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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 
 

1.1. Antecedents 
 

La Diputació de Girona, d’acord amb la seva adhesió el 1997 als principis de 
la Carta d’Aalborg i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles, l’any 
1998 posa en marxa el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció 
Local per a la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu de difondre i promoure 
els principis de sostenibilitat subscrits a la Carta d’Aalborg i la Campanya 
Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles entre els municipis de les 
comarques gironines. 
 
El 9 de Juliol de 2009 va aprovar-se el Conveni entre els ajuntaments de 
Riells i Viabrea, Breda i Hostalric amb la Diputació de Girona per 
desenvolupar les Agendes 21 dels tres municipis esmentats. Dins del Plec 
de Condicions Tècniques i Administratives s’esmenta que caldrà elaborar un 
Pla d’Usos del sòl no urbanitzable (PNU). Dins d’aquest apartat es concreta 
que pel municipi d’Hostalric: “ es redactarà un document de directrius per 
incorporar en una futura revisió del planejament urbanístic”. Per aquest 
motiu aquest document urbanístic s’ha titulat: “Directrius pel tractament 
dels usos del sòl no urbanitzable del municipi d’Hostalric”. 
 
El municipi d’Hostalric es regeix pel text refós de l’any 2006 del Pla General 
d’Ordenació Urbana del 1986. Pel que fa al sòl no urbanitzable cal 
assenyalar que està dividit en dos sectors. El primer se situa al nord del 
municipi i té unes dimensions força reduïdes. El segon, de major extensió, 
ocupa la plana de la Tordera i els vessants més abruptes del turó del castell 
d’Hostalric. Si observem les xifres globals ens adonarem que el sòl no 
urbanitzable ocupa 233,2 ha que representen el 68,5% del terme municipal. 
Pel que fa al sòl no urbanitzable el PGOU hi estableix 6 qualificacions i dues 
actuacions aïllades. Les actuacions corresponen a l’ampliació del parc urbà 
del Castell fins a la connexió amb la plaça de l’Església de la Verge dels 
Socors i la construcció en un terreny rústec de l’estació depuradora d’aigües 
residuals. A continuació es detallen cada una de les 5 qualificacions del sòl 
no urbanitzable:  
 
a) Protecció del sistema general d’infraestructures 
 
Inclou les àrees de servei immediates a les vies de comunicació ferroviària i 
viàries, tant a nivell de carreteres primàries com de camins rurals 
estructurants. Comprèn també les àrees immediates al riu Tordera, riera 
d’Arbúcies i torrents en protecció de llurs fondalades i àrees inundables.  
 
b) Protecció especial del conjunt monumental de les muralles i el castell 
 
Comprèn les àrees situades a migdia del conjunt de les muralles i el castell. 
L’objectiu és mantenir les actuals característiques naturals i paisatgístiques 
per tal de preservar les visuals monumentals de la fortalesa i de la vila 
d’Hostalric. Inclou els vessants sud i occidental del llom volcànic 
muntanyós. En formen part les edificacions rurals existents i tots aquells 
elements d’interès natural, paisatgístic i forestal.  
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c) Protecció agrícola 
 
Engloba els sòls no urbanitzables que es protegeixen per la seva notable 
aptitud per a la producció agrícola. S’inclouen les terres situades entre el riu 
Tordera i la vil�la, parcel�lades intensivament com a hortes i distribuïdes 
tradicionalment a través de la sèquia del Molí.  
 
d) Protecció forestal 
 
Comprèn els espais lliures o verds sotmesos a la legislació específica sobre 
defensa i conservació de les masses forestals. Estableix dues subzones: de 
conservació, on l’objectiu és la conservar les àrees de bosc existents, i de 
restitució, que són les àrees que antigament foren boscos i on es vol 
protegir llur procés natural de restitució. Aquesta zona es situa 
fonamentalment a migdia del castell, entre les àrees agrícoles i els espais 
urbans. 
 
e) Protecció de ribera 
 
Abasta els sòls situats preferentment als espais riberencs al riu Tordera i a 
la riera d’Arbúcies, de notable aptitud per a la plantació de planifolis.  
 
f) Rústica 
 
Inclou els terrenys no urbanitzables que no compten amb especial valor 
agrícola, forestal o paisatgístic que precisi d’especial protecció i que no són 
necessaris pel creixement urbanístic del municipi. Són terrenys generalment 
erms, de topografia irregular i situats preferentment al nord del TM i al sud, 
en els intersticis que queden entre les àrees forestals i les plantacions 
d’arbres de ribera.     
 
 
1.2 Marc legal i referents 
 
En aquest apartat volem relacionar els principals textos legals i documents 
promoguts per l’administració que cal tenir present en la redacció d’aquest 
treball de directrius sobre el sòl no urbanitzable 
 
1.2.1. Llei d’urbanisme de Catalunya i el seu reglament 
 
En primer lloc cal esmentar la Llei d’urbanisme de Catalunya i el seu 
reglament que han impregnat les polítiques urbanístiques de l’exigència de 
conjugar les necessitats del desenvolupament territorial amb els imperatius 
del desenvolupament sostenible, afavorint la utilització racional del territori, 
la lluita contra la pobresa mitjançant la política d’habitatge social, la qualitat 
de vida en els assentaments humans, l’increment de la conscienciació de la 
societat pel que fa al medi ambient, la gestió correcte i proporcionada dels 
recursos humans i la utilització progressiva d’energies renovables i una 
política global i eficient d’estalvi energètic. La llei preveu una utilització del 
sòl no urbanitzable adequada a la seva naturalesa rústica, sota les 
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limitacions del règim de protecció especial i les mesures establertes en els 
plans territorials. 
 
1.2.2. Llei  8/2005 de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge i el seu reglament aprovat pel decret 343/2006 
 
La llei  8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el seu 
reglament aprovat pel decret 343/2006, tenen com a finalitat el 
reconeixement, la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge a fi de 
preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i 
econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Per aconseguir 
aquest objectiu la Llei impulsa la plena integració del paisatge en el 
planejament i en les polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques.  
 
Segons l’article 2 de l’esmentada Llei les seves finalitats són les següents: 
 
a) ”Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes 

d’utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes. 

b) Preservar, amb l’adopció de mesures protectores del paisatge, el dret 
dels ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu. 

c) Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i 
col�lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió 
econòmica, cultural, social, patrimonial i identitària. 

d) Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació 
d’ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de l’edificació sobre 
el paisatge. 

e) Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en 
l’elaboració i l’execució del planejament i de les polítiques de paisatge. 

f) Promoure la col�laboració de la iniciativa pública i privada en l’impuls 
d’actuacions, l’adopció d’instruments i la presa de decisions sobre el 
paisatge. 

g) Impulsar la participació en les polítiques de paisatge dels agents socials, 
professionals i econòmics, especialment dels col�legis professionals, les 
universitats, les associacions de defensa de la natura i els representants 
de les organitzacions empresarials i sindicals. 

h) Fomentar la formació en matèria de paisatge”. 
 
Un dels instruments  que desenvolupa la Llei és la redacció dels Catàlegs del 
Paisatge. El municipi d’Hostalric forma part de la comarca de la Selva i en 
conseqüència està dins l’àmbit d’actuació del Catàleg del Paisatge de les 
Comarques Gironines. Dins d’aquest document s’han redactat unes 
Directrius de Paisatge que s’han incorporat en el Pla Territorial de les 
Comarques Gironines i que comentarem en l’apartat dedicat a aquest 
document. 
 
Un altre element molt important per les actuacions en sòl no urbanitzable és 
la creació dels estudis d’impacte i integració paisatgística desenvolupats a 
l’article 20 del Reglament de la Llei de Paisatge. 
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1.2.3. Pla Territorial de les Comarques Gironines (aprovació 
inicial) 
 
El Pla Territorial de les Comarques Gironines es va aprovar inicialment el 
febrer del 2010 i ha estat a informació pública fins l’abril d’aquest any. El 
Pla desenvolupa la seva proposta espacial a partir dels tres sistemes 
adoptats: espais oberts, assentaments i infraestructures de mobilitat; en 
cada sistema atesa llur diferent naturalesa, les determinacions assoleixen 
un diferent abast.  
 
En el sistema d’espais oberts es distingeixen tres tipus bàsics de sòl segons 
el grau de protecció que el Pla els atorga en front a les transformacions: el 
de protecció especial, amb valors intrínsecs que aconsellen el seu 
manteniment indefinit com no urbanitzable i l’establiment de certes 
limitacions a les edificacions i els usos que la legislació urbanística admet en 
aquest règim de sòl; els de protecció territorial, amb valors, però de menys 
quantia i en els quals la localització o topografia aconsella, a més, restringir 
les actuacions d’implantació d’activitats o usos intensius només a casos 
excepcionals de comprovat valor estratègic, prèvia la tramitació dels 
instruments urbanístics adequats; i per últim, els de protecció preventiva, 
que inclou la resta de sòl actualment no urbanitzable. Aquest es troba 
sotmès a les limitacions pròpies d’aquest règim, dintre del qual el 
planejament urbanístic general podrà, en el seu moment, classificar 
aquelles àrees que hagin o puguin urbanitzar-se en desenvolupament dels 
plans municipals.  
 
El municipi d’Hostalric (Mapa 9) forma part de l’àmbit Guilleries-Selva. El 
Pla proposa, pel que fa al sistema d’espais oberts, la protecció del 32 % de 
la superfície total de l’àmbit, que correspon a l’EIN del Massís del Montseny i 
a l’EIN de les Serres de Montnegre – el Corredor (ambdós espais inclosos 
dins del Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000). També 
proposa com a sòl de protecció especial un 53% del territori, un 1% com de 
protecció territorial (per interès agrícola i paisatgístic), i un 6% com de 
protecció preventiva.  
 
Pel municipi d’Hostalric s’estableix que el sòl de protecció preventiva sigui la 
plana al�luvial que resta entre el nucli urbà i la Tordera, i per la resta del 
territori no urbanitzable s’estableix la qualificació de protecció especial i 
territorial.  
 
Dins la normativa d’aquest pla volem destacar dos temes. El primer fa 
referència a un article on s’esmenten consideracions de cara a la regulació 
del sòl no urbanitzable pel planejament territorial i el segon són les 
Directrius de Paisatge. Per la seva importància volem reproduir l’article 2.13 
que fa referència al sòl no urbanitzable: 
 
“1. Dins del marc que estableixen els tipus de sòl del sistema d’espais 
oberts establerts pel Pla, el planejament urbanístic ha de determinar 
diverses zones i mesures de protecció, d’acord amb l’escala de treball que li 
és pròpia. 
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2. Sense perjudici de les consideracions específiques derivades de les 
característiques del municipi, les zones i les mesures de protecció en sòl no 
urbanitzable tenen com a objectiu facilitar la gestió orientada a la 
preservació dels següents valors i funcions: 
 
a) Valors agrícoles 
 
 Terrenys destinats a usos agraris de conreu o de pastura significatius en 

el context territorial. 
 Terrenys edafològicament valuosos. 
 Terrenys de regadiu o que poden ser-ho i molt especialment aquells que 

han estat objecte d’inversions importants en infraestructures de regadiu 
per part de l’Administració. 

 Terrenys més planers i amb unitats productives més extenses i aptes pel 
seu maneig. 

 Terrenys que embolcallen espais naturals protegits o de domini públic 
hidràulic i pecuari. 

 Espais de transició entre l’espai urbà i aquell que té un ús agrari, perquè 
el primer no pressioni el segon i el segon no molesti els residents del 
primer. 

 
b) Valors ambientals, ecològics o científics. 
 
 Hàbitats singulars, fràgils o que hostatgen flora o fauna d’especial 

interès. 
 Hàbitats de major integritat, dimensió i més representatius de la regió. 
 Mosaics agro-silvo-pastorals. 
 Espais intersticials rics en diversitat biològica (marges, sèquies, tanques 

arbrades...)en el sòl agrícola. 
 Espais d'interès geològic 
 Zones humides 
 Terrenys amb funció connectora o amb funció esmorteïdora de possibles 

impactes sobre els espais protegits. 
 
c) Valors paisatgístics i patrimonials. 
 
 Àrees d’interès paisatgístic a preservar, a restaurar i a crear. 
 Àrees amb gran visibilitat. 
 Entorns d’elements culturals (històrics, arqueològics, identitaris,...). 
 Espais agraris de valor: aquells amb infraestructures agràries creades 

per al maneig de sòls que identifiquen un paisatge, que tenen un valor 
històric i que resulten fonamentals per a la conservació de sòls i aigües 
com ara terrasses i feixes, infraestructures de rec i drenatge, estructures 
de parets 

 de pedra seca o altres elements patrimonials d’interès. 
 Terrenys de domini públic (camins, boscos i prats comunals, domini 

hidràulic, camins ramaders, patrimoni arqueològic i paleontològic). 
 
d) El planejament urbanístic ha de considerar també en l’ordenació del sòl 
no urbanitzable, aquell que, sense tenir un valor intrínsec notable, pot jugar 
un paper rellevant en l’estructuració de l’espai i en concret el que: 
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 Respon a un objectiu de separació d’àrees edificades 
 Defineix els límits de l’espai que poden assolir les àrees urbanes. 
 Facilita la percepció del paisatge. 
 Facilita l’ampliació o la implantació de les infraestructures necessàries. 
 Preserva superfícies no urbanitzables de certa entitat com a reserves 

estratègiques de futur. 
 Pot fer de franja protectora de corredors fluvials i zones humides. 
 
3. La consideració dels valors que assenyala aquest article no comporta una 
zonificació que s’hi refereixi específicament, atès que les determinacions 
normatives d’una zona poden simultàniament tenir objectius d’ordre divers i 
que aquests poden ser també objecte de determinacions no zonals. Les 
zones de sòl no urbanitzable són, per tant, les que el pla urbanístic adopti 
en el marc, en el seu cas, de les disposicions reglamentàries que 
s’estableixin al respecte”. 
 
A continuació reproduïm el text de tres directrius de paisatge de gran 
importància pel sòl no urbanitzable del municipi d’Hostalric: 
 
“Geomorfologia 
 
1. La morfologia natural del territori és una referència paisatgística segura, 
de la qual convé no apartar-se. S’entén per morfologia natural la resultant 
dels fenòmens orogràfics i erosius produïts al llarg del temps. Les 
modelacions de gra petit introduïdes per l’activitat agrària al llarg de la 
història, com abancalaments, camins i altres, es considera que estan 
perfectament integrades amb la morfologia natural i l’enriqueixen. 
 
2. En principi, i llevat d’alguns casos excepcionals, es consideren 
paisatgísticament positives les transformacions físiques encaminades a 
restituir la morfologia natural en aquells llocs on hagués estat alterada 
negativament. 
 
3. Els moviments de terres motivats per l’agricultura, les infraestructures i 
l’edificació no han d’anar més enllà del que sigui estrictament necessari i 
han de minimitzar els desmunts i terraplens i, molt especialment, l’afectació 
al sistema de drenatge natural. 
 
4. Les solucions tècniques i els resultats formals en el tractament de 
talussos han de partir de les característiques del sòl i de les opcions de 
vegetació possibles. En tot cas, el tractament dels talussos pel que fa al 
pendent i a la revegetació s’ha de fer en coherència amb el paisatge de 
l’entorn sense excloure la utilització de murs de contenció o altres elements 
estructurals quan siguin convenients per a un millor resultat formal, en 
especial per a poder disminuir pendents dels talussos. 
 
5. Cal evitar que els terraplenats afectin els espais de ribera de rius, rieres i 
torrents, com també els marges de camins i conreus, de manera que 
s’asseguri sempre el manteniment de la funcionalitat del conjunt de l’espai 
fluvial. Especial atenció requereixen els moviments de terres motivats per la 
protecció i millora de camins associats a cursos d’aigua, en el doble 
significat d’elements del paisatge i d’itinerari d’interès paisatgístic. 
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Aigua 
 
1. La xarxa d’aigua del territori que comprèn els elements naturals i els 
artificials a cel obert que assoleixen una certa importància estructural és un 
component bàsic del paisatge i com a tal ha d’ésser considerada i 
respectada. L’abast espacial de la xarxa comprèn tots els terrenys associats 
físicament als cursos i làmines d’aigua fins, com a mínim, l’àrea inundable 
en un període de retorn de 500 anys. 
 
2. El tractament naturalitzat o artificial dels espais associats a cursos i 
làmines d’aigua ha d’aprofitar la potencialitat paisatgística que es deriva de 
la presència de l’aigua, sense perjudici dels requeriments hidrològics que 
calgui respectar. 
 
3. Si no hi ha un pla especial urbanístic amb objectiu d’ordenació del 
paisatge que justificadament estableixi altres condicions més permissives, 
les edificacions que poguessin autoritzar-se en sòl no urbanitzable s’han de 
separar com a mínim una distància de 100 metres de les zones fluvials de 
rius i rieres i dels llacs, estanys i pantans, sense perjudici del compliment de 
les disposicions de la planificació hidràulica. 
 
4. L’ordenació de sectors de sòl urbanitzable o de sòl urbà no consolidat que 
siguin confrontants amb rius, rieres, canals, llacs, estanys o la vora del mar 
ha de considerar la presència d’aquests elements d’aigua com a factor 
determinant de l’ordenació en el sentit de justificar espais de transició de 
qualitat entre el front edificat i la ribera. En aquest espai de transició es 
localitzaran de manera preferent els sòls de cessió per a espais lliures. Així 
mateix, l’ordenació tractarà amb especial cura la composició urbana dels 
fronts edificats que donin a espais d’aigua per la seva especial visibilitat. 
 
5. Els fronts urbans marítims i fluvials tindran en el planejament urbanístic 
un tractament acurat encaminat a destacar-ne el caràcter i a potenciar-ne 
el valor paisatgístic. Els plans urbanístics establiran mesures per recuperar 
la coherència formal en aquells fronts que l’haguessin perduda per causa de 
la volumetria dels edificis o de la baixa qualitat de l’arquitectura. 
 
Modelació agrària 
 
1. L’espai agrari —agrícola, forestal i ramader— proporciona un fons 
paisatgístic que, per la presència que té en el territori, en constitueix un 
component identitari principal. Cal, per tant, fer compatibles el respecte 
dels valors com a bé paisatgístic d’interès públic i la funcionalitat agrària, 
per tal que mantingui els trets bàsics de la seva fisonomia. 
 
2. Es consideren elements estructurals de la configuració del paisatge agrari 
els camins, la xarxa de drenatge natural, els canals de rec, les separacions 
topogràfiques i de vegetació entre conreus i parcel�les, i les pautes de 
localització i de configuració de les construccions tradicionals. Es recomana 
la preservació d’aquests elements o, en el cas que calguin transformacions 
derivades de canvis necessaris en els sistemes d’explotació, que es procuri 
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el manteniment de la imatge d’espai fragmentat pròpia del paisatge 
existent. 
3. Les directrius específiques del paisatge, els plans especials urbanístics i 
altres instruments de més detall poden assenyalar àmbits del paisatge rural 
que, pels valors extraordinaris, han d’ésser objecte d’una protecció estricta 
mitjançant el manteniment i millora dels elements estructurals. 
Aquesta determinació ha d’anar associada a l’establiment de mecanismes 
d’ajuda al manteniment de les activitats agràries pròpies d’aquests 
paisatges quan sigui necessari. 
 
4. La implantació de parcs solars, o d’altres instal�acions de configuració en 
extensió, en el medi rural s’ha de subjectar a les directrius i a les condicions 
expressades en aquestes Directrius en relació amb el paisatge de l’espai 
agrari i amb els criteris que s’assenyalen a l’article 2.8 pel que fa a les àrees 
especialitzades. 
 
5. Per tal de fomentar la continuïtat territorial de les explotacions i evitar la 
fragmentació dels camps, s’ha d’evitar en el possible l’obertura de nous 
camins sense perjudici del que requereixin les operacions de concentració 
parcel�lària. Així mateix, en l’estesa de xarxes d’infraestructures d’interès 
local, s’han d’aprofitar els canals de pas i els corredors i les vies de 
comunicació existents. 
 
6. La construcció de tanques a l’espai agrari, i en el no urbanitzat en 
general, ha de limitar-se a aquells casos en què sigui imprescindibles per 
les circumstàncies del lloc o es justifiqui la seva necessitat per atendre els 
requeriments productius de l’explotació. Es recomana, quan sigui 
funcionalment possible, la utilització d’altres sistemes que la tanca per 
l’assenyalament del límit de la propietat o de l’àmbit de l’activitat. Les 
directrius específiques o els instruments urbanístics d’ordenació del paisatge 
poden prohibir les tanques en determinats àmbits de l’espai agrari. 
 
7. En tant que els instruments d’ordenació del paisatge de major detall no 
estableixin una regulació més específica, la construcció de tanques de 
separació de finques, parcel�les o recintes en l’espai agrari està subjecte a 
les següents directrius i condicions: 
 
a) Amb les excepcions que preveu la lletra h) no s’admeten tanques d’obra, 

llevat dels murs de pedra seca d’alçada no superior a 90 cm. 
b) Les tanques poden ser de vegetal viu o de materials que permetin la 

transparència en tota la seva alçada. 
c) Les tanques visualment permeables poden complementar-se amb 

vegetació pròpia de l’entorn per aconseguir el grau d’opacitat que es 
desitgi. 

d) Les tanques han de tenir un tractament regular i homogeni en tota la 
seva longitud, per bé que poden incorporar diferències per tal de millorar 
la integració amb l’entorn si aquest no és homogeni. 

e) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques han de tenir colors 
discrets per tal que s’integrin bé en gamma cromàtica del lloc. 

f) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la necessitat 
de tanques, aquestes han de permetre el pas de la petita fauna terrestre 
pròpia del lloc. 



Directrius pel tractament dels usos en el sòl no urbanitzable Agenda 21 Local d’Hostalric 

LA COPA SCCL - Plaça de l’Església, núm. 11- 17460 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 13

g) Les tanques d’obra existents i les que preveu la lletra h) s’han de tractar 
amb superposicions de vegetació viva per tal de millorar la seva 
integració en el paisatge. 

h) Només s’admeten tanques d’obra o opaques en general en aquelles 
parcel�les on per motius de seguretat calgui garantir la impossibilitat 
d’accés o de vistes i no hi hagi altres fórmules de tancament que puguin 
garantir-ho. 

 
Fites visuals i fons escènics 
 
1. En molts paisatges, la relació figura-fons té un paper rellevant en la 
composició de les imatges que se’n perceben. Aquesta relació ha estat ben 
present a les arts plàstiques. Són les figures del paisatge, els nuclis urbans, 
els elements construïts, les formacions geològiques diferenciades, etc., que, 
per la seva ubicació —encimbellada, en una plana, en carena, etc.— i pel 
seu valor, constitueixen components clau de les imatges del territori. 
Complementen la imatge i li donen base els fons escènics configurats per 
l’orografia i la vegetació. 
 
2. Cal evitar la desfiguració de les fites paisatgístiques, de la qual les noves 
construccions —ja siguin aïllades en sòl no urbanitzable o formant part de 
creixements urbans— en són la causa més freqüent. Els instruments 
d’ordenació urbanística han de tenir especial cura en la preservació de la 
imatge de les fites paisatgístiques condicionant les dimensions, volumetria i 
colors de les edificacions que poguessin afectar-la. 
 
3. Cal, així mateix, preservar les possibilitats de percepció de fites i fons i, 
en especial, de les imatges que conjuntament componen. Amb aquesta 
finalitat, s’han d’evitar tant com sigui possible les construccions i, en 
general, les barreres visuals que impedeixin o dificultin seriosament la 
percepció de les imatges més interessants del territori des de llocs 
accessibles i trams viaris transitats. Les tècniques per a la preservació de 
les imatges constitueixen l’establiment de franges de no edificació i de 
limitació de les alçades i de la longitud dels elements barrera. Els 
instruments d’ordenació del paisatge de major detall han d’establir aquestes 
franges. 
 
4. A més de les construccions i elements que impedeixen la visió de les 
imatges significatives del paisatge, cal evitar aquells que, sense impedir-ho, 
constituirien un component greument desfigurador de la imatge per causa 
de la dimensió, forma o color. 
 
5. Els plans especials urbanístics amb objectiu d’ordenació del paisatge 
poden delimitar àrees amb establiment de paràmetres imitatius de 
l’edificació amb els objectius de preservació que aquesta directriu estableix, 
com també àrees on és preceptiu l’informe d’impacte i integració 
paisatgístic per a determinades construccions. 
 
6. Atès que les instal�lacions eòliques, afecten, per dimensió i/o ubicació, els 
fons escènics del paisatge, cal la consideració de criteris paisatgístics en el 
projecte d’implantació. En principi, es considera un bon criteri buscar una 
geometrització perceptible de la implantació dels molins, mitjançant 



Directrius pel tractament dels usos en el sòl no urbanitzable Agenda 21 Local d’Hostalric 

LA COPA SCCL - Plaça de l’Església, núm. 11- 17460 Celrà.  Tel./Fax 872 080 258 c/e  info@lacopa.cc 14

l’establiment de pautes relatives a les alçades, distàncies, alineacions i 
altres elements significatius que són pròpies de la necessària ordenació dels 
elements artificials repetitius” . 
 
1.2.4. Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 
2000 
 
El PEIN inclou el tram de la riera d’Arbúcies que passa pel seu terme 
municipal i la qualifica de reserva natural parcial. D’altra part, el tram de la 
Tordera que va entre l’aiguabarreig amb la riera d’Arbúcies i el mar està 
dins la Xarxa Natura 2000. Per tant, els cursos presenten un alt nivell de 
protecció. 
 
1.2.5. Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les 
Comarques Gironines 
 
El Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques 
Gironines és un inventari d’aquells espais que per les seves condicions 
naturals i paisatgístiques requereixen d’una major atenció, més enllà 
d’aquells que ja disposen d’alguna figura de protecció. Aquest inventari 
identifica tres espais d’interès natural o paisatgístic inclosos en major o 
menor grau en el terme municipal d’Hostalric (Mapa 8): 
 
- Boscos de Domènec i Pla de Gaserans (Codi 136) 
- Torrent de Noalard i torrent de Sant Jacint (Codi 135) 
- Plans al�luvials del tram de la Tordera (codi 132) 
 
 
1.3. Identificació i avaluació dels principals recursos 
naturals del municipi 
 
El terme municipal d’Hostalric (Mapa 1) té una superfície de 3,39 km2 i es 
troba ubicat al mig de la vall de la Tordera. Es tracta d’un municipi que a 
nivell urbà neix al voltant del castell d’Hostalric i les  muralles. En els 
darrers decennis el casc urbà s’expansiona fora de les muralles creant un 
nou eixample i nous espais industrials (polígons d’Hostalric i de les 
Pinedes). Aquests creixements urbans han generat que la indústria sigui un 
dels principals sectors econòmics del municipi. 
 
El territori més planer que hi ha entre la riera d’Arbúcies i la Tordera i que 
aprofitava l’aigua de la Tordera mitjançant la sèquia del Molí era el principal 
espai agrícola del municipi. Amb els anys els camps més propers a la 
Tordera s’han reconvertit en una zona de plantacions d’arbres de riberes, és 
a dir, pollancres i plàtans. 
 
L’orografia del municipi fa que Hostalric gaudeixi d’una interessant varietat 
d’ambients que van des dels boscos de ribera a les pinedes de pi pinyoner i 
suredes. En aquest sentit convé assenyalar que el tram de la riera 
d’Arbúcies que transcorre pel terme municipal està inclosa dins del PEIN i la 
Tordera dins la Xarxa natura 2000. 
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Els fets que han canviat, de forma més contundent, la fisiognomia del 
paisatge d’Hostalric han estat els creixements urbanístic i de les 
infraestructures. Només cal tenir present que el 1979 hi havia 2.778 hab i, 
en canvi, el 2009 es va arribar als 3.994. Aquests més de mil nous 
habitants s’han ubicat, majoritàriament, en els creixements fora muralles, 
és a dir, en el nou eixample. També en aquesta zona s’han situat els nous 
espais industrials. Respecte a els infraestructures viàries i ferroviàries cal 
esmentar la construcció de la variant de la carretera C-35 i de la traça de 
l’AVE. Aquestes dues actuacions han generat el trossejament del sòl no 
urbanitzable situat al nord del terme municipal. El resultat és un espai 
intersticial de futur molt incert com a sòl no urbanitzable.   
 
D’acord amb el diu el Pla Territorial de les Comarques Gironines la principal 
vocació del sòl no urbanitzable del municipi d’Hostalric és el manteniment 
de les activitats agrícoles així com la preservació dels valors paisatgístics de 
l’espai que hi ha entre la Tordera i el casc urbà. 
 
Un altre objectiu que ha de perseguir el sòl no urbanitzable d’Hostalric és el 
d’assegurar la connectivitat ecològica, paisatgística i social entre el massís 
del Montseny i la plana de la Tordera. El mateix Pla d’Acció de la 
Connectivitat Ecològica de la Comarca de la Selva estableix que la riera 
d’Arbúcies és una zona d’interès per a la connectivitat ecològica (ZIEC) 
entre el Montseny i el Montnegre. 
 
En conclusió, els principals objectius d’aquest document de Directrius pel 
tractament dels usos del sòl no urbanitzable són els següents: 
 
1. Afavorir el manteniment de l’activitat agrària i forestal ja que és el 

principal agent de configuració del paisatge actual dins del sòl no 
urbanitzable 

2. Protegir el patrimoni arquitectònic d’aquest paisatge agroforestal. 
3. Preservar els valors paisatgístics de la plan agrícola que s’estén entre la 

Tordera i el casc urbà. 
4. Promoure que els dos eixos fluvials que passen pel terme municipal 

tinguin el màxim nivell de protecció per tal que funcionin com a 
connectors ecològics, paisatgístics i socials.  

5. Assegurar la xarxa de camins (Mapa 7) 
 
Per aconseguir fer realitat aquests objectius proposem zonificar el sòl no 
urbanitzable d’Hostalric en tres categories: 
 
• Sòl agrícola 
• Sòl forestal 
• Sòl d’especial protecció 
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1.4. Principals impactes ambientals que pateix el 
municipi 
 
La principal activitat que ha impactat ambiental i paisatgísticament sobre el 
terme municipal d’Hostalric ha estat el creixement urbà i de les 
infraestructures ja que les activitats extractives o les línies d’alta tensió 
tenen molt poca rellevància dins del terme municipal (Mapa 5). En 
l’actualitat la taca urbana s’estén pel vessant nord i la carena del turó del 
castell d’Hostalric i per la plana que generen la confluència de les rieres 
d’Arbúcies i la Tordera. Producte d’aquesta realitat les lleres de la riera 
d’Arbúcies i de la Tordera, així com la plana al�luvial agrícola situada entre 
el casc urbà i el riu, s’esdevenen els sectors de major valor ambiental. 
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2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 
 
2.1 Objectius 
 
Els principals objectius d’aquest document de Directrius pel tractament dels 
usos del sòl no urbanitzable són els següents: 
 
 Afavorir el manteniment de l’activitat agrària i forestal ja que és el 

principal agent de configuració del paisatge actual dins del spol no 
urbanitzable. 

 Protegir el patrimoni arquitectònic d’aquest paisatge agroforestal. 
 Preservar els valors paisatgístics de laplana agrícola situada entre el casc 

urbà i la Tordera. 
 Promoure que els dos eixos fluvials que passen pel terme municipal 

funcionin com a connectors ecològics, paisatgístics i socials.  
 Assegurar el bon funcionament de la xarxa de camins. 
 Redactar una normativa que representi una adequació funcional i d’usos 

a les noves demandes que el sòl no urbanitzable està patint com a 
conseqüència del declini de l’activitat agrària. 

 
Per aconseguir fer realitat aquests objectius proposem zonificar el sòl no 
urbanitzable d’Hostalric (Mapa 11 ) en tres categories: 
 
• Sòl agrícola 
 
Són espais que tenen un especial valor agrícola i que se situen entre la 
Tordera i el casc urbà. 
 
• Sòl forestal 
 
Inclou els boscos que se situen en els vessants del turó d’Hostalric i les 
plantacions d’arbres de ribera situades prop del riu. Cal precisar que 
aquestes darreres tenen un caràcter temporal i, per tant, poden tornar a ser 
terreny agrari quan la propietat ho decideixi. 
 
• Sòl d’especial protecció 
 
Dins d’aquesta categoria s’inclouen els espais fluvials de la riera d’Arbúcies i 
de la Tordera. 
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2.2 Normativa 
 
SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Definició 
Article 2. Finalitats en la regulació del sòl no urbanitzable 
Article 3. Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable 
Article 4. Regulació  de les finques 
Article 5.Camins rurals 
Article 6.Tanques 
Article 7.Tanques publicitàries 
Article 8. Fonts i infraestructures hidràuliques 
Article 9. Tallada d’arbres 
Article 10. Prevenció d’incendis forestals 
Article 11. Xarxes de transport d’energia i telecomunicacions 
Article 12. Antenes i altres instal�lacions de radiocomunicació i 
georeferenciació 
Article 13. Moviments i aportació de terres 
Article 14. Activitats extractives 
Article 15. Dipòsits i instal�lacions de gestió de residus 
Article 16. Protecció dels marges 
Article 17. Usos no admesos 
 
 
SECCIÓ 2. CONSTRUCCIONS I USOS ADMESOS EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Article 18. Disposicions generals 
Article 19. Integració paisatgística 
Article 20. Actuacions d’interès públic 
Article 21. Construccions agràries 
Article 22. Habitatges lligats a l’activitat agrària 
Article 23. Resta d’habitatges en sòl no urbanitzable 
 
SECCIO 3. QUALIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 
 
Article 24. Espai agrícola 

Article 25. Espai forestal 

Article 26. Espai d’especial protecció 
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SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Definició 
 
1. El sòl no urbanitzable comprèn aquell àmbit territorial que es 

caracteritza pel manteniment   de l’agricultura, dels boscos i del 
paisatge. És, per tant, un sòl amb vocació de protecció vers els 
processos d’urbanització. 

 
Article 2. Finalitats en la regulació del sòl no urbanitzable 
 
1. Preservar el medi natural d’Hostalric amb la finalitat de garantir la 

qualitat de vida de les generacions presents i futures. 
 
2. Protegir aquests sòls dels processos d'urbanització de caràcter urbà. 
 
3. Preservar i millorar les explotacions agrícoles i forestals. 
 
4. Protegir els espais i elements ambientals més singulars i més 

representatius per tal de mantenir els processos ecològics, potenciar la 
biodiversitat i constituir reserves de sòl per tal de configurar corredors 
ecològics territorials que preservin la connectivitat ecològica. 

 
5. Regular la implantació i el desenvolupament d’aquells usos i activitats 

que es poden  admetre en cada zona del sòl no urbanitzable de forma 
que no malmetin els valors que es pretén protegir, i impedir la 
implantació d'aquells usos o activitats que siguin incompatibles. 

 
Article 3. Delimitació i ordenació del sòl no urbanitzable 
 
1. L'ordenació del sòl no urbanitzable es regula a través de les proteccions 

mediambientals i la definició dels elements bàsics del sòl no 
urbanitzable. Pel que fa referència a l'establiment de les zones 
especifiques del sòl no urbanitzable aquest Document defineix les 
següents: 

 
a) Espai agrícola 

 
b) Espai forestal 

 
c) Espai d’especial protecció.  

 
Article 4. Regulació  de les finques  
 
1. Tots els actes de segregació de finques o terrenys en el sòl no 

urbanitzable quedaran subjectes, amb independència de la seva finalitat, 
a llicència municipal. 
 

2. Les finques en sòl no urbanitzable seran indivisibles quan la dimensió 
sigui inferior al doble de les unitats mínimes de conreu o producció 
forestal d’acord amb l’art. 188 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova el 
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text refós de la  Llei d’Urbanisme i la legislació sectorial específica. 
 

3.    Les parcel�lacions urbanístiques en sòl no urbanitzable no s’admeten. 
S’entendrà per parcel�lació el determinat a l’art. 183 del D. Leg. 1/2005 
pel qual s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme  i presumpció en 
cas de les condicions descrites a l’art. 186 de la mateixa norma.   

 
4.    Es considera il�legal, a efectes urbanístics, tota parcel�lació que 

infringeixi el que disposa l’art.187.1 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova 
el text refós de la  Llei d’Urbanisme i tota divisió o segregació que faciliti 
o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o usos que no 
estiguin permesos en sòl no urbanitzable. 

 
5.   D’acord amb els articles 205 i 206 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova 

el text refós de la  Llei d’Urbanisme, es considera infracció urbanística els 
actes de parcel�lació urbanística contraria a l’ordenament jurídic 
urbanístic que es duguin a terme en sòl no urbanitzable. 

 
Article 5. Camins rurals 
 
1. S’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa de camins. 

2. S’entén per xarxa viària de camins rurals els camins veïnals que 
comuniquen les zones de poblament disseminat i els nuclis de població 
del municipi, els camins rurals que serveixen fonamentalment als fins de 
l’agricultura i les pistes forestals i les noves vies que siguin executades 
per l’ajuntament d’acord amb el planejament. 

3. No podran obrir-se nous camins. 

4. Els camins municipals són béns d’ús i domini públic i gaudeixen del 
règim corresponent a dita classe de béns. 

5. Els vials o camins en sòl no urbanitzable tindran com a mínim una 
amplada de 3 metres i com a màxim de 6m per camins públics i de 4m 
per camins privats. En cas d’acabats pavimentats es realitzaran amb 
materials permeables, s’evitaran els asfalts en els camins. 

Article 6. Tanques 
 
1. Es permetrà l’ús de tanques per a tancar terrenys en els casos següents: 
 
a) En granges i masies en les que es desenvolupi una activitat ramadera. 
b) En explotacions cinegètiques. 
c) En construccions d’ús residencial o destinades a altres usos permesos 

segons la normativa. 
d) En construccions amb ús de lleure. 
e) En explotacions agrícoles que facin ús d’hivernacles o estructures 

similars per a desenvolupar la seva activitat. 
f) En punts d’aigua i basses de reg. 
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g) Per a controlar el bestiar que practica la pastura extensiva, únicament es 
permetran instal�lacions electrificades no fixes amb fil pastor. 

 
2. Es prohibirà la instal�lació d’una tanca sempre que impliqui la modificació 

del perfil natural del terreny. 
 
3. Tancament a camins 
 
a) Les tanques no podran impedir el pas a camins públics. En el cas que un 

terreny es trobi dividit per un camí públic caldrà tancar els diferents 
fragments independentment. 

b) En camins de servitud caldrà l’acord de tots els titulars que en fan ús per 
a tancar-lo.  

 
4. Qualsevol tanca que limiti l’accés a un camí haurà de disposar d’una 

porta que pugui, amb els mitjans habituals dels bombers, serveis 
d’emergència i vigilància del parc , ser oberts amb facilitat a fi de que 
puguin desenvolupar la seva tasca sense impediments. 

 
5. Tancament a torrents: 
 
a) Si limita amb una zona de Domini Públic Hidràulic caldrà respectar els 

marges de la zona de servitud, 5 metres en els quals no es podran 
instal�lar tanques fixes. 

b) Es permet ubicar tanques en cursos fluvials de domini privat si no 
s’altera el curs fluvial ni la qualitat de les aigües, que la tanca sigui 
permeable a la fauna i  els danys per crescudes no puguin afectar a 
persones, amb la corresponent autorització de l’ACA. 

 
6. Els tancaments, tant a les llindes com a l’interior de les finques, podran 

ser de diferents tipus: 
 
a) Massissos, realitzats amb pedra pròpia del lloc, es prohibeix qualsevol 

altre material. Tindran una altura màxima de 1 metre i serán 
esglaonades per afavorir el pas de la fauna. Sobre la tanca es podran 
instal�lar tanques vegetals i de filat, fins a l’altura permesa per a 
aquestes. Només s’admetrà aquest tipus de tancament en els àmbits 
propers a les edificacions autoritzades.  

b) Bardisses, a base d’arbusts o arbres naturals, sempre que sigui possible 
hauran de ser autòctons. Tindran una d’alçada màxima de 3 metres si no 
requereixen filat per al seu recolzament i siguin de creixement natural. 
Tindran una altura màxima d’1,5 metres en el cas que requereixin filats 
sense límit d’alçada. 

c) Filats: Només s’admeten tanques de filat ecològic amb una altura 
màxima d’1,5 metres. El filat ecològic és el que disposa d’una malla 
anodada de forma rectangular, amb distàncies entre filferros horitzontals 
variables, amb una major distància en les parts inferiors per permetre el 
pas de micromamífers (30 cm entre un i altre), i una menor distància en 
les parts superiors per permetre el pas de l’ornitofauna (15 cm entre un i 
altre). La seva base es podrà fixar directament a terra, sempre que no 
impedeixin el pas de la fauna. 
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7. L’alçada màxima es considerarà a cada punt del terreny natural, sense 
escalonades en el perfil superior del tancament. 

 
8. El pla exterior dels tancaments de nova creació quan donin a la xarxa 

viària hauran de recular-se, com a mínim les següents distàncies: 
 
a) Xarxa de carreteres : l’establert per la legislació vigent 
b) Camins : 3 m de l’eix de camins públics 
 
9. Superfície tancada: 
 
a) Qualsevol tanca que, per ella mateixa o conjuntament amb tanques 

existents, tanquin una superfície superior a una hectàrea o puguin 
inscriure una recta de més de dos-cents metres, hauran de deixar cada 
cinquanta metres lineals de tanca, forats a ran de terra amb un mínim 
de 1,4 m2 de superfície útil i amplada o alçada mínima de setanta 
centímetres, per al pas lliure de la fauna. Queden exempts de l’aplicació 
d’aquesta mesura els tancaments d’explotacions ramaderes. 

b) En explotacions ramaderes intensives i explotacions agrícoles amb 
existencia d’edificacions vinculades a l’ús agrícola, les tanques se 
situaran a un màxim de 10 metres de les construccions i no podran 
tancar una superfície major a 10 vegades l’edificada. 

c) En explotacions agrícoles en actiu sense edificacions, les tanques se 
situaran a un màxim de 3 metres del camp de conreu. 

d) En explotacions ramaderes extensives, es permet el tancament de tota 
la finca sempre que sigui una instal�lació no fixa, tipus fil de pastor 
(electrificat o no) 

e) En explotacions cinegètiques, només es podran utilitzar tanques de filat 
o tanques mòbils de pastor les explotacions cinegètiques on s’hagin 
efectuat repoblacions cinegètiques o estiguin previstes en un Pla 
d’ordenació cinegètica vigent. Es podrá tancar tota la superfície 
repoblada. 

 
Article 7. Tanques publicitàries 
 
1. Queda prohibida la instal�lació de tanques publicitàries o cartells en el sòl 

no urbanitzable a excepció dels cartells necessaris per a la senyalització 
de la xarxa viària.  

 
Article 8. Fonts i infraestructures hidràuliques 
 
1. No es permet cap acció en un radi de 25 m a l’entorn de les fonts que 

impliqui la seva desaparició o variació de  lloc tradicional d’aflorament. 
Els seus entorns es consideren zones protegides i s’haurà de mantenir la 
seva estructura i bon funcionament del sistema hídric. L’accés serà 
públic, llevat de les que es trobin en finques de propietat privada sense 
accés públic en les què es procurarà la seva accessibilitat mitjançant 
pactes o acords de custòdia amb la propietat. 
 

2.  Es prohibeix l’enderrocament de les infraestructures hidràuliques de 
caràcter històric, rescloses, pous i les restes de canalitzacions i 
mecanismes diversos d’aprofitament de l’aigua. 
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Article 9.Tallada d’arbres 
 
1. La propietat dels terreny haurà de garantir un bon estat fitosanitari de 

les masses arbrades existents. 
 
2. La tallada d’arbres serà admesa si es realitza: a l’empara dels Plans 

Tècnics o els Plans Simples de Gestió i Millora Forestal o dels Plans 
d’Ordenació, prèvia autorització de l’administració competent, 
conseqüència del manteniment i millora dels conreus o per qüestions 
d’aplicació de la legislació sectorial de sanitat vegetal. 

 
3. Queda prohibida la tallada dels arbres catalogats al municipi així com 

d’altres espècies o comunitat que la legislació vigent protegeixi. 
Qualsevol reforestació posterior a un incendi es realitzarà amb espècies 
de baixa inflamabilitat. 

 
4. Les actuacions a les franges de protecció en sòl no urbanitzable 

quedaran regides per la legislació sectorial vigent podent-se reduir la 
densitat de massa arbrada i de sota bosc per qüestions de seguretat 
vers incendis forestals. 

 
Article 10. Prevenció d’incendis forestals 
 
1. A fi efecte de prevenir els incendis forestals i els seus efectes sobre béns 

i persones s’estarà al que disposa el Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. D’altra 
banda, sobre els sòls de naturalesa forestal prevaldran les disposicions 
fixades a la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i 
al Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  
 

2. Aquesta normativa exclou les edificacions i les instal�lacions destinades a 
explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats. 
Val a dir que aquestes edificacions i instal�lacions s’hauran d’adequar al 
fixat a l’article 5 del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre 
condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

 
Article 11. Xarxes de transport d’energia i telecomunicacions 
 
1. Es potenciarà la creació de corredors d’infraestructures que concentrin 

en un mateix espai el pas de diversos serveis. Els corredors 
d’infraestructures viàries han de ser llocs d’ubicació preferent. En cas 
d’infraestructures que no es puguin agrupar en corredors existents 
caldrà la confecció i aprovació per l’ajuntament d’un Pla especial que 
justifiqui i garanteixi el menor impacte ambiental. 
 

2. Quedaran exemptes de pla especial, les instal�lacions d’electrificació 
rural d’àmbit municipal i de baixa tensió inferiors a 10kV o totes aquelles 
altres xarxes d’àmbit local que no suposin una afectació significativa del 
paisatge i de l’entorn natural i estiguin exemptes de declaració d’impacte 
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ambiental. L’Ajuntament valorarà la innecessitat de la tramitació de pla 
especial en funció del projecte.  

 
Article 12. Antenes i altres instal�lacions de radiocomunicació i 
georeferenciació 
 
1. Les instal�lacions puntuals d’antenes de telefonia mòbil i d’altres 

instal�lacions de radiocomunicació s’ajustaran a la legislació vigent. Les 
antenes instal�lades s’hauran d’adequar a la normativa en un màxim de 
6 mesos. Es tindrà en compte la recomanació del Consell de la CE de 12 
de juliol de 1999, relativa a  l’exposició al públic en general dels camps 
electromagnètics (DOCE L 199/59). 
 

2. Caldrà un pla especial d’iniciativa pública per ordenar la implantació 
d’aquestes al territori per tal de garantir la qualitat ambiental dels 
entorns de la instal�lació així com tots els paràmetres tècnics de 
seguretat i viabilitat econòmica de la instal�lació.   

 
3. Els vèrtex geodèsics disposaran d’un radi de protecció de 5m on s’haurà 

de mantenir la vegetació per al bon funcionament d’aquest. Qualsevol 
implantació de telefonia mòbil o de noves tecnologies, requerirà llicència 
municipal i autorització de la Comissió d’Urbanisme. 

 
Article 13 . Moviments i aportació de terres 
 
1. Els moviments i aportacions de terres s’admeten de forma genèrica en 

sòl no urbanitzable com a  actuació per a la millora de la productivitat 
dels replans cultivables. 
 

2.  Els moviments i aportacions de terres estan condicionats a llicència 
municipal. 

 
3. Si les aportacions de terres superen el llindar dels 10.000m3 estaran 

subjectes al que disposa el Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual 
es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència 
urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb 
aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 

 
4. En cap cas, l’alçada màxima dels desmunts i terraplens resultants 

superarà els 2 m d’alçada i sempre caldrà fer una franja arbrada al 
voltant.  

 
5. La superfície màxima d’afectació dels moviments i aportacions de terres 

es limita a 1 ha.  
 
6. Per a la contenció dels desmunts o terraplens s’admeten murs de pedra 

natural d’un màxim d’un metre d’alçada aparent.  
 
7. Per a l’estabilització dels desmunts i terraplens s’admeten sistemes 

integrats amb l’entorn natural com ara: hidrosembres, revegetacions 
amb estrat herbaci i arbustiu, etc. 
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Article 14. Activitats extractives 
 
1. S’entén per l’extracció de terres i àrids, minerals i a l’explotació de 

pedreres d’acord amb la classificació del CCAE-93 Rev. 1 -codis 10 a 14-. 
L’avaluació d’activitats extractives, estarà a la Llei 12/1981, de 24 de 
desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels 
espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives, i al 
Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi 
ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

 
2. Caldrà demanar les preceptives llicències municipals per a l’extracció de 

minerals, àrids o terres.  
 
3. La superfície màxima d’implantació no superarà 2 ha en cap de les fases 

d’explotació i de restauració de l’activitat.  El termini temporal per a 
l’explotació serà sempre inferior als 5 anys i el de restauració de 3 anys.  

 
4. S’haurà de preveure el manteniment d’una franja arbrada de 10 m 

respecte les propietats veïnes, els camins o els àmbits de domini públic. 
Aquesta franja quedarà exclosa de la preceptiva franja de protecció 
contra incendis forestals regulada pel Decret 123/2005, de 14 de juny. 

 
5. 5.Els accessos a l’activitat es realitzaran per vies de comunicació d’un 

mínim de 5 m d’amplada i s’exclouran el pas per l’interior o a menys de 
20 m de nuclis de població. Aquestes vies hauran de tenir un tractament 
de la banda de trànsit que minimitzi la pols i les partícules en suspensió. 

 
6. Caldrà que la instal�lació disposi d’una tanca perimetral d’un mínim d’1’5 

m d’alçada, de material no opac, excloent-se d’aquest qualsevol tipus de 
tancament d’obra.  

 
Article 15. Dipòsits i instal�lacions de gestió de residus 
 
1. Espai destinat al tractament i a la disposició controlada de residus de 

diferent naturalesa a excepció dels previstos a la Directiva 91/689/CE 
com a no admissible. 

 
2. L’execució d’aquest tipus d’instal�lacions estarà subjecte a la Llei 

15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus així com als reglaments particular de cada 
tipologia d’instal�lació. 

 
3. Dipòsits controlats de gestió de residus  
 
a) La superfície màxima d’implantació no superarà una hectàrea en cap de 

les fases d’explotació de l’activitat.  El termini temporal per a l’explotació 
serà sempre inferior als 5 anys i el de restauració de 3 anys.  
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4. Instal�lacions de tractament de residus  
 
a) Aquestes instal�lacions tindran un caràcter permanent i només seran 

possibles aquelles destinades al tractament de residus orgànics per a 
l’obtenció de compost, biogàs o derivats d’aquest. La resta 
d’instal�lacions de gestió de residus, es considera que són susceptibles 
d’incorporar-se en sòl urbà industrial. 

 
Article 16. Protecció dels marges. 
 
1. Amb l'objectiu de preservar la fesomia tradicional dels conreus de secà, 

no es podrà modificar la geometria de les vores i, especialment, eliminar 
les franges de vegetació herbàcia, arbustiva o arbòrea dels marges dels 
camps. 

 
Article 17.Usos no admesos 
 
1. Els usos permesos es regulen en cada tipus de sòl i s’ajusten a 

l’establert a l’article 47 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova el text refós 
de la  Llei d’Urbanisme. Queden prohibits: 

 
a) Habitatge plurifamiliar 
b) Comercial a excepció de venda directa al detall de productes de 

transformació de l’explotació. 
c) Oficines 
d) Industrial a excepció d’un petit taller artesanal de transformació dels 

productes de l’explotació. 
e) Magatzems o dipòsits de material no relacionats amb l’ús agrari. 
f) Garatges i tallers, excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o 

de les explotacions agràries. 
g) Queda prohibida,d’acord amb la Llei d’accés al medi natural, la circulació 

motoritzada en els camins situats en el sòl d’especial protecció i la 
circulació de vehicles, en la resta del sòl,  es limitarà als camins i vies 
forestals adients. 

 
2. Els usos no admesos que van ser autoritzats amb anterioritat es 

determinen com a fora d’ordenació tot i que poden romandre en el 
territori tot mantenint l’ús actual i l’activitat. En cas de petició de canvi 
d’aquest ús, s’haurà d’ajustar a l’establert per la Llei d’urbanisme i la 
present normativa. 
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SECCIÓ 2. CONSTRUCCIONS I USOS ADMESOS EN SÒL NO 
URBANITZABLE 
 
Article 18. Disposicions generals 
 
1. Els expedients de sol�licitud d’usos i d’obres en sòl no urbanitzable s’han 

d’ajustar als criteris formals regulats pels articles 47 al 54 f del D. Leg. 
1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme. 
 

2. Les intervencions en sòl no urbanitzable han de garantir la coherència 
paisatgística i la integració a l’emplaçament d’ubicació seguint les 
condicions específiques per a cada tipus de sòl i d’ús. 
 

3. S’admeten obres de consolidació i millora de les construccions 
tradicionals existents. Aquestes obres hauran d’estar convenientment 
justificades i respectar l’entorn i podran destinar-se a habitatge familiar 
lligat a l’explotació agrària, a un ús residencial turístic o d’hostaleria 
rural o activitats d’educació en el lleure.  
 

4. Totes les construccions que es realitzin incorporaran les condicions 
formals i tipològiques, els elements constructius, els materials i els 
acabats propis de les construccions tradicionals de la zona i es 
promouran els colors terrossos. 
 

5. Tota nova edificació en SNU haurà de quedar fora dels sòls que tinguin 
un període de retorn de risc d’inundació inferior a 500 anys. 

 
6. Les llicències quedaran condicionades a la resolució dels sistemes de 

depuració, captació d’aigua i abastament d’energia elèctrica, que 
preferentment hauran de ser autònoms i renovables. 

 
7. Les activitats amb incidència ambiental previstes per la Llei 3/1998, de 

27 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració hauran 
d’adaptar-se a la tramitació corresponent d’acord amb el Decret 
143/2003, de 10 de juny. 

 
Article 19. Integració paisatgística   
 
1. D’acord amb l’article 9 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova el text refós 

de la  Llei d’Urbanisme , qualsevol intervenció constructiva  que s’hagi   
d’emplaçar en SNU haurà de garantir que cap dels seus elements: 
volumetria, alçada, murs de tancament, coloració, instal�lacions,... no 
distorsioni la coherència del paisatge de la zona, impedeixi o limiti el 
camp visual d’aquest. 

 
2. L’emplaçament de les noves construccions haurà de ser en sòls de 

menys del 20% de pendent, excloent-se els llocs elevats com ara turons 
o carenes. Caldrà definir els accessos i serveis necessaris en funció de 
l’emplaçament escollit. 
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3. La nova construcció si requereix l’eliminació d’algun arbre haurà de 
preveure la seva replantació. 

 
4. La normativa vigent s’ha de regir i coordinar amb la Llei del paisatge 

8/2005, de 8 de juny,  de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 

Article 20. Actuacions d’interès públic  
 
1. Es consideren d’interès públic les activitats de caràcter esportiu, cultural, 

d’educació en el   lleure i d’esbarjo a realitzar a l’aire lliure, amb les 
mínimes i imprescindibles obres i instal�lacions adequades a l’ús del qual 
es tracti tal i com preveuen els articles 47 i 48 del D. Leg. 1/2005 pel 
qual s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme . Igualment, 
gaudeixen d’interès públic els equipament i serveis comunitaris no 
compatibles amb els usos urbans, així com les infraestructures 
d’accessibilitat les instal�lacions i obres de serveis tècnics tals com les de 
telecomunicacions, d’infraestructura hidràulica general, producció i 
d’abastament energètic, de subministrament i sanejament d’aigües, de 
tractament de residus, de producció d’energia a partir de fonts 
renovables i d’altres instal�lacions ambientals d’interès públic. 
 

2. L’autorització d’actuacions especifiques d’interès públic que s’hagin 
d’emplaçar en el medi rural hauran de justificar que l’àmbit d’actuació no 
està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin 
incompatibles tal com prevéu l’art 47.5 del D. Leg. 1/2005 pel qual 
s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme  i seguirà el procediment 
previst a l’art. 48 del D. Leg. 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la  
Llei d’Urbanisme.  

 
3. D’altra banda, No s’admetrà en sòl no urbanitzable cap actuació d’interès 

públic de les enumerades a l’apartat 1 que no justifiqui la seva 
incompatibilitat amb els usos urbans. 

 
4. Per a les edificacions que en aplicació d’allò establert en l’art. 48 del D. 

Leg. 1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme , es 
declarin d’interès públic, s’haurà de redactar un pla especial que 
contempli com a mínim: 

 
a) Plànol de situació amb l’emplaçament i extensió de la finca o finques en 

les quals es projecti l‘obra o l’actuació amb especificació de la superfície 
ocupada, l’edificada, distància a camins i altres límits de la construcció o 
instal�lació proposada. 

b) Determinació de les condicions volumètriques i formals de l’actuació i de 
l’ordenació de l’entorn amb definició dels accessos i instal�lacions 
complementàries que l’activitat proposada requereixi per al seu 
desenvolupament. 

c) Una justificació especifica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat 
de l’actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. 

d) Un estudi d’impacte paisatgístic que ha de contenir una diagnosi de 
l’aptitud del medi per acollir el potencial impacte ambiental i una 
exposició de les mesures correctores que es proposen que haurà de ser 
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informat preceptivament  per l’òrgan competent en matèria de paisatge, 
d’acord amb l’article 57.1 del Reglament que desenvolupa la Llei 
d’urbanisme.  

e) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura, si 
l’actuació afecta restes arqueològiques d’interès declarat. 

f) Un informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l’àmbit 
d’actuació no és comprès en un pla sectorial agrari. 

g) Un informe de l’administració hidràulica, si l’actuació afecta aqüífers 
classificats. 

h) Un informe del Servei Geològic de Catalunya, si l’actuació afecta a 
jaciments paleontològics o punts d’interès geològic.  

i) Un informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en relació a 
les possibles interaccions de l’actuació amb el medi natural.  

j) Altres informes exigits per la legislació sectorial. 
 
Article 21. Construccions agràries 
 
1. Consideracions generals 
 
a) Aquelles pròpies d’una activitat: agrícola, ramadera o, en general, 

rústica, a més de les construccions destinades a la cria d’animals o al 
conreu d’espècies vegetals, les instal�lacions de caràcter familiar 
destinades a l’elaboració artesanal de productes derivats de la pròpia 
explotació: emmagatzematge, conservació, manipulació envasat o la 
transformació de productes (fermentació, assecat, polvorització i 
premsat) així com la prestació dels serveis en els termes que preveu 
l’article 48 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

b) Adequació paisatgística: Es primarà la reducció de l’impacte visual i 
paisatgístic de les edificacions i instal�lacions. Els tancaments exteriors 
hauran d’estar arrebossades i pintades a excepte que els materials base 
ja siguin aptes per anar vist. Les edificacions es pintaran de colors clars 
terrosos. En zones arbrades es plantaran arbres autòctons en filera a les 
edificacions a fi efecte de reduir l’impacte visual tot respectant els 
criteris de prevenció d’incendis forestals. 

c) Per poder construir-les cal acreditar una propietat mínima de 3 ha de 
conreu de regadiu o de 6 ha de terres de conreu de secà en una única 
extensió contínua. La finca vinculada a l’edificació, quedarà inscrita en el 
Registre de la propietat com a indivisible. 

d) En cap cas, s’atorgarà llicència municipal per a una construcció agrària si 
aquesta no és justificada en el marc d’una explotació agrària viable i 
rendible econòmicament.  

 
2. Coberts i magatzems 
 
a) Les construccions auxiliars vinculades a una explotació agrària 

destinades a ús de magatzem de productes agrícoles, eines del camp i 
de maquinària i els destinats a l’elaboració artesanal de productes han 
de complir el màxim volum edificable és de 300m3/ha amb un màxim de 
l.500m3. Les construccions seran d’una única planta amb una alçada 
màxima de 6,00 metres respecte la rasant natural més baixa del terreny 
on s’assenten. Cap dimensió no serà superior a 30 m en planta i no 
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superarà els 500 m2 d’ocupació. S’admeten les instal�lacions tècniques 
que justificadament requereixin una major alçada sempre que no alterin 
la fesomia del paisatge. 
 

b) Les noves construccions es situaran en terrenys amb pendent inferior al 
20% i se separaran una distancia mínima de 15 m als camins, la 
distància de protecció mínima que consideri  la planificació sectorial de 
carreteres, 25 m respecte sèquies, canals, recs i la resta de partions de 
la finca. 

 
3. Granges 
 
a) Les noves construccions es situaran en terrenys amb pendent inferior al 

20% llocs assolellats, ventilats i resguardats de les inclemències 
meteorològiques. Es localitzaran a una distància mínima de 25 m de 
qualsevol camí veïnal, la distància de protecció mínima que consideri  la 
planificació sectorial de carreteres, 200 m d’habitatges existents en SNU, 
100 m respecte canals i sèquies i 10 m a la resta de límits de propietat. 
En qualsevol cas, la distància mínima al sòl urbà o urbanitzable serà de 
1000 m per porcí amb risc ambiental elevat; 500m per a la resta 
d’explotacions de risc ambiental elevat o moderat; i 300m per a les de 
risc ambiental baix. Les basses de purins o femers i d’altres instal�lacions 
s’integraran paisatgísticament a l’entorn. 
 

b) Aquestes explotacions estaran dotades dels elements necessaris pel 
tractament de subproductes que es produeixin en l’explotació mitjançant 
els que eliminin les olors i el seu poder contaminant i compliran amb les 
disposicions tècniques i administratives d’altres organismes competents. 
 

c) Les condicions d’edificació seran: 
 
 La longitud màxima de les edificacions serà de 50 m. En cas de diversos 

edificis la separació entre cada un d’ells serà de 10 metres. 
 L’alçada màxima serà de 6 m i l’ocupació màxima serà de 500 m2. Es 

podran admetre granges de fins a 1000m2 d’ocupació màxima sempre 
que es tramitin en base a l’article 48 del D. Leg. 1/2005. 

 Les construccions es protegiran amb arbres autòctons en filera a fi efecte 
de reduir l’impacte visual tot respectant els criteris de prevenció 
d’incendis forestals. 

 Es prohibeix el maó vist, aplacats de ceràmica, gelosies, panells 
prefabricats, acabats de façana amb tons estridents o molt foscos, 
cobertes de pissarra o de colors molt foscos. Les cobertes circulars o 
semicirculars queden prohibides. 

 Es obligatori l’ús de materials tradicionals de la zona com ara pedra, 
arrebossats amb colors terrosos i sostres amb teula àrab.  

 
d) La legalització o autorització de qualsevol construcció ramadera 

requereix informe previ favorable dels organismes competents en 
matèria de medi ambient. 
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4. Hivernacles 
 
a) D'acord amb l'ordre de 25 d'octubre de 1988, del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, s’entén 
com hivernacle tota mena d'estructura emprada per cobrir, protegir, 
ombrejar o preservar qualsevol tipus de conreu agrari amb finalitats 
productives o d'experimentació. No seran considerats com a edificació 
els hivernacles que es puguin desmuntar i no tinguin murs perimetrals 
de profunditat o alçada superior a un metre. Les instal�lacions pel conreu 
protegit (hivernacles) en sòl no urbanitzable hauran de complir, a més 
de les disposicions establertes a l'Ordre de 25 d'octubre de 1988 i de les 
consideracions generals d’aquesta normativa, les següents condicions: 

  
 Ordenació de les aigües: tota instal�lació pel conreu protegit haurà de 

tenir previst el drenatge de l'aigua, prèvia decantació, per reaprofitar-la 
per a futurs recs, dirigint-la cap a cisternes, dipòsits o basses. En cap 
cas es podrà abocar l'aigua directament als camins o finques veïnes. 

 Característiques constructives: els ancoratges i fonaments d'aquestes 
construccions seran degudament reforçats per tal d'evitar danys en cas 
de vents o tempestes. 

 Desmuntatge de la instal�lació: la llicència de construcció del conreu 
protegit inclourà el compromís de realitzar el seu desmuntatge en el cas 
de cessament de l'activitat. En cas d'incompliment l'Ajuntament ho 
podrà executar subsidiàriament amb càrrec al propietari o sol�licitant de 
la llicència. 

 El màxim volum edificable és de 600m3/Ha amb un màxim de 3.000m3. 
Les construccions seran d’una única planta amb una alçada màxima de 
6,00 metres respecte la rasant natural més baixa del terreny on 
s’assenten. Cap dimensió no serà superior a 30 m lineals en planta. 

 
5. Caseta d’eines  
 
a) S’entén per les construccions destinades a guardar estris del camp i 

protegir als treballadors de les inclemències del temps, excloent el 
caràcter d’habitatge. 

 
b) Condicions d’ordenació i edificació: 
 
 El màxim de sostre construït és de 5m2 
 Construccions de planta baixa amb una alçada màxima de 3’5m al 

carener. 
 Les obertures de ventilació se situaran a una alçada de 1’8m 
 No es permet la seva ubicació a menys de 10m dels camins existents i 

de 5m dels límits de finca. 
 L’edificació s’adossarà a qualsevol d’altra existent, ja sigui una caseta de 

pou o qualsevol altra element existent per reduir al màxim l’impacte. 
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Article 22. Habitatges lligats a l’activitat agrària 
 
1. Habitatge familiar en edificació existent lligat a l’explotació agrària: 
 
a) L’habitatge s’ha de situar en les edificacions preexistents. En cas que es 

justifiqui inviabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació s’admetrà 
obra nova de substitució amb condició de llicència a l’enderroc de 
l’antiga. 

b) D’acord amb l’article 50. 2. del Reglament, caldrà demostrar 
documentalment la relació de parentiu o de masoveria dels ocupants del 
nou habitatge amb els del preexistent així com acreditar la necessitat del 
nou habitatge en relació a les funcions de vigilància, assistència, gestió o 
control derivades o exigides per les característiques de l’explotació i que 
l’habitatge es destinarà a residència habitual de la persona titular de 
l’explotació o de la persona que, en virtut de qualsevol títol jurídic, 
exerceixi les indicades funcions.  

c) Es permet ampliació màxima d’un 20% de la superfície actual 
construïda(fins a un màxim de 100m2). 

d) No s’admet divisió horitzontal de la propietat edificada. S’admet divisió 
funcional de la construcció condicionada a garantir la coherència 
arquitectònica i les condicions originals de l’edificació existent i preveure 
una superfície mínima per unitat no inferior a 125m2 construïts tot 
complint les condicions objectives d’habitabilitat. Vàlid per a tots els 
supòsits (M1-M2-M3-M4). 

e) Els usos es concreten en tots aquells compatibles que preveu el D. Leg. 
1/2005 pel qual s’aprova el text refós de la  Llei d’Urbanisme i la 
normativa sectorial en sòl no urbanitzable. 

 
2. No s’admeten habitatges  familiars de nova planta. 
 
Article 23. Resta d’habitatges en sòl no urbanitzable 
 
1. La resta d’habitatges estan en situació de volum disconforme o fora 

d’ordenació.  
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Article 24. Espai agrícola. 
 

1. Definició: L’espai agrícola correspon als terrenys indicats en el mapa 11 

2. Es considera la única categoria de sòl no urbanitzable que pot rebre nova 
edificació ja sigui coberts o granges.  

3. Les condicions d’edificació i de parcel�les mínimes que requereix la 
implantació d’una nova edificació es regulen en els articles de la Secció 
2. 

4. S’admeten usos agrícoles, cultius d’arbres fruiters, horts, flors, 
estabulació ramadera, usos recreatius lligats a l’estabulació ramadera, 
granges i tota mena de cultiu regadiu i secà. Així mateix, s’admetrà la 
implantació d’activitats extractives temporals instal�lacions de gestió de 
residus.  Queden prohibits els usos esmentats a l’article 17. 

5. La possible autorització d’instal�lacions d’interès social o utilitat pública, 
es regularà a partir de l’article 20 d’aquesta normativa i, s’assentarà 
preferentment en aquesta clau de sòl. 

6. S’admetrà l’ús de càmping amb les condicions reglamentades per la llei i 
amb la limitació de separació de 2 Km entre dues unitats. Serà 
obligatòria la redacció d’un Pla Especial, per la implantació d’aquestes 
instal�lacions d’acord amb l’article 47.6 de la Llei d’urbanisme. La 
superfície màxim d’ocupació serà de 1’5 ha. En l’àmbit d’aquesta 
superfície, s’establirà una faixa perimetral de 8 m plantada amb arbres i 
arbusts autòctons a fi efecte de reduir l’impacte paisatgístic de la 
instal�lació. Serà condició indispensable inscriure la finca on s’implanti la 
instal�lació com a indivisible al Registre de la Propietat. 

 
Article 25. Espai forestal. 
 
1. Definició: Queden dins d’aquesta qualificació d’espais forestals els 

terrenys indicats en el mapa 11. 
 
2. Els espais arboris que s’hagin degradat o destruït   (focs, tales abusives, 

etc.) no podran incorporar-se a sòl agrícola i menys a sòls urbanitzables. 
 
3. Es considera que aquests sòls han d’ésser objecte d’especial protecció, 

per preservar els seus valors ecològics i paisatgistes, i en conseqüència, 
no podran ésser dedicats a cap mena d’utilització que deformi el seu 
destí actual o la imatge física del paisatge. 

 
4. No s’admet cap tipus d’edificació llevat de les construccions 

d’organismes de l’Administració destinades a la protecció de les zones 
(refugis de guardes, torres de vigia de focs, vigilància, etc.). En aquests 
casos, s’estableix la parcel�la mínima de segregació forestal en 25 ha.  

 
5. Les edificacions actuals dels habitatges aïllats que estan dins d’aquesta 

zona es declararan fora d’ordenació o volum disconforme  i no podran 
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ser ampliats segons la disposició transitòria 6a del Reglament. 
 
6. Els usos autoritzats són forestals, agraris i els pecuaris, però són 

primordials les finalitats de conservació i repoblació forestal, així com la 
preservació de les espècies animals i vegetals existents. Queden 
prohibits els usos prohibits de l’article 227.3. Pel que fa als usos pecuaris 
s’admetran aquells vinculats a finalitats de lleure assistencials (teràpia 
equina...) en instal�lacions o construccions auxiliars existents mitjançant 
adaptacions o reconversions efímeres. 

 
Article 26. Espai d’especial protecció. 
 
1. Definició: comprèn l’espai fluvial i els entorns que conformen el 

paisatge pròxim a les rieres d’Arbúcies i la Tordera. 

2. D’acord amb el que preveu la legislació sectorial no es permet cap tipus 
de nova edificació ni la construcció de cap tipus de mur o tanca a una 
distància inferior a 5 metres, comptats a partir de la llera del torrent. 

3. L'ús de les aigües superficials i/o subterrànies es regula per la Llei 
29/85 de 2 d'agost, d'Aigües i per la legislació concordant en la 
matèria. Això no obstant qualsevol actuació en aquesta matèria 
requerirà la prèvia llicència municipal. 
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