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DIRECTRIUS PER A LA REGULACIÓ DELS USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE 

PORTBOU 

1 MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

El sòl no urbanitzable del municipi de Portbou gaudeix d’una sèrie de valors naturals, 

paisatgístics i patrimonials de gran interès. Cal dir però, que a diferència d’altres municipis de la 

costa brava, el seu litoral no ha patit la mateixa pressió a causa del boom urbanístic. 

 

És en aquest context que el municipi de Portbou té el repte de compaginar un creixement 

moderat amb la preservació dels seus valors naturals i patrimonials. La redacció de les directrius 

per a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable, amb consonància amb el planejament 

urbanístic, territorial i sectorial que afecta al territori, ha de ser l’eina adequada que emmarcarà i 

permetrà regular aquests valors en un futur pla (POUM, Pla especial, etc) que reguli aquest sòl. 

 

Aquest document s’inclou en el marc de l’Agenda 21 Local de Llançà, Colera i Portbou, que està 

redactant lavola per encàrrec dels Ajuntaments i amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació 

de Girona i té l’objectiu principal de definir unes directrius per a 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. 

1.2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL VIGENT 

El planejament vigent al municipi de Portbou són les Normes Subsidiàries de Planejament 

aprovades el 25 de juny de 19861, de les quals es disposa del Text refós de la normativa aprovat 

pel Ple municipal en sessió de 20 d’abril de 20062. 

 

Més endavant s’analitza la qualificació del sòl en la zona classificada com a no urbanitzable. Allí 

es detallen les diferents zones que conformen aquest tipus de sòl. 

1.3 ÀMBIT 

L’àmbit correspon a la part del municipi classificada com a sòl no urbanitzable segons la 

normativa urbanística territorial i sectorial vigent. 

 

En aquest sentit, l’àmbit té una superfície de 857 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 

                                                                            

 
1 Publicades al DOGC amb data de 3 de desembre de 1986. 
2 Publicades al DOGC amb data de 4 de juliol de 2006. 
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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 Portbou: 

 
Taula 1.4.1 Planejaments supramunicipals que afecten a Portbou 

TIPUS DE Planejament  NOM DEL PLANEJAMENT 

Planejament territorial 

Pla territorial general de Catalunya (PTGC) 

Pla director territorial de l’Empordà (PDTE) 

Pla territorial de les Comarques Gironines (PTCG) 

Planejament urbanístic Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC) 

Planejament sectorial 

Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN) 

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

Pla Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya 

Pla de ports de Catalunya (PPC) 

Font: Agenda 21 Local de Portbou 

 

1.4.1 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT TERRITORIAL 

1.4.1.1 PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA (PTGC) 

El Pla territorial general de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, és 

l’instrument director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model organitzatiu 

d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya+ L’objectiu principal del PTGC és 

potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i 

ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. 

 

Entre els 6 àmbits funcionals territorials3 (AFT) definits pel PTGC, els municipi de Portbou s’inclou 

en l’AFT de les comarques gironines que engloba les comarques de l’Alt Empordà, el Baix 

Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Ripollès+ Aquest és un dels àmbits 

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. 

 

Més concretament el municipi queda delimitat dins d’un dels sistemes costaners definits per a 

aquest AFT, basat en el sistema urbà Portbou-Llançà-el Port de la Selva. El PTGC defineix els 

sistemes costaners com aquells que engloben sistemes urbans generats pels nuclis dels 

municipis lligats a la faixa litoral, caracteritzats per l’activitat turística, que és determinant per a 

la definició dels seus aspectes socioeconòmics i espacials, d’ocupació d’espai per la 

urbanització+ Per aquests sistemes costaners, les polítiques globals han d’estar encaminades a 

                                                                            

 
3 Modificats posteriorment per la Llei 24/2001, de 31 de desembre, motivada pel reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com un nou 

àmbit funcional. 
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promoure el seu desenvolupament qualitatiu, tot preservant el medi ambient i el medi físic i 

també resoldre-hi la prestació de serveis. 

 

A més, dintre dels àmbits funcionals 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. En aquest sentit, el Pla defineix l’ABT 

independent de Portbou. 

 

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 PLA DIRECTOR TERRITORIAL DE L’EMPORDÀ 

La figura del Pla director territorial, creada l’any 2002, permet avançar l’ordenació d’aquells 

àmbits on aquesta sigui més urgent, com va ser el cas de l’Empordà en tant no es disposava del 

Pla territorial corresponent a les comarques gironines. 

 

En aquest sentit, el Pla director territorial de l’Empordà (PDTE) va ser aprovat definitivament el 3 

d'octubre de 2006 pel Govern de Catalunya 4, amb un contingut similar al dels Plans territorial 

parcials. No obstant, en el moment que es redacta el present document les seves propostes 

s’han integrat en el Pla territorial de les Comarques Gironines (veure apartat següent) del qual 

l’Empordà en forma part, amb 5 comarques més+ 

 

1.4.1.3 PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

El Pla territorial de les Comarques Gironines (PTCG)5, és un dels plans territorials parcials que 

desenvolupa el Pla territorial general, i el seu àmbit engloba les comarques de l'Alt Empordà, el 

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

 

Els aspectes en els quals pot incidir aquest Pla s’estructuren en els tres sistemes bàsics del 

territori: el sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i el sistema d’infraestructures de 

mobilitat, sobre els quals s’estructura la proposta espacial del mateix+ 

 

El sistema d’espais oberts comprèn tot aquell sòl classificat com sòl no urbanitzable dels 

municipis que formen el seu àmbit, i en funció del seu nivell de protecció, es distingeixen les tres 

categories següents: 

 El sòl de protecció especial té valors intrínsecs que aconsellen mantenir-lo de manera 

indefinida com no urbanitzable i establir limitacions a les edificacions i els usos que la 

legislació urbanística hi admet+ S’inclouen en aquesta categoria els espais o elements 

d’interès natural o paisatgístic protegits per les corresponents legislacions sectorials, 

                                                                            

 
4 Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4744, de 20 d'octubre de 2006. 
5 Aprovat definitivament en data de 14 de setembre de 2010 (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010) 
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sigui el Pla d’Espais d’Interès Natural, la Xarxa Natura 2000 i, quan és el cas, el Pla 

director urbanístic del sistema costaner (PDUSC).  

 El sòl de protecció territorial és aquell amb valors però de menys quantia, i que la seva 

localització o topografia aconsella restringir la implantació d’activitats o usos intensius 

només a casos excepcionals de comprovat valor estratègic. Aquests sòl són protegits 

pel seu interès agrari i/o paisatgístic, pel seu potencial interès estratègic o per la 

preservació de corredors d’infraestructures+  

 Els sòls de protecció preventiva inclou la resta de sòl no urbanitzable sotmès a les 

limitacions pròpies d’aquest règim, dintre del qual el planejament urbanístic general 

podrà classificar aquelles àrees que hagin o puguin urbanitzar-se en desenvolupament 

dels plans municipals. 

 

En el sistema d’assentaments, el Pla assenyala estratègies per al desenvolupament dels nuclis 

i àrees urbanes existents en el territori. 

 

Pel que fa als sistemes d’infraestructures de mobilitat –carreteres i ferrocarrils- entre els plans 

territorials parcials i els plans sectorials específics s’han d’establir relacions de coherència i 

complementarietat. 

 

Pel municipi de Portbou el sòl de protecció especial del sistema d’espais oberts incorpora els 

espai delimitat pel PEIN, la Xarxa Natura 2000 i el PDUSC, i es complementa amb el sòl no 

urbanitzables de transició entre aquests espais i el nucli urbà. 
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Figura 1.4.1 Proposta de l’avantprojecte del PTCG al municipi de Portbou  

 

  
Font: Departament de Política territorial i Obres Públiques 

 

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 PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER 

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. 
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L’àmbit territorial del PDUSC està integrat pel territori dels termes municipals costaners, 

comprès dintre d’una franja de 500 metres d’amplada, aplicada en projecció horitzontal terra 

endins, des de l’atermenament del domini públic marítim-terrestre, en tot el litoral de Catalunya, 

i per tant inclou en el seu àmbit territori del municipi de Portbou. 

 

El Pla director estableix diversos graus o gradients d’afectació+ Així, 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 

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 (UTR) amb terrenys 

inclosos o no dintre de la franja de 500 m: 

 unitat territorial de regulació de sòl costaner (UTR-C) que necessàriament han de 

passar a ser classificades com a sòl no urbanitzable pel planejament general municipal, 

i 

 unitat territorial de regulació de sòl costaner especial (UTR-CE) que no ha de passar 

necessàriament a ser no urbanitzable. 

 

En les unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C), el PDUSC únicament preveu sòl no 

urbanitzable costaner (NU-C) i les diverses subcategories d’aquest sòl: 

 sòl no urbanitzable subjecte al PEIN (NU-CPEIN, codi gràfic CPEIN), i  

 tres subcategories més assenyalades pels números 1 (NU-C1, codi gràfic C1), 2 (NU-C2, 

codi gràfic C2) i 3 (NU-C3, codi gràfic C3) en funció del seu grau de protecció major. 

 

El sòl no urbanitzable subjecte al PEIN resta sotmès 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. 

 

La classificació de sòl no urbanitzable costaner 1 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. 

 

El sòl no urbanitzable costaner 2 i 3 es diferencien perquè el primer se situa dins la franja de 

500 m comptadors des de la ribera del mar i, per la seva posició, ha de veure regulats els seus 

usos per garantir l’acompliment dels objectius del PDUSC+ En canvi, el sòl no urbanitzable 
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costaner 3 es troba fora de la franja de 500 m, però dins l’àmbit d’influència de l’espai costaner, 

la protecció del qual resulta necessària per l’acompliment dels objectius del Pla en el conjunt 

dels espais preservats+ En el sòl no urbanitzable costaner 2 s’hi admeten els usos i 

construccions admeses al sòl no urbanitzable costaner 1, incloent les construccions i 

instal·lacions destinades a càmpings autoritzades pel planejament urbanístic general municipal, 

prèvia redacció d’un pla especial urbanístic+ Les activitats extractives s’hauran de sotmetre a la 

legislació sobre mesures addicionals de protecció dels espais naturals afectats per activitats 

extractives+ Al sòl no urbanitzable costaner 3 li correspon el règim d’ús del sòl no urbanitzable 

regulat per la Llei d’urbanisme i pel corresponent planejament urbanístic general municipal. 

 

El PDUSC delimita a Portbou 4 unitats territorials de regulació. Tres unitats són de sòl costaner: 

PEIN Massís de l’Albera (UTR-C 001), Cap de Portbou (UTR-C 002) i Punta de Gatillepis (UTR-C 

003), les dues últimes de la subcategoria 1, la més estricta pel que fa a limitacions en l’ocupació 

del sòl. La quarta unitat és la UTR –CE 002b Mas Germen que correspon a sòl costaner especial. 

 
Figura 1.4.2 PDUSC al municipi de Portbou 

 

 
Font: PDUSC, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

 

1.4.2.2 EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DELS ÀMBITS DEL SISTEMA COSTANER INTEGRATS 
PER SECTORS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SENSE PLA PARCIAL APROVAT 

El desembre de 2005 es va aprovar el Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner 

integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2). Aquest 

pla té per objectiu identificar determinats espais costaners classificats pel planejament general 

vigent com a sòl no urbanitzable delimitat, sense pla parcial aprovat definitivament, i establir-ne 

les determinacions sobre el seu desenvolupament urbanístic sostenible i la correcta utilització 

dels espais litorals. El PDUSC-2 inclou en el seu àmbit un sector d’ordenació ubicat al municipi de 

Portbou. 

 

El PDUSC-2 delimita el Sector 01 Coma Morisca, un dels sectors de sòl urbanitzable delimitat pel 

planejament vigent:  Sector Coma Morisca (clau 16). 

 

Excepte en el seu límit sud, el sector es troba envoltat per la UTR-C Cap de Portbou de sòl no 

urbanitzable costaner 1 (NU-C1), la qual té continuïtat amb l’àmbit PEIN Massís de l’Albera+ 
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Aquest és pràcticament l’únic sector de sòl urbanitzable de certa entitat del municipi, i per 

aquesta raó el PDUSC-2 contempla mantenir certes possibilitats de creixement del municipi en 

aquest sector, però introduint les següents limitacions amb l’objectiu de garantir la integració al 

medi de les noves construccions i de la urbanització: 

- limitar l’espai ocupable per la urbanització a la meitat oest del sector, i 

- reduir l’edificabilitat (0,30 m2/m2) i la densitat (15 habitatges/ha) previstes pel planejament 

vigent. 

 
Figura 1.4.3 PDUSC-2 al municipi de Portbou: Sector 01 Coma Morisca 

 

 
Font: PDUSC-2, Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

 

Així la proposta del PDUSC-2 per aquest sector es concreta en les determinacions següents, que 

hauran de ser incorporades en el futur desenvolupament del sector: 

- Protegir de l’edificació la zona est de l’àmbit continguda entre el Rec d’en Nasi i el llit fluvial 

que creua l’àmbit pel centre en sentit nord-sud, així com l’extrem oest del sector pel seu  

- excessiu pendent. 

- Conservar com a zona de protecció el carener central de l’àmbit+ 

- Protegir ambdós marges dels llits fluvials. 

- Fixar l’edificabilitat bruta del sector en 0,09 m2/m2 i la densitat bruta en 7 habitatges/ha. 

 

1.4.2.3 PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL 

El planejament vigent al municipi de Portbou són les Normes Subsidiàries de Planejament 

aprovades el 25 de juny de 19866, de les quals es disposa del Text refós de la normativa aprovat 

pel Ple municipal en sessió de 20 d’abril de 20067. 

 

Actualment les dades sobre la classificació del sòl al municipi evidencien que el 93% del territori 

és sòl no urbanitzable, el 4,6% és urbà, i es manté com a sòl urbanitzable el 2,4%. 

 

                                                                            

 
6 Publicades al DOGC amb data de 3 de desembre de 1986. 
7 Publicades al DOGC amb data de 4 de juliol de 2006. 
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Taula 1.4.2 Classificació del sòl del municipi de Portbou 

Classificació del sòl 

1986/2009 

Superfície 

(ha) 

% 

Sòl urbà 42,4 4,6 

Sòl urbanitzable 22,1 2,4 

Sòl no urbanitzable 855,4 93,0 

Total 920  

Font: lavola a partir del planejament vigent i la informació facilitada pels serveis tècnics de l’Ajuntament 

 

 

El planejament vigent delimita el sòl no urbanitzable (clau 8) com aquell que queda exclòs del 

desenvolupament urbà pel seu interès agrícola, ramader, forestal o paisatgístic. 

 
Figura 1.4.4.Plenajament vigent de Portbou 

 
 

 

 

 
Font: Registre del Planejament urbanístic de Catalunya 

 

Pel que fa a les edificacions, només es permeten les instal·lacions vinculades a les explotacions 

agrícoles, ramaderes i forestals, incloent l’habitatge unifamiliar corresponent, així com la 

construcció d’edificacions i instal,lacions d’utilització pública o interès social acreditant la seva 

necessitat. Alhora es fixen les característiques de les noves edificacions, que tindran una alçada 

màxima de 6,5 metres, dues plantes (PB+1P), i estaran separades com a mínim 20 metres dels 

eixos dels camins rurals i 7 metres a altres partions. 

 

El planejament vigent inclou un inventari de les edificacions existents en el sòl no urbanitzable, 

en general d’ús residencial, i que no es consideren fora d’ordenació, excepte les que queden 

afectades per sistemes+ Per aquestes edificacions, s’admet la millora i ampliació (fins a una 

superfície del 50* de l’edificació existent o fins a 200 m2 de sostre) que s’hauran d’efectuar 

considerant l’edificació existent o l’entorn en el qual s’ubica l’edificació+ També es possibilita que 

aquestes edificacions es puguin connectar als serveis d’aigua i electricitat, i opcionalment 

clavegueres. 
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Per la seva vinculació a l’entorn no urbanitzable, destacar que el planejament vigent estableix la 

protecció dels cursos d’aigua i dels camins rurals.  

 

Així, en el conjunt de sòls que el planejament vigent qualifica com a sistemes es delimita el 

Sistema costaner i de protecció de cursos d’aigua (clau 1), en el que s’inclou el Subsistema de 

protecció de cursos d’aigua (subclau 1b) que comprèn el llit de la ribera (segons delimitació 

grafiada) on a banda del que correspon al llit del curs d’aigua no s’admet cap ús+ 

 

El planejament vigent també estableix que els camins rurals existents, de propietat pública o 

privada i que donen accés a les finques, s’han de conservar, i es prohibeix l’obertura de nous 

camins excepte aquells relacionats amb les explotacions agràries, ramaderes o forestals. Pel 

que fa a les tanques al llarg dels camins, es determina que s’hauran de separar com a mínim cinc 

metres del seu eix. Alhora els prohibeix la pavimentació de camins amb materials no 

tradicionals, i només s’admet el formigonat, gabions o similars en punts d’encreuament amb 

cursos d’aigua+ 

1.4.3 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT SECTORIAL 

1.4.3.1 EL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL  

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. 

El PEIN defineix i delimita una xarxa de 165 espais naturals representatius de l’amplia varietat 

d’ambients i formacions que es troben a Catalunya+ La superfície global acumulada d’aquests 

espais és de 960.102 ha i equival aproximadament al 30% del territori català. 

 

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 mateix, cada un dels espais pot ser objecte 

de restriccions addicionals segons els requeriments de protecció pròpies, 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. 
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L’espai d’interès natural de l’Albera inclou en el seu àmbit territori del municipi de Portbou. 

L’espai té aprovat el Pla especial de delimitació i actualment està en procés de redacció del Pla 

especial de protecció del medi natural i el paisatge. 

 
Figura 1.4.5 Espais d’interès natural 

 

 PEIN MASSÍS DE L’ALBERA 

Municipis 

inclosos 

Peralada, Cantallops, Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Mollet de Peralada, 

Portbou, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga, Vilamaniscle (Alt Empordà) 

Superfície 16.307,74 ha (16.302,66 ha terrestres i 5,08 ha marines) 

S. Portbou 749,28 ha (4,6 %) 

Pla especial 
Pla especial de delimitació Massís de l’Albera, Massís de les Salines, Penya-segats de la 

Muga (aprovat definitivament el 9/10/01 i publicat al DOGC número 3504 de 31/10/01) 

 

 
Font: Pla d’espais d’interès natural (Departament de Medi Ambient i Habitatge) 

1.4.3.2 PLA D’INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA 2006-2026 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (PITC, 2006) 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 PTIC ha estat elaborat amb l'objectiu de definir de manera integrada la xarxa d'infraestructures 

viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 

2026, i té el propòsit d'ampliar-lo amb la resta d'infraestructures, portuàries i aeroportuàries a 

curt termini, per tal de constituir un pla complert d'infraestructures de Catalunya. 

 

La proposta de xarxa viària del PITC té com a objecte la xarxa bàsica i la xarxa comarcal, a la 

vegada que les seves propostes es coordinen amb les xarxes transeuropees i amb el Plan 

estratégico de Infraestructuras y transportes (PEIT). 

 

En aquest sentit, la classificació dels elements viaris de la proposta de xarxa bàsica s’estructura 

en xarxa transeuropea, xarxa bàsica primària i resta de la xarxa bàsica. És precisament en la 

resta de xarxa bàsica, en la que s’inclou la carretera N-260 Figueres – Portbou, per la qual es 

proposa el desdoblament pel tram Figueres – Llançà. 
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1.4.3.3 PLA TERRITORIAL SECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓ DE L'ENERGIA EÒLICA A 
CATALUNYA 

L’objectiu principal del Pla Territorial Sectorial de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya 

és la definició d’un marc regulador que faci compatibles la necessitat d’impulsar les energies 

netes i renovables i disminuir les emissions de CO2, la necessitat d’afavorir el desenvolupament 

local sostenible i la necessitat de preservar el patrimoni natural de Catalunya. 

 

Per això, estableix una zonificació del territori d’acord amb el grau de sensibilitat del patrimoni 

natural i la fauna existent a la possible implantació de parcs eòlics: 

a) Zona compatible. Aquella zona idònia per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la 

protecció del patrimoni natural i cultural+ L’administració promourà l’aprofitament eòlic 

en aquestes zones. En qualsevol cas, caldrà considerar igualment en el projecte els 

valors naturals i culturals inclosos a la base de dades de vulnerabilitat eòlica. 

b) Zona d’implantació condicionada a la declaració de l’impacte ambiental+ Zona on 

l’existència de valors naturals i culturals que han de ser protegits exigeix una declaració 

d’impacte ambiental favorable per a cada projecte, de manera que es garanteixi la 

compatibilitat del projecte o l’establiment de mesures correctores que evitin l’impacte 

sobre els valors objecte de protecció.  

c) Zona incompatible. Zona del territori exclosa de la implantació de parcs on la presència 

de valors naturals i culturals de protecció prioritària aconsellen no fer-hi cap intervenció 

d’infraestructures d’aprofitament eòlic+ 

 

D’acord amb el grau de sensibilitat del patrimoni natural i la fauna existent a la possible 

implantació de parcs eòlics, el sòl no urbanitzable de Porbou està delimitat en gran part com 

zona d’implantació condicionada a la declaració de l’impacte ambiental, i com a zona 

incompatible el sector sudoest. Cal esmentar que hi ha projectat 1 parc eòlic (Tramuntana) que 

es troba ubicat en el terme municipal de Portbou, en zona d’implantació condicionada+ 

1.5 ELEMENTS TERRITORIALS, AMBIENTALS I PAISATGÍSTICS 

1.5.1 XARXA DE CAMINS 

Actualment, la tendència general porta 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 acosten als punts del medi amb cert valor natural o 

cultural estan dissenyades per al trànsit rodat. 

 

L’Ajuntament no disposa d’un inventari de camins que reculli les característiques (amplades, 

ferms, estat, titularitat, etc.) del conjunt de vies presents en un municipi. Per tant, manca un  

l’instrument adequat per a gestionar la vialitat i planificar i regular acuradament l’accés al medi 

en funció de la seva capacitat de càrrega. 

 

Prenent com a base el mapa topogràfic de la zona a escala 1:5.0008, es pot observar que Portbou 

té una extensa xarxa viària.  

                                                                            

 
8 Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Figura 1.5.1 Xarxa viària de Portbou 

 
Font+ lavola en base a la cartografia de l’ICC 

 

La xarxa viària interurbana està formada principalment per la carretera N-260. Aquesta carretera 

és competència de l’Estat espanyol i es coneix també amb el nom d’eix Pirenaic, degut al seu 

recorregut paral·lel als Pirineus. Aquesta via connecta amb la frontera francesa cap al nord i amb 

Colera, la N-II i la Autopista AP-7 a Figueres cap al sud.  

 

La xarxa rural/forestal de camins és molt extensa i s’estén per pràcticament tot el sòl no 

urbanitzable del municipi. 

Finalment, al municipi hi ha catalogats 3 camins de transhumància. 

 
 

Figura 1.2. Vies pecuàries declarades 

 
Font: Serveis Territorials del DMAH a Girona 

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 

Carrerada del Puig Falcó al coll 

de la Farella 

Carrerada del coll de les Lleceres 

al Querroig i al mas Budellers 

Camí de la carena 
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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 i la gestió de terrenys públics i privats per part del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge o mitjançant acords de custòdia del territori.  

 

Pel que fa a la gestió pública, a Portnou hi ha una forest d’utilitat pública (CUP 72, Muntanya de 

Portbou). Està en procés de redacció el POF de la finca. 
 

 

Figura 1.3. Forests gestionades pel DMAH 

 
Font: lavola en base a les bases cartogràfiques del DMAH 

 

1.5.3 PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

Portbou es troba en una de les zones de Catalunya amb major risc d’incendi forestal, ja que 

conflueixen la major part dels factors de risc (vegetació inflamable, vents fors i secs, orografia 

abrupte, etc.). 

 
Figura 1.5.4. Mapa de perill bàsic d'incendi forestal 

 
Font: Cartografia digital del DMAH 
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El Mapa de perill bàsic d'incendi forestal, és un mapa estàtic que estima una zonificació del 

territori segons la freqüència i la intensitat en que s’hi pot donar perill d'incendi+ Correspon a la 

integració de mapes corresponents als factors que intervenen en el perill d'incendi forestal: 

perill d'ignició y perill de propagació. Entenent com a perill d'ignició la facilitat que s'iniciï un 

incendi forestal i com a perill de propagació la facilitat amb que es pot expandir. La superfície 

forestal de Portbou presenta un risc estàtic d’incendi molt alt/alt+ 

 

A les figures següents es representa l’evolució dels incendis històrics que han tingut lloc a 

Portbou. Es pot observar que, sortosament, en els darrers 20 anys no hi ha hagut cap incendi 

amb superfície superior a 50 ha. 

 
Figura 1.5.5. Incendis històrics (període 1968-2008) 
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Font: lavola a partir de les estadístiques d’incendis del DMAH 

 

 
Figura 1.5.6. Incendis superiors a 50 ha ocorreguts durant el període 1986-2008 

 
Font: lavola a partir de les bases cartogràfiques del DMAH 

 

 

Pel que fa a la seva causalitat, més de la meitat dels incendis han estat originats per 

negligències, mentre que un 25% són accidents i el 16% restant són intencionats o de causa 

desconeguda. 
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1.5.4 CONSERVACIÓ I GESTIÓ DELS CURSOS FLUVIALS  

El principal curs fluvial de Portbou és la riera de Portbou, un espai força ben conservat i amb 

retalls de vegetació de ribera molt ben constituïts.  

 

La riera de Portbou és la típica rambla mediterrània de règim torrencial. Porta aigua poques 

vegades l’any, generalment quan plou de llevant+ Hi ha hagut episodis de forts aiguats que han 

causat inundacions i danys a la zona+ S’han fet repoblacions i infraestructures de protecció i 

prevenció de l’erosió amb l’objectiu de minimitzar-los+ L’estat ecològic sembla força bo, amb 

trams de vegetació de ribera en bon estat. 

 

Puntualment, a la riera de Portbou s’hi ha fet actuacions de neteja a través de subvencions de 

l’Agència Catalana de l’Aigua+ D’altra banda, tot i que actualment no existeix cap projecte al 

respecte, l’Ajuntament de Portbou està interessat en aplicar mesures de conservació i 

recuperació de la fauna de la riera. 

1.5.5 CONSERVACIÓ I GESTIÓ DELS ESPAIS LITORALS 

En general, Portbou té un espai litoral en bon estat de conservació, on dominen els penya-segats 

intercalats amb petites platges i cales.  

 

Les zones de penya-segat són especialment interessants per la presència de l’hàbitat d’interès 

comunitari “vegetació dels penya-segats litorals, amb presència d’espècies de Limonium spp. 

Endèmiques”+  

 

Concretament, a la zona costanera s’hi troben exemplars de la plata Limonium geronense, 

espècie endèmica amb una àrea de distribució molt restringida+ En conseqüència, l’any 2006 el 

DMAH va realitzar una actuació pilot de control de la planta invasora Opuntia stricta a la zona 

situada entre les Tres Platgetes i la Punta del Pi, per evitar-ne la competència+ L’any 2007 es va 

tornar actuar sobre la mateixa zona, ampliant els treballs cap a l’est, fins arribar a la Punta de 

Santa Rosa. 

 

1.5.6 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.  

1.5.6.1 ELEMENTS DE PATRIMONI 

Segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, al municipi de Portbou estan 

inventariats 11 elements arquitectònics i 10 elements segons l’Inventari del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic, els quals es detallen a la taula següent. 

 



 

 

21 

DIRECTRIUS PER A LA REGULACIÓ DELS USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE 

PORTBOU 

 

Taula 1.5.1 Elements inclosos a l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic i a l’Inventari del 

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya situats al municipi de Portbou 

 

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC 

Element Tipus de jaciment Cronologia 

Camí de Querroig Obra pública via Medieval? (400/1492) 

Castell de Querroig  Assentament militar: torre i castell 

Medieval? (400/1492) 

Madieval Baixa edat 

mitjana (1300/1399) 

Cista del Coll de la Farella Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu cista  Desconeguda 

Coll de la Farella Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu dolmen  

Neolític mig-recent 

 (-3.500/-2.500) 

Font del Ginebror Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu dolmen  Neolític (-5.500/-2.200) 

Pedra dreta de la Font de 

Taravaus Lloc d'enterrament complements menhir  Neolític (-5.500/-2.200) 

Pic de l'Àliga Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu dolmen  Neolític (-5.500/-2.200) 

Pla de Ras Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu dolmen  Neolític (-5.500/-2.200) 

Puig de la Farella I Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu dolmen  Desconeguda 

Puig de la Ferella II Lloc d'enterrament inhumació col·lectiu dolmen  Desconeguda 

 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Element Situació Època Estil 

Esglèsia de Santa Maria de Portbou c/ de l'Esglèsia XIX Historicisme 

Estació de Portbou c/ Claudi Planes XX Racionalisme 

Capella del Sant Crist al cementiri Cementiri XIX Historicisme 

Castell i Torre de Querroig Pla de Querroig X-XI, XIV-XV Obra popular 

Centre Cívic (Casa Herrero) c/ Méndez Núñez, 2 XIX-XX Modernisme 

Font dels Ninots Plaça al sortir de l'estació XX Noucentisme 

La Congesta c/ Méndez Núñez-Av. Barcelona XIX Eclecticisme 

Can Nouvilas c/ Alcalde Banjamí Cervera XIX Obra popular 

Ca l'Huguet c/ Nord, 7-Av. De França 4 XX Modernisme 

Can Sol Pg. Sardana, 8 XX Noucentisme 

Antigues Escoles (Ajuntament Vell) Av. Barcelona, 7-9-11 XIX final Modernisme 
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (Generalitat de Catalunya) 

 

En el moment que es redacta el present document, no es disposa de cap inventari o catàleg del 

patrimoni històric del municipi ni de Catàleg de masies i cases rurals, no obstant, des de 

l’Ajuntament de Portbou s’ha iniciat una línia de treball per a l’elaboració d’aquests catàlegs+  

 

Entre els elements d’interès arquitectònic existents al municipi, es vol esmentar l’estació de 

ferrocarril, doncs més enllà de la seva funcionalitat com a infraestructura, té associat un valor 

patrimonial i històric en tant que obra d’enginyeria del segle XX+ El planejament urbanístic 

municipal qualifica com a Sistema ferroviari (clau 2) les línies del ferrocarril existents, les 

edificacions vinculades i els seus entorns de protecció, que queden subjectes a la normativa 

sectorial aplicable, però no estableix cap mena de protecció addicional des del punt de vista 

patrimonial. 
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1.5.6.2 MIRADORS 

L'orografia de Portbou és abrupte i consta de nombrosos punts alçats des dels quals és possible 

admirar el paisatge de la zona. Aquests poden ser un dels atractius d'obligada visita per a 

turistes i amants de la natura que volen conèixer el paisatge del Mar d’amunt, des de la línia de 

costa fins als espais naturals protegits de l’Albera i el Cap de Creus+ 

 

Els nombrosos senders i itineraris del municipi són interessants rutes panoràmiques, però el 

municipi ha habilitat miradors específics.  

 
Taula 1.2. Miradors 

Municipi Mirador Característiques 

Portbou 

Memorial a 

l’exili 

Al coll dels Balitres hi ha un memorial de 

l'exili, una exposició permanent que 

recordarà per sempre el pas dels milers de 

persones cap a França+ L’indret també és un 

interessant mirador del paisatge lligat al 

camí de l’exili+ 
 

Memorial 

Walter 

Benjamin 

Walter Benjamin va ser un filòsof alemany, 

de família jueva que, suposadament, es va 

suïcidar amb una sobredosis de morfina a 

Portbou, quan fugia dels nazis camí dels 

Estats Units+ L’Ajuntament l’hi ha fet un 

memorial que, alhora consta d’un mirador 

des d'on es pot veure el poble de Portbou.  

Font:lavola. Fotos: Ajuntaments de Portbou. 

1.5.7 CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I PAISATGÍSTICA 

A grans trets, no hi ha greus problemes de connectivitat en l’àmbit del municipi de Portbou, ja 

sigui a nivell intern de municipi o envers als espais veïns. 

 

Com s’ha mencionat anteriorment, des de l’any 2006 pràcticament la major part del sòl no 

urbanitzable està protegit per una figura de rang superior, el Pla d’Espais d’Interès Natural+ A 

més, al municipi no hi ha elements fragmentadors de gran rellevància. Així, es pot considerar 

que, en general, la connectivitat ecològica és bona. 

 

A nivell intern, els principals connectors ecològics són els corredors fluvials (riera de Portbou) i 

els careners que uneixen les zones muntanyoses interiors amb els espais naturals litorals. La 

fragmentació entre els espais del litoral i les muntanyes interiors es deu a les dues vies de 

comunicació principals (línia del ferrocarril i carretera N-260) i a la zona urbanitzada del nucli 

urbà. 

 

Els túnels existents en els traçats de la via del tren i la carretera nacional permeten la 

permeabilització d’aquestes infraestructures i són punts estratègics de connectivitat entre els 

espais litorals i els espais interiors.  

 

La connectivitat paisatgística és molt bona entre la unitat forestal i l’agrícola, ja que té una 

continuïtat completa. En canvi, igual que en el cas de la connectivitat ecològica, és al litoral on el 

grau de degradació és superior donada la presència  de nombroses edificacions. El port també és 

un element característic que trenca amb el paisatge de l’entorn+ Tot i així, la major part de l’espai 

litoral que encara es troba en bon estat de conservació. 
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1.5.8 EL PAISATGE 

El paisatge de l’àmbit d’estudi es divideix en dos sectors diferenciats+ En primer lloc hi ha el 

paisatge costaner, on imponents penya-segats s’intercalen amb petites platges i cales i on 

s’observa també l’urbanització de la primera línia a la zona del nucli urbà. En segon lloc, el 

paisatge de l’interior, format per la riera i els careners del sector oriental de la serra de l’Albera+ 

En aquesta zona, dominada pels matollars, s’hi presenten alguns conreus llenyosos, de vinya i 

olivera, que enriqueixen el valor del paisatge. 

 

Els principals valors d’aquest paisatge són: l’ecològic, pel paper connector de les rieres que 

baixen de les Alberes i connecten amb la península del Cap de Creus; el productiu, donat el seu 

potencial per afavorir l’activitat turística i el valor lligat a la producció agrícola, basat en els 

conreus de vinya i oliveres, i pesquer; i el social, lligat a l’ús de les platges i dels itineraris i 

senders de la zona i al seu pes cultural i històric (pas fronterer, contraban, etc.).  

 

Estructuralment, el paisatge del terme municipal de Portbou es pot dividir en tres grans unitats:  

- La zona forestal i la riera: fonamentalment ocupada per matollar, però amb presència de 

zones arbrades. Ocupa la major part de la superfície del territori. 

- La zona urbana: constituïda pel nucli urbà. 

- La de penya-segats litorals i de platja: imponents penya-segats amb petites cales de 

còdols. 

 

Si a partir del Mapa d’hàbitats de Catalunya (DMAH) es generalitzen les seves categories en les 

quatre unitats descrites anteriorment s’obté el mapa de la figura següent: 

 
Figura 1.7  Unitats del paisatge 

 

 
Font: lavola a partir mapa d’hàbitats de Catalunya (DMAH) 

 

 

En una escala de treball de més detall i analitzant el paisatge en un gra més fi, hom observa que 

hi ha diversos elements que causen un impacte paisatgístic, és a dir, crea una pertorbació en el 

paisatge. Aquesta pertorbació pot estar provocada per un fenomen natural o per l'activitat 

humana. Els més important és l’àrea urbana que ocupa part del litoral. Com a impactes 

potencials cal considerar el projecte de parc eòlic de la zona. 
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2 DIRECTRIUS PER A L’ORDENACIÓ 

2.1 OBJECTIUS DE L’ORDENACIÓ 

2.1.1 OBJECTIU GENERAL 

L’objectiu general del present document és definir unes directrius per a 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. 

 

El document ha de ser la base per a una futura revisió del planejament urbanístic municipal o la 

redacció d’altres plans destinats a la regulació dels usos del sòl no urbanitzable+ 

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: 

 Afavorir i reforçar la connectivitat ecològica de l’espai natural de l’Albera i el Parc natural 

del Cap de Creus.  

 Protegir l’espai i l’activitat agrícola del municipi, pel seu valor natural i paisatgístic, així 

com per la seva condició d’espai obert i la importància del seu manteniment en el 

territori per disminuir el risc d’incendis+ 

 Protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultural de l’àmbit+ 

 Potenciar les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’àmbit+ 

 Recuperar antics espais agrícoles, actualment en estat d’abandó+ 

 Regular el règim de les edificacions. 

 Regular i restringir els usos existents en el sòl no urbanitzable i que no són compatibles 

amb les característiques del mateix, i que poden comprometre la qualitat ambiental 

d’aquest espai+ 

 Ordenar i potenciar l’ús públic i les activitats de lleure que es desenvolupen a l’espai tot 

fent-les compatibles amb la conservació global de l’espai natural+ 

 Preservar la xarxa bàsica de camins per tal que actuï com a eix de comunicacions 

vertebrador de les zones del sòl no urbanitzable. 

 Protegir el sistema d’escorrenties i els espais fluvials del municipi+ 
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 Protegir i regular el subsòl. 

 Garantir la connectivitat funcional, social i paisatgística entre els espais naturals. 

 Conservar la qualitat paisatgística de l’àmbit rural, amb especial incidència en la zona 

perimetral del nucli urbà, així com la protecció en base als impactes potencials. 

 Potenciar i recuperar els masos i cases rurals d’interès arquitectònic, històric o 

paisatgístic, així com els elements culturals tradicionals, com fonts i barraques entre 

d’altres+ 

2.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

L’àmbit d’aplicació és tot el sòl no urbanitzable del municipi de Portbou. 

2.3 PROPOSTA PER A L’ORDENACIÓ 

2.3.1 ZONIFICACIÓ  

Es proposa una ordenació del Sòl No Urbanitzable basada en el planejament urbanístic, territorial 

i sectorial de rang superior, on la resta del SNU es zonifica segons els usos del sòl actuals. 

 

A partir d’aquesta situació, el conjunt de la zonificació establerta té l’objectiu d’assegurar un 

desenvolupament urbanístic sostenible del territori segons l’article 3 del Text Refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010), amb especial referència als mecanismes ecològics i 

humans que determinen el seu paisatge agrícola i forestal. 

 

Les claus definides per a la nova ordenació són les següents: 

 Espai natural protegit (ENPA): 

 Costaner(C1): 

 Agrari (AG): 

 Protecció del litoral (PL): 

 

Les claus AG i PL, incorporaran les determinacions del Pla territorial parcial de les comarques 

gironines (veure plànol d’ordenació proposada i taula d’usos de l’ANNEX I). 

 

 

Espai natural protegit (ENPA): correspon als sòls no urbanitzables del terme municipal inclosos 

en l’àmbit de l’espai natural protegit del Massís de l'Albera+ Li seran d’aplicació les normes del Pla 

especial de protecció del medi natural i el paisatge de l’Albera (actualment en fase de redacció)+ 

 

 

Costaner(C1): Comprèn els sòls no urbanitzables del terme municipal que han estat inclosos 

dins de l’àmbit del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner+ D’acord amb l’esmentat Pla 

Director, es proposa la següent qualificació: C1 Costaner 1. 

 

Els usos permesos seran els previstos per les respectives qualificacions pel Pla Director 

Urbanístic del Sistema Costaner (veure apartat 1.4.2 i ANNEX II), tenint en compte les condicions 

generals d’ús i edificació en el sòl no urbanitzable proposats als apartats 2.3.2-2.3.7. 
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Agrari (AG): correspon bàsicament a sòls forestals, ocupats principalment per comunitats de 

matolls i d’herbàcies resultants de la recurrència d’incendis forestals, així com a erms i algunes 

zones de conreu de secà.  

 

Són superfícies catalogades principalment com a sòl de protecció especial en el PTCG, amb 

alguna zona corresponent a sòl de protecció territorial. Es proposa regular-hi els usos admesos 

d’acord amb les determinacions previstes en el sòl de protecció especial. 

 

Es permetran els següents usos i construccions: 

a) Ús agrícola, incloent afeixaments de manteniment, rompudes i obertura de nous camins 

d’ús agrícola 

b) Ús ramader 

c) Vs forestal, incloent l’obertura de vies de desembosc i les plantacions forestals 

d) Habitatge familiar vinculat a l’activitat agrària+ 

e) Construccions agràries  

f) Instal,lacions o equipaments d’interès públic, de conformitat amb l’article 47 de la Llei 

2/2002  

g) Les construccions i instal,lacions vinculades a l’execució, el manteniment i el 

funcionament de les obres públiques. 

 

Criteris específics 

 Prohibir  l’eliminació dels marges herbacis i arbustius dels camps de conreu existents+ 

Als camps i al seu voltant, potenciar el manteniment, la millora i la creació de marges 

vegetals, amb arbres, arbustos o vegetació herbàcia autòctona, així com la creació de 

franges lliures de l’ús d’herbicides+ 

 Prohibir  les plantacions d’espècies exòtiques que puguin alterar l’equilibri ecològic o 

l’entitat de la vegetació autòctona+ 

 Situar les edificacions preferentment al peu de les vessants o en terrens d’inferior valor 

agrícola i a les clarianes i zones amb poca vegetació. 

 Sotmetre els aprofitaments forestals als següents criteris: 

a) La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona. 

b) Les restes dels aprofitaments forestals s’hauran de triturar o retirar, per evitar 

l’acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d’incendi forestal+ 

 

 

Protecció del litoral (PL): correspon al sòl no urbanitzable del front litoral (sòl de protecció 

especial en el PTCG), format principalment per penya-segats que constitueixen elements 

vertebradors del paisatge i són l’hàbitat de diverses espècie de flora i fauna d’interès+ Cal 

preservar-los de qualsevol intervenció que malmeti aquestes funcions. 

 

Només es permeten les construccions i usos existents. No es podran autoritzar instal·lacions o 

equipaments d’interès públic+ 

 

Criteris específics 

 

a) Es tindrà especial cura de la conservació de les comunitats vegetals existents. 
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2.3.2 DIRECTRIUS GENERALS  

2.3.2.1 USOS I ACTIVITATS 

Les normes generals per als usos i activitats admesos en SNU es desenvolupen en els apartats 

següents, però seguiran els criteris següents: 

 Limitar les obres i moviments de terres, vinculant-los sempre a usos i activitats 

permesos o existents i a la seva millora i adequació. 

 Admetre noves instal·lacions i serveis tècnics com les telecomunicacions, la 

infraestructura hidràulica general, les xarxes de subministrament d’energia elèctrica, 

d’abastament i subministrament d’aigua i de sanejament, si es justifica el seu interès 

públic i necessitat social i quan no hi hagi alternatives viables d’ubicació fora de l’àmbit+ 

S’ha de tendir a l’eliminació o integració de les instal,lacions i serveis existents+  

 Establir una regulació específica tant per a la xarxa de subministrament d’energia 

elèctrica com per la xarxa de col·lectors del sistema de sanejament. 

 Concretar unes limitacions per a compatibilitzar els usos i activitats agrícoles i 

forestals, tot protegint els perfils naturals del terreny, els feixes i marges de pedra seca, 

els marges de ribera i la seva vegetació. Limitar l’ús de productes fitosanitaris+ 

 Establir limitacions i criteris d’integració i permeabilització a tenir en compte per a les 

tanques.  

 Limitar la implantació d’elements de senyalització i publicitat. 

 Limitar la xarxa viària a l’existent, no admetent l’obertura de nous vials no vinculats a 

edificacions o instal·lacions existents. 

 Compatibilitzar l’ús i accés públic amb la conservació del territori, definint 

condicionants per als usos i activitats esportives i recreatives. 

 

2.3.2.2 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL, DEL PAISATGE I DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

Les normes generals de protecció del medi natural, del paisatge i del patrimoni històric es 

desenvolupen en els apartats següents, però seguiran els criteris següents: 

 compatibilitzar l’aprofitament dels recursos hídrics i l’abocament d’aigües amb la 

capacitat de recuperació del sistema hidrològic i del seu manteniment.  

 Promoure sistemes per controlar les descàrregues de pluvials, a partir de la instal·lació 

de sistemes per a l’eliminació de contaminants així com l’adequació i millora dels 

col·lectors. 

 No admetre usos o activitats que puguin suposar un impacte o provocar l’alteració dels 

elements geològics.  

 Conservar les espècies de flora protegides per la legislació sectorial aplicable, així com 

els hàbitats d’interès comunitari+  
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 Condicionar les actuacions de restauració i revegetació a que es realitzin sempre amb 

espècies autòctones pròpies de la zona, fixant criteris en relació a les tècniques i 

plantes i llavors a emprar en aquestes actuacions. 

 Impulsar l’eliminació d’espècies al·lòctones invasores. 

 Conservar les espècies de fauna protegides per la legislació sectorial aplicable, 

garantint la conservació de les poblacions existents així com limitant aquelles activitats 

que puguin suposar una amenaça. 

 Protegir expressament els murs de pedra com a elements d’interès històric+ 

 Fomentar acords de custòdia del territori9. 

 

2.3.2.3 DEFINICIÓ DE SISTEMES 

 Delimitar el sistema hidràulic d’acord amb l’article 6 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol: 

a) Delimitar la llera en base a les màximes crescudes ordinàries (zona inundable per a 

períodes de retorn de 2,33 anys), equivalent al domini públic hidràulic;  

b) Delimitar la zona fluvial en base a la zona inundable per al període de retorn de 10 

anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la 

seva continuïtat.  

 Definir una zona d’ordenació especial vinculada a la riera de Portbou per a la protecció 

enfront la inundabilitat de la zona urbana. 

 

2.3.3 DIRECTRIUS GENERALS D’USOS I ACTIVITATS 

2.3.3.1 USOS I ACTIVITATS COMPATIBLES I INCOMPATIBLES 

En general els usos admesos seran 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 ha de ser admesos tots aquells usos relacionats amb 

l’activitat agrària, així com aquells que es poden incloure en un àmbit rural d’una manera 

equilibrada i compatible amb els usos que li són propis. 

 

Sens perjudici del paràgraf anterior, es proposa que els usos i activitats compatibles i 

incompatibles per a cada zona siguin els que es determinen al quadre següent: 

 

                                                                            

 
9 La custòdia del territori és una filosofia de conservació i gestió responsable del territori, basat en un acord voluntari entre un 

propietari i una entitat de custòdia per arribar a gestionar un territori de manera conjunta. 
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Agrari (AG) 

Usos compatibles i condicions Usos incompatibles 

- Ús agrícola, incloent afeixaments de 

manteniment, rompudes i obertura de nous 

camins ús agrícola 

- Ús ramader 

- Vs forestal, incloent l’obertura de vies de 

desembosc i les plantacions forestals 

- Habitatge familiar vinculat a l’activitat agrària+ 

- Construccions agràries 

- Instal,lacions o equipaments d’interès públic 

- Construccions i instal·lacions vinculades a 

l’execució, el manteniment i el funcionament de 

les obres públiques 

- Ús públic sense que suposi un perjudici pels 

valors naturals i ambientals 

- Accés i circulació públics a peu per camins i 

senders existents, i motoritzada per la xarxa 

bàsica. 

- Activitats extractives 

- Activitats industrials i comercials, excepte 

l’activitat comercial agropecuària i artesanal 

- Abocament, abandonament i emmagatzematge 

de residus, excepte en casos relacionats amb la 

producció agrícola de la finca 

- Tots els que no siguin compatibles 

Protecció del litoral (PL) 

Usos compatibles i condicions Usos incompatibles 

- Construccions i usos existents 

- Ús públic sense que suposi un perjudici pels 

valors naturals i ambientals 

- Accés i circulació públics a peu per camins i 

senders existents, i motoritzada per la xarxa 

bàsica. 

- Ús agrícola 

- Ús ramader 

- Ús forestal 

- Activitats extractives 

- Activitats industrials i comercials 

- Abocament, abandonament i emmagatzematge 

de residus 

- Tots els que no siguin compatibles 

 

Per tots aquells usos i activitats no considerats com compatibles o incompatibles d’acord al 

quadre anterior, haurien de prevaldre les determinacions del planejament territorial i sectorial 

aplicables en cada cas. 

 

2.3.3.2 REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS AGRÀRIES 

 Preveure l’admissió de les activitats agràries (agrícoles, ramaderes i forestals) en el 

SNU de Portbou d’acord amb les claus definides a l’apartat 2.3.1. 

 Quan es tracti d’edificacions aïllades que hagin de romandre indefinidament en aquesta 

situació, el projecte d’edificacions agràries hauria d’incorporar un Estudi d’impacte i 

integració paisatgística. 
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 Les edificacions agràries han de ser majoritàriament de tipus A (veure apartat 2.3.4.1). 

Seran de tipus B aquelles que comportin una ocupació inusualment alta de la finca 

agrària. 

 Prioritzar la utilització d’edificis existents per davant de l’autorització de noves 

edificacions agràries. Restringir les de tipus B. 

 Autoritzar les ampliacions de les instal,lacions existents d’acord amb la normativa 

sectorial aplicable. 

2.3.4 DIRECTRIUS GENERALS D’EDIFICACIÓ 

2.3.4.1 DIRECTIUS GENERALS D’EDIFICACIONS, INSTAL·LACIONS I INFRAESTRUCTURES 

 Admetre les edificacions, instal·lacions i infraestructures que preveu en Pla Territorial 

Parcial de les Comarques Gironines pels espais oberts, és a dir, aquelles que:  

a) que aportin qualitat10 al medi natural, agrari i paisatgístic; 

b) que siguin d’interès públic+ 

 Prioritzar l’autorització d’activitats que impliquin la reutilització i millora d’edificis 

existents de qualitat i localització adequades, mentre que per a l’autorització de noves 

edificacions hi ha d’haver especial exigència pel que fa a la seva inserció territorial i 

paisatgística. 

 El Pla territorial distingeix tres tipus d’intervencions en funció dels seus efectes i 

objecte. Es considera que aquestes són les adequades en el SNU de Portbou: 

A. Aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. 

La seva presència està associada a la gestió i millora del territori rural, com és el cas de 

les edificacions i instal,lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia i la 

silvicultura extensives, el turisme rural –en especial i preferentment l’agroturisme– i les 

instal·lacions i edificacions per a la protecció i valorització del medi natural. També es 

consideren incloses en aquest tipus les instal·lacions de les activitats agràries 

intensives o determinades activitats complementàries a l’agricultura que formen part 

de l’explotació a cel obert d’una finca molt més gran que l’espai que ocupen i 

contribueixen a la viabilitat del conjunt de l’activitat agrària que manté la qualitat de la 

finca. 

 

B. Aquelles que no aporten qualitat al medi natural i paisatgístic. 

No contribueixen a la gestió, endreça i millora del territori no urbanitzat. Es tracta 

d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les edificacions 

per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i la gestió territorial 

d’una finca gran i altres edificacions o instal,lacions d’interès privat i un ús intensiu del 

sòl, com són els càmpings+ Es tracta d’activitats no prohibides per la legislació 

urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A. 

 

                                                                            

 
10 Aquelles que tinguin conseqüències positives i duradores envers un territori endreçat en un àmbit que transcendeixi àmpliament 

l’extensió específica de l’actuació+ 
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C. C. Aquelles que són d’interès públic d’acord amb la legislació vigent. 

Comprèn les infraestructures i equipaments d’interès públic que han de situar-se en el 

medi rural, entre els quals, i als efectes de les determinacions del Pla territorial, es 

distingeixen: 

o infraestructures lineals (C1) com carreteres, ferrocarrils, conduccions i altres 

elements significatius;  

o elements d’infraestructures (C2) com parcs solars, parcs eòlics, antenes de 

telecomunicacions, instal·lacions de tractament del cicle de l’aigua, plantes de 

tractament de residus, i altres elements; 

o elements d’equipament públic que la legislació urbanística no prohibeix en sòl 

no urbanitzable (C3) com cementiris, establiments penitenciaris i d’altres+  

 Els camps de golf i altres implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable 

que comportin canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, podran ser 

admesos amb caràcter excepcional, sempre i quan es justifiqui que aporten qualitat al 

medi natural, agrari o paisatgístic (és a dir, que encaixen en la descripció de les 

implantacions de tipus A del paràgraf anterior), que són compatibles amb els valors 

intrínsecs i la funcionalitat del sòl, i que no hi ha una alternativa raonable de localització 

o que aquesta és ambientalment desfavorable. 

 En el sòl que es destini a activitats agràries, s’entén com a edificacions motivades per la 

millora de la seva gestió les necessàries per a l’agricultura a cel obert i la ramaderia 

extensiva, tals com els coberts per emmagatzemar provisionalment les collites, per al 

bestiar o la maquinària agrícola i similars i, en general, aquelles que preveuen el punt 6 

a) i b) de l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i els 

articles concordants del Reglament. 

 Només s’hauria de poder autoritzar les següents edificacions de nova planta o 

ampliació de les existents: 

a) Edificacions tipus A: Les que tenen per finalitat el coneixement o la potenciació 

dels valors objecte de protecció o la millora de la gestió del sòl en el marc dels 

objectius de preservació establerts, la qual cosa comporta el compliment de les 

especificacions que s’assenyalen al punt següent+  

b) Edificacions tipus B i C: Les edificacions i ampliacions que podrien ser admissibles 

d’acord amb el que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret 

legislatiu 1/2010), quan es compleixin les condicions i exigències que assenyalen 

als 4 punts següents.  

 L’anàlisi i valoració de la inserció de les edificacions o infraestructures en l’entorn 

territorial ha de demostrar que les construccions i els usos que es proposen no afecten 

de forma substancial els valors de l’àrea de sòl on s’ubicaran. Caldrà considerar les 

següents variables, amb especial atenció a les relacionades amb els valors a protegir i 

el possible impacte de l’activitat+ 

a) Vegetació i hàbitats de l’entorn 

b) Fauna de l’entorn 

c) Valor edafològic 

d) Funcions de connector biològic 

e) Estabilitat del sòl 

f) Funcions hidrològiques 

g) Connectivitat territorial 
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h) Gestió dels residus 

i) Accessibilitat i necessitat de serveis 

j) Increment de la freqüentació 

k) Patrimoni cultural i històric 

l) Patrimoni geològic 

m) Zones humides 

n) Paisatge 

o) Qualitat atmosfèrica 

p) Millora esperada de l’espai protegit 

q) Valor productiu agrari 

 

En tot cas, les dimensions de l’àrea de sòl –superfície, amplada,...- seran determinants 

en la valoració dels efectes de les edificacions o infraestructures en l’entorn territorial+ 

 Les edificacions motivades per formes intensives d’explotacions agrícoles o ramaderes, 

com també totes aquelles altres edificacions i activitats, autoritzables considerades del 

tipus B, requeriran per a ser autoritzades d’un Estudi d’impacte i integració 

paisatgística, que incorpori un capítol que analitzi els efectes de la inserció de 

l’edificació en l’entorn territorial i demostri la seva compatibilitat amb la preservació 

dels valors del sòl. 

 Els nous elements d’infraestructures que s’hagin d’ubicar necessàriament en sòl no 

urbanitzable, com també la millora dels existents, hauran d’adoptar solucions que 

minimitzin els desmunts i terraplens, i hauran d’evitar interferir els connectors 

ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars del patrimoni natural 

(hàbitats d’interès, zones humides i espais d’interès geològic) i cultural+ Quan el sòl es 

destini a activitats agràries, caldrà adoptar també solucions que minimitzin l’impacte a 

les explotacions agràries i les seves infraestructures+ L’estudi d’impacte 

ambiental,quan sigui requerit per la naturalesa de l’obra, ha de tenir en compte els 

valors del sòl on s’ubiqui+ Quan no es requereixi l’estudi d’impacte ambiental ara 

preceptiva la realització, dins l’estudi d’impacte i integració paisatgística, una valoració 

de la inserció de la infraestructura en l’entorn territorial que expressi el compliment de 

les condicions esmentades. 

 El POUM o el Pla que reguli el SNU de Portbou, en el marc de les regulacions d’ordre 

general que s’expressen en el Pla territorial, podrà desenvolupar de forma detallada les 

condicions per a l’autorització de les edificacions i activitats a què es refereixen els 

punts anteriors, com també les condicions específiques per a la implantació de les 

infraestructures necessàries. Si es realitzen aquestes regulacions, no serà necessari 

analitzar i valorar la inserció en l’entorn territorial a què es fa referència, sense perjudici 

de les avaluacions d’impacte ambiental que exigeix la legislació vigent per a 

determinades actuacions en funció de la seva naturalesa i dimensió. 

 

2.3.4.2 CONDICIONS GENERALS DE LES EDIFICACIONS 

 Tant en les edificacions de nova planta com a les ampliacions i les reformes d'edificis 

existents, cal cercar la integració en el medi i minimitzar-ne el seu impacte paisatgístic. En 

qualsevol cas, cal que s’adeqüin a les condicions que s’especifiquen a les disposicions 

normatives del Pla Territorial de les Comarques Gironines (Directrius del paisatge). 
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 Els projectes de noves edificacions o de rehabilitació o reforma de les existents haurien de 

preveure: 

a) el sistema corresponent per a l’evacuació o el tractament d'aigües residuals i 

justificar-ne la idoneïtat. 

b) el tractament o recollida de deixalles quan l'activitat a desenvolupar ho requereixi.  

c) els sistemes per a l'abastament d'aigua, electricitat i altres serveis. 

 Prohibir l’edificació en els terrenys que a criteri de l'administració hidràulica tinguin la 

condició d'inundables i els terrenys considerats per l’administració competent de perill 

d’allaus, esllavissades o altres riscos geològics i ambientals. 

2.3.4.3 CONDICIONS PER A LES EDIFICACIONS DE NOVA PLANTA 

 Admetre les edificacions de nova planta previstes en l’article 47 de Decret legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost, d’acord amb les directrius de l’apartat 2.3.4.1. 

 Prohibir la instal·lació permanent de construccions prefabricades, cases mòbils, carpes 

o altres elements de característiques anàlogues. No admetre la instal·lació permanent 

de caravanes de càmping i altres modalitats similars fora d’ instal,lacions autoritzades+ 

 Per a qualsevol nova edificació aplicar les determinacions següents: 

a) Alçada reguladora màxima: d’uns 6-7 m al carener, corresponent a planta baixa i 

golfes. En casos justificats per a la millor integració de l’edificació a l'entorn,  quan 

ho faci recomanable la necessitat de mantenir una unitat de tractament amb 

l'edificació preexistent o per raons tècniques de l’activitat que es desenvolupi, 

preveure l’autorització d’una alçada superior  

b) Obligar la coberta inclinada (pendent 25-30%), excepte quan una coberta plana 

amb recobriment vegetal sigui per a una millor integració paisatgística de 

l’edificació. 

 Condicionar les noves construccions auxiliars destinades a activitats agràries a: 

a) l’acreditació documental d’aquesta activitat d'acord amb les condicions de la 

legislació urbanística aplicable.  

b) el compliment d’una unitat mínima de conreu predefinida+ 

c) el destí exclusiu als usos agraris de la finca de què es tracti. En cap cas es poden 

destinar a l’ús d’habitatge, ja sigui permanent o temporal. 

d) no admetre finestres, ni compartiments i envans interiors, llevat dels necessaris 

per aïllar instal·lacions o cambres higièniques.  

 

2.3.4.4 RÈGIM DELS USOS I CONDICIONS PER A LES EDIFICACIONS EXISTENTS 

 Les edificacions i instal,lacions legalment implantades que s’ajustin als supòsits d’usos 

permesos en sòl no urbanitzable s’han de poder mantenir, millorar, rehabilitar i ampliar 

si tenen la corresponent cobertura jurídica, complint les determinacions que 

estableixen el Pla territorial i la legislació urbanística, com també la legislació sectorial 

aplicable. 



34 

 

 

 Permetre la reconstrucció de masies i cases rurals en estat ruïnós destinades al 

desenvolupament dels usos admesos, d'acord amb la regulació específica de cada 

zona, d’acord amb l’article 47+3 del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 

1/2010) i hagin estat incloses pel planejament urbanístic municipal general en un 

catàleg específic d'edificacions susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, d'acord 

amb l'article 55 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006)+ 

 Pel que fa a la rehabilitació, el volum màxim edificable computar-lo a partir del volum 

existent o que es pugui justificar a partir de les restes. Permetre ampliar aquest volum 

fins a un 20% addicional. 

 

2.3.4.5 AMPLIACIONS 

 Establir un percentatge màxim per a l’ampliació de les edificacions existents (per 

exemple del 20%). 

 Admetre una sola ampliació per edifici. 

 La construcció de volums annexos no separats més de 25 m de l'edificació preexistent 

pot considerar-se ampliació de les edificacions existents.  

 Les piscines, pistes esportives, coberts i altres instal·lacions equiparables de nova 

construcció, haurien de computar com a superfície construïda a efectes del càlcul de 

percentatges i superfícies màximes d’ampliació+ 

 

2.3.4.6 REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES TANQUES 

 En general, no admetre la construcció de tanques en sòl no urbanitzable, excepte quan 

se’n justifiqui la necessitat per atendre els requeriments de l’activitat agrària o quan per 

motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat d’accés o de vistes+ 

 Les tanques s’hauran de complir els següents criteris, sense perjudici de les facultats 

que atorga als propietaris l’article 388 del Codi Civil o en les normatives sectorials: 

a) Alçada: fins a 1,50 m.  

b) Materials: tanques de tipus vegetal amb espècies autòctones pròpies de l'espai 

(que hauran de concordar amb les tonalitats cromàtiques de l’entorn), parets de 

pedra seca, així com aquelles altres modalitats (com ara les utilitzades 

tradicionalment per a la ramaderia) que estan formades amb elements verticals i 

longitudinals flexibles o rígids estesos entre aquells i que són compatibles amb la 

circulació de la fauna silvestre. 

c) Cercar la màxima integració paisatgística amb l'entorn. En general, es prohibeixen 

les modalitats pròpies dels ambients urbans, com ara els tancats amb malla 

metàl·lica no ramadera així com el filat espinós. 

d) El tancament ha de ser regular i homogeni en tota la seva longitud, per bé que 

poden incorporar diferències per tal de millorar la integració amb l’entorn+  

e) Només admetre la construcció de tanques d’obra, opaques o impermeables a la 

fauna per motius de seguretat. 
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f) Qualsevol tanca que, per ella mateixa o conjuntament amb altres, tanqui una 

superfície superior a una hectàrea, ha de ser permeable a la fauna. Per la qual cosa 

s’ha de preveure cada 50 metres lineals de tanca una obertura per al pas lliure de la 

fauna, a ran de terra, d’un mínim d’1 m2 de superfície lliure i una amplada o alçada 

no inferior a 50 centímetres. 

g) Qualsevol tanca ha de disposar, sempre que trobi un camí, d’un sistema de porta 

que permeti ser obert amb els mitjans habituals dels bombers, per a l’accés dels 

vehicles d’extinció d’incendis. Així mateix, les tanques han de permetre el pas a 

través dels senders senyalitzats, de titularitat pública o amb dret de pas que 

integren la xarxa viària bàsica de l’espai natural i amb les modalitats de transport 

especificades en cada cas. 

h) Les tanques han de col·locar-se a una distància mínima de 2 metres 

comptabilitzada a partir de l’aresta exterior de l’explanació del camí, és a dir, de la 

intersecció del terreny natural amb els talussos de desmunt, del terraplenament o, 

si s’escau, dels murs de sosteniment. 

 

2.3.4.7 OBRES I MOVIMENTS DE TERRES 

 A més d’en edificacions i construccions admeses, permetre les obres i moviments de 

terres en els casos següents: 

a) Moviments de terra de caràcter puntual associats a les activitats agrícoles i 

forestals, sempre i quan no es generin modificacions del perfil natural del terreny o 

es creïn obstacles que obstaculitzin el pas de l’aigua en cas d’escorrentia 

superficial. 

b) Obres i moviments de terres vinculats a la conservació, millora i restauració dels 

sistemes naturals, l’espai fluvial i el manteniment de la xarxa viària+ 

c) Obres i moviments de terres per al manteniment i adequació de l’entorn immediat 

de les edificacions, construccions, instal·lacions i serveis tècnics existents, sempre 

que s’adeqüin a les determinacions específiques proposades en aquest document. 

 

2.3.5 DIRECTRIUS EN RELACIÓ A LA XARXA VIÀRIA, SERVEIS TÈCNICS I ALTRES 
INFRAESTRUCTURES 

2.3.5.1 XARXA VIÀRIA 

 Classificar la xarxa viària en d’acord amb les següents categories: 

a) Carreteres: són els vials permanents que tenen el caràcter de carretera d'acord 

amb la legislació vigent.  

b) Camins, pistes i senders rurals i forestals: són vials de caràcter permanent o 

temporal, amb diferents funcionalitats.  

c) Pistes de desembosc: són de caràcter temporal, associades als aprofitaments 

forestals. 

d) Camins de transhumància i carrerades, regulats per la legislació sectorial de vies 

pecuàries. 

 Admetre l'obertura de nous trams de la xarxa viària o la modificació dels existents en els 

supòsits següents: 

a) Desenvolupament de les activitats agràries admeses. 
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b) Accés als serveis i equipaments d'ús públic. 

c) Accessos necessaris per a dur a terme les accions vinculades a iniciatives de 

millora ambiental, de restauració dels sistemes naturals i del paisatge o l’ordenació 

de l’ús públic+ 

d) Prevenció, extinció d’incendis i altres emergències+ 

e) Ampliació de la xarxa de senders promoguts pels ens locals i altres administracions 

competents. 

 L’obertura de noves pistes i camins hauria de seguir les directrius següents: 

a) Seguir el criteri de mínima obertura de pistes. S'han d'habilitar pistes antigues 

reconeixibles abans d'obrir-ne de noves, sempre i quan això no suposi un impacte 

més gran sobre els sòls i la coberta vegetal. 

b) Evitar sempre que sigui possible l'afectació sobre les àrees d’interès natural o 

paisatgístic. 

c) No circular per la llera de rieres i torrents, ni suposar una alteració, interrupció o 

degradació significativa de la morfologia de la llera o del curs normal de les aigües, 

així com la desaparició o la degradació de les comunitats de vegetació de ribera. 

d) Prendre les mesures oportunes per evitar l'erosió, especialment en els marges i 

talussos resultants.  

e) Les pistes i camins de caràcter temporal s’han de restaurar una vegada finalitzada 

l’activitat per la qual han estat oberts. 

 S'han de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental i al procediment 

d’estudi i informe d’impacte i integració paisatgística aquells camins que ho requereixin 

segons la legislació vigent corresponent. 

 El que estableixen els punts anteriors s’entén sense perjudici de les facultats que 

atorga als propietaris l’article 388 del Codi Civil i del que s’estableixi en les normatives 

sectorials. 

 

2.3.5.2 INFRAESTRUCTURES AMBIENTALS, ENERGÈTIQUES I DE TELECOMUNICACIONS 

 Totes les infraestructures ambientals, energètiques i de telecomunicacions que s’hagin 

d’ubicar necessàriament en SNU han d’adoptar solucions que minimitzin el seu impacte. 

En aquest sentit, es procurarà especialment la racionalització i/o reordenació de les 

xarxes. 

 En els treballs de manteniment i millora de totes les línies de transport d’energia 

elèctrica existents i de nova implantació, tenir en compte mesures per a minimitzar el 

seu impacte sobre el medi natural i el paisatge, com a mínim: 

a) S'ha d'evitar el pas per carenes, cingles i punts culminants i minimitzar l’afecció als 

cursos fluvials. 

b) S’han d’aprofitar, sempre que sigui possible, els recorreguts de la xarxa viària 

existent. 

c) En l'execució del projecte s'ha d'evitar al màxim l'obertura de camins. En qualsevol 

cas, s'han de preveure mesures de control de l'erosió i de prevenció del risc 

d'incendi i s'ha de presentar un projecte de restauració del conjunt d'àrees 

afectades. 
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d) Preferentment han de ser soterrades, sempre que això no suposi un impacte més 

gran sobre els sòls i la coberta vegetal. 

e) Quan el soterrament de les noves línies no sigui possible han de ser de cable trenat 

i s’han d’adoptar models de suports que s'integrin en l'entorn i minimitzin el risc 

d'electrocució per a les aus i d’altres mesures per evitar-ne la col·lisió amb els 

cables i que redueixin l’impacte paisatgístic+ 

 

2.3.5.3 REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LA SENYALITZACIÓ I LA PUBLICITAT 

 Admet únicament la instal·lació de senyals de caràcter viari, informatiu, indicador o 

pedagògic que es considerin necessaris per a facilitar i garantir la seguretat viària així 

com l’ús públic i gaudi del territori+ Prohibir expressament qualsevol senyal o cartell de 

caràcter publicitari. 

 Els senyals hauran de seguir criteris de disseny i localització que permetin complir la 

seva funció però que minimitzin l’impacte sobre el paisatge i facilitin la seva integració, 

com a mínim s’evitaran els colors estridents i es prioritzarà que sigui de fusta o 

provinents de materials reciclats o reutilitzats. 

 Prohibir la instal·lació de senyals, cartells o d’altres elements similars que limitin el 

camp visual, trenquin l’harmonia del paisatge o desfigurin les perspectives+ 

 

2.3.6 DIRECTRIUS PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC I DEL TRÀNSIT 
MOTORITZAT 

2.3.6.1 REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ MOTORITZADA 

 La circulació motoritzada es regeix segons el que estableix la Llei 9/1995, de 27 de 

juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, modificada per la Llei 12/2006, 

del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de diverses 

lleis; el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 

natural, modificat pel Decret 111/2003, d'1 d'abril, de modificació de la composició de 

les comissions consultives d'accés motoritzat al medi natural regulades pel primer; i 

altra normativa aplicable. 

 Admetre la circulació motoritzada en els supòsits següents: 

a) Desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal o ramader i 

cinegètic, 

b) Accés dels titulars o de persones autoritzades per ells a les seves finques, 

c) Gestió de les àrees de caça autoritzades. 

d) Prevenció, extinció d'incendis i altres emergències i, en general, la prestació de 

serveis de naturalesa pública, 

e) Vigilància, control, conservació i millora del territori realitzades per les 

administracions competents.  

f) Quan resulti imprescindible per al desenvolupament d'altres activitats. 
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2.3.6.2 REGULACIÓ DE L’ÚS I ACCÉS PÚBLIC 

 Als efectes d’aquestes directius, 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+ 

 El desenvolupament de l’ús públic en l’àmbit del Pla s’ha de portar a terme de forma 

compatible amb la conservació global del sòl no urbanitzable. 

 L’ús públic s’ha de desenvolupar amb ple respecte als béns públics i els drets de les 

propietats existents. 

 Prohibir 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. 

 Si es considera necessari, establir les determinacions complementàries d’ordenació o 

limitació de l’ús i l’accés públic per garantir la conservació de la gea, la fauna, la flora, la 

vegetació i el paisatge. 

 En els camins oberts a la lliure circulació de vehicles, els vianants han de circular 

preferentment per la vora i sense obstaculitzar el pas dels vehicles. La circulació a peu 

per les carreteres s’ha de realitzar tal com estableix el vigent reglament de circulació. 

Fora d’aquestes vies els vianants han de circular preferentment pels camins o senders 

existents evitant-ne l’obertura de nous i la degradació dels entorns d’aquests+ 

 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’ha d’adequar 

a les característiques de la via per tal d’evitar les situacions de risc i garantir la 

seguretat dels vianants. La circulació en bicicleta només es podrà realitzar per les 

carreteres i camins públics amb una amplada de més de 2 metres. 

 L’acampada, ja sigui amb tendes, caravanes, remolcs, autocaravanes o elements 

similars, només es podrà realitzar als càmpings i a les àrees d’acampada expressament 

creades i condicionades amb aquesta finalitat.  

Amb caràcter general i fora de les àrees especialment habilitades, la pernoctació a l’aire 

lliure únicament es podrà realitzar en el transcurs d’excursions o travesses que ho facin 

necessari, en grups de màxim 4 tendes separats l'un de l'altre, com a mínim, per una 

distància de 250 metres, i tan sols en horari nocturn, del capvespre a l’alba+ 

La pernoctació no podrà practicar-se a menys d'1 km+ d’un nucli de població, de llocs 

freqüentats o d’un càmping i a menys de 100 metres de qualsevol carretera. 
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2.3.7 DIRECTRIUS GENERALS DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL, DEL 
PAISATGE I DEL PATRIMONI CULTURAL 

2.3.7.1 PROTECCIÓ DE LA GEA I DELS ELEMENTS GEOLÒGICS 

 No admetre el desenvolupament d’activitats que poden malmetre, afectar la morfologia 

o suposar un risc d’impacte i erosió sobre els elements geològics existents+ 

 Les obres de condicionament dels vials existents o d'obertura de nous, els moviments 

de terra i en general totes aquelles activitats susceptibles d'originar talussos i 

terraplens, han de preveure mesures per a la protecció del sòl, la minimització de 

l'erosió i l'estabilitat dels marges i talussos, coherents amb la naturalesa geològica del 

substrat. 

 

2.3.7.2 PROTECCIÓ DEL SISTEMA HIDROLÒGIC 

 Sens perjudici d’allò que estableix la legislació aplicable en matèria d’aigües i de domini 

públic hidràulic, no admetre les actuacions que puguin produir l’alteració significativa 

de la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics+ En qualsevol cas, l’aprofitament dels 

recursos hídrics s’ha de compatibilitzar amb la capacitat de recuperació del sistema 

hidrològic i el manteniment dels sistemes naturals, i serà preceptiu l’informe de 

l’Agència Catalana de l’Aigua com a administració actuant en matèria d’aigües+ 

 L’abocament d’aigües pluvials a la llera pública només es podrà autoritzar prèvia 

instal·lació de sistemes de pretractament de les aigües amb l’objectiu d’evitar les 

descàrregues de contaminants que poden contenir, i serà preceptiu l’informe de 

l’Agència Catalana de l’Aigua+ 

 L’abocament d’aigües residuals a la llera pública només es pot autoritzar prèvia 

depuració, i serà preceptiu l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua+ 

 

2.3.7.3 PROTECCIÓ DELS HÀBITATS I LES ESPÈCIES DE FLORA 

 Considerar espècies protegides totes aquelles que ho siguin en aplicació de la legislació 

sectorial aplicable (DECRET 172/2008, de 26 d’agost, de creació del catàleg de flora 

amenaçada de Catalunya; Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes 

de la flora autòctona amenaçada a Catalunya; així com altres normes autonòmiques, 

estatals i comunitàries de protecció de la flora i els hàbitats). 

 Considerar zones d’especial protecció els Hàbitats d’interès comunitari (HIC) presents a 

Portbou, sent aquests: Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per 

vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques (1240), Costers rocosos 

silicis amb vegetació rupícola (8220), Bosquines i matollars meridionals de rambles, 

rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) (92D0), Alzinars i carrascars (9340) 

 Considerar zones d’especial protecció les praderies de fanerògames marines, incloent 

la posidònia oceànica, ja que són un hàbitat d’interès prioritari+ 
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 No autoritzar activitats, usos o projectes que comportin l’alteració o eliminació 

permanent de les espècies protegides d’acord als punts anteriors. 

 Quan es desenvolupin actuacions de restauració i revegetació en sòl no urbanitzable 

s’hauran d’efectuar principalment i sempre que sigui possible amb espècies autòctones 

pròpies de la zona.  

 S’hauria d’evitar plantar qualsevol espècie que tingui un comportament expansiu o 

invasor demostrat i així s’haurien de descartar els següents tàxons: 

Arbres 

Acàcia (Robinia pseudoacacia) 

Ailant (Ailanthus altissima) 

Freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

Freixe de flor (Fraxinus ornus) 

Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

Mimosa (Acacia dealbata) 

Morera del paper (Broussonetia papyrifera) 

Negundo (Acer negundo)  

Troana (Ligustrum lucidum) 

 

Arbusts 

Amporpha fruticosa 

Baccharis halimifolia  

Budlèia (Buddleja davidii) 

Cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 

Cotoneaster tomentosa  

Carolina o coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

Piracant (Pyracantha angustifolia) i (P. Crenatoserrata) 

Pitospor (Pittosporum tobira) 

 

Plantes entapissants i reptants 

Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

Miraguà (Araujia sericifera) 

Bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus  edulis) i (C. Acinaciformis) 

Bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 

Cabellera de la reina (Aptenia cordifolia)  

Delairea odorata (= Senecio mikanoides) 

Lligabosc (Lonicera japonica) 

Senecio angulatus / Senecio tamoides 

Sicyos angulatus 

Tradescantia (Tradescantia fluminensis) 

Vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica = Bilderdyckia aubertii= Polygonum aubertii)) 

Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

 

Plantes crasses i assimilables 

Aloe maculat (Aloe maculata) 

Atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

Bryophyllum daigremontianum (=Kalanchoe daigremontiana) 

Figueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. Maxima  O. Stricta i O. Linguiformis) 

Einadia nutans 
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Plantes aquàtiques 

Azolla sp. 

Cyperus eragrostis 

Elodea canadensis 

Jacint d’aigua (Eichhornia crassipes) 

Ludvigia grandiflora  

Myriophyllum aquaticum 

Gramínies per a hidrosembra 

Paspalum saurae  

Eragrostis curvula 

 

Altres espècies (ornamentals, etc.)  

Acant (Acanthus mollis)  

Arcthoteca calendula 

Bambú o canya americana (Phyllostachys, Bambusa) 

Canya (Arundo donax) 

Erigeron karvinskianus 

Gasània (Gazania sp.) 

Herba de la Pampa (Cortaderia selloana)  

Nyàmera (Helianthus tuberosus) 

Raïm de moro (Phytolacca americana) 

Senecio angulatus 

 De la mateixa manera, la detecció de les espècies anteriors i de les que es relacionen tot 

seguit, hauria de requerir el seu control o la seva retirada immediata per evitar-ne la 

propagació. Al seu torn, la gestió dels residus vegetals s’ha de fer de manera que no 

generi noves dispersions. 

Aster pilosus 

Aster squamatus 

Datura stramonium 

Oxalis pes-caprae 

Tabac de jardí (Nicotiana glauca) 

Seneci del Cap (Senecio inaequidens) 

Solanum chrysotrichum   

 Donada la seva baixa inflamabilitat, recomanar la plantació de les plantes autòctones o 

pròpies de la flora del país que figuren en l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, 

de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana i que es transcriuen seguidament: Olea 

europaea (olivera, ullastre), Pistacia lentiscus (mata), Rhamnus alaternus (aladern), 

Hedera helix (heura), Daphne gnidium (matapoll), Ruscus aculeatus (galzeran), Rubia 

peregrina (roja), Smilax aspera (arítjol), Viburnum tinus (marfull), Quercus sp. (alzina, 

alzina surera i roures) i Arbutus unedo (cirerer d’arboç)+ 

 

2.3.7.4 PROTECCIÓ DE LA FAUNA SALVATGE 

 Considerar espècies protegides totes aquelles que ho siguin en aplicació de la legislació 

sectorial aplicable. 
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 En cap cas s’autoritzarà la introducció o alliberament d’espècies salvatges no 

autòctones, excepte en aquells supòsits que es justifiqui per motius de lluita biològica i 

d’acord a la normativa sectorial aplicable+  

 L’Ajuntament podrà instar a les administracions competents que limitin, ja sigui 

temporalment i/o en determinades zones, aquelles activitats que suposin una 

amenaça, en raó de l’època en què s’efectuen o de la seva localització, per a les 

espècies protegides segons la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, el 

Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, 

científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge i totes les 

ordres posteriors que amplien el nombre d’espècies protegides a Catalunya. 

 

2.3.7.5 PROTECCIÓ DEL PAISATGE I DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

 Les activitats o usos que es desenvolupin en sòl no urbanitzable s’han de portar a terme 

de manera que es minimitzi l’impacte negatiu sobre el paisatge i garantint la seva 

integració en l’entorn natural+ 

 Prohibir la implantació de nous elements que per les seves característiques o ubicació 

alterin l’harmonia del paisatge o dels elements que el conformen, limiti els camps 

visuals o desfigurin les perspectives. 

 Prohibir 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. 

 Protegir expressament els murs de pedra seca existents com a elements d’interès 

històric i definidors i estructuradors de l’espai rural+ Serà responsabilitat dels 

propietaris dels terrenys on s’ubiquin vetllar per la seva conservació i restauració. 

 L’Ajuntament, en el desenvolupament de les seves competències, com a mínim ha de: 

a) vetllar pel manteniment, conservació i restauració del paisatge i dels elements que 

el conformen, així com del patrimoni històric, 

b) garantir que el desenvolupament de les activitats i usos permesos no influenciïn de 

manera negativa sobre el paisatge i sobre els murs de pedra seca existents, 

c) impulsar el desenvolupament de les actuacions per a millorar la qualitat 

paisatgística en l’àmbit i el manteniment i restauració dels murs de pedra seca. 

 Tenir en compte que en el moment que es redacta el present document, no es disposa 

de cap inventari o catàleg del patrimoni històric del municipi ni de Catàleg de masies i 

cases rurals+ No obstant, des de l’Ajuntament de Portbou s’ha iniciat una línia de treball 

per a l’elaboració d’aquests catàlegs. 
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2.3.7.6 ACORDS DE CUSTÒDIA 

 Mitjançant diferents opcions de custòdia del territori, es proposa 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 l’àmbit del SNU+ 

 Promoure que els propietaris puguin obtenir suport per conservar els valors i els 

recursos de les seves finques 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. 

 L’Ajuntament i les institucions públiques implicades en el territori també podran actuar 

com a entitats de custòdia 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. 

 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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ANNEX I ACTUACIONS ADMESES SEGONS EL PTCG 

 
  SPE SPT (AGRARI/ PAISATGÍSTIC) SPT (INTERÈS ESTRATÈGIC) SPT (CORRED. INFRAESTR) SPP 

Activitats o equipaments d'interès públic 
(art 47.4 llei urbanisme) 

si no afecten els valors que 

motiven la protecció especial 
X X X X 

Noves construccions (art 47,6 llei urbanisme) 
si no afecten els valors que 

motiven la protecció especial 
X X X X 

EDIFICACIONS de nova planta i ampliació existents  

Tipus A (associades a la gestió i millora del territori 

rural: agricultura, ramaderia i silvicultura extensives, 

turisme rural i per a la protecció i valoració del medi 

natural. Tb intensives en casos determinats) 

Amb condicionants (article 

2.7.7) 

D'acord amb parcel·lació i morfologia 

de l'espai 

D'acord amb parcel·lació i 

morfologia de l'espai 

Casos de fàcil 

desplaçament o 

amortització curta, que no 

afectin funció, o sense 

alternativa 

Segons LLU 

Tipus B (ús industrial, com agràries intensives no 

associades a l'explotació d'una finca més gran, altres 

d'interès privat i ús intensi, com càmpings) 

Art. 47 LLU + condicions 5,6,7 

i 8 art 2.711 

Cond. a integració paisatgística i 

inserció territorial. Favorable si 

forma part d’una finca més gran 

Restringida. Evitar grans, 

d'amortització llarga o 

desplaçament difícil 

Nova planta: no admesa 

Ampliacions: restringida 
Segons LLU 

Tipus C (interès públic que han de situar-se en medi 

rural) 
          

     infraestructures lineals (C1) 
Art. 47 LLU + condicions 5,6,7 

i 8 art 2.7 

Admissible. Assegurar permeab i min 

impacte sobre parc agràries. Atenció 

integració paisatgística 

Admissible. Minimitz afec. 

àrea 
Admissible Segons LLU 

     elements d'infraestructures (C2) 
Art. 47 LLU + condicions 5,6,7 

i 8 art 2.7 

Admissible. At integació 

paisatgística. Favorab. si 

complementen prod agrària o si són 

plantes solars en sòl de secà 

Admissible. Evitar grans, 

d'amortització llarga o 

desplaçament difícil. 

Minimitz afec. àrea 

Admissible si va associada 

a la func del corredor. 

Especialment restringida 

en altres casos 

Segons LLU 

     equipament públic (C3) 
Art. 47 LLU + condicions 5,6,7 

i 8 art 2.7 

Autorització excepcional (si no hi ha 

alternativ en SPP). Atenció integració 

paisatgística 

Restringida. Millor 

minimitz afec. àrea 
No admesa Segons LLU 

Actuacions d'urbanització, transformació   

Ext àrees urbanaes amb estr de creix 

moderat, de canvi d'ús i reforma o de 

millora i compleció (ap 2 art 2.4). 

Excepcionalment actuacions interès 

territorial previstes art 1.14 

Excepcionalment 

actuacions interès 

territorial previstes art 

1.14 

No s’admeten si no estan 

directament associades a 

les infraestructures del 

corredor 

El POUM pot 

classificar com 

urbanitzables 

les peces 

necessàries 

 

                                                                            

 
11  

5. Requereixen EIIP, sens perjudici apartat 8. 

6. Minimització desmunts i terraplens, evitar interferir en connectors, i elements singulars del patrimoni cultural. Si no requereix EIA s'incorporarà valoració a l'EIIP 

7. Condicionants inserció edificacions i infraestructures 

8. El POUM pot detallar condicions per a l'autorització d'edificacions i activitats, d’acord amb apartat 5 
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ANNEX II NORMATIVA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL 
SISTEMA COSTANER 
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PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
DEL 

SISTEMA COSTANER 

Normativa 

1 

Normes urbanístiques del Pla director urbanístic del sistema costaner 
de Catalunya. 

CAPITOl I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article l, DEFINICiÓ I OBJECTIUS , 

1 Aquesles normes junlament amb la resta de documents exig~s per l'article 56.2 de 
la llei 212002, d'urbanisme, modificada per la llei 1012004, constitueixen el Pla 
director Urbanlstic del Sistema Coslaner, el qual té per ob¡ecle eslabl1r les 
determinaaons í mesures necesS;\rles per aconseguir els Objectius det Pla definits 9 
t'apartal 2 d'aquest ar1ícle. 

2.. El Pla director urbanistic del sistema costaner 16 els segUents objectius: 

a) Generals 

Idenhficar els espais costaners que no "an soler1 un procés de Imnsformació 
uroanlstica, cillssHicafs pel planejamel\l vlgem com a sOl urbanitzable no dellm~at I 
sOl no urbanitzable, I preservar-los de la seva transformació I desenvolupament urbà, 
per garantir "I desenvolupament urbanislic sostenible del territori que abasta aquest 
Pla i del sislema coslaner en el seu conjunt, conforme al que estableiX l'ar11C1e 3 de 
la Llei 212002.. modlficada per la llei 10/2004, 

mm 
Go¡¡nQrelLl~\ d ... Celtll l'l,,, 
Departament de Política Temlor.a\ 

..,. I Obres ~ ,'I,' I 
D,recc.6 Gen~ral d 'Urb<llnlsme 

Com S5IO a Urban¡sme de Cat<llunya 

l13L 
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b) Parlieulars: 

Impedir la consolldaciO de barreres urbanes entre els espaIS inleñors ¡ els del 
sistema costaner, 
Protegir els valors dels espa s costaners. ambientals, paisatglstics, culturals, 
c1entifics, agrfcoles, foreslaJs, ramaders o per raó de llur. riqueses nalUrals, 
Preservar dol procés de lransformacló urbanfsllca els espais costaners afectats 
per riscos natumls o antròpics. 
Garantir t'efectivitat de les limitacions o servItuds per a la protecci6 del domini 
públic marftlm-terrestre 
MillOrar la qualitat de vida per raó de la funcionalltal dels espais costaners com 
amblts d'Interrelació entre la societal lla nalura des del mantenimenl d'un recurs 
turlstlc bàsic I des del recolzament de la bfodiversilal, en conneclar els espais de 
l'inlerior amb els del litoral 

Article 2.. MARC LEGAL 

Aquesl Pla director urbanfstie del sistema costaner es formula a l'empara del que 
preveu l'article 55 1 de la llei 212002, modifICada pe' la Uel 1012004 I d'acord amb el 
que dl.posa l'article 56 del malelx cos legal, I demés legislaciÓ u,banistica que 11 és 
d'apllcací6, 

Alxl male,., aquest Pla s'ha redactal d'acord amb la legislaCIÓ sectorial vlgenl per raó 
de la matèria que es lracta 

Article 3, CONTINGUT 

I El Pla director es composa dels segOents documents' 

a) Memòria 

b) Normativa 

e) Bases lècnlques I econòmiques per a desenvolupar-lo. 

d) La programació de les actuaciOos per a aplicar aquest Pla, relatives als terminis 
d',adaptacló del p.'anejamenl urbanlstic gen~1 al Pla director, Que es ,egula a la 
DIspOSICIÓ AddICIOnal PruTlera, sens p6rludlCI de la programació conllnguda al 
document el, d'aquest Pla 

e) Plànols d'Informació Inlegrals per 
- 1 planal d'emplaçament, a escala 1/500,000 O, ) 
- 32 ol1ofotomape1l, a escala 1120.000 (1,) 
• 32 plànols d'informació del règim urbanistlc dal sòl, a escala 1120,000 (i) 

2 

f) Plànols d'ordenació, I",egrats per 32 plànOls d'ordenací6 a esC<lia l ' 20.000 . 

g) Estudis JustificaUus: 
- SlnteS! de la DiagnoSI sOCloeconómlca I ter¡i!oriat del sJstema costaner. 
- Slntesi de les Rlxes resum dels lreballs de camp en ols mbits dels sòls no 
urbanilzablos I urbanitzables no delimitats inclosos en el Pla director. 

2 La regulaCIÓ continguda llf1 el Pla director urbanlsUe del sistema costaner 
constrtuelx un conjunt de directrius I determinacions d'obligat compliment per part del 
planejament urbenis1íe, lant general com derNal, ,eferits a l'àmbil territorial que 
abasta 

Les directnus i determinacions del Pla director urbanlstic del sistema costaner es 
justifiquen I ocncreten en la Memórla, en els plànols d'ordenació, en aquest.es 
normes I en les bases téenlques I econòmiques per 8 desenvolupar-lo, sobre la base 
dels estudis ju tificatius I dels plànols d'lnformací6. 

D'acord amb els objectius I conllngul d'aquest Pla, el planejament terr~orial I el 
planejament urbanistic, general I denvat, quo es formuli podrà conClelar I 
desenvolupar l'ordenació dels usos I activitats admesos per aques1 Pla , atenent a les 
caraotertsliques concretes de cada terrnori , I podrà esiablir normes més restriCtives 
respecte a les determinades per aquesl Pla 

Articlo 4. ÀMBIT TERRITORIAL. 

I . L'àmbit territorial del Pla director urbenlsbc del SiSlema cosianer està Integml pel 
temton dels lermes municipals que es relacionen a l'apartat 3 d'aquest artícle, 
comprés dinlre d'una franja de 500 metres d'amplada, aplicada en projecció 
horilz<>nlal lerra endins, des de l'atermenament del domini públic marltim-terreslre, 
en lot el liIorat de Calalunya, més els àmbits exteriors a l'esmenlada franja inclosos 
en les un~ats ter¡i!onals de regUlaCiÓ de sòl costaner que la sobrepassen 

2, Els plànols d'ordenació identifiquen les unitats temloriaJs de regulació, cadascuna 
de les quals es numera per l'ordinal corresponent a continuací6 de la sigla UTR, allll 
com els sòls urbans I urbanilzablos delímitats situats dins la franja de 500 metres 
definida a l'apartat anlarior, Les unrtats territonals de regulació poden ser, de sòl 
costaner (sigla, UTR-C) o de sól costaner especial (slgla ' UTR-CE), i es defineIXen 
als artictes 5 I 6 d'aquestes Normes 

00 Gane' al.t .. t 1;.1.1;'\ unya 
Oepar1a· ... 1":11 1 F o II 4 f. rr 1()11~ 

~ I O~res I 
D¡r9cclO General d Urbantsme 
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3. Els termes municipalS abaSlals per aquest Pla són els 5890enls; 

Portbou, Colem, Llançà, 8 Pon de la Selva, Cadaqués, Roses, Caslelló 
d'Empúries, Sani Pem Pescador, L'Armentera, L'Escala, Torn>ella de Montgri, Pals, 
Begur, PalafrugeU, Monl·ms, Palamós, Calonge, Castel\-Plaija d'Aro, Sant Feliu de 
Gulxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar. 
Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sani Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de 
Mar, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de MontaH, Sam Andreu de Llavaneres, Mataró, 
Cabrera de Mar, Vdassar de Mar, Premià de DaI~ Premià de Mar, Teia, El Masnou, 
Alella, Mon1ga~ Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona, B Prat de Llobregat, 
Viladecans, Gava, Caslelldefels, Snges, Sant Pere de Ribes, Vrlanov8 I la Geltrli, 
Cubelles, CUnll Calafell, El Vendrell, Rooa de Bam, Creixell , Torredembarra, 
AltafuUa, Tarragona, Vila·seca, Salou, Vinyols I els Arcs, Cambrfls, Mont·Roig del 
Camp, Vandellòs I L'HospHalol del In[anl, L'Ametlla de Mar, El Peralló, L'Ampolla, 
Deltebre, Sanl Jaume d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Raplta, Alcanar. 

Article 5. LES UNITATS TERRITORIALS DE REGULACiÓ DE SÒL 
COSTANER (UTR-C), 

Les unitats termorlals de regulació de SÓI costaner (UTR-C) són els IImbl!s dellmrtats 
en els plànols d'ordenació .denlificats amb la Clau UTR·C que, dintre I fora de la 
franja de 500 metres d'amplada, definida a l'article 4 d'aquestes normes, abaslen sòl 
actualmen! classifocat com s61 no urbanitzable, Inclòs o no en el PI" d'Espais 
d' lnlerès Nalural (PBN1, I també sòl acfualment classlflcal com a sól urbanitzable no 
delimltal, sense Programa d'aduació urbanlstica o Pla parcial de defomltaci6 vrgenls, 

Respecle d'aquests àmbits, el Pla director preveu la classificació. la categona I les 
subcategori8$ de futur, del 561 que abasten I eslableix les directrius i determinacions 
a que resla subjecta la regulació dels respectius règims del sól 

La classe I categoria del sòl oncl6s en les unItats lerritorials de regulaci6 de sòl 
coslaner (UTR-C), sêr.l la de sól nO urbanitzable costaner 

Les dlreatnus I del<!rmlnacion. a què resta subjecte el règim urbanlsllc del sól no 
urbanitzable coslaneres concrelen als articles 10, 13. 14 115, d 'aquestes normes 

Les determinacions d'aquest Pla director relatives a les UTR-C, s'han d 'Incorporar al 
planejament urbanlslle general I derlval , I han de ser observades per aquests, sense 
pe~udlci de llur ImmedIata apllcacl6, d'acord amb la Disposicló lransitòria Pñmera 
d'aquesles Normes. 
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Article 6. LES UNITATS TERRITORIALS DE REGULACiÓ DE SÒL COSTANER 
ESPECIAL (UTR-CE) • 

Les unitats territorials de regulació de sòl costaner especial (UTR-CEl s6n els àmbíls 
delimitats en els plànols d'ordenaCIÓ identifICa!>; amb la Clau UTR·CE, classificats 
també, actualmen com a sOl no urbanitzable I com a sòl urbanitzable no dehmila!, 
sense Programa d'actuaci6 urbanlsllca o Pla parcial de delim~ació vlgenls, situats 
dintre I fora de la franja de 500 m. d'amplada que no han de passar a ser 
necessàliament classlficalll pel planejament urhanlstlc ~neml com a sòl no 
urbanitzable coslaner, per raó de nO con06rror en ells els valors Inlllnseaò o de 
posicl6 assenyalats en d'altres àmb.ts, bé per les especificitats concurrents 
derivades de la concertació urbanlstica o de la configuract6 avançada O prevista d'un 
nou model urbanlstlc I territorial, per tal de fer fronl a requeriments urban[stlCS que 
diRcilment podrien assolir-se en altres ambits. 

La regulació d 'aquest sòl costaner especial (CE) , afXI com les possibllilats de la seva 
transformació urbanlstlca s'estableixen als arlicles 11 , 16 118 d'aquestes normes. 

Artlclo 7, SEGUIMENT DEL PLA. 

Correspon el seguiment del Pla dlreclor urbanistic del sistema costaner als 
Ajuntaments, a les Comissions Territorials d'Urbanisme compelents, amb la 
coordinació de la secretaria per a la PlanIficació Temtorlal amb el superi de la 
Direccl6 General d 'Urbanisme, • la Direcció General d'Arquitectura I Paisalge, en el 
marc de llurs respectives competències. 

Article 8. VIG~NCIA, REVISIÒ I MODIFICACiÓ PUNTUAL DEL PLA 
DIRECTOR URBANlsTIC DEL SISTEMA COSTANER. 

1 La Vigència d 'aquest Pla és indefinida_ 

2. No obstant, aquest Pla es podré revisar un cep lranscormg\J\$ deu anys de la 
seva entrada en vigor o abans, bé per Imperallu de la ptanificaci6 territorial que es 
formuli, bé quan Justificadament ho deçldeixl el conseller de PolIUca Te~orial I 
Obres Publiques, previ .nforme de la ComiSSIÓ d'Urbanisme de Catalunya I de les 
Comissions Temtorial. d 'Urbanisme compelents. en ceherènclB amb els objecbus 
d'oquesl Pla definits a ¡'article 1 
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3. Procedirà la modnlCaciO puntual del Pla director en cas de produir-se algun dels 
supòsits següents: 

al B transvasamenl punlual de sòl costaner especial (CE) a sòl no urbanitzable 
coslaner (C), en qualsevol de les seves subcategories. 

b) El transvasament de sòl de les subcategorie'5 de .01 no urbanitzable costaner 
C2 I C3, a la subcategoria C1 

c) La Incorporació a la categona de sòl no urbanitzable costaner (C), a petició de 
l'Ajuntament competent, de s61 no urbanitzable o urbanilzable no denmitat no 
Inclós en l'àmbit d'aquest Pla 

En aquests casos la formulació i la tramrtacl6 de la modifica CIO del POUSC se 
subjectarà al mateix procediment establert a l'article 81 de la llei d 'urbanisme, per a 
la seva formulació, limitant però el tràmll de consulta prèvia a l'aprovació Inicial I el 
d'Informació alS ens locals, a l'àmbit territorial dels quals es produeixi la modifICaCió 
puntual 

4. El planejament urbanl.tic general municipal podrà establir normes mês restnctives 
respecte a les establertes pel Pla director, sense que allcO requereixi la préYia 
modificaCió det Pla director 

Article 9. INTERPRETACiÓ DEL PLA 

1 Les determinacions d 'aquest Pla s'lnlerpretaran atenenl al seu contingut I a tores 
aquelles determinacions establertes a la documentació gràfica, de conformitat amb 
els ob)ectJus i finalitats d'aquest Pla defin~ a l'article 1 d'aquestes Normes I 

expressats a la ManlÓr ia 

2. En cas de dubte o de contradicció respecte a la regulació de les previsions del Pla 
en els seus diferents doCl.lments, prevaldran aquelles determinacions que suposin un 
nivell cie protecC16 mês elevat dels valors dels espais costaners que cal preservar 
(ambientals, paisatglstics, C\Jlturals, çientiflcs, agrlcole8, forestals, ramaders i 
patrimonials), d'acord amb l'article 10 de la llei 212002, de 14 de març, d'urbanisme, 
i amb la filosofia I espem general d'aquest Pla 

CAPITOllI 

CATEGORIES DEL SÒL 
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Article l O, CATEGORIA I SUBCATEGORIES DEL SÒL NO URBANITZABLE 
COSTANER, 

, . Aquest Pla director establetx la categoria de "sól no urbanitzable costaner', et qual 
es correspon amb el sól no urbanitzabte, Inclòs o no en el Pla d'Espais Naturals I ol 
sòl urbamt>:able no delimitat. sense Programa d'actuacló urbanlsllca o Pla parcial de 
dellm~acló vigents, inclòs en les unitats territorials de sOl costaner (UTR-CI, d 'acord 
amb el que estableixen els articles 5 I 13 d'aquestes Normes La classe I categoria 
de sól no urbanitzable costaner es determina per raó de la incompatibilita t amb llur 
ltansformacló. 

2. Dins del sòl no urbanitzable costaner s'estableixen les segOents subcalegorles 

• sòl no urbanitzable costan .... Inclòs en el PElN (clau NU-CPEIN I codi gràfic 
CPElNI· 

• sOl no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 i codi gràfic C1), 
• sòl no urbanitzable costaner 2 ( clau NU-C2 i codi gràfic C2), 
• sòl no urbanitzable costaner 3 ( clau NU-C3 i codi gràfic C3). 

La regutació d'aquesta categoria i subcategones s'estableix als articles 13, 14 i15 
d'aquestes Normes. 

Aquestes subcategories es palesen gràrlCament per llur respectiu codi gràfic, a les 
unitats territorials de regulació de sòl costaner (UTR-C) . 

Article 11. CATEGORIA DE SÓl COSTANER ESPECIAL, 

Aquest Pla director estableix la categoria de "sòl coslaner especial', el qual es 
correspon amb el sOl no urban~ble ¡ urbanitzable no delimítat sense Programa 
d'actuació urbanistJca o Pla parclal de delimitació vigenl!>. Inelòs en les unitals 
temlorials de sOl co.tana< especial (UTR-CE), que d'acord amb el que estableix 
l'artICle 6 d'aquestes nOlTTl8S, no ha de passar necessàriament 8 ser sòl no 
urbanitzable costaner. 

La regulagÓ d'aquests sòls s'estableiX als articles 16 i 18 d'aquestes normes. 

Respecte a aquests sòls, l'ajuntament corresponent podrà estabhr, d'acord amb el 
que preveu l'article 16, apartat 3. d'aquestes Normes, el règim urbanlstic que 



• 
• • 
• • 
• 
• • • • • • 
• • • • • 
• • 
• • 
• • 

consideri adient, d'acord amb el model urba escollit en el marc del seu planejament 
urbanlstic general, amb subjecció a les condiCIons establertes a l'artocJe 18 
d'aquestes Normes, 

Aquest sól és objecte d'idenlirocaclO a les unllals IemtortaJs de regulació del sòl 
costaner especial (UTR-CE), mitjançant el codi gràlic CE, en ets plànols d'ordenació, 

Ar1iclQ 12. Al TRES CATEGORIES DE SÒ 

Dins de la franja de 500 metres definida a l'article 4 d'aquestes normes es troben 
també, altres classes I CBtegones de sòl establertes pels planejaments urbanistlcs 
vigents I que aques1 Pla recull, Identificant·los, tanl en els plànols d'informació com 
en els d'ordenacl6, amb els codiS que es detallen a continuaci6 

• Sòl urbà - Ctau U 
• Sòl urbanitzable delimrtat - Clau UO 
• Sòl urbanitzable delimijat amb pla parCIal aprovat definitivament - Clau UO' 
• Sòl urbanItzable no delimijat amb Programa d'actuaCIó urbanistica o Pla 

parcial de delimitació vigents - Ctau UNO', 

El Pla, respecte a aquestes classes de sól no incloses dins dels àmbits de les UTR·C 
I de les UTR-CE, no modifoca el seu règim urbanlstic, però recull de forma expressa 
les condicions a les que queda sotmesa la seva transformació u,banlstica en els 
articles 17 118 d'aquestes normes, 

CAPITOllI1 

RÈGtM URBANlsTIC DEL SÒL 

Article 13. OEFINICIÒ DEL SÒL NO URBANITZABLE COSTANER I DE LES 
SEVES SUBCATEGORIES, 

1 El sól no urbanItzable costaner Inclòs en el PEIN (clau NU.cPEIN I codi gràfIC 
CP~IN) I el sól no urbanitzable costaner 1, 2 I 3 (claus NU.c1 , NU-C2 i NU-C3 I 
codis grélics C l , C2 I C3), constItueIxen sòl no urbanotzable d'acord amb els 
objectiUS del Pla, per raò de la incompatlbüitat de llur lransformacló amb aquests 
objectius, de contormilal amb alió establert a l'apartat al de t'at1Jc1e 32 de la llei 
d'urbanisme. per concórrer els valors, la proleoció dels quals s6n objecUu del PElN I 
del Pla dlreclor I per a garontlr la utilització racional del territori del sistema costaner I 
millorar la qualitat de la vida, 
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2, En el marc dels objectIus del Pla director, el sòl no urbanitzable coslaner Inclòs en 
el PEIN (Clau NU,CPEtN I codi gràfic CPEIN), es caractefllUl fonamentalmenl per 
Ir8ctar.se d'un sól que ja gaudeix d'una especial prolecci6, I que per raò de la seva 
ubicaci6, i en coherència amb els objectius d'aquest Pia director, ha de ser 
Incorporat al sót no urbanitzable costaner 

3, El sól no urbanitzable costaner 1 (ctau NU.c1 i codi gràfic Cl) es car¡¡cteritza 
s gnlficatlvament, pel fe'! de Iractar·se del sól na urbanitzable o Ulbanllzable no 
delimltal sense Programa d'actuaCIó urbanlstica o Pla parcial de delimitaCIÓ vIgent, 
alxl com pel seU valor inlrlnsec I per la seva capacitat de connector entre els àmblls 
més pròpiament de litoral i els ,"tenors, terra endins, o per la concurrència d'altres 
valors dignes de protecció en coherència amb els objoctius del Pla. 

4 El sòl no urbanitzable costaner 2 (clau NU-C2 I codi gràfic C2) es caractentza 
slgnlflcallvament pel fet de tractar·'" del sòl no urbanitzable o urbanitzable no 
delimitat sense Programa d'actuaCIó urbanlslica o Pla parcial de delimitaCIó vigent, 
màs pròxim a la ribera del mar dlnue de la franja de 500 m I que, per raò de la seva 
posició, ha de veure regulats els seus usos per garantir l'acompliment dels objeclius 
del Pla. 

5, El s61 no urbanitzable costaner 3 (clau NU·C3 I codi gràfic e3), es caracteritza 
s gnificativament pel fel de tractar-se de sòl no urbanitza.ble o urbanitzable no 
delimitat sense Plograma d'actuació urbanlsUca o Pla parciat de delimitació vigent 
situat fora de la franja de 500 m, però dIns de l'àmbit d'inOuêneia de l'espai costaner, 
la protecci6 del qual resulta necessèrla per l'acompliment dels ob¡ectlus del Pla en et 
conjunt dels espais preservals, 

Article 14, RÈGtM D'ÚS DEL SÒL NO URBANITZABLE COSTANER, 

1 El sól nO urbanitzable costaner Inclòs en el PEIN (dau NU.cPEIN I codi grèflc 
CPEIN) lesla sotmès al règim d'ús eslablet1 per la seva normallva especifica 
aplicable i pel règim d'ós comssponent al sól no urbanitzable costaner 1 (clau NU-C1 
I codi gràfic Cl) en lot alIO que compot11 un superior nivell de protecclò, 

2 El sól no urbanItzable costaner t (clau NU-C 1 I codi grèfic C1) es subjecta al 
segOent règim d'ús 

a) S'admeten els usos directament vlnculalS 8 la naturalesa n)stlca dals lerrenys, 
és a dir, eis usos I les activitats agrlcoles, ramaderes I fores1als, abcl com 
aquelles construccions, edlficac ons I Instal' lacions de nova implantaciò 
direclament vinculades a les esmentades activitats pròpies del sòl no 
urbanitzable, inclòs l'habItatge familiar que estigui directament I justlfocadament 
associat a aquestes, 



• • • 
• • • • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • • 

Aixl mateIX s'admet la reconstruccIó I rehabiRtacóó de masIes I cases rumls que 
esfiguin Incloses pel planejament urbanistlc en el Calàleg previst a l'artICle 50.2 
de la Uel 212002 per a de.tlnar-les a habitalije familiar, establiments de turisme 
rural en les modalitals I amb els requisits regulats per la legislació de tuosme 
rural vigents a Catalunya, a ectivrtats d'educaCIÓ en el lleure I a establiments 
hotelers amb exclusió de la modalltal d'hotel apartamenl 

b) S'admeten les actlvHal. o els equipaments d'lnlerès publlc que necessariament 
s'hagin d'emplaçar en el medi rural previstos a l'apartat 4 de t'artIcle 47 I es 
demosln que no és pOSSIble una ubIcació alternativa en altres sóls no 
urbanitzables de menor nivell de protecció 

En el cas que les activitats previstes a les lletres al I b) de t'esmentat article, és a 
dir, ' les activitats 001 tectlves de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el 
lleure I resbarjo que es desenvolupIn a l'a "e lliure, I els equipaments I serveis 
comunitans no compatibles amb els usos u!bans" es vulguin ubicar dIns de la 
franja de 500 metres de sòl NU-C1 , solament semn admeses aquelles que 
s'hagin d'implantar necess"'riament a la zona costanera per raó de ta seva 
vinculació directa Iluncional al mar o a la costa, 

En qualsevol cas, ets projectes per a la Imptantacló d'aquests usos I activitats 
s'han de tramitar I. . 1 s'escau, autoritzar sota els criteris legals restrictlus de 
preservació d'aquest sòl front al procés de desenvolupament urbà, I de m"'xlma 
Integracl6 ambiental de les construccions I de les activitats 

L'apllcacl6 dels dits criteris restrictius en aquesta subcategoria de s61 no 
urbanitzable costaner l , comporta la desestimació d'aqueUs projectes que 
lesionin o Impedeixin la preservació dels valors I l'assoliment de les finalitats que 
l'artlcte 1 r, d'aquestes Normes uroanistiques persegueIX, respectrvament, 
d'acord amb allò establert pets apanats 7 I 9 de l'article 47 de la Llei 
d'u!bamsme, 

e) Per a l'autoritzaci6 de les çonstruoclons I edificacions de nova ptanta, Inclosos 
els hivernacles, a que es refereixen els apartats a) bl del present artrcle, caldr'" 
elaborar un estudI palS8lgistíc que haura d'ésser degudament Informat per 
l'òrgan oompetent en matèria de pa satge, 

d) Pel que fil a l'exptotació de recursos naturals mitjançant noves activItats 
extrac~ves, solament s'admeten en els s61s d'aquesta subcalegona que estan 
fora de la Iranja de 500 metres definIda a l'artlcla 4 d'aquestes Normes, I 
sotmeses a la legisl'lc ó sobre mesures addicionals de protecció dels espais 
naturals afectats per actIvitats extractlVl!S, 
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e) No es permet la InstaHacl6 de cartetlS de propaganda i d'altres elements SImilars 
llevat dels que serveixen exclusivament per B l'onentact6, els quals, seran 
establerts de manera que no afectin a l'harmonia del paisatge 

f) En coherència amb el règim d'usos establert per al sòl no urbanitzable costaner 
" no s'admetran els Plans especials u!banlstics prevtstos als apartats bl l cI de 
l'article 67 1 de la llei d'urba",sme, excepci6 feia, en aquest ulllm sup6sit, 
d'aquells que requereIXm la Implantacl6 de I1Jrisme rural o d'establiments 
I10telers en edlftcaCÍons preexistenls que regula l'apartat al d'aquest a.rtlcl&, 

g) Per a l'autoritzaci6 dels projectes d'usos, obres, Instal-lacions i construccions 
admesos en aquesta subcategoria, es requerit:., en tots els casos formula, un 
estudi palsatgistic que haunl d'èsser degudament inlormat per l'òrgan compelent 
en ta matèrla_ 

h) No s'admeten aHres usos, obres, InstaHaCKlns o construccIons distints dels 
especificament admesos dintre d'aquesta subcategona de sòl no urbanitzable 
costaner, tant SI sOn de primera Implantacl6 corn sl es tracta d'smpliacl6 dels 
preexistents, sens pequdici del que s'estableix a les Disposicions transitóries 
d'aquestes Normes, pel que fa al manteniment dels usos preexistents, 

3, El s61 no Ulbanllzable costaner 2 (clau NU-C2 I codi gràfic C2) es subjecta al 
segOent regim d'us 

a) Sòn d'aplicacl6 els apartals 2a) I 2c) d'aquest artJcle 

b) S'admeten les activItats o els equipaments d'tOterès públic que necessàriament 
s'hagin d'emplaçar en ci medi rulal previstos a l'apartat 4 de l'article 47 I es 
demostri que no és possibl una ubicacIÓ alternativa en attres sòls no 
urbanitzables de menor nivell de protecci6_ 

e) S'admeten les construccions I Instat laclOns destinades a càmpings autoritzades 
pet planejamenl urbanlstic general munICIpal , que exigeixen, en lot cas, la 
tramitació prèvia d'un Pla especiat uroanlst1c d'acord amb l'article 47,6 el de la 
llei 212002, d'urbanisme, modificada per ta Llei 1012004, 

d) Pel que fa a l'explotació de recursos naturats mitjançant activitats extractives, 
s'ha d'aplicar la ie9lslacr6 sobre mew19S addicionals de protecq6 dels espais 
naturals afectats per actiVItats extractives 

4, AI sòl no urbanitzable costaner.3 (clau NU-C3 i codi gràfic C3) li correspon el 
règim d'us del sòl no urbanitzable regulat per la Llei d'urbanisme I pel corresponent 
planejament urbanlstic gene",t municipal. 

~mun~~C~'-.-~~'~~~'~' -="~I ~'-------
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5 Correspon al Planejament urbanlstic general munIcipal, bé directament o a I"",és 
de Plans especials, la concreció, regulaci6 I desenvolupament dels usos i aclivitals 
admesos pel PDUSC en cada subcalegona de sól no urbamtzable costaner, amb 
subjeccIÓ a les determInaCIOns d'aquest Pla I amb coherència als objectius astablerts 
a l'article 1 d'aquestes Normes 

Arllcle 15, DISPOSICIONS COMUNES PER A LES SUBCATEGORIES DEL SÒL 
NO URBANITZABLE COSTANER 1 12 (claus NU-C1 i NU-C2, I codis 
grilles CI I C2), 

A més de les disposicions especifiques establertes a l'a,tlele anterior pe, a 
cadascuna de les subcategOries de sól no urbanitzable costaner, es detenntnen les 
segOents disposiCIons comunes per a les subcategories de sól no UlbanJIzable 
costaner 1 I 2 

a) La circulació amb vahicles motDrltzats pel medi rural d'acord amb la legISlació 
aplicable, s'ha de limitar a les carreteres i camins degudament habilitats, excepció 
feta de la relacionada amb les activitats permeses I la dels serveis públics 
d'emergència, 

b) Totes les activitats de naturalesa rústica que exigeixin movunen1s de terra, amb la 
finalitat d'implantar noves ,"stallacions, efectuar rompudes Ilo artigatges per a 
nous conreus s'han de subjectar al procediment de rai1icle 48 de la LIel 212002, 
modificada per la Uel 10/2004, 

Article 16, RÈGIM D'ÜS DEL SÒL COSTANER ESPECIAL. 

1, El sòl urbanitzable no delimitat sense Programa d'actuació urbanlsttca o Pla 
pan;ial de dellmltació vigenl. I el sòl no urbanitzable que no ha de passar a ser 
necessaríament sòl no urbanitzable costaner (codi gr~fic CE), identificat per les 
unitats lerntonals de regulació de sòl costaner especial (UTR-CE), té el règim d'ús 
que preveu la llei d'urbanisme 2/2002, modificada per la llei 10/2004, per al sOl no 
urbanitzabla, 

2. El sOl no wbar\ltzable I el sòl urbanrtzablo no delimital Incl6s a les unllats 
territorials de regulacIÓ de sól costaner especial (UTR-CE), pol ésser objecte de 
transfomtaci6 a través, bé de l'adaptació del POUM corresponent d'acord amb el qua 
estableix la Dlspo$iciO Addicional Primera, o bé mrtjançanl els procediments 
umanlsUcs legalment establerts, I amb les limitacions I condicions establertes. 
rartJcle 17 d'aquestes Normes, 
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Articlo 17. RÈGIM D'ÜS DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SENSE PLA 
PARCIAL VIGENT I DEL SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT AMB 
PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANisnCA O PLA PARCIAL DE 
DELIMITACiÓ VIGENTS 

El sól urbanrtzable delimitat sense pla parcIal vigent I lurbanltzable no delimitat amb 
programa d'actuacIÓ u,ban;slica o pla parctal de dellmitacl6 vigents , Inclosos en la 
franja de 500 melres definoda a l'article 4 d'aquestes normes, lenen el 'èglm d'ús 
establert pels articles 52.3 I 53 de la llei d'urbanisme. 

Aquests sóls poden se, objecte de transformació urbanlstica d'acord amb aliO 
establert per l'article 33.4 primer Incls de la llei d'urbanisme, amb les condicions 
establertes a l'article 18 d'aquestes No,mes, llevat d'aquells que restin afectats pel 
Pla diredor urbanlstle dels àmbIts del sistema costaner integrats per sectors de sól 
urbanitzable delimitat sense Pla parcial aproval, que es subjectaran a les seves 
determinacions. 

Artlclo 18, CONDICIONS PER A LA TRANSFORMACiÓ URBANisTICA DEL 
SÒL COSTANER ESPECIAL I DEL SÒL URBANITZABLE OBJECTE 
DE L'ARnCLE 17 D'AQUESTES NORMES, 

1 Als efectes del que estableix l'article 30 de la Llei de Costes, es dete,mina que 
l'amplada de la zona d'innuència abastaré B més de la IranJa de 500 metres definida 
a l'article 4 d'aquestes Normes, la totalitat dels sectors de sOl coslaner especial que 
sobrepassen l'esmentada franja 

2, L'ed;rtCabll~al bruta dels sectors urban~zables objecte de transformació s~uats a 
la zona d'Influència, no podrit ser superior a la miljana de l'edificabUital bruta 
assignada pel planejament general al conjunt del sOl urbanitzable delimItat en tot el 
municipi. 

3, No pedra reduir-se la zona de serv"ud de protecció de 100 melres, prevista per la 
legislació aplicable en matèria de COSIes, la qual resla subjecta a les de\emtinacions 
establertes per l'esmentada legislació. 

4, Els espais lliures pirbhcs, bé siguin sistemes urbanrstiçs generals o locals, s'han 
d'emplaçar en la forma més propera possible a la ribera del mar o bé configurant 
franges de pro\ecci6 dels cursos nuvials que travessin el Sector, o bé ,ncloent les 
masses forestals més rel!evanll; del Sector, amb el doble obJectlu de reforçar la 
prolecció i l'accés púbhc dellront coslanor I p ...... rvar la connexiO natural en el sentrt 
mar-rnun\8nya En el cas que el front lItoral estigui ocupat per sól urba pedra 
consrdeJar-se la ubicaclO dels sistemes urbanlstics del sector en altres posicions de 
les descrites, amb l'objectiu d'assegura, la conlJnu1lat I coherència del sistema 
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d'espais oberts, En qualsevol cas , caldrà garantit la funcionañlal I raCtonalolal 
urbanlsllques. 

5 El planejamenl derivat que desenvolupI els seclors haurà de garantir, a través de 
l'oportú estudI paisalglslic, que les edIficacions adml!Slbles, desUnades a qualsevol 
ÚS , s'ajustin a una tipologia adequada al paisatge natural I urbà on s'lnserel.in i evilin 
la fOlmació de panlBl1es arqu~ec1òn lques I acumulacions de volums. 

6 L'ordenació del planejamenl derival d'aquests sectors haurà de pl1M!ure reserves 
suf.clents de lerrenys per garanlir l'acres al mar I per a aparcaments. 

7. D'acord amb el que pr81lcnuen els artIcle 24 125 de la Ueo de Costes. l'ar\lcle 48 
del Reglamenl que la desplega, a la zona de servitud de pfOleccló no s'hi admet cap 
nova edifICació, lIeval de les Inslal.tacions I aclivitats qU8, per la seva naturalesa, no 
puguin lenlr cap allra ubicacíó o bé prestin serveis necessaris o convenients per a 
r üs del domini públic marltim. 

Els únICs usos permesos seran espaI lliure públic Vo privat ai.1 com les Instal'lacions 
esportiV81l descobertes, sense pe~udlcl del que eslableoc l'article 47 del Reglamenl 
esmen taL 

Artlclo 19, RÈGIM D'ÚS DEL SÓL URBÀ I DEL SÒL URBANITZABLE 
DEUMITAT AMB PLA PARCIAL VIGENT ABASTATS PEL PLA 
DIRECTOR 

El sòl urba I el sòl urbanitzable delimitat amb Pla parcial vlgenl abastals pel Pt .. 
director dins la franja de 500 metres definida 8 l'article 4 d'aquos!os normos tanen el 
règim d'us establer! pels articles 41 I 44 respecUvamenl, I els concordants de la llei 
d'urbanísme, amb les condicions eslabJertes per l'article 20 d'aquestes M.mes. 

Article 20. CONDICIONS PER AL RÈGIM D'ÚS DEL SÒL URBA I DEL SÒL 
URBANITZABLE DELIMITAT AMB PLA PARCIAL VIGENT 
ABASTATS PEL PLA DIRECTOR. 

1 L'autontzaclO d'edificacions no permeses amb caràcter ordinari en sól urba 
comprés dintre de la servitUd de protecció, de 20 metJes d'amplada prevista per la 
legislació aplicable en matèna de cor;tes, e.lge. la prèvia Justificació, per pari del 
planelament urbanlsllc, generel o denval, dol compllmenl de tols I cadescun deis 
requisits exigits per la leglslaoló aplicable en malèria de oosl81l l, en especial, els 
establerts 8 la DispOSIció TransltOna Tercera, aparlal 3, de la Llei de Cosies, 
modificada per l'article 120.7 de la Uel 5312002, de 30 de desembre. 
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2 Les edificacions admissibles, desdnades a qualsevol us, s'han d'alustar 8 una 
tipologia adequada al paisatge natural I urbà on s'insereixin Aquest ai usi haurà de 
Jusllficar.se a través de l'oportú estudi paisatgístic el qual haura de ser informat per 
l'òrgan compelenl en matèria de paisatge. 

3 S'han de preveure reserves sufiClenls de terrenys per a l'acres al mar I per a 
aparcaments. 

Article 21. EFECTIVITAT DE LES SERVITUDS LEGAlS I D'ALTRES 
LIMITACIONS DE LA PROPIETAT PREVISTES PER LA 
LEGISLACiÓ APLICABLE EN MATÈRIA DE COSTES I D'ALTRA 
LEGISLACiÓ SECTORIAL. 

, El règim d'ús corresponen! a cada classe, categoria I subcstegona del sól, que 
regulen aquestas Normes urbanlstlques, s'ha d'entendre sense perjudici de les 
demés deteorninacions esta,blertes per la legislació aplicable en matèria de costes, 
pel que fa a les servi1uds legals I d'altres limitacions de la propietat. per a la prolacaió 
del domini publlc marllim-terrestre, que no s'hi hagin recoll~ expressament per 
aquestes Normes. 

2. Són aplicables, Igualmenl, els requisits I les limitacions establertes per d'attra 
legIslació sectorial per raó de la matèria, I8nl pel que fa a l'ús del sòl com pel que 
respecla a les facultal. de disposició 

3. S'han de sotmelre a avaluació d'Impacte ambiental tots els projectos d'usos, 
obres, nstal·laoions I constmcclons admesos per aquest Pla quan sigui preceptiva 
per In,perallu de la Ieglslacl6 aplicable 

Articlo 22. EFECTIVITAT DEL SUPERIOR NIVELL DE PROTECCiÓ ESTABLERT 
PEL PLANEJAMENT URBANISTlC GENERAL ENVERS EL SÒL 
ABASTAT PEL PLA DIRECTOR. 

El règim establert per aquestes Normes, r81lpec1e del sOl abastat pel Pla direc1or, no 
ImpedeIX que les delQrm.nac ons del planeíamenl urbanl.tic general o especial 
oomportln un superior nivell de protecciO 

. 
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DISPOSICiÓ ADDICIONAL PRIMERA 

1 D'acord amb aliÓ estable~ per l'article 801 de la Llei d'urbanisme, els mumcipis 
Inclosos dins de l'amblttomtonal definit per l'ari 4 d'aquestes Normes han d'adaptar 
llur ptanejament urbanlstic general a les determinacions d'aquest Pla dlrector, dins 
del termini màxim de dos anys des de l'endemà de la publicaci6 de l'aprovació 
definitiva del Pla director, l'han d'aprovar ,nlclatment dintre dels sis mesos segOents, 
seguint a contlnuadÓ la lramijacl6 adient 

l'lncompllmenl d'aquests terminis pot comportar l'adopció de les mesures previstes 
als artJcles 80.3 188 de la Uel d'urbanisme, 

2 Els Plans d'ordenaci6 urbanlstica munIcipal I les modifICacions de Planejament 
urb.nl.tic general en tramiIBcf6 a l'enlrada en vigor d'aquest Pla director, s'han 
d'adaptar a les seves determinacions sj en aquella data no ha tingut enlrada en 
l'organisme competenl per a la seva aprovacl6 definitiva la documentació completa 
de l'expedient 

3 Pel que la al sòl inclós dins de l'amb" de les UTR-C, l'adaptacIó comportarà la 
Incorporació de totes les determinacions eslablertes per aquest sól per aquest Pla 
director, sense pe~udici de l'exaculivitat Immediata del Pla director des de la seva 
enlrada en vigor. 

Pel que fa al sòl no urbanil2able I al sól urbanil2able no delimitat inclos a les UTR
CE, cas que l'Ajuntament COfre.ponent opti per la $eva transformació ulbanlstica en 
el marc de l'adaptació del planejamenl urbanlstlc general, d'acord amb el que preveu 
l'article 16, apa~ot 2 d'aquestes Normes, aquest haurà do determinar els Sectors de 
transformació i concretar les determinacions genèriques que estableix l'article 18 
d'aquestes Normes 

Pel que ra al s61 ulbanftzable objecte de l'article 11 d'aquestes Normes, l'adaptació 
mitjançant la modiflCllci6 o, en el seu cas. revisJ6 del planejamenl general al Pla 
director comportarà I, concreció de les determinacions genèriques que establei .. 
l'article 18. 

Pel que fa al sòl urbà i al sól urbanitzable delllTlltat amb pla parcial vigent. radaptaC>6 
del planeíament general al Pla director comportanl la conctecl6 de le. 
delermlnacions genèriques que estableIx l'article 20 d'aquesles Normes 
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DISPOSICiÓ ADDICIONAL SEGONA 

Les determinacions d'aquest Pla director urbanis1lc del sistema costaner són 
normaroves i Yinculen a les admlnlslraclon9 I als particutars, 

Mentre no es completi l 'adequació del planejament urbanlstlc general a les 
determinacions d'aquest Pla. els ajunlamen1s no poden tram"ar figures de 
planejament ni Ins1rument. de gesli6 no alorgar IIlcêncles que contradiguin aquest 
Pla director. i estan obligats a advertir de forma expressa de 'a seva existència, 
vigència I del caràCler vinculant de les seves determlnadons en respondre a les 
consultes I sol licituds d'Informació urbanlslJca que formulin els particulars, 

DtSPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

Els Plans d'Ordenaci6 Urbanlstica Municipal han de classificar, en el moment de ta 
seva adaptació al Pla director, com a s61 no urbandzable costaner. tot el sóllnclós en 
les unitals territorials de regulaci6 de sól coslaner (UTR-C), actualment classificat bé 
com a s61 urbanitzable no delimitat, sense Programa d'actuació urbanJ.tica o Pla 
parcial de delimilBci6 vlgenls, bé com a sól no urbanitzable, inclós ° no en el PEIN, 
siruats l'un i l'altre dinlle o fora de la franja de 500 melres d'amplada I amb les 
subcategories (claus NU-CPElN, NU-Cl, NU-C2 I NU-C3 i codi. grèfocs CPEIN, Cl . 
C2 I C3) que s'hi assenyalen, sense perjudlcl del que preveuen els apartats 3 I 4 de 
l'articlQ 8 d'aquestes NOlme5. 

DISPOSICiÓ ADDICIONAL QUART A, 

1. El Pla d'Ordenació Urbanlstica Municipal, a mès de recollir i concretar les 
determinacions establertes a les Disposicions Addicionals Primera i Tercera, ha 
de: 

- Regular el sòl no urbanil2able costaner d'acord amb all6 establert pels articles 
10,13,14 I 15 d'aquestes Normes. sense pe~udict de poder incrementar els 
nivells de salvaguarda I de proteCCIó dels valors objecte de rarticle 1r de les 
mateoces 

- Fixar ets Ihndars relatius a les construCCIons, installa.clons I usos propis de les 
activitats ag,l<:oIes, ramaderes, lorestals o d'explotació de recursos naturals, als 
quals es relereixen els articles 49 1 i 58.8 el de la LIe d'urbanisme, en 
coherència amb les determinacions establertes als articles 14 I 15 d'aquestes 
normes 
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2. Els Plans d'Ordenació Urbanishca MUnicipal poden preveure la necessitat o la 
conveniència de Plans especials per l'ordenació i desenvolupament dels usos 
admesos, per la gestió del sól no urbanitzable costaner, per tal de precisar-ne el 
règim d'u~lllZaci6 l, si s'escau, de preveure mesures per a posar-lo en valor, per 
fer efectius els obJecbus d'aquest Pla direclor 

3. El planejament urbanistlc, general o den.at , ha de 

- Regular els usos i obres de carneter provisional I prohibir ets quo resultin 
Incompahbk>s amb els objectius del Pla director 

- Acotar els trams de façana marlllma, el tractament homogenr dels quaJs es 
proposl d'obten r mitjançanl les corresponents actuacions edificatóries 
susceptlbk>s de ser autontzades, als efectes d'allò prevlsl per l'artJcle 20 
d'aquesles Normes. 

- Regular expressament els paràmetres I els criteris d'harmoOllZació formal I 
compositiva de les edificacions per tal que aquestes, sigui quin sigui l'ús al qual 
s'hagin de destinar, tinguin una tipologia adequada al paisatge nalUral l urbà que 
les ha d'acollir 

- Preveure les reserves de terrenys su ICrents per a l'accés al mar I per a 
aparcaments, d'acord amb les determinacions d'aquest Pla director 

- Complir, en la regulacl6 del sól urbà I urbanitzable, les demés determinacions 
establartes pels articles 18 I 20 d'aquestes Normes. 

DISPOStCIÓ ADDICIONAL CINQUENA. 

Els IImrts gràflcs que identifiquen les diverses categories i subcategories assenyalats 
ell els plànols d'ordenació, es podran prec,sar en el moment de l'adequació del 
planejament general del municipi a k>s determinacions del Pla director, respectant les 
rogles següents 

a) No s'alterarà substancialment la forma i funcronalitat de cada categona o 
subcategories proposades en els plànols d'ordenaciò del Pla director 

b) La superflcíe de cadascuna de les categories I subcategories en els plànols 
esmentats no es podrà alterar, en cap cas, en més d'un 5% d'augment o disminució. 

el La precisió, ajust dels límits haurà de justificar-se per raó de . 
- Referir-se als límits que per cada classe de sòl hagi establert el planejament 
general.noenL 
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- Adequar-se a les caracterlstiques topogràfiques I morfològiques dets terrenys 
- L'existència d'arbrat, vegetaQió o aRres elements naturals I artificials d',nterès, 
que justifoquln la precisió per tal de reforçar I ctariflcar la consecució dels objectius 
de prolecció pretesos 
• Els IImllS de propielats , 
- Les xarxes d'Infraestructures de serveIs. 

DISPOSICiÓ ADDICIONAL SISENA 

Les referènCIes a l'òrgan competent de paISatge contingudes en aquestes nOrmes 
aJ.ludeixen a la Direcció General d'Arquitectura I Paisatge del Departament de 
Pol1tica Territorial I Obres Públiques Els Informes que requereixen la decisió 
d'aquest Òrgan Irndren caràCller vinculant quan aixl ho determini l'ordenament jurldic 
vigent. 

DISPOStC IONS TRANSITÓRIES. 

Primera Des de l'entrada en v'90r del Pla director urbanlstic del sIStema costener I 
en tant el planejament urbanlslie general dels municipis abastats no s'hi adapl1, són 
directament aplicables les determinacions conl1ngudes en aquesta normativa 

A aquests efecles: 

En el sòl urbà i en el sól urban;lzable delimitat amb pla parcial vigent abastat pel 
Pla directl;lr, per a pOde, autorilZar edificacions destinades 11 usos residencials I 
d'habitatge o d'altres ordinèrlamenl no autorHzables dln~ de t'amplada de la 
servitud de protecció, prevista per la legislació aplicable en matèria de costes, 
caldrà que, prèviamen~ mitjançant, almenys, un Pla de millora urbana, es 
jusUrrqul expressament el ccmplrmenl dels dIVersos requisitS exigibles I que, a 
més a més, s'acotin els lrams de façana marlUma, el tractament homogeni dels 
quals es proposi obtenir míqançant les corresponents amuaClOns edificatòrles a 
autolÜ2Br 

En el sol urb<U1ltzabte delimitat I l'urbanrt:z8ble no dermltat amb Programa 
d'actuació urbanlsUea o Pla parcial de delimitació vigents abaste I pel Pla drrector. 
el planejament urbanlsUe danvat que es presenti a tràmij ha d'ajustar-se a aJJ6 
establert per l'amele 18 d'aquestes Normes 

En el sòl urbanitzable no delimitat abastat pel Pla drrector que no ha de passar a 
ser necessilriamenl sól no urbanllzable costaner, IdentifICat per les unitats 
territorials de ,egulaalò de sòl costaner especial, (UTR-CE, I codi gralle CE), el 
planejamenl urbanlstic derivat que es presenti a tràmit i, també, el planejament 
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urbanlstic derivat que ha sigut objecte de suspensió de llur tram"ació en ocasl6 
tant de la preparació d'aquesl Pla director com de la seva aprovació Inicial, s'ha 
d'ajuslar a allò es1ablert per l'article 18 d'aquesles Normes sempre que es 
censlderi adient la seva !mnsfonnacl6 en coherència amb el model ul1>anl.lic 
establert pel ptanejamenl general municlpat 

El sól no urbanitzable abastat pet Pla director, que no ha de passar a ser 
necessariament sól no urbanitzable costaner, Identlflcal per les unitats territorials 
de regulació de sòl cestaner especial, (UTR-C , I codi gràfIC CE) lé el règim 
d'ús que 11 correspon, en general, segons la llei d'urbamsme I, en parucular, 
segons el corresponenl planejamenl urbanlstlc general TOl això sens perjudici 
de la modlficacf6 o revisió d'aquest, stgul per considerar-los sòl no urbanitzable 
costaner, o sigui per preveure ta seva transformaoió urbanistica, en quin ca.s 
haurà de subjectar,se als prClCedlments legalmenl establerts I a les condrcrons 
establertes a l'article 18 d'aquestes Nonnes. 

El règim d'us en els sòls no U/banltzable I urbanitzable no dellmílat abastats pel 
Pla director, que han de passar a ser necesstlriament sòl no ul1>anltzable 
costaner en qualsevol de les seves subcalegories, Identificats per les unitats 
lerritorlals de regulació de sól costaner (urR-C, claus NU-CPElN, NU-C1 , NU-C2 
I NU-C3 r codiS gràfics CPEIN, C1 , C2 I C3) s'ha d'ajUstar a allò establert pels 
articles 10, 13, 14 I 15 d 'aquestes Normes, els efectes dets quals abast.en Iols els 
projectes que es presentin a tràmit i, també, els que han sigut objecte de 
suspensió d 'alorgament de llicències en ocasió lanl de la preparació d'aquest Pla 
director com en ol de la seva aprovació 100ClSI 

Et sól no ul1>amtzable I el sól ul1>anilzable no delimitat abastats pel Pla director, 
que han de passar a ser necess;\rlament sól no urbanitzable costaner 1, 
identificats per les unitats tertitollals de regulaci6 de sòl costaner (UTR-C, clau 
NU-Cl i codi gràfic C1), resten subjectes al règIm d'ús establert a t'article 14 
d'aquesles Nonnes, 

S" 90nL En els sóls no urbanitzables I urbanitzables no delimitats sense Programa 
d'actuació urbanisllca o pla parci;ll de delimÜ8ció vigents, que han de pessar a ser 
necessàriament sòl no urbanitzable costaner, identifICats per les unitats territorials de 
regutacl6 de sòl coslaner (UmC, Ciaus NU-CPEtN, NU-Cl , NU·C2 I NU-C3 I codis 
grafies CPEIN, CI , C2 I C3), les Inslal'lecions I construccions existents abans de 
l'entrada en vigor d 'aquesl Pta que s'sjusl," al règim d'ús eslablert a l'article ~7 de la 
Uel d 'urbanisme I auloritzades conforme al Pla d'ordenació ul1>anistica mUnlcrpal 
vigent, i que no siguin admesos per les determlnacfons <iet PDUSC, podran continuar 
desenvolupanlla seva activital amb les condicions l les limitacions segOents 

a) Caldrà justificar l'existència de les installaclons i construccions amb les 
autoritzacions corresponents prèvies a l'aprovació d'aquest Pla director. 

b) 

11 

Es respectaran les construccions I inslaHacions existents previ el CQIllpllment 
del requisrl establert a l'apartat antenor, i s'autoritzaran \es obres de 
consolidaCl6, conservació, reparacIÓ, subsÚtucl6, modernització I adaptació a 
les condic ens higièniques I ambientals requerides legatment al.1 com les 
encaminades a radu r els efectes negatius d'Impacte ambiental I palsatgistic, 

e) No s'admetran obres d'ampllaci6 de les edificacions I \es Insta I lacions 
existents, ni que suposin l'ampliació de l'activitat existent. excepció feta 
d'aquells càmpIngs respecte als quals el planejament vigent amb anterioritat a 
aquesl Ple director, reculli norrnativament I gràfrcamenl la possibit~at de 
l'ampl1aci6 del seu àmbit, en el qual cas s 'admetrà la seva ampliaclò d'acord 
amb les detenninacions det Pla general vigenl I amb els requeriments 
establerts per la legrslac.6 sec10riai que li ès d 'aptícacl6 

El cessamenl da l'ac:tMtal existenl comportara que la nova activitsl que s'Implanti 
haurà de ser confonne al règim d'uses establert pel PDUSC per aquests sòls 

Terce ra Totes aquelles Instal-Iaclons I construccions exislents en ets s61s objecte 
de la Disposlclò Translt6ria Segona, abans de l'entrada en vigor d'aquest Pla, que a 
més de no ser admeses pet PDUSC no hagin estat degudamenl auloritzades, es 
consideren en situacl6 de fora d'ordenaci6, Conforme al que estableix l'article 102 de 
la llei d'ul1>anlsme, s'hi podran aUlontzar les reparacions que e.igeixln la salubrílat 
pública, Ie seguretat de \es persones, o la bona conservació de les drles 
construccions i Instal-taclons en les condicions establertes a rapartal 2) del mateix 
article 102, tret que es puguin aplicar les mesures de restauraci6 previstes a la 
legislaciò urbanlstlca, 

Solament s'admetran canvis d 'usos en el cas que les edificacions pree.lslents 
estJguln incloses en at Catàleg eslablert a l'article 50.2 de la Llei cJ'ul1>anisme, I 
conforme a \es detennlnacions de l'article 14 d'aquesles Nonnes, segons la 
subcalegoria del sòl on s'ubiquin 

Quarta Els terrenys de la finca Pinya de Rosa , al terme mun1cipal d Blanes, es 
regulen, per la Lle; 2512003, de 4 de juliol Els terrenys corresponenls al Paratge det 
Gorg, al tenne municipal de Creixell, resten subjectes a la Resoluci6 del conseller de 
Medi Ambienti Habitalge, de data 29 d'abril de 2004, (DOGC 13105/04), Els terrenys 
corresponents B ràmb" de Port Aventura, en els municipis de Vila-seca i SaloU, es 
regulen per la Llei 211989, de 16 de febrer, de Centres ReCteallus I Turistics, I pel 
Decrel 15211989, de 23 de juny, modiflC3l pel Oeclel lB112003, de 23 de juny, 

• 
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DISPOSICiÓ FINAL 

B PI. director urb.nlstic del sistema costaner entrarà en vigor el mateix dia de la 
publlcacl6 de l'acord d'aprovacl6 definitiva, d'aquestes Normes urbanístiques al Diari 
Oficial de la Generalilal de Cal.lunya , 

-
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CAPíTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

Articlo 1, DEFINICtÓ I OBJECTIUS, 

I Aque5tes nomnes, juntament amb la resta de dOCUments exigits per rartloJe 56.2 
del Decret legislatiu 112005, de 26 de JulIOl pel qual s'aprova el T~ refós de la 
llei d 'urbanisme (TRLUl, constHueíxen el Pla dlredor Urbanistic dets amblis del 
Sistema Costaner inlegralS per sedors de sól urbanitzable derlfnltat sense pla 
parcial aprO\la~ el qual té per objecte establir les determinacions i mesures 
nece ...... 'ies per aconseguIr els obíectlus del Pla definits a l'apartal 2 d'aquest 
.. rticle. 

2. El Pta director urbanlstic dels amb"s del S!sleme Costaner integrats per sectors 
de sòl urbamtzable delimital sense pla parcial aprovat (en endavant, PDUSC-2) té 
els següents objectius 

al Generals: 

Identificar ets espais costaners classificats pet planejament general vigent com a 
sòt urbanitzable dellm"a sense pla parcial aprovat definit ivamen~ que per la seva 
poslcló temtorlal amb relació als objectius de protecció del litoral definits al Pla 
Director Urbanlstic del SI. lema Costaner aproval definitivament pel Conseller de 
Polltica Territorial I Obres Públiques el 25 de maig de 2005 (en endavant, PDUSC-
1) s'han de preservar de la seva bransformació I desenvolupament urbà , o bé s'hi 
ha d'establir directrius I condidon. especifIQues per al seu desenvolupament, a fi 
de garantir el desenvolupament urbanístIC sostenible del terrijon que abasta aquesl 
Pla ¡ del sistema oostaner an el seu conjunt, conformo al que estableix l'amcle 3 del 
TRLU. 

b) Particulars ' 

Impedir la con50hdaei6 de baneres urbanes entre els espais interiors I els del 
sistema costaner 

Protegir els valors dels espais costaners: ambientals, paisa1glstrcs, culturals, 
cienlifics, agrlcoles, forl'Sta ls, ramaders o per raó de llurs riqueses naturals 

Preservar del procés de transformaCIÓ umanistica els espaIs oostaners 
afectats per riscos naturals o antròpics, 

Garanllr l'efeetivltal de les IIm,taclons o servlluds per a la protecclO del domini 
publlc marWm-terreslre 

MUlorar la qualHa1 de vida per raó de la funcionalitat dels espaJs costaners com 
àmbIts d'Interrelació entre la societat i la natura: des del manteniment d'un recurs 
turfstic bàsIC i des del recotzament de la blOdlversilat, en connectar els espais de 
l'Interior amb els del lltofal 

Genefe.lItS\ de Cat8kJl'\yl 
'=""1= rtame ~ Política Tarrl lOrlal 

""'" p 
D\teccio G-MnlI d"Lklanl:AlM 
Com sso c Urban sme de .... al.h.('tJ~ 

Article 2. MARC LEGAL 

Aquest Pla diredor urbanlstic dels êmbHs del Sistema Costaner IntegralS per 
sedors de sòl urbanitzable dellmltal sense pla parcial aprovat es formula a l'empara 
del que preveu rarticle 55.1 det TRLU I d'acord amb el que dISposa l'article 56 del 
maleÍl< cos legal, I demés legislacIÓ urbanlsbca que li as d'aplICació 

Alx l mateIX. aquest Pla s'ha redactal d 'acord amb la legISlació sedorlal VIgent per 
raó de la matèria que es tracta 

Artielo 3, CONTINGUT 

1 El Pla director es compon dels segUenls documents' 

al Memórla. 

b) NormatIva, ,ntegrada per l'amcula1 I per fitxes d 'ordenacIÓ amb pl¡\nol. a escala 
115.000 o 1110.000 dels sedors per als quals aques1 Pla Director estableix 
dl<8ctnus especifiques 

el Bases tècniques I econòmiques per a desenvolupar-lo. 

d) La programaci6 de les actuacions per s aplicar squesl Pla, re latives als lerminis 
d'adaptació del planejament urbanistic general al Pla director 

e) PI¡\nols d'Informació integrats per: 
- 1 plànol d'emplaçameni, a escala 11500.000 ~d 
- 32 ortofotomaPBS, a escala 1120000 (1,) 
,32 plànols d'Informació del règIm urbanlsflc det s61, a escala 1120,000 (1,) . 

I) Planols d'ordenació, integralS per 19 plànols d'ordenació a escala 1: 20.000. 

g) Estudis justificatius; 
, Slnlesl de la Diagnosi socioeconòmica I terntorlal del sislema costaner, 
- Slntes, de les Fitxes resum dels treballs de camp en els àmbJts dels sòls 

urbanitzables del1mrtats sense pla parcial aprovat inclosos n aquast PI. 
DIrector 

2 La regulaCIó contInguda en aquest Pla dl<edor constitueJll un conjunt de 
dtrectrlus i determinacions d'obliga compliment per pari del planBíament urbanlsUc, 
!. nt,general com derivat, referits a ràmbff termonal que abasta 

Les directrius I determrnaclons del Pla director urb1lnlsUc dels ambr\$ del SIstema 
Costaner Integrats per sectors de sòl urbanitzable delim"at sense pla parcial 
aprovat es justifiquen í concreten en la Memòria, en els plànOlS d'ordenació, en 
aquestes normes I en les bases tècniques I econòmiques per a desenvolupar-lo, 
sobre la base dels estudls Justificatius I dels plànols d'informaci6. 
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Article 4, ÀMBIT TERRITORIAL, 

1. L'àmbit territorial del POUSC-2 està Integrat pels sectors de sól urbanlllable 
delimitat sense pla parcIal aprovat qua es relacionen a l'apartat J d'aqueS1 artlcle, 
compresos totalment o parcialment dintre d'una franja de 500 metres d'amplada, 
aplicada en projecció hO<itzOl1tal term endins, des de l'at\lflTll!nament del domini 
públic maritlm-Ierruslre, en tOl el htoral de Catalunya. 

2. Els plànols d'ordenaCIÓ identñrquen els sectors de sòl urbanitzable delimitat sense 
pla parcial aprovat objecte del POUSC-2, cadascun dels quals es numera per 
rord.nal corresponent 

3. Els sectors objecte d'aqueS1 Pla s6n ets seg enls; 

Portbou uança 
Cadaqués 

Sant Pere Pescador 

L'Ametlla de Mar 

Alcanar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
tO 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

42 
43 
44 

Clau -16 
SUP-S 
Sector 9 sub2 
Sector 7 
Sector 8 
Sector 13 
Sector 3 
SUS(C)- t2 
SUS(C)-t1 
SUS(C)-10 

Sector 26 
Sector 27 
Sector 32 
Sector 33 
Sector 34 
Sector 37 
Sector 57 
Sector 59 
Sector 60 
SectorH 
SectorG 
Sector I 

PP-5 
PP-9 

Coma Morisca 
Ca!\yeaes (Cap de -I 
PortUIgat 
Ouatre camins Nord 
Quatr1I Camins Sud 
RacO des CaIde<I 
E1IAmtI$ 1 
La Gal/Iota 
las Palmeras 
Las Dunas 

tia la Pixerota 11 
PliItj4I cie la Pixerota III 
PIa!ja cie RUa I 
PIa~a d. A1f3 11 
Plalfa. de RlIà III 
PIaI¡a d. R.fà IV 
Cèmpiog Miramar 
BanaDc d@ l'Estany Salat I 
Barranc de l'Estany Saial. li 
NOI/a Ametlla 
l'Estany Nord 
Punta de I I 

Des Turlstlc Rlumar I 
les Dellcies Sud 
Barranc de la Martinenca 

Article 6. DETERMINACIONS D'APUCACIÓ ALS SECTORS OBJECTE 
D'AQUEST PLA DIRECTOR 

1 AquesI Pla director preserva de la seva transformació I desenvolupament urbà 
els terrenya Inlegrats en els sectors de sOl urbanitzable del.llItal sense Pla Parclat 
aprovat que es re lacionen a contlnuací6 i s'idenllflquen als pi/mols d'ordenaCIÓ. 
Aquests terrenya han de ser classificats pel planejament general urbanlsbc 
munlc;ipal com a sOl no urbanillable costaner I s'han d'integrar a la Unitat Termonal 
de Regulació (UTR) Immediata defin1da pel POUSC-1, ° bé constitueixen una nova 
UTR quan es tracta de sectors antats. La regulaèló a qué resten subjectes aquests 
terrenys s'estabteix a rartlole 9 d'aquestes normes. 

Aquests seclors són' 

Llançà 2 SUP·9 Canye les (Cap Ras) 
Cadaqués 7 Sector 3 Els Arre!s 1 
Sant Pere Pescador 8 SUS(C)-12 la Gal/iota 

9 SUS(C)-11 Las Palmeras 
10 SUS(C)-10 las Dunas 
11 SUS¡C).9 La ~_ Alegfll 

Palafrugell 13 Pa 2.2 Puig Gruf I 
14 Pa 2.3 PuIJ¡ GnJI 11 

Canet de Mar 18 U5a Càmping Globo Rajo 

B Masnou 21 PP·7 Voramar 11 
Montro 9 del Camp 27 Sector 25 Platja de la Pixerota I 

28 Sector 26 Plarja de la Pixerota 11 
29 5ector27 P'liIija de ta Pixerota III 
30 Sector 32 Plaija de RIfa I 
31 Sector 33 Plalja cie RIfa 11 
32 Sector 34 Plaqa da Rifa III 
33 Sector 37 Platja d. Rtfà IV 
34 Sector 57 Cimpmg Miramar 
35 Sector 59 Bamtnc de l'Estany Salat I 
36 Sector 60 Barranc de rEstany Salat 11 n 

L'Ametlla de Mar 37 Sector H NOI/a Ametlla 
38 sector G l'Estany Nord 
39 Sector 1 Punta de l'Altga 

Alcanar "" PP-9 Barranc de [a Martmenca 

(0) En aquest sector, el Pla Director determina la classificaci6 com a sOl 
no urbanillable de la major part del sector, I manté les previsions del 
planejament general vigent a la reSla de ràmbit. L'ordenaci6 detallada 
d'aquest sector es recull una frtxa normativa especifICa, que s'll1clou 
com 8 dooument annex d'aquesta normativa. 

mm 
Gef'I&I'alitllt de Catalunya 
Qepartament de Polltica Teml.orlal 
i Ocres po,*- ~~ 
DireCCió G,nen!l d'Urbanisme 

Com sskl crUrbal1lsme de Catalunya 
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2 Pel a la res13 de sector. de sòl ulbandzable delimitat sense pla parcial 
aprova el pla director estableix directrius I condicions especfflques per al seu 
desenvolupamenl la regulaci6 urbanisbca d'aquests sectors. alxl com les 
possIbilitats de la seva transfOfll\acl6 ulbanlstica, s'estableixen a l'article10 
d'aquestes normes. 

Aquests sectors són: 

Portbou I Clau -16 Coma Morisca 

Cadaqués 3 Sector 9 sub2 Pon lligat 
4 Sector 7 Qua"" CamIns No<d (0) 
5 Sector B Ouatre Carmo:s Sud 
6 Sector 13 Racó da CaIde~ 

12 S-8 Sa RIera -~~u~r------------~~~~~--~~~~~~-----' 

Calonge 15 Clau 3a5 El CoIIei Eo< 
Uoretde Mar 16 S-3 A-I Cala Banys (*) 

Pineda de Mar 17 PP-I Pineda Centre 
_ St Andreu de Uavaneres 19 PP-lO Sant Pere Nord 

Cabrera de Mar 20 UP-lO Costa -Montgat 22 Pla de Monlgal Sud 
23 5-310 La Muntanyeta 

24 SUND-16 les Mitdr!gUNK 
Vilanova l la Geltrú ---~--'~';;:--:-;:---""'''''''':7'-'''''::-:-----
El Vendrell 
Tarragona 
Tarragona 
l · ...... pclta 
Deltebre 

Alcanar 

25 
26 
40 
41 
42 
43 

PP-2B Mas Rabassa (*) 
PP-27 La Bota- Mas Ciarà 
PP-4 Cala Maria 

Des. Turlstic Rlumar IV 
Des Turístic Rlumar I 

PP-5 les Delícies Sud 

(oJ El Pla Director determina la classifICaCió com a sòl no urbanitzable 
costaner d'una pa~ d'aquests sectors, tot mantenint-ne la major part 
com a 661 urbanitzable delimitat . 

3. Les determinacions d'aquest Pla director s'han d'incorporar al planejament 
urbanlstlc general Vo derivat. I han de ser observades per aquests. sense perjudici de 
llur Immediata apllcacl6, d'acord amb la Disposició transi16rla Primera d'aquestes 
Normes 

Artic le 6. SEGUtMENT DEL PLA. 

Correspon el segu1ment del Pla direc/or ats Ajuntaments. a les Comissions 
Territorials d'Urbanisme competents, amb la coordlnaci6 de la Secretaria per a la 
Planificació Terrt10nal amb el suport de la Dlreccl6 General d'Urbanisme I de la 
Direcci6 General d'Arquitectura I Paisatge, en el marc de llurs respectives 
competències. 

Article 7. VIGÈNCIA, REVISiÓ I MODIFICACiÓ PUNTUAL DEL PLA DIRECTOR 
URBANlsTIC DEL SISTEMA COSTANER. 

1. La vigència d'aquest Pla és indefinida. 

2. No obstant, aquest Pla es podrà revisar un cop transconeguls deu anys de la seva 
entrada en vigor o abans, bé per imperaliu de la planlficae,6 termonal que es formuli , 
bé quan Justifoeedament ho decideiXI el conseller de PolIUca TerrItorial I Obres 
Publiques previ In(orme de la Comissió d'Ulbanisme de Catalunya I de les 
Comissions Temtorials d'Ulbanisme competents en coherència amb els objectius 
d'aquest Pla definits a l'article 1 I amb els objectius del PDUSC· l 

3 Procediré la modificació puntual d'aquest Pla drrec/or en cas de produlr.se algun 
del. SUPÓ5,ts segOents 

a) la incorporació a la categoria de s61 no urbanl1zable costaner (C), a petició de 
l'Ajuntament competent, de seclDrs de 561 urbanitzable dellmital sense pla parCIal 
aprovat. 

b) El transvasament de sòl de les subcalegories de sòl no urbanitzable costaner 
C21 C3, a ta subcategoria C1 . 

En aquests casos la formulació i la tramijacJó de la modificació del PDUSC·2 se 
subjectara al mB1B1x procediment estabtert a l'a~iclo 81 de la Uei d'urbanismeo per a 
la seva formulacJ6, I,mitant per6 el tram1t de consulta prèvia a l'aprovaci6 inicial I el 
d 'lnformacl6 a l'ens local. a l'àmbit territorial del qual es produeixi la modifICació 
puntual 

4 El planejament urbanlstic gensml municipal podrà establlr normes més restrictives 
respecte a les establertes pel Pla drreClor, sense que això requereixl la prèvia 
mod1licaci6 del Pla director 

Articte 8. INTERPRETACiÓ DEL PLA 

1 les determinacions d'aquest Pla s'Interpretaran atenent al seu conhngut i a totes 
aquelles determInacions establertes a Ja documentació grhfrca, de con(ormltat amb 
els objecbus I finalitats d'aquest Pla definits a l'article 1 d'aquestes Normes I 
expressats a la Memc\ria 

2 En cas de dubte o de contradicció respecte a la regulació de les preVIsions del Pla 
en els seus diferent. documents, prevaldran aqu~les determInacions que suposin un 
nivell (fe protecció més elevat dels valOIS dels espais costaners que cal preservar 
(ambientals, paisatglstícs, cunu¡als, Qenliflcs. agrleoles, (ore.lals, ramade<s I 
patrimonials), d'acord amb rarticle 10 del TRLU, I amb la filosof .. I esperit general 
d'aquest Pla 

mm 
G61'1eralltal de Ce.~ 
Oepar121menl de Po!lUca TSlTltor1a1 
I Obres Publiques 
Oiracc 6 Genaral d'Urbamsme 

COITIS5IO d'Urbanisme de Catalunya 
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CAPITOllI 

REGULACiÓ DEL SÒL NO URBANtTZABLE COSTANER, 

Article 9, CATEGORIA I SUBCATEGORIES DEL SÓl NO URBANITZABLE 
COSTANER, 

1 Aquest PI.a director atribueix als terrenys integrals en ets sector,; relacionals a 
l'article 5,1 la categoria de "sòl no urbanitzable costaner' I les mateixes subcategories 
d'aquest sòl defmides ò\ l'article 13 de les normes urbanlstlques del PDUSC-1 , 
aprovat definitivament pel Conseller de PolHlca TerrHorial1 Obres Públiques el 25 de 
maig de 2005 

2, Aquestes subcategofJBs són les segGents: 

• sòl no urbanitzable costaner 1 ( clau NU,C1 1 codi gràfic C1), 
• sòl no urbanitzable costaner 2 ( clau NU-C2 I codi gràfic C2), 
• sòl no urbanitzable costaner 3 ( clau NU-C3 I codi gràfic C3), 

El sòl no urbanitzable costaner 1 es caracteritza pel seu valor natural1ntrtnsec I pet la 
seva capacitat de'connector entre els 4mblts més prbplamenl de litoral I els interiors, 
terra endins, o per la concurrência d'aH res valors dIgnes de protecció en coherència 
amb els objectius del Pis. 

El sól no urbanitzable costaner 2 es caracteritza pel fet de tractar-se de sòl próxlm a 
la ribera del mar dintre de la franja de 500 m I que, per raó de la seva posició, ha de 
veure regulats els seus usos per garantir ,'acompliment dels objecllus del Pla 

El s61 no urbanitzable costaner 3 es caracteritza slQnlficativament pel fet de traelar-se 
de s61 situat fora de la franja de 500 m, peIÓ dins de l'4mb" del Pla director definit a 
l'article 4, la protecclò del qual resulla necessaris per a l'acompliment del Pla en el 
~ó"Junt dets espais pr_IVa ls, 

La regulació d'aquesta categona I subcategories és l'establefia als articles 14 115 de 
la normativa del PDUSC-1 , i es transcnu a conllnuacló: 

"Article 14 ~GIM D'ÚS DEL SÓL NO URBANITZABLE COSTANER 

2. El sól no urbanitzable co~t;mpr 1 (C/au NU-et t codi gr¡!fIc C1) es 
SUbjecta 81 segDent regim d'üs: 

8) S 'admelen els usos directament vinculats a la naturalesa fÚslica dels 
te11&nys, 9S a dir, els usos I les Ilellvitat. agr/coles, ramaderes I fores/als, 
aM com aquelles cons/rucckJns, edifrcfl{;ÍOn$ I Ins/aHac!ons de nova 
Implantació directament vfnculades a les esmentades activi"Jt. proples del 
sól no urbanitZable, Inc/ós l'habltalge familiar que estigui direc/ament i 
justlficadamenl associat a aquasles, 
Aid mateix s 'adm<>I la reconstrucció I rehabHitació de mas1es I cases fUrals 
qua esllguln incloses pal pianajamonl urbanlstJc en el CaMJeg previst a 
l'artlcls 50,2 del TRLU per a destinar-tes a habita/ge familiHr, establiments de 
"-'nSme rutlli en les modalitals I amb els requlsils regulal. per la legislació de 

turisme fUrol vigents a Calalunya, a actMla/s d 'educació en el 11eU/T3 I a 
es/abliments ho/elers amb eKc/usió de la modalitat d'hoft,1 ap8JÚJmenl, 

b) S'edmelan los ac/lVIfals ° els equipaments dIntetès piiblic que 
necessi!tiamenl s'hagin d'emplaçar en el medi fUral prevfstos a l'apartat 4 de 
rarlicle 47 i es demas/n quo no els possible una ubicació affema/iva en altres 
sdls no urbanitzables de menor nival! de protecció, 

En el ca:; que les acllVF/ats previstes a 185 lletres a) I bJ de l'esmenlar art/CJ8, 
95 a dir, - les ac/M/ats col,lactlVfls de caràcter esporlíu, culturel, d'educació 
en el lleure I l'esbarjo qua es desenvolupin a l'aire lliure, I els aqulpamenls I 
S8fVf1ls comunlteris no compalibles amb "Is usos urbans -, es vulguin ubicar 
dins da la franja de 500 melres de sòl NU-CI, SOlament setan admeses 
aquollas que s 'hagIn d'lmplanlar necessAnament a la zona COSl8nera per 
raó de la seva vrnculacló directa I funcional al mar o li la cosle 

En qualwvo/ cas, ols projecte. per a la Impl8Jltac/6 d'aquesls usos I 
aclillítats s 'han de lremitar l, si s'escau, autoritzar sola els crllans legals 
res/nctlus de preservaCIÓ d 'aquest $6/ fronr al procés de desenvolupament 
urbà, ¡ de màxima Inlegració amblonlDI de tos conslrucclons I de /85 
aclMtals 

L'aplicació dels dits cntens reslricbus en aquesta subc8tegono de s6/ no 
urbanitzable coslaner l , comporta la desestimació d 'aquells projecles que 
lesionin o Impedeixin la preseMJC!Ó dels valors I l'asSOllmenl de les finaMals 
que r811icJe lr, d 'aquestes Normes urbonls/iques parsegueix, 
respaclivamenl, d 'acord amb alió establ8rt pels aparlats 7 I g de l'article 47 
del TRLU. 
e) Per a l'autofltzBc/6 de les construccions I edificacIons da nova pianta, 
inclosos els hivernacles, a ql16 os refere;"en els aparlats a) r bJ del presanl 
arlJc/e, caldrtJ elabOrar 1/11 estudi palsatgisllc que hallrà d'ésser degudament 
fn(ormal per l 'óryDn compalent en maléria de paisatge 

dJ Pel que fa " r8JIptotacló de recursos n81lmils mitjançant noves activitats 
o~lrac,ives, solament s 'lIdrnolen en els sóls d 'aquesta subcategoria que 
estan (ora de la franja de 500 me/res definIda a rart/c/e 4 d'aques/es 
Nonnes, i so/meses a 18 legislac/6 sobre mesures adóicionais de protecció 
dels espars naturols a(acla/s per activitats eKtractJves, 

e) No es parmet la Inslal 18ClÓ de cartells de propaganda I d'altres e/amenls 
similars lleva/ dels que serveixen excluSlvsment per a l'orientació, els quals, 
seran establerts de menere que no afectin a l'harmonia dol paisatge, 

fi En coherència 8mb el règIm d'usos establert per el só! no urbanitzable 
costaner l , no s 'admetran els Plans especials IIrbanlstlcs previstos als 
aparta/s bJ I e) de fartlcJe 67 1 del TRLU, excepció feta, en aquest ün!m 
supósil, d'aquells ql16 requereíxln la fmplantació de tunsme rursJ ° 
d 'e"tabl/lJ!ents hotelers an edIficacions preexistents que mgula l'apartst a) 
d'aquest article 

g) Per a l'autorització dels projectes d'usos, obres, Ins/aNaelons I 
construcclOfls edmesos en aquesta subcategona, 8S reqUf1riril, en Iols als 
casos formular un estudi palsotgisilc ql16 haun! d 'ésser degudament In(ormal 
per l'ótgan campetenr en la matéria, 
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h) No s'sdmeten altres usos, obros, ¡nsla"acions o constJtJccions dislInts 
dols especlflcament admesos dintre d'aquesta subcategoria da sól no 
urbanj¡zable costaner, tant SI són de primera implanl13ció com sl es tracta 
d'ampliació dets preexistenls, sens perjuúlCl del que s'estableix s les 
Disposicions lransj¡óries d'eqliestes Normes, pel que fa al manlenimenl dels 
usos preexistents 

3, El sól /!9 !if/¡pllitzWI!I COSIsaer 2 (ctau NU-C2 I codi gni/ïç C2) es 
subjecla sl seguenl roglm d 'ús' 

a) Són d'aplicaCIÓ els apar/als 2a) i 2c) d 'aquesl a,tJc/e, 

b) S'admelem las actlVflats o els equipamenls d 'inlenis p(¡bllc quo 
necessàriament s 'hagin d'lImplaçvr en el modi fUral previs/os a l'apartal 4 de 
l'lIrticle 47 del TRLU I es demostri que no és possible una ublçació 
anamabva en allres sòls no urbamlzables de menor nivell de protecció 

e) S'admeten Il1s construccions i Instel'lacions deshnades a càmpingS 
aulon/lades pel planejamenl urbanlstic general municipal, que exigeixen, en 
lot cas, la tramitació prèvia d'un Pla especial urbanístic d'acord amb farticle 
47.6.e) del TRLU. 

ci) Pel que fa a l'explotacl6 de recUBOS naturals mitjançanl ac//vffsls 
exlracüves, s'ha d 'aplicar la legislació sobte mesures addicionals de 
protecció dels espais naturals afectets per actIVitats extractlves. 

4, AI séJl no IItbsnlfl@ble çg§1oo!!f 3 Wall NU.q I codi grtJlic C3) II COTTeSpoll 
el règim d'ús del sól no urbanitzable regulal per la LleI d 'utbanlsme I pel 
COTTespoflfmt pl<me¡amel1! utbenlslic genetal municipal 

5, Correspon al planejamant utbanlstlc general municipal, bé direclament o e 
través de plalls especials, la concreció, regulació I desenvolupament dels 
usos i activitats admesos pel Pla Dírector en cada subcategoria de sòl no 
utbanilzable costaner, 8mb subjecçí6 a les delennlnaclons cf'aq/Je!ll Pla i 
amb cDheténcla als objeclius eslablerts a farllt:la 1 d'aquestes Normes. • 

"Article 15, DISPOSICIONS COMUNES PER A LES 
SUBCATEGORIES DEL sòL NO URBANITZABLE COSTANER 1 i 2 (claus 
NU-Cl I NU-C2. ¡ codis grofics CI I C2) 

A mé.s de les disposicions especIfiques estllblerfes e l'article anlerior per s 
cadascuna de les subcalegories de sòl no urbanitzable costaner, es 
detennlnen les segDenls disposicions comune:'! pèr a les subcategories de 
séJI no urbam/uJb/e coslaner 1 I 2: 

e) La circulació amb vehICles motonlZ81s pel medI fUral d 'acord amb la 
legislació epl/Cable s 'ha de Ilmllar a les C8fJ8teros t camins degudament 
habilitats, excepció foia de la relacionada amb les actlvitals permeses l la 
dels seNelS públics d'emergencia 

O) Toles les actIvilals de naluralesa nis/Ica que exigeixin movimenls de 
lerra, amb la finalitat d 'lmplalllar nol/8S InstallBeions, efecluar lompudes Vo 
artigatges per a nous conreus s 'h~n de subjeclar al procooiment de l'article 
48de1TRLU," 

mm 
Generalitat de catalunya 
C8QMUment de POlítica Te ~, I :v ,-.I 
I CIin::t PubliQUes 
O recc'o General d'Urba '} 

- -- ---
COlTll55¡Ó d'Urban.sme de e uhJ:y" -
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CAPrrOL 111 

REGULACiÓ DEL SÓL URBANITZABLE DELIMITAT 

ArtIcle 10. CONOICIONS ESPECiFIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DELS 
SECTORS RELACIONATS A L'ARTICLE 5.2 D'AQUESTES NORMES 

1. Els plans patd als urbanlslles que desenvolupJn els sectors relacionals a l'artide 
5.2 d'aquestes normeS hauran de respectar les delermlnacions especifiques 
recoll ides a les fitxe. normatives corresponents, que s'Inclouen com a dC>CUn1snl 
annex d'aquesta normathta 

2. La prlnclpal delermlnadó que estableix el Pla Director per a cadascun d 'aquests 
seclors, per tal d'assonr els objectius plantejals, és la delimitaci6 de les diferents 
zones de prolecció que s'han de preservar 

2.1. El Pla dlstingeiJ< dues zones de protecció: 

- La Zona de Prole=ó Costanera que coincideix amb la zona de 
Servrtud de Prolecdó determInada per la lleI de Costes 

- La Zona de Protecció Paisatglstica, que comprèn els allres espai. del 
sector que el Pla considera necessari preservar d 'urbanitzaci6 I 
edificaci6 a fi de configurar oonnecto"' oosta·inte¡jor o bé pels seus 
valors palsolglstics I natufals. 

A les mxes annexes a aquesta Normauva es grafia la 1.ona de servitud 
de protecci6 do cada sector amb una amplada de 100 m a comptar de 
la ñbera del mar d'acord amb la Llei de Costes, !levat del sedor 9. 
subseclor 2, de Port Lllga~ en el qual l'òrgan compelenl en maténa de 
domin públic marítim-terrestre ha auloñtzal unes distàncles Inler","" de 
75 I 60 m'O en base al que eslablebc la DisposICIó Transitòna Vurtena, 
apariat 3, del Reglamenl de la Uei de Costes (RDL 1471(1989) 

2.2 En la majoria de supòsits, el Pla determina que les zones de prolecd6 
graflades a les flixes normatives tindran la condlcló d 'espais lliures O 
equJpaments pubiles de cessió amb cànrec al sector Abcò no obSlan en 
alguns casos, el Pla Indica que els sòls protegits poden lormar part de 
l'espaI lliure de parcel la, no ocupable per l'edifreaci6, 

2.3. Totes les zones grafiades de pmlecclò, públiques o privades, hauran de 
ser preservades essencialment en les seves condicions nalurals, amb la 
Intervencló mlnlms d'adequació per Inte9rat· les aJs sectors 
corresponents. En els sec10rs on s'admet, tal com IndIca la fl1lCll 
corresponen~ que la cessió obligatòria per a equ pamenls pugui 
localitzar-se dIns les zones de pmteccf6, rús de l'equipament l les seves 
condicions d'ordenadó hauran de ser compatibles amb la !inamat béslea 
de preservacl6. 

2.4. Tarnbe s'admet que el planeJamenl derivat pugui preveure, justifical per 
necessitats de l'ordenacl6, que algun vial !tavessi zones de pmtecctó, 
per bé que en aquests casos caldra estudIar el traçal del vial amb oura 
per minimitzar-ne l'impacte. 

3. A més. amb caràcter general, els plans parcials urbanís6cs que desenVOlupin els 
sedOrs hauran de complir les condicions segOenls. 

a) Caldrà garantir, mlijançant l'oporto) estudi pa1sa!glstic, que les edificacions 
admissibles, desbnades a qualsellOl ÚS, s'ajustin a una tipok>gla adequada al 
paisalge natural I urbà 011 s'Insereixin I evmn la 10rmacJO de pantalles 
arquitectOnlques I acumulacions de \IOlums. 

b) L'ordenació d'aquests sectors haurà de preveure reserves sufiaenls de lerrenys 
per garanllr l'accés al mar I per n aparcaments 

e) D'acord amb el que prescriuen eis article 24 I 25 de la llei de Costes I rart/ela 
48 del Reglamenl que la desplega, a la zona de servilud de proleccf6 no s'hi 
admel cap nova edlfreació, llevat de les rnstal.lacions I activllals que, per la seva 
naturalesa, no puguin lemr cap altra ubicació o bé preaUn serveIs necessaris o 
convenients per a l'ús del domini p~bllc marltlm 
Els unies usos permesos seran espai lliure publlc Ilo prlval aixl com les 
InstaHaclons esportIVes descobertes, sense perjudici del que estableix rartlde 
47 del Reglament esmental 

Article 11 . EFECnVITAT DE LES SERVITUDS LEGALS D'ALTRES 
UMITACIONS DE LA PROPIETAT PREVISTES PER LA LEGISLACiÓ 
APLICABLE EN MATÈRIA DE COSTES I D'ALTRA LEGISLACIÓ SECTORIAL. 

1. El règim d'Us corresponenl a cada classe, categoria I subcategoria del sòl, que 
regulen aquesles Normes urbanlstiques, s'ha d'entendre sense perjudici de les 
allres determinacions establertes per la legislació aplicable en matèria de costes, 
pel que fa a les servituds legals I d'altres fimitacions de ta propl8tat. per a la 
pmtecció del domIni públic marllim-terreslre, que no s hagin recomt ex¡>ressamenl 
per aquestes Normes. 

2. Són aplicables, Igualment. els requisits I les limitacions establertes per d'altra 
legislació sectorial per ra6 de la malèria . tanl pel que ta a l'ús del sòl com pel que 
respecta a les facullats de dIsposició. 

3. La servitud de prolecciò a qué es ... ferelx l'apartal 2 1 de rameie 10 no podrà ser 
objecte de reduccf6 en apllea.clO del que estableix la Disposició Transilòria Vuitena, 
apartal 3, del Reglament de la Llei de COSIes (RDL 147111989) 

4. S'han de sotmetre a avaluació d'Impacte ambiental Iols els projedes d'usos, 
obres, installacions I construccien. admesos per aquest Pla quan s!gul precepthta 
per Imperatiu de la legislació aplicable 

Article 12. EFECTIVITAT DEL SUPERIOR NIVELL DE PROTECCiÓ 
ESTABLERT PEL PLANEJAMENT URBANisTIC GENERAL ENVERS EL SÓL 
ABASTAT PEL PLA DIRECTOR. 

D'acord amb eis objectius i conllogUI d'aquest Pla, el planeJamenl lerrñorial I el 
planejament urbanlslic, general i derivat. que es formuli podrfl concretat I 
desenvolupar l'ordenadó dels usos i aclivitats admesos per "quesl Pla, atenent a 
les característiques concretes de cada territori, I podrà establir normes més 
restrictives respecte a les detel1l\inades per aquest Pla. 
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DISPOSICiÓ ADDICIONAL PRIMERA 

1, D'acord amb allò establert pels artldes 56A 180,1 del TRLU, els municip is en 
què s'ub quen els sectors relaoionats a l'article 5.1 han d'adaptar llur plan !amenl 
urbanlslic general a les delermlnaclons d'aquest Pla director, sense perjudIci de 
l'e>cecutovllal immediata del Pla des de la seva enlrada en vigor L'adaptació 
s'hauré de produir dins del tarmrni màxim de dos anys des da l'endemà de la 
publicacl6 de l'aprovació defiJ\lllva del Pla dlreclor 11'h:¡tn d'ap<ovar Inicialment dIntre 
dels sis mesos sagUents, seguint a conUnuacló la tramitació adient 

L'Incompliment d 'aquests terminis pot comportar l'adopció de les mesures preVIStes 
als articles 80 3 I 88 del TRLU. 
2. Pel que fa als sectors urbamtzables relacionats a l'article 5.2, et 
desenvolupament del Pta Director es podré fer directament mrtjançant la tramitaci6 
del plo parcial urbanlstic corresponent, I. en el seu cas, de la modlOcacl6 puntual 
del planejament urbanlstlc generat munlc!paJ vigent 

3. Els Plans d 'ordenaci6 urbanlstlca municipal, les modifICacions de Planejamenl 
urbanlstic general I els Plans parclels urbanlstlcs en tramitació a l'entrada en vigor 
d'aquesl Pla director, s'han d'adaptar a les seves determinacions sl en aquella data 
no s'ha produït l'aprovació definitiva de l'expedient 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

Les determinacions d'aquesl Pla director u!banlsllc són normatives I vinculen a les 
administracions I als particulars. 

Mentre no es completi l'adequació del planejament ulbanlstic general a les 
determinacions d'aquest Pla, els ajuntaments no poden tramitar frgures de 
planejament ni Instruments de gesti6 ni atorgar ll icèncIes que contradiguin aquesl 
Pla director, i estan obligats a advertir de forma exp<essa de la seva exlsténcla, 
vigèncla I del caré~ter vinculant de les seves detemrlnac.lons en respondre a les 
consultes I sol, licituds d'Informació u!banlslloa que formulin els particulars. 

DISPOSICtÓ ADDICIONAL TERCERA 

1, Els Plans d'Oldenacl6 UrbanlsUca Municipal han de: 

- Regular el scl no urbanitzable costaner d'acord amb allò establert per l'article 9.2 
d'aque$!es Normes, sense perjUdici de poder Incrementar els nivells de 
seivagualda I de p<otecció dels valors objecte de l'article 1 r, d'aquesles. 

- Fixar els llindars relatius a les construCClOf1S", Installacions I usos propis de les 
activitats agrlcoles, ramaderes, forestals o d 'explotació de recursos naturals, als 
quals es refereixen els articles 49.a) I 58,9.c) del TRLU, en coherèncla amb les 
determinacions establertes a l'article 92 d'aquestes normes. 

3. Els Plans d'Ondenaci6 Urbanlstlca MunrClPal poden preveure la necessitat o la 
conveniència de Plans especials per l'ordenació I desenvolupament dels usos 
admesos I per la gestió del s61 no urbanitzable costaner, per tal de precisar-ne el 

,-;G6¿ 
règim d'utilització i, si s'escau, de preveure mesures per a posar-lo en valor, per fer 
efectius els objectius d'aquest Pla director. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 

Tant els IImlls gràfICS que identifiquen les dl.",ses categories I subcalegories de sól 
no umanílzable costaner assenyalats en els plànols d'ondenació, com els que 
defineixen les diverses ~ones de protecció assenyalats a les frt:xes nonnatlves, es 
podran precisar en el moment de l'adequacIÓ del planejament general del munICIpi 
a les determinacions del Pla director, respeclantles regles segOents 

al No s'alterarà substancialment la forma I funcionalitat de cada categorIa o 
subcategories proposades en els plànols d'ordenació, ni la de les zones de 
protecció delimitades a les fitxes normat ves_ 

b) La superflcle de cadascuna de les categories I subcategories I de les zones de 
protecció grafiades, respectivament, en els ptanols d'oldenaci6 I a les fibees 
normatives, no es podré alterar, en cap cas, en més d'un 5% d'augment o 
dIsminUCió. 

e) La precisió I alust dels IImlls haurà de Justificar-se per rsO de 

- Referir-se als IImlts que per cada classe de sól hagi establert el planejament 
general vigen~ 
- Adequar-se a les caracterts\lques topogràfiques I morfològiques dels terrenys. 
• L'exlslèncla d'arbrat, vegetació o altres elements naturals I artlftCials d'interès, que 
justíflquin la precisió per tal de reforçar I clarificar la consecució dels objectius de 
protecció pretesos 
- Els limits de propiolats, 
- Les xarxes d 'Infraestructures de se~ls. 

DISPOSICtÓ ADDICIONAL CINQUENA 

Les referències a l'órgan competent de paisatge çonlingudes en aquestes normes 
aHudelxen a la Direccl6 General d'Arquitectura I Paisatge del Departament de 
PolIUca TerTitorlal I Obres Públiques. Ets Informes que requereixen la declsi6 
d'aquest Organ hndran caràcter vinculant quan 3IXi ho datem"ni l'ordenament 
jur1dlc vigent 

COfTIISS.Ó d'Urban sme de Catalunya 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 

Única. Des de l'entrada en vigor del Pla director, i en lant el planejament urbanistic 
general dels municipis en els quals s'ubiquen els sectors relacionals a l'article 5.1 
no s'hI adapti, s6n directament aplicables les determinacions contingudes en 
aquesta normativa 

A aquests erectes, els sòls als quals el Pla director atribueix ta categona de s6f no 
urbantlzable costaner, en quals<¡vol de fes seves subcategories, resten subjectes a 
les oondlcions segOents: 

1. El règim d'ús d'aquests sóls s'ha d'ajustar a all6 e51ablert per l'arbde 9.2 
d'aquestes Normes, els efecles del qual abasten tots els projectes que es 
presentin a tràmit l, també, els que han sigut objecte de suspensió d'atorgament 
de IlIcèncfes en ocasió de la tramitació d'aques1 Pla director 

2 Les InsiaHactons I construccions existents en aquests sòls abans de 
l'entrada eo vigor d'aquest Pla, que s'ajusbo al règim d'ús establert a l'article 47 
del TRLU I autoritzades conforme al Pla d'ordenació urbanistic:a municipal 
vigent, I que no siguin admeses per les determinacions del Pla Director, podran 
continuar desenvolupant la seva actívitat amb les condicions I les Hmltacions 
segOents: 

a) Caldrà Justificar l'exlslèncla de les Instal' iacions I construccions amb les 
autoritzacions corresponents prèvies a l'aprov.cjó d'aquest Pla dorector. 

b) Es respectaran les construccIOns ¡ inslallacions eXIstents previ et 
oornpllmenl del requisit establen a rapat1at anterior, I s'autoritzaran les obres 
de consolidació, conservació, reparació, substitució, modernllzacl6 I 
adaptació a les condicions higièniques I ambientals requefldes legalment 
alxl com les encaminades a reduir els efectes negatiu. d'Impacte ambientat I 
pafsatgistlc. 

e) No s'admetran obres d'ampliació de les edifICacions I les InstallaciDns 
existents, ni que suposin l'ampliació de ractivitat existent, excepció feta 
d'aqueUs camplng. respeote als quals el planejamenl vígent amb antenoritat 
8 aquest Pia director reouUl normatlvament la posstbiirtat de l'ampliació del 
seu àmbrt, en el qual cas s'admetrà la seva ampliaoió mitjançant la tramÍ\ací6 
d'un Pla especial. d'aoord amb el que ostable;x l ' ~rttcle 47,6.e del TRlU, I 
complint les condicions segOenls_ 

- l'Amblt de rampltacl6 no pcidrà superar ol 91>% de la superficie de sól 
prival que hauria resultat del desenvolupament det sector urbanitzable 
delimitat on es situa el càmp n9. 
- seran d'aplicació totes les condlcions establertes pel planejament 
general urbanlsUc municipal vigent referents a etilens d'ordenació I 
d'Implantació paisatgística. 
- s'elimina el coeficient d'edificabilitat brut establert pel planejament 
general municipal vigent, i l'us es limitara al de càmping, amb els 
requeriments establerts per la legislació sectorial que ès d'aplicació a 
aquesta acli.nal 

El cessamenl de ractJvitat existent comportarà que la nova activitat que 
s1mplantJ haurà de ser con/arme al règim d'usos establert pel Pla director 
per aquests sòls 

3, Les instaHacions I con5lrucclons ""Istents en aquests sól. abans de 
l'snlrada en vígor d'aquest Pla, que a més de no Ser admeses pel Pla director 
no hagin e51at degudament aulorltzades, es consideren en situació de fora 
d'ordenació Conforme al que estableix l'artJcle 102 del TRlU, s'hl podran 
autoritzar les reparacions que extge\xln la salubnlal púbrtca, la segurelal de les 
prusones, o la bona conservació de les d~es construcçions i insfallacions en les 
condicions establertes a rapartat 2) del mateix artlcle 102, Iret que es puguin 
aplICar les mesures de restauracI6 previstes a la legiSlacIÓ urbanlslJca 

Solament s'admetran canvis d'usos en el cas que les edificaolons preexistents 
estiguin Incloses al Catàleg establert a rar11c1e 50 2 del TRLU, I conforme a les 
determinacions de l'artlcJe 9 d'aquestes Normes, segons la subcategoria del 501 
on s'ubiqUin. 

DISPOStCIÓ FINAL 

B Pla dlreclor urbanl.tlc dels ambits del sistema costaner integrats per sectors de 
s6f urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat entrarà en vigor el mateix dia de 
la publicació de racord d'aprovació defin"lva I d'aquestes Normes urbanlsliques al 
Diari orICiaI de la Generalitat de Catalunya. 

mm 
Gerlera~tBl da Catalunya 
Oeoerttlment de PoI rll~ Te" tol1a1 
I ObresDiJC ... 
O recció Genlllul d'UtblmUIIM 
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Fitxe normatives específiques dels 
ector. relacionats a l' article 5.1 de la 

normativa per als qual el Pla 
Director determina la clas ificació 
com a sòl no urbanitzable costaner 
d'una part de) sector 

mm 
Gentr.~tel da CataMty8 " 
Departament de PoHI!ça Territori 

~ i Obres Pl.b~ 
DirecciÓ ~,d crUrtunl«l14l 
Conll5SIÓ d'Urbanisme de QItW 11'1~ 

H' -
-'bO. J 
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2, SECTOR SUP-9, CANYELLES (CAP DE RAS) 

• 

ORDENACiÓ 

- El planejament urbanfsliC general haurà de classificar tol ràmblt com a 561 
no urbanitzable costaner 1 , dau NU-C, per tal de preservar els se<JS valors 
nalurals I pa!satglslics, 

- En l'adaptació del Pla d'Ordenació Urbanlslk:a Municipal a les determinacions 
del Pla Direclor, es podrà optar, altemativament, per resiluar raprofitament 
que el planejament general alorgava al sector en un aitnJ Indret adequat, a 
canvi de ia cessió gralui\a com a sislema d'espais lliures de tols els terrenys 
del fins ara sector SUP-9, utilitzant, sl cal, la gestió on seclOtS disconlinlJS, 

36, BARRANC DE L'ESTANY SALAT 11 

• 
a • • • • •• I 

ESCALA 1110000 

ORDENACiÓ: 

-El planejament urbanlsUc general class,flC8m com a Sòl No Urbanitzable 
Costaner 2, clau NU-C2 la part est del seClor I com a Sòl No Urbanitzable 
Costaner 3, clau NU-C3 la pert central, segons s"indlca en el piànol 

-Els terrenys de 7,5 ha situats a l'extrem oesl del sector, al Rarg dels vials 
existents, man 'ndran el seu n\gim actual de Sòl Urbanitzable Delimitat, per tat de 
possibilitar un final da l'Area urbana adjacent En qualsevol cas caldrà protegir 
l'extrem del barranc existent. 

(;()rn. ~~ o <j 'Urba!l¡sme cle Cata'unya 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

Fitxe normatives específiques dels 
secto,- relacionats a l'article 5.2 de la 
normativa 

mIl 
Gene<aIitaO de caoak.nyo 
Oepa1ament de PoUIiIca TerrIaIaI 
I Obres PObüques 
OlnK:cló G.MraI d'Urbanl.me 

ComisSIó cfUrbal'\¡sme de Catalunya 

13 



• • • • • 
• • • • • • • 

1. SECTOR CLAU 16. COMA MORISCA 

f 

.- --- ---

• 

• . -

.... 

" • 
". Pr.' ='-

+, 

JIIIIIIIII~ 

• CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT: 

• • • 
• • • • • • • 

Zooes de oro\eçcj6. 

• La meltal de l'àmbil situada a l'est del lIiI fluv ial que creua el sector en la 
banda central en sen Iii nordoesl·sudesl 

• La part. oest del sector amb pendent superior al 50%. 

·EI carener centrel de t'àmbil 

• Ambdós marges dels llils flu\llals, 

• La ZCll8 de protecció costanera. 

CQndJC!Ons ¡¡el desenvolupament urbao!&tlc. 

·Les zones de protecció assenyalades al plànol com a sòls de cessió es 
qualificaran, en la seva major ~arl com a es~ais lliures. En la part de pendents 
més suaus I amb bon accés vian s"hi pot localitzar la cessió per a equipaments. 

-El planejament pareral haurà d1ncloure un estudi pa[sa,tglstlc que garanteixI la 
bona Inserció de les noves edmcaclons. privades I ~ubl'ques, I la urban,tza.cIO 
en el paisatge. Com a crlte~ general la Ion\!itud de les edificacions no su¡¡ererà 
els 25 m. En el caS d'edfflcecló en substitució de terres, la façana a vial no 
superarà els 18 m. 

·L'edificabilitat bruta del seClor no superarà 0,09 m2stfm2s. 

• La densitat bruta del sector no superarà els 7 habIHa. 

3. SECTOR 9 SUB2. PORTLLIGAT 

ílllDll]IJ] 

CONDICIONS DE DESENVOLUPAM ENT: 

ZoOe:llll!t R!lllecçl6; 

• La zona de ~roteccl6 costanera, que correspon a la servitud de proleccló establerta 
de lorma especifica per al sector de Port Ulgal per t'admlnlslrecf6 !Ulelar del domini 
públic marftlm-terreslre. 

- Les zones de protecció ~isatgrstica complementàries ¡¡refiades al ¡>tànol per tal de 
protegir les vlsles des de les cales d'es Jonquet I de s Nque~, aixl com les cotes 
alies del Puig de s'Alqueria. 

Condicions pel desenvolupament urb.Distic. 

• Les zones de protecció grafiades com de cessió es qualificaran com a espaiS lliures 
públics, S'admetrà l'ocu~dó parcial d'aquests sòls per lai de dona! complIment a les 
reserves obligatÒries ~r a equipaments, tal com preveu el pla psrctlll en lràmlt 

• La protecció corresponent a la cela d'es Jonque Impedeix I. alhor • • la InnecessMa 
t'obertura del vial ~re~lst pel pla percial en lràml 

· la parceHa mlnima serà de 2,000 m2 I t'alçada mA.ima de PB, d'acord amb tes 
condicions fixades pet vigent Pla general d'ordenació, 

• Es su~erelx que el planejament estudff la possibilitat d'admetre l'!ls holeler com a 
altemaw8 a l'ús residencial unifamiliar alesa la reducció de 561 ocupable que resulta 
de la prote<ri6. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

av. Roma, 252-254 

08560 Manlleu 

tel. 938 515 055 

c. Correu, 2, 1r 

08800 Vilanova i la Geltrú 

tel. 938 115 115 

c. Pamplona, 96, local 18 

08018 Barcelona 

tel. 933 568 160 

c. Serrano, 93, 3ª planta  

28006 Madrid 

tel. 915 159 432 
info@lavola.com 

www.lavola.com 




