
natural o patrimonial i de les finques en l’àmbit del municipi. Així mateix, queda 
prohibida qualsevol tipus de publicitat en façanes, cobertes o altres elements 
auxiliars. 

2.3. Les condicions d’integració paisatgística referides en els punts anteriors que fan 
referència a colors, materials, i apantallaments podran ser substituïdes en el projecte 
per altres solucions que igualment garanteixin la integració paisatgística, sempre i 
quan, aquestes estiguin recollides en un Estudi d’Integració i Impacte paisatgístic 
validat per l’òrgan competent en matèria de paisatge. 
 

2.4. No es permet, sense autorització, l’alteració d’elements geològics, en concret de coves, 
avencs, cingles, fondos i dolines qualsevol que sigui el mitjà utilitzat (manual o 
mecànic). 

 
2.5. Els arbres autòctons dels marges de camins, conreus i xarxa de reg es protegeixen 

específicament. 
 

3. Protecció de feixes. 
3.1. La geometria de les feixes s'ha de mantenir, no permetent-se moviments de terres que 

eliminin feixes ni cap altra actuació que redueixi la superfície ocupada per la vegetació 
dels marges. 

3.2. S'afavoriran les tasques de restauració de les feixes. 
 

4. Regulació de les tanques en sòl no urbanitzable. 
4.1. La superfície mínima susceptible de tancament és la cadastral. En cas que les 

superfícies siguin arrendades a diverses persones caldrà que els arrendataris 
comparteixin tanca. 

4.2. Les tanques, en el cas de ser necessàries, no han de trencar la continuïtat del medi ni la 
visió global del paisatge. 

4.3. L'alçada màxima de les tanques serà d'1,5 m i qualsevol tanca garantirà l'amplada i/o 
l'alçada mínima necessària per garantir el pas lliure de la fauna. Aquesta condició 
comporta que, com a mínim, per cada 25 m lineals de tanca hi haurà una obertura al 
nivell del terra de 25 cm d'alçada i 1 m2 de secció. 

4.4. Els tancaments garantiran, en tot cas, els drets de pas existents, especialment els 
camins tradicionals i els d'ús públic. 

4.5. El tipus de tanca serà: mur de pedra o bé tanca de muntants metàl·lics o de fusta amb 
filat de malla horitzontal amb llum mínima de 10 cm. Només en cas de tancament de 
parcel·les amb ús ramader la tanca podrà ser de filat elèctric. 

4.6. Excepcionalment, es permetran tancats d'alçada fins a 2 m, i filat amb llum inferior a 10 
cm, quan calgui protegir elements funcionals, edificacions i instal·lacions. 

4.7. Les tanques han de projectar-se amb criteris de d'integració a l'ambient rural de la zona 
i han de ser compatibles amb la circulació global de la fauna silvestre a través de l'espai 
i en qualsevol cas es prohibeix la utilització de filat espinós. 

4.8. Les tanques se separaran un mínim de 6 m de l'eix dels camins i rieres, o de les 
servituds públiques corresponents. Queden exclosos d'aquesta limitació els camins 
d'accés a finques. 

4.9. Qualsevol tancament de finca en sòl no urbanitzable que es vulgui portar a terme 
requerirà llicència municipal, en les condicions que especifiquin les ordenances 
municipals. 

4.10. Es fomentarà que els tancaments preexistents prenguin les mesures 
oportunes per complir amb el que disposa aquest article. En cas d'existir tanques 
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d'altres tipus o condicions en sòl no urbanitzable caldrà que es modifiquin segons les 
característiques permeses en aquest article. 

4.11. Aquestes condicions  s’han de complir  sense prejudici de l’obligació de complir 
amb les determinacions més restrictives o més específiques que contingui el 
planejament territorial vigent o les directrius del paisatge derivades de l’aprovació del 
Catàleg del paisatge. 

 
5. En la jardineria d’espais públics i privats s’utilitzaran espècies vegetals autòctones o 

adaptades a les característiques del medi del municipi que comportin un menor 
consum d’aigua. Resta estrictament prohibida la utilització d’espècies al·lòctones de 
caràcter invasiu. 

 
 
Article 9 Modificació de l’article 165 del POUM 
 
Article 165 – Mesures de prevenció d'incendis forestals 
 

1. En el desenvolupament del planejament parcial derivat s'hauran d'incloure les 
previsions necessàries per donar compliment al que determinen la Llei 5/2003, de 22 
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana. 

 
2. Amb caràcter excepcional i només temporalment per raons de prevenció d’incendis, la 

càrrega ramadera d’un determinat àmbit es podrà superar a criteri de l’Ajuntament. 
 

3. L'Ajuntament podrà autoritzar la pràctica de repoblacions i neteges selectives del bosc, 
quan aquestes vagin encaminades a millorar les condicions per a la regeneració de 
l'arbrat i també quan l'acció es pugui justificar com a mesura preventiva de lluita contra 
el foc. 

 
4. El tractament silvícola dels àmbits de protecció de les línies de transport elèctric ve 

regulat per l’article 10 del Decret 268/1996, pel qual s’estableixen mesures de tallada 
periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de 
conducció elèctrica, per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les 
instal·lacions, i per l’article 4 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 
5. L'Ajuntament, o en conveni amb d'altres organismes interessats, podrà redactar plans 

de protecció de la zona forestal del municipi en què es contemplin actuacions de neteja, 
obertura de tallafocs i d'altres, en aquestes zones, per tal de prevenir els incendis. 

 
6. Les restes dels aprofitaments forestals sense valor comercial que no siguin retirades 

podran romandre sobre el terreny sempre i quan no es facin piles sinó que es disposin 
sobre el terreny de manera que permetin una fàcil descomposició. En cap cas, no es 
podran acumular les restes vegetals en una franja de 20 metres a banda i banda dels 
camins, d’acord amb allò que disposa l’article 12 del Decret 64/1995 de mesures de 
prevenció d’incendis forestals. 
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7. En cap cas no es duran a terme treballs que generin restes vegetals en el període 
comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, llevat dels supòsits d’excepcionalitat 
que determina el Decret 64/1995 de mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 
 
Article 10 Modificació de la Disposició Transitòria Primera 
 
Disposició Transitòria Primera 
 
Els edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme vénen regulats segons les 
determinacions de l’article 102 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, quan convingui, a 
les a les determinacions de la Disposició Transitòria sisena i setena del Reglament (Decret 
305/2006). 
 
Quan les construccions i instal·lacions i usos amb llicència anterior a l’aprovació inicial d’aquest 
Pla estiguin subjectes, per raó del planejament, a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta, 
enderrocament de l’edifici o cessament de l’activitat, quedaran en situació de fora d’ordenació. 
En tots els casos, queden fora d'ordenació les edificacions implantades il·legalment en sòl no 
urbanitzable. 
 
Quan les edificacions existents no s’ajusten a les determinacions del planejament, però no han 
de donar lloc a l’expropiació, cessió o enderroc de les construccions, aquestes es consideraran 
en situació de volum disconforme. 
 
 
Article 11 Modificació de la Disposició Transitòria Segona 
 
Disposició Transitòria Segona 
 
Els usos preexistents han de disposar de les corresponents autoritzacions o concessions 
atorgades pels organismes competents amb anterioritat a l'aprovació inicial del Pla. L'aprovació 
inicial del mateix no pressuposa la legalització d'usos, obres i activitats mancades de les 
llicències i autoritzacions exigibles per la legislació vigent, considerant que aquells són requisits 
necessaris pel manteniment de l'activitat. 
 
Les instal·lacions de qualsevol naturalesa existents en sòl no urbanitzable podran mantenir 
l'actual ús, sempre que sempre que s'adaptin als límits de molèstia, de nocivitat, d'insalubritat i 
de perill que estableixi per a cada zona la nova reglamentació. Aquestes instal·lacions tenen 
règim transitori, i en el moment en què finalitzi l'ús de les mateixes, passaran a formar part de la 
unitat on estan inserides, sota la regulació de la clau que els correspongui. 
 
Els usos existents en les finques emparats per llicències i situats en zones inadequades, podran 
continuar el seu funcionament, sense perjudici que les edificacions on es realitzin tinguin la 
consideració de fora d'ordenació o de volum disconforme. En els assenyalats edificis podran 
realitzar-se únicament les obres permeses segons el que determina l'article 102 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. En el supòsit de trasllat de l'activitat a un altre indret, en cap 
cas es podran reconvertir a l'ús residencial, a no ser que s'adaptin totalment a l'ordenació 
urbanística de la zona on estan situades. 
 
Els usos preexistents al POUM es podran mantenir mentre no esdevinguin incompatibles amb 
l’aplicació o desenvolupament d’aquell, i sempre que sigui de conformitat amb la normativa 
ambiental 
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Article 12 Creació d’una Disposició Addicional 
 
Disposició addicional Primera – Instruments de custòdia del territori 
 
CAPÍTOL IV. INSTRUMENTS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
 
Article XX Acords de custòdia 
 
Mitjançant diferents opcions de custòdia del territori, es podran adoptar acords amb propietaris 
de finques privades i entitats de custòdia per vetllar per la conservació dels recursos i dels 
valors naturals, culturals i del paisatge de les finques amb components del patrimoni natural de 
Tossa de Mar definits en aquest Pla. 
 
Article XX Objectius dels acords de custòdia 
 
Amb aquests acords, l'Ajuntament vol aconseguir que els propietaris puguin obtenir suport per 
conservar els valors i els recursos de la seva finca i que les entitats de custòdia col·laborin amb 
els propietaris per gestionar i protegir el territori, els seus recursos i els valors naturals, culturals 
i paisatgístics. 
 
Article XX Les institucions públiques com a entitat de custòdia 
 
L'Ajuntament de Tossa de Mar  i les institucions públiques implicades en aquest territori també 
podran actuar com a entitats de custodia col·laborant amb d'altres entitats, oferint el seu suport 
per tal d'assolir acords de custòdia, així com cercant procediments innovadors per a l'adquisició 
de finques de valor que finalment esdevindran patrimoni públic. 
 
Article XX Tipus d’acords de custòdia 
 
Els acords de custòdia podran ser de dos tipus: 

a) Acords de custòdia del territori sense transmissió de la propietat on es fixaran els 
termes de gestió i protecció coparticipativa que la propietat aplicarà, assessorada 
per l'entitat de custòdia o altres entitats vinculades a la custòdia. 

 
b) Acords amb transmissió de la propietat on l'entitat de custòdia rebrà la propietat 

plena, de mans del seu propietari anterior. En aquest cas, l'entitat adquirirà la 
capacitat de decisió sobre el futur de la finca i vetllarà també per la conservació a 
llarg termini dels recursos i dels valors previstos en l'acord de transmissió. 
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