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0. EQUIP DE TREBALL 

La Modificació Puntual de les Normes Subsidàries de Planejament del municipi de Lladó ha estat 

elaborat per l’empresa Ecotècnics i un conjunt de col�laboradors d’aquesta empresa: 

� Olga Freixa i Bódalo, Ecotècnics, ambientòloga. 

� Miquel Buch i Clermont, arquitecte i paisatgista. 

� Mònica Serra i Sambola, geògrafa. 

� Jordi Adell i Planas, Geocam, geòleg. 

� Joan Agustí Núñez i Genestós, Geocam, geòleg. 

� Lluís Vilar i Sais, botànic. 

� Estel Freixa i Bódalo, estudiant de biologia. 

� Isidre Rebenaque i Cruz, dissenyador gràfic. 

� Enric de Bargas i Sellarés, Ecotècnics, ambientòleg. 
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

 

1.1. Introducció 

 

 

1.1.1. Antecedents 

El present projecte es troba emmarcat en el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del 

municipi de Lladó, en endavant PALS. 

El PALS de Lladó té com a objectiu principal fer que l’àrea local sigui més sostenible. És 

per aquest motiu que el Pla d’Acció pretén donar les eines necessàries per una gestió 

municipal encaminada a l’adopció del desenvolupament sostenible. 

L’origen del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, popularment conegut amb el nom 

d’Agenda 21, té lloc a la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i 

Desenvolupament (CIMERA DE LA TERRA) celebrada el 1992 a Río de Janeiro (Brasil).  

Per tal d’emmarcar el concepte sostenibilista hem recollit la definició de desenvolupament 

sostenible elaborada per la Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament 

l’any 1987 i extreta del “Nostre Futur Comú-Informe Brundtland”: 

 

El desenvolupament sostenible és aquell desenvolupament que satisfà les necessitats del 

present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves 

pròpies. 

És per tot això que l’Agenda 21 de Lladó pretén ser un pla estratègic que, en base a la 

diagnosi de la seva situació actual, defineixi les accions de millora ambiental a realitzar per 

situar l’evolució futura del municipi en la línia de desenvolupament sostenible i aconseguir 

la integració ambiental, econòmica, social i cultural, així com de la qualitat de vida de la 

població local. 

El PALS de Lladó s’estructura en els següents documents: 

- Document I: MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

- Document II: DIAGNOSI MUNICIPAL 

- Document III: MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT 

- Document IV: PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT 

- Document V: PLA DE SEGUIMENT: SISTEMA D’INDICADORS 

- Document VI: DECLARACIÓ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL SOSTENIBLE 

- Annexos (annexos tècnics; resultats detallats del treball de camp i de la informació 

recollida més significativa; fonts d’informació, bibliografia i contactes utilitzats, 

programes de processament de dades; reportatge gràfic; cartografia.) 

 

La Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament de Lladó és el document IV 

d’aquest projecte. 

El sòl no urbanitzable del municipi de Lladó, abans de l’entrada en vigència d’aquestes 

normes, es troba regulat per les Normes Subsidiàries de Planejament Territorial i Urbà 

(NSP), que van ser aprovades definitivament l’any 1986. Les Quatre Modificacions 

Puntuals de les Normes Subsidiàries de Planejament (MPNSP), aprovades al mes d’octubre 

del 2001 no revisen cap aspecte referent al sòl no urbanitzable. 

El sòl no urbanitzable abarca tota aquella part del territori que no és urbana i que pels 

seus valors o funcions es considera no apta per a ser urbanitzada. Les NSP distingeixen 

tres categories diferents: el sòl rústec, el sòl agrícola i el sòl forestal. 
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1.1.2. Justificació 

La planificació i gestió dels usos del sòl juguen un paper vital en el joc de forces i 

pressions que donen lloc als problemes ecològics. Es tracta d’un ampli ventall de decisions 

que es solen adoptar a nivell local i que determinen el caràcter i la intensitat de les 

activitats i dels usos del sòl que, amb freqüència, poden provocar forts impactes sobre les 

condicions ambientals. Aquests impactes poden ser directes, com la destrucció d’hàbitats i 

paisatge, o indirectes, com per exemple quan contribueixen a augmentar el trànsit i per 

tant, la congestió, la contaminació atmosfèrica i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La 

introducció de la dimensió mediambiental en les decisions sobre planificació i gestió dels 

usos del sòl és un dels objectius prioritaris del Sisè Programa d’Acció de la Comunitat 

Europea en matèria de Medi Ambient1. 

La finalitat del present projecte, és doncs, ordenar els usos del sòl no urbanitzable del 

municipi de Lladó de tal manera que la regulació tingui en compte la dimensió ambiental 

del territori.  

L’objectiu principal és obtenir un document realista amb objectius i regulacions que 

s’ajustin a la realitat. Es pretén regular els aspectes següents: 

- Ubicació granges. 

- Xarxa camins.  

- Usos ribes riu Manol. 

- Regulació ús purins per adob. 

- Mesures per prevenció incendis. 

                                                 
1 Sisè Programa d’Acció de la Comunitat Europea en matèria de Medi Ambient: Medi ambient 2010: el futur és 

a les nostres mans, Brussel�les, 24/01/2001, COM (2001) 31 final. 

- Determinar la ubicació de zones no urbanitzables d’especial protecció per raó de 

medi físic, natural, patrimoni, paisatge, etc. Zones d’especial interès: bosc ribera, 

petites clarianes enmig bosc i prats secs. 

- Protegir entorn rural al voltant del nucli urbà com a coixí i zona de transició entre 

poble i entorn forestal. 

- Promoure activitats rurals i tradicionals com a eix de desenvolupament econòmic del 

municipi. Activitats agrícoles al bosc, ecoturisme... 

- Protecció de les visuals del paisatge  

- Regulació materials a utilitzar en construccions en el sòl no urbanitzable. 

- Determinar zones de lliure permanent. L’objectiu específic és aconseguir una 

distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments 

s’ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col�lectivitat. 

- Regulació d’aprofitaments (aprofitaments forestals) 

 

 

1.1.3. Bases jurídiques 

L’àmbit d’actuació de la present normativa és el sòl no urbanitzable del municipi de Lladó 

que ve definit a les NSP territori com el sòl rústec, sòl agrícola i sòl forestal.  

Aquest projecte es redacta a l’empara de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme que 

va ser publicada al DOGC núm 3600, de 21 de març de 2002 i que va entrar en vigor en 

data 21 de juny de 2002. També es considera la Ley 6/1998 sobre régimen del suelo y 

valoraciones i el Reial Decret Llei 4/2000, de 23 de juny, de mesures urgents de 

liberalització en els sectors immobiliari i de transport. 

La llei 2/2002 defineix el sòl no urbanitzable, d’acord amb la sentència del Tribunal 

Constitucional de l’11 de juliol de 2001, com els terrenys classificats com a tal pel 

planejament, bé per llur incompatibilitat amb la transformació o bé per la inadequació al 

desenvolupament urbà, per raó de règims de protecció especial establerts o pels valors i 
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les finalitats a assolir, entre les quals s’inclou la utilització racional del territori d’acord amb 

el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. 

El present projecte forma part del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de 

Lladó i serà tramitat com a Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 

d’aquest municipi. 

 

 

 

1.1.4. Metodologia i tramitació 

La Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Lladó és un 

projecte que té com a objectiu específic la proposta de les millors fórmules possibles de 

regulació i protecció dels usos, del patrimoni i del paisatge, que assegurin un futur 

sostenible en el territori municipal. 

La seva tramitació serà realitzada com a modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

Planejament del municipi. 

El Pla Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable es presenta en quatre parts 

seguint l'esquema tradicional dins els estudis urbanístics: 

1. Memòria Informativa 

2. Memòria d'Ordenació 

3. Normativa 

4. Programa d'Actuacions 

Per tant, aquests treballs consten d’una part documental en la qual es descriuen tots els 

aspectes i conceptes necessaris i des d’on es fa referència a la cartografia utilitzada i als 

plànols i mapes que s’inclouen com a part del mateix. 

 

 

1.2. Medi físic 

 

1.2.1. Clima i meteorologia 

Les dades sobre clima i meteorologia del municipi de Lladó s’han extret de la pàgina web 

del Servei de Meteorologia de Catalunya i fan referència a l’estació meteorològica 

d’Agullana que és la més propera al municipi (a la comarca de l’Alt Empordà també hi ha 

les estacions de Portbou i Roses) 

L’estació meteorològica d’Agullana està ubicada als dipòsits d’aigua d’aquest municipi a 

una altitud de 217 m sobre el nivell del mar i va entrar en funcionament l’any 1992. 

Aquesta estació és propietat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya i forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica 

(XVPCA) 

Aquestes dades són de l’any 2000 i es recullen en la taula següent: 

 

 GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
ANY 

2000 

Tmit 7.7 11.0 12.5 12.9 18.2 21.4 22.4 24.6 20.9 15.9 11.7 10.8 16.0 

Txmi 12.0 15.9 17.1 18.0 23.1 25.9 27.6 30.3 26.0 20.2 16.7 15.4 20.9 

Tnmi 4.2 7.0 8.4 8.0 13.9 16.8 17.9 19.8 16.5 12.6 7.8 7.3 11.8 

Txab 19.1 21.0 26.3 25.0 27.7 32.3 33.3 36.8 29.7 25.5 21.1 20.7 36.82 

Tnab 0.1 3.5 3.5 4.7 9.5 12.0 13.0 16.6 11.8 8.5 3.6 3.9 0.13 

OTm 7.8 8.9 8.7 10.0 9.2 9.1 9.7 10.5 9.5 7.6 8.9 8.1 9.1 

                                                 
2 Assolida el dia 24 del mes d’agost. 
3 Assolida el dia 14 del mes de gener. 
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NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PPT 37.6 20.8 48.8 87.4 62.6 71.8 31.4 17.0 44.6 95.4 37.6 255.2 810.2 

P24h 21.8 20.8 15.0 19.0 22.2 37.0 17.6 12.4 30.8 27.0 9.0 241.6 241.64 

P30m 3.0 2.4 2.2 8.2 8.0 6.8 3.6 5.6 16.0 7.8 4.6 47.2 47.25 

NPPT 8 1 9 14 6 8 7 5 7 13 12 22 112 

VV 2.7 2.4 2.9 2.2 1.9 3.3 2.9 2.8 2.2 2.4 1.6 2.0 2.4 

DV N W N W E N N N W N W W N 

VVx 11.3 12.2 13.1 11.2 9.9 13.4 12.2 12.0 10.8 11.7 9.2 11.4 11.5 

VVab 35.2 24.0 31.3 18.7 15.2 25.0 20.3 22.0 19.4 24.8 16.3 38.0 38.06 

Hrmi 72 69 63 75 72 65 62 61 67 75 78 80 70 

Hmi 54 50 46 53 53 48 43 41 49 55 57 60 51 

RS 8.1 9.2 13.0 14.9 15.6 18.7 19.4 18.7 13.8 6.0 6.0 5.0 12.7 

Patm 1024 1026 1019 1007 1016 1018 1014 1017 1015 1015 1011 1012 1016 

Taula 1.2.1.1. Font: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. 

 

Llegenda de paràmetres: 

Tmit: Temperatura mitjana mensual (ºC) 

Txmi: Mitjana mensual de les temperatures màximes diàries (ºC) 

Tnmi: Mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries (ºC) 

Txab: Temperatura màxima absoluta mensual (ºC) 

Tnab: Temperatura mínima absoluta mensual (ºC) 

Otm: Oscil�lació tèrmica mitjana mensual (ºC) 

                                                 
4 Assolida el dia 23 del mes de desembre. 
5 Assolida el dia 23 del mes de desembre. 
6 Assolida el dia 30 del mes de desembre. 

NG: Nombre de dies de glaçada (Tmín < o = 0ºC) 

PPT: Precipitació mensual (mm) 

P24h: Precipitació mensual màxima en 24 hores (mm) 

P30m: Precipitació mensual màxima en 30 minuts (mm) 

NPPT: Nombre de dies de precipitació. 

VV: Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s) 

DV: Direcció dominant del vent. 

VVx: Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent (m/s) 

VVab: Valor màxim absolut mensual de la ratxa instantània del vent (m/s) 

Hrmi: Humitat relativa mitjana mensual (%) 

Hmi: Mitjana mensual de les humitats relatives mínimes diàries (%) 

RS: Irradiació solar mitjana diària (MJ/m2) 

Patm: Pressió atmosfèrica mitjana mensual (hPa) 

 

El tractament d’aquestes dades pel mateix SMC ens dóna la següent informació de forma 

gràfica: 

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC ESTACIÓ METEOROLÒGICA D’AGULLANA ANY 2000 
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Gràfic 1.2.1.1. Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 
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Segons aquests gràfics s’observa que el mes més plujós és el desembre i el menys plujós 

l’agost. En canvi les temperatures més altes s’assoleixen també aquest mes i les 

temperatures més baixes es donen al gener. Hi ha una primavera i una tardor plujoses i 

temperades, un estiu calorós i sec i un hivern plujós i fred. Tot i que la precipitació total 

d’aquest últim any 2000 és de 810,2 mm, els darrers anys les precipitacions han estat 

lleugerament inferiors: 

 

 

 

 

 

PRECIPITACIÓ TOTAL ELS DARRERS ANYS (en mm) 

2000 810,2 

1999 689,4 

1998 610,2 

1997 692,0 

 

Taula 1.2.1.2. Font: Anuaris del Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

 

 

Gràfic 1.2.1.2. Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 
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Gràfic 1.2.1.3. Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 
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Gràfic 1.2.1.4. Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 
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Gràfic: 1.2.1.5. Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 

 

El vent predominant és el vent del nord, la tramuntana, amb una freqüència del 22% i una 

velocitat mitjana de 4,6 m/s. Es tracta d’un vent fred i sec que influeix en general tota la 

comarca de l’Alt Empordà durant la tardor i l’hivern. Són força freqüents els vents de l’est i 

l’oest i és secundari el vent del nord-est. 

El resum de l’any 2000 per l’estació meteorològica que ens ocupa és el següent: 

 

RESUM DADES METEOROLÒGIQUES ESTACIÓ D’AGULLANA ANY 2000 

Precipitació total acumulada 810,2 mm 

Temperatura mitjana 16,0 ºC 

Mitjana de les temperatures màximes 20,9 ºC 

Mitjana de les temperatures mínimes 11,8 ºC 

Temperatura màxima absoluta 36,8 ºC 

Temperatura mínima absoluta 0,1 ºC 

Velocitat mitjana del vent 2,4 m/s 

Direcció dominant N 

Humitat relativa mitjana 70% 

Irradiació global mitjana diària 12,7 MJ/m2 

Taula 1.2.1.3 Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Direcció General de Qualitat Ambiental. 

Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya. 

 

Consultant el Sistema d’Informació Geogràfica del Departament de Medi Ambient de la 

Generalitat de Catalunya, s’ha trobat també que dins el terme municipal de Lladó hi ha dos 

tipus de regions d’humitat segons l’índex d’humitat de Thornthwaite (índex hídric anual7): 

una zona subhumida (amb un índex hídric anual de 0 a 20%) i una zona humida (amb un 

índex hídric anual de 20 a 40%) 

Degut que les dades analitzades en aquest capítol corresponen al municipi d’Agullana8 s’ha 

volgut contrastar la informació amb dades corresponents a l’estació meteorològica de 

Navata i que gestiona un particular9. S’ha tingut en compte la pluviometria i els fets 

excepcionals perquè són els registres recollits amb més fiabilitat. 

PLUVIOMETRIA A L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE NAVATA 

ANY PRECIPITACIÓ ANUAL ACUMULADA (en mm) 

1995 626 

1996 980 

1997 729 

1998 595 

                                                 
7 Aquest índex ve definit, segons Thornthwaite, per la diferència entre l’índex d’humitat  (relació percentual 

entre la suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid expressades per 

evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant entre el dèficit anual d’aigua 

expressat per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). Thornthwaite va definir 9 tipus de 

clima o regions d’humitat, vuit de les quals es troben representades a Catalunya. 

8 Agullana es troba a 30 km de Lladó. 

9 Aquesta estació meteorològica es troba al Restaurant can Janot de Navata i les dades són recollides pel Sr. 

Joan Còrdoba. 
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1999 664 

2000 588 

Taula 1.2.1.4. Font: Sr. Joan Còrdoba. 

 

FETS EXCEPCIONALS REGISTRATS A L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE NAVATA 

DATA SUCCÉS 

01/01/99 Nevada 

30/01/99 Fred siberià 

01/02/99 Glaçada negra10 

08/11/99 Tramuntanada11 

14/12/01 Nevada 

Taula 1.2.1.5. Font: Sr. Joan Còrdoba. 

 

1.2.2. Geologia i geomorfologia 

 

1.2.2.1. Descripció geomorfològica 

El terme municipal de Lladó es troba íntegrament localitzat a la depressió de l’Alt 

Empordà, al seu límit NW, just en contacte amb els relleus pre-pirinencs de l’Alta 

Garrotxa. El relleu del municipi és molt suau, oscil�lant entre els 150 i els 300 metres, i es 

divideix en dues zones molt ben diferenciades: la zona septentrional, boscosa i més 

abrupta, i la zona meridional, de relleus molt més suaus i laxes i amb camps de cultiu. No 

hi ha cap alçada destacable en tot el municipi, tot i que el nucli urbà de Lladó és a una 

alçada de 225 metres en un petit turó entre camps de cultiu i granges. 

                                                 
10 La glaçada negra és provocada per un vent fred i sec. 
11Temporal de vent de tramuntana. 

El municipi és travessat per una xarxa fluvial de petits rius, rieres i torrents d’orientació 

NW-SE preferentment. Hi destaquen, per la seva importància, el riu Manol, que el travessa 

des del vèrtex NW fins al vèrtex SE i el torrent de la Tria i la riera d’Àlguema. 

 

1.2.2.2. Descripció geològica 

El municipi de Lladó es troba situat al NE de la península Ibèrica, emmarcat a l’àmbit de la 

Serralada Costanera Catalana i dins de la depressió de l’Alt Empordà. 

Aquesta depressió és una fossa tectònica formada en temps neògens per diverses falles 

normals conjugades d’orientació NW-SE i NE-SW, com la falla d’Albanyà, La Jonquera – 

Figueres i Garriguella – Roses. Aquestes falles van dividir la conca en zones més elevades 

(horsts) i més deprimides (cubetes o grabens). És precisament a favor d’aquestes cubetes 

on va tenir lloc la sedimentació dels materials neògens i, a favor de les falles, que va 

esdevenir el vulcanisme d’aquestes comarques. 

La depressió era oberta al mar cap a l’est en temps neògens, formant una gran badia, fet 

constatat per les associacions de fàcies marines trobades en aquest sector de la conca (per 

exemple, les lumaquel�les d’ostrèids que hi ha sobre les traquites, “roques volcàniques”, 

de Vilacolum). En el marge occidental, el més allunyat de l’antic mar neogen, la 

sedimentació esdevenia de caràcter continental, amb ventalls al�luvials i ventalls costaners 

que provenien de l’erosió dels blocs aixecats o horsts i que van reomplir les cubetes o 

grabens associades. 

Lladó es recolza sobre un d’aquests ventalls: el sistema al�luvial d’Esponellà – Navata 

(Fleta i Escuer, 1991), d’edat Miocè superior. Les fàcies que s’hi troben són cossos 

conglomeràtics, amb un gran percentatge de còdols sorrencs, de gran extensió lateral 

enmig de potents capes lutítiques amb carbonats pedogenètics de tipus calitxe. Aquestes 

fàcies són definides com associacions de zones distals del sistema al�luvial d’Esponellà – 

Navata. El grau de compactació d’aquestes litologies és molt baix, essent responsable del 

típic relleu suau i arrodonit tan característic de la meitat meridional del municipi de Lladó. 

Però no només afloren les fàcies continentals del Miocè superior. A la meitat septentrional, 

dominada pel bosc, afloren els gresos, lutites i conglomerats de l’Eocè, més coneguts com 

a Formació Bellmunt, en endavant Fm. Bellmunt, (Gich, 1969). Aquests materials no 
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pertanyen a la depressió de l’Alt Empordà sinó que constitueixen el seu marge més 

occidental i són de procedència pirinenca. Estan constituïts per estrats ben cimentats de 

conglomerats, gresos i lutites vermelles amb paleosòls, característica que els diferencia 

dels materials neògens abans descrits, a part del cabussament de la sèrie sedimentària: 

mentre que els materials miocens són pràcticament horitzontals, els materials eocens 

presenten un cabussament de 123/36, és a dir, les capes estan inclinades 36º en una 

direcció aproximadament SE-NW i en sentit SE. 

A més d’aquests materials, la xarxa hídrica actual, que ha modelat el paisatge tal i com el 

veiem ara mitjançant l’erosió produïda pels rius i rieres en èpoques d’avingudes, també ha 

sedimentat materials, creant els al�luvials a les terrasses dels rius i rieres com els del riu 

Manol, el torrent de la Tria i la riera d’Àlguema. L’alteració meteòrica dels materials 

miocens i eocens crea també una sèrie de dipòsits el�luvials que no han patit gairebé 

transport i que són de difícil cartografia degut a que el gruix és molt variable i a que 

depenen molt de la composició del substrat. Aquests dipòsits el�luvials poden haver patit 

una mica de transport per gravetat, convertint-se d’aquesta manera en dipòsits col�luvials 

constituïts bàsicament per argiles amb còdols angulosos procedents de l’alteració del 

substrat. 

 

1.2.2.3. Influència del relleu i els usos del sòl 

A Lladó existeix una gran influència de la geologia i el relleu en els usos del sòl. La meitat 

septentrional, constituïda per litologies dures (conglomerats i gresos de la Fm. Bellmunt) 

afavoreixen un relleu més abrupte, no apte pel conreu i, per tant, on hi abunda el bosc 

d’alzinar, sovint amb una coberta arbòria de pi blanc més o menys densa. Només a 

l’al�luvial del riu Manol, de litologies més toves (argiles i graves quaternàries), hi ha zones 

de conreus herbacis de secà, regadiu i boscos de ribera. La meitat meridional, en canvi, és 

formada per materials tous (lutites amb intercalacions de conglomerats del Miocè) que 

defineixen relleus suaus i arrodonits, molt més aptes pel conreu i pels assentaments 

humans. Així, els usos del sòl d’aquesta part del municipi són, bàsicament: conreus 

herbacis de secà i nuclis urbans. 

 

1.2.2.4. Punts d’interès geològic 

Lladó no és un municipi d’extenses àrees de geologia aflorant. Ben al contrari, la gran 

extensió de camps al sud del municipi i l’alzinar septentrional fan que la feina del geòleg 

sigui poc agraïda. No obstant això, sempre hi ha racons on la incisió d’un riu o el talús 

d’una carretera deixen a la vista petits exemples de la geologia local. En el cas de Lladó 

només poden ser reconeguts com a punts d’especial rellevància geològica els següents dos 

punts: 

 

1. Conglomerats i lutites miocenes a El Pujol 

Aquest punt d’interès geològic o geòtop12 es troba a l’alçada del barri del Pujol, 

aprofitant un talús del camí, i mostra les principals característiques dels materials 

continentals miocènics: cossos conglomeràtics lenticulars, amb bases erosives i 

compostos per un 80 – 90% de fragments sorrencs procedents dels materials eocens 

que formen el marge occidental de la depressió de l’Alt Empordà (Fm. Bellmunt). 

Aquests cossos es troben entre potents capes lutítiques amb paleosòls carbonàtics de 

tipus calcreta (calitxe). Aquestes capes carbonàtiques també afloren al geòtop. 

 

2. Fm. Bellmunt a la Casanova de n’Olives (llera del riu Manol) 

L’erosió fluvial sobre un substrat rocós sol proporcionar esplèndids afloraments 

d’aquest substrat, com el de la Roca Llaurada a la serra del Montsant, prop 

d’Ulldemolins, o com els dels congostos de Mont-rebei i Terradets a la serra del 

Montsec o el congost de Collegats, al nord de la Pobla de Segur. És el cas d’aquest 

geòtop, tot i que no és tan espectacular. L’erosió del riu Manol ens deixa a la vista els 

materials que formen el marge occidental de la conca de l’Empordà: conglomerats, 

gresos i lutites vermelles amb paleosòls de la Fm. Bellmunt, d’edat eocena. El punt 

                                                 
12 Geòtops, traducció de l’anglès Geosites, paraula creada a la Declaració internacional de Digne (1991) amb 

motiu del I Simposi internacional sobre Patrimoni Geològic, que significa punt d’especial interès i rellevància 

geològica. 
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d’interès geològic es troba al mas Casanova de n’Olives, al nord del municipi, pujant 

pel camí del Pujol, a uns 500 metres del gual del riu Manol. 

Aquest últim punt pot ser inventariat, en un futur, al Catàleg de Geòtops i Geozones de 

Catalunya, elaborat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 

conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. 

 

 

1.2.3. Edafologia 

 

Un sòl, segons un punt de vista tradicional, és el medi natural per al creixement de 

plantes. Però, des d’una òptica científica, és un cos natural format per minerals, matèria 

orgànica, líquids i gasos que té lloc en la superfície terrestre. Hi ha molts factors implícits 

en la formació d’un sòl: el clima, la vegetació, la fauna, la circulació de les aigües, la 

geologia i la geomorfologia, etc. Un sòl és, per tant, el resultat de tot aquest conjunt de 

processos que esdevenen lentament a la superfície terrestre. Així, el sòl és un bé limitat i 

no recuperable (a escala humana) si d’ell se’n fa un ús inadequat. 

El reconeixement dels sòls del municipi de Lladó ha estat realitzat mitjançant el 

reconeixement visual i l’estudi bibliogràfic de la zona, encara que la informació disponible 

sobre els sòls del municipi és gairebé nul�la. No obstant, s’han reconegut diversos tipus de 

sòls al municipi de Lladó, ben diferenciats a les zones meridional i septentrional del 

municipi: 

 

Zona septentrional: 

• Ustochrepts, de l’ordre dels inceptisòls, de colors clars i ben drenats. Es solen trobar 

en vessants (Lithic Ustochrept) o fons de vall, fins i tot sobre al�luvials de riu 

(Fluventic Ustochrept). 

• Ustorthents. Aquests sòls són típics de vessants de pendent accentuat que 

afavoreixen els processos erosius. No són aptes per a un ús agrícola ja que són dins 

l’ordre dels entisòls o litosòls (segons el Soil Taxonomy System), és a dir, sòls on la 

roca mare és a menys de 50 cm de la superfície. 

Zona meridional: 

• Xerochrepts amb horitzons càlcics (Petrocalcic Xerochrept i Calcixerollic Xerochrept). 

Es troben sobre els materials lutítics neògens i presenten horitzons carbonàtics ben 

desenvolupats. Són de l’ordre dels inceptisòls, més desenvolupats que els entisòls i, 

per tant, més aptes per al conreu, tot i que és condicionat per la presència de 

l’horitzó petrocàlcic. 

• Xerorthents. Aquests sòls es troben a les zones de vessant sobre material calcico-

magnèsic (les lutites miocenes són margoses, és a dir, contenen força quantitat de 

carbonat) i són molt poc desenvolupats. Pertanyen a l’ordre dels entisòls. 

• Palexeralfs amb Haploxeralfs, de l’ordre dels alfisòls (sòls argíl�lics) sobre el Miocè i 

sobre al�luvials quaternaris. Són els antics sòls ferrisialítics il�luviats o sòls vermells 

mediterranis. Són sòls molt ben desenvolupats amb un horitzó d’acumulació 

d’argila, típics de zones humides com la Garrotxa i la Serralada Transversal. 

 

 

1.2.4. Hidrologia 

 

1.2.4.1. Descripció 

El terme municipal de Lladó es troba ubicat a la part meridional de la conca hidrogràfica de 

la Muga, gairebé en contacte amb la conca del Fluvià i és travessat per tres corrents 

d’aigua principals: el riu Manol, el torrent de la Tria i la riera d’Àlguema o rec de Sant 

Martí. Tots tres tenen petites valls afluents de poca entitat formant entre tots una xarxa 

fluvial dendrítica amb corrents de primer, segon i tercer ordre com a màxim. Els corrents 

principals tenen una orientació preferencial NW-SE causada pel marc estructural de la zona 
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(les fractures principals de la depressió tenen aquesta mateixa orientació). El règim fluvial 

és de tipus mediterrani, amb el cabal fortament depenent de les precipitacions i amb una 

variació estacional molt marcada. 

Actualment no es disposa de dades referents als cabals de circulació i avinguda dels cursos 

d’aigua en el municipi de Lladó, ni tampoc de zones relativament properes aigües amunt. 

L’estació d’aforament més propera, segons els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, es 

situa aigües avall del riu Manol al terme municipal del Far d’Empordà, tot i que a l’última 

publicació de l’anuari de dades hidrològiques, realitzat per l’antiga Junta d’Aigües i que 

correspon al període 1987-1990, aquesta estació no hi figura. 

 

1.2.4.2. Inventari d’aprofitaments 

Les dades de l’inventari dels aprofitaments d’aigües superficials del municipi de Lladó han 

estat proporcionades per l’Agència Catalana de l’Aigua i corresponen als aprofitaments 

d’aigua existents al registre d’aigües d’aquesta empresa pública. 

 

DADES DE L’INVENTARI DE CAPTACIONS D’AIGUA SUPERFICIAL DEL MUNICIPI DE LLADÓ. 

CODI NÚM. INSCRIPCIÓ ÚS VOLUM CONCEDIT CORRENT CONCA 

3 A-0000082 
Reg agrícola  

2,0 ha. 
6000 m3/any Riu Manol Muga 

4 D-0058350 
Reg agrícola  

11,2 ha 
5000 m3/any Riu Manol Muga 

5 D-0058351 
Reg agrícola 

 3,0 ha 
5000 m3/any Riu Manol Muga 

6 D-0058352 
Reg agrícola  

2,6 ha 
5000 m3/any Riu Manol Muga 

7 LA-004109 
Reg agrícola  

2,1 ha 
8000 m3/any Riera de St. Martí Muga 

8 D-0054294 
Reg agrícola  

1,1 ha 
8000 m3/any Riera de St. Martí Muga 

TOTAL 37000 m3/any   

Taula 1.2.4.1. Font: Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

Tot i que les dades disponibles corresponen probablement a un registre parcial i poc 

actualitzat, es pot observar que tota l’aigua superficial s’aprofita per a l’agricultura (reg de 

conreus), que d’altra banda és un fet habitual donat que la vulnerabilitat a la contaminació 

que ofereixen els cursos superficials no n’aconsellen cap altre ús (domèstic, ramader...) 

sense un control exhaustiu i un tractament previ de potabilització. 

De la lectura de les dades proporcionades pel registre de l’ACA, es pot apreciar que 

existeix un fort desajust entre el volum màxim anual concedit i la superfície de reg. 

Observi’s, per exemple, que s’han atorgat concessions de volum molt semblant per a 

superfícies de reg molt diverses. Les necessitats reals de reg d’un conreu depenen 

bàsicament del tipus de conreu, de l’eficiència del sistema de reg i de l’evapotranspiració 

real, els excedents i els dèficits que es produeixen durant un any meteorològic. De totes 

maneres, prenent una dotació mitjana d’1l/s/ha, per un període de regatge d’uns 200 

dies/any (estiu) amb una mitjana teòrica de reg de 8 hores/dia tenim que el volum anual 

teòric necessari per al reg de 22 ha (segons dades de l’inventari) és de 126.720 m3/any. 

Tot i que aquestes dades fan referència a un càlcul teòric a partir d’uns paràmetres 

generals, ens serveix de primera estimació per observar la gran desavinença amb el volum 

total concedit que és de 37.000 m3/any. 

 

1.2.4.3. Qualitat de les aigües 

Al terme municipal de Lladó no existeix cap control de qualitat d’aigües superficials, tot i 

ser creuat per tres corrents d’aigua: el riu Manol, el torrent de la Tria i la riera d’Àlguema 

(o rec de Sant Martí). L’estació de control més propera es troba situada al municipi de 
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Cabanelles, aigües avall de la Riera d’Àlguema i correspon a l’estació de Cabanelles, amb 

codi de mostreig C016 de la xarxa complementària de control d’aigües superficials. 

D’aquest punt s’han extret els següents paràmetres: 

 

PARÀMETRES DE LES AIGÜES SUPERFICIALS DE LA RIERA D’ÀLGUEMA AL TERME MUNICIPAL DE CABANELLES 

(codi mostreig C016) 

PARÀMETRES Novembre 1999 Juny 2000 UNITATS 

T aigua camp 12,5 23 ºC 

O2  diss. camp 9,8 8,8 mg/l O2 

pH camp - 7,9 Unit. pH 

Conduct. 20º camp 1 1,049 µS/cm 

Aspecte mostra 2 2  

T ambient 16 - ºC 

Mat. Suspensió 84,8 6,0 mg/l 

DBO 5 20º 8,0 -  

pH laboratori 7,6 8,1 Unit. pH 

Nitrats 5 15 mg/l NO3 

Fosfats 0,6 1,0 mg/l P2O5 

O2  diss. laboratori 9,8 8,9 mg/l O2 

DQO permanganat 11,7 3,5 mg/l O2 

TOC 3,3 3,7 mg/l C 

Amoni 0,13 0,34 mg/l NH4 

O2 saturat laboratori 108 98 % sat. 

Conduct. 20º laboratori 992 974 µS/cm 

O2 saturat camp 92,0 102,6 % sat. 

ISQA 62,46 79,43  

Taula 1.2.4.2. Font: Xarxa de Control de les Aigües Superficials. Departament de Medi Ambient, Generalitat 

de Catalunya. 

 

Llegenda de paràmetres: 

T aigua camp: temperatura de l’aigua al camp 

O2 diss. camp: oxigen dissolt en mesures al camp 

pH camp: pH mesurat al camp 

Conduct. 20º camp: conductivitat de l’aigua a 20ºC mesurada al camp 

T ambient: temperatura ambient 

Mat. Suspensió: matèria en suspensió 

DBO 5 20º: Demanda Biològica d’Oxigen al 5è dia a 20ºC 

pH laboratori: pH mesurat al laboratori 

Nitrats: concentració de nitrats (NO3) 

Fosfats: concentració de fosfats (P2O5) 

O2 diss. laboratori: oxigen dissolt mesurat al laboratori 

DQO permanganat: Demanda Química d’Oxigen del permanganat 

TOC: Carboni Orgànic Total 

Amoni: concentració de l’ió amoni (NH4) 

O2 saturat laboratori: percentatge de saturació de l’oxigen mesurat al laboratori 

Conduct. 20º laboratori: conductivitat de l’aigua a 20ºC mesurada al laboratori 

O2 saturat camp: percentatge de saturació de l’oxigen mesurat al camp 

ISQA: Índex Simplificat de Qualitat de les Aigües (0 – qualitat mínima; 100 – qualitat màxima) 

 

Com es pot observar a la taula 1.2.4.2., la concentració de nitrats a les aigües de la riera 

d’Àlguema va augmentar un 300% de l’any 1999 (5 mg/l) a l’any 2000 (15 mg/l), tot i 
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que la concentració d’aquest ió és encara força baixa i es manté lluny del límit de 

potabilitat fixat en 50 mg/l. Aigües avall de la riera d’Àlguema, en el municipi de Santa 

Llogaia d’Àlguema, existeix un altre punt de control que pertany a la xarxa de qualitat 

general de les aigües superficials, identificat pel codi de mostreig J103. D’aquest punt 

s’han extret les dades que figuren a la taula número 1.2.4.3. 

Cal fixar-se en què la concentració de nitrats aigües avall de la riera d’Àlguema ofereix 

unes enormes variacions anant de 56 mg/l detectats al desembre del 1999, als 4 mg/l dels 

mesos de febrer i abril del 2000 i als 32 mg/l del mes de maig del 2000. Aquest fet ens 

demostra que les dades del quimisme de l’aigua s’haurien d’interpretar en base a una 

col�lecció de mesures representatives de les diferents estacions meteorològiques en anys 

successius, integrant les dades referents a la pluviositat i a la ciclicitat de les pràctiques 

agrícoles i ramaderes (sobretot en casos com, per exemple, els nitrats, que obeeixen a 

una relació directa amb aquestes) 

Respecte als altres paràmetres analitzats i en al�lusió a les directives europees relatives a 

la qualitat de les aigües destinades al consum humà a destacar només la presència de 

coliforms totals i traces de detergents, tot i que l’índex simplificat ISQA de qualitat general 

de les aigües és, en tots els casos, bastant favorable. 

 

PARÀMETRES DE LES AIGÜES SUPERFICIALS DE LA RIERA D’ÀLGUEMA AL TERME MUNICIPAL DE SANTA 

LLOGAIA D’ÀLGUEMA (codi mostreig J103) 

PARÀMETRES Desembre 1999 Febrer 2000 Abril 2000 Maig 2000 UNITATS 

T aigua camp 6,4 8 13 19,3 ºC 

O2  diss. camp 9,48 9,4 10,6 11,3 mg/l O2 

pH camp 7,67 7,5 7,8 7,79 Unit. pH 

Conduct. 20º camp 682 666 693 617 µS/cm 

Aspecte mostra 1 1 1 2 - 

T ambient 9,5 13  18 ºC 

Mat. Suspensió 0,8 12,0 6,4 6,4 mg/l 

DBO 5 20º 5,0 4,0 < 2 2,0 mg/l O2 

pH laboratori 8,1 8,3 7,9 8,2 Unit. pH 

Nitrats 56 4 4 32 mg/l NO3 

Fosfats 0,2 0,2 0,4 0,3 mg/l P2O5 

O2  diss. laboratori 9,2 9,7 9,0 9,2 mg/l O2 

DQO permanganat 1,5 1,6 2,6 2,0 mg/l O2 

TOC 1,3 1,1 1,9 2,0 mg/l C 

Amoni 0,15 0,13 0,14 traces mg/l NH4 

O2 saturat laboratori 101 107 99 101 % sat 

Conduct. 20º laboratori 666 635 665 631 µS/cm 

O2 saturat camp 76,2 79,3 100,6 121,8 % sat 

ISQA 89,89 88,07 89,14 90,52 - 

Coliforms tt. 140E+02    UFC/100 ml 

Clorurs 48,8    mg/l Cl 

Sulfats 43    mg/l SO4 

Fluorurs 0,2    mg/l F 

Detergents traces    mg/l LSS 

Arsènic < 0,004    mg/l As 

Cadmi < 0,0005    mg/l Cd 

Crom hexavalent < 0,001    mg/l Cr 

Ferro dissolt < 0,02    mg/l Fe 

Manganés < 0,005    mg/l Mn 

Niquel < 0,002    mg/l Ni 

Mercuri < 0,0005    mg/l Hg 
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Plom < 0,01    mg/l Pb 

Coure 0,0054    mg/l Cu 

Zinc 0,070    mg/l Zn 

Cianurs < 0,005    mg/l CN 

Fenols < 0,03    mg/l C6H5OH 

Calci 125,2    mg/l Ca 

Nitrits 0,36    mg/l NO2 

Bicarbonats 300    mg/l CO3H 

Duresa total 341    mg/l CaCO3 

Magnesi 7,0    mg/l Mg 

Sodi 26    mg/l Na 

Potassi 3,1    mg/l K 

Crom Dissolt < 0,001    mg/l Cr 

Bari 0,136    mg/l Ba 

Alumini traces    mg/l 

Antimoni < 0,005    mg/l  

Cobalt < 0,001    mg/l  

Molibdè < 0,003    mg/l 

Taula 1.2.4.3. Font: Xarxa de Control de les Aigües Superficials. Departament de Medi Ambient, Generalitat 

de Catalunya. 

 

 

1.2.5. Hidrogeologia 

 

1.2.5.1. Unitats hidrogeològiques 

Les principals unitats hidrogeològiques o aqüíferes presents al municipi de Lladó són tres, 

descrites als següents apartats: 

 

Àrea mesozoica i terciària del Cadí – Alta Garrotxa 

Aquesta zona, que aflora a la meitat septentrional del municipi amb els dipòsits terrígens 

de la Fm. Bellmunt, forma part de l’aqüífer 115-E20 (materials detrítics paleògens), 

segons la nomenclatura del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya (ICC, 1992) 

Els materials que formen aquest aqüífer són una alternança de conglomerats, gresos i 

lutites que estan mitjanament compactats i ben cimentats i, per tant, no són gaire aptes 

per contenir un gran volum d’aigua subterrània. Aquesta alternança de capes més o 

menys permeables (conglomerats i gresos) amb capes impermeables (lutites) permet 

definir un aqüífer confinat i/o semiconfinat de tipus multicapa, en roca consolidada. El flux 

hidràulic es produeix per mitjà d’una escassa connectivitat dels porus i essencialment per 

les fractures que presenta la roca (diàclasis, petites falles, etc.). En conjunt, la 

transmissivitat i permeabilitat de la unitat és baixa i el seu comportament es pot qualificar 

d’aqüitard, tot i que localment, els materials conglomeràtics de la Fm. Bellmunt poden 

oferir unes bones condicions hidrogeològiques com demostra l’existència de la deu de la 

Font Negra, situada al NW de Lladó, al terme municipal de Cabanelles. 

 

Àrea de la depressió de l’Empordà 

Aquesta zona, que aflora a la meitat meridional del municipi amb els dipòsits continentals 

miocens, forma part de l’aqüífer 201-I30 (materials detrítics mio-pliocens), segons la 

nomenclatura del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya (ICC, 1992). Està compost 

per materials predominantment lutítics amb intercalacions de capes conglomeràtiques i 

gresoses poc compactades i cimentades, que pertanyen al sistema al�luvial del sistema 

d’Albanyà. Aquest fet permetria la formació d’un aqüífer confinat multicapa. Tot i això, la 

reduïda extensió lateral d’aquests cossos (de morfologies lenticulars) i la profusió de 

materials impermeables (lutites) no és gens favorable a la captació d’aigües subterrànies. 



 

14 

E
co
tè
cn
ic
s.
 E
st
u
d
is
 i
 p
ro
je
ct
es
 m

ed
ia
m
b
ie
n
ta
ls
 

 

Aqüífer quaternari 

Aquest aqüífer, catalogat amb els números 115-I20 i 201-I20 (dipòsits detrítics 

quaternaris) segons la nomenclatura del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 

(ICC, 1992), s’estén invariablement per tot el municipi al llarg dels cursos fluvials, ja que 

correspon als materials al�luvials sedimentats pels rius i rieres en moments d’avingudes. 

És un aqüífer de tipus lliure amb connexió directa amb el riu i fortament influenciat per les 

oscil�lacions pluviomètriques anuals i estacionals. 

 

1.2.5.2. Inventari de captacions 

Les dades de l’inventari de captacions d’aigua subterrània del municipi de Lladó han estat 

proporcionades per l’Agència Catalana de l’Aigua i corresponen als aprofitaments d’aigua 

existents al registre d’aigües de l’ACA i de l’inventari de punts d’aigua de la base de dades 

hidrogeològica de l’antic Servei d’Obres Especials, Recursos Hídrics Subterranis i Recerca. 

A la vista del nombre de captacions inventariades, aquestes dades formen un registre 

força incomplet ja que hi ha registrades una petita proporció del nombre de captacions 

realment existents al municipi. 

 

DADES DE L’INVENTARI DE PUNTS D’AIGUA DEL MUNICIPI DE LLADÓ 

Codi Nº inscripció Ús Volum concedit Tipus  Fondària (m) 

1 B-0005591 Reg agrícola 0,5 ha 2500 m3/any Obert 5 

2 C-0007123 Reg agrícola 13 ha, domèstic i ramader 43240 m3/any 2 tubs 180 – 126 

9 B-0006417 Reg agrícola 0,08 ha 5000 m3/any Obert 5 

10 D-0002328 Reg agrícola 89461,5 m3/any Obert 12 

11 B-0000684 Reg agrícola 1,31 ha, ramader 6789 m3/any Tub 60 

12 D-0057540 Ramader 5475 m3/any Obert 28 

TOTAL 152465,5 m3/any  

Taula 1.2.5.1. Font: Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

DADES DE L’INVENTARI DE PUNTS D’AIGUA DEL MUNICIPI DE LLADÓ 

Piezometria 
Codi ACA Ús 

Data Nivell (m) 

Tipus Fondària (m) 

3811/4/001 No ús - - Sondatge d’investigació 161 

3811/4/002 No ús 1/1/1987 74 Sondatge d’investigació 118 

3911/5/034 No ús 1/10/1981 17 Obert 21 

Taula 1.2.5.2. Font: Base de dades hidrogeològiques de l’antic Servei d’Obres Especials, Recursos Hídrics 

Subterranis i Recerca (Agència Catalana de l’Aigua) 

 

Com es pot observar a les taules anteriors, la major part de l’aigua s’aprofita per a 

l’agricultura (reg de conreus) i per a l’abastament ramader. 

Tot i que no coneixem el volum concret concedit per a cadascun dels usos, si realitzem el 

càlcul, de forma anàloga al realitzat amb les concessions d’aigua superficial, de les 

necessitats teòriques de reg per a una superfície de 14,9 ha (que correspon a la superfície 

de reg inventariada en el registre) obtenim un volum d’aigua teòric anual de 85.824 

m3/any davant d’un volum concedit per a aquest ús d’aproximadament 57.529 m3/any, la 

qual cosa ens indica de nou la desavinença existent entre els càlculs teòrics i el volum 

d’aigua expressats en les concessions d’aigua. Si a més, tenim en compte que el nombre 

de pous inventariats en el registre és molt inferior al nombre de pous existents al municipi 

i que la superfície agrícola és manifestament superior, ens queda que les dades obtingudes 

del registre d’aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua són totalment insuficients per a 

realitzar una correcta anàlisi de la demanda i els usos de l’aigua. De fet, l’experiència en 

d’altres regions del territori català, mostra que per a realitzar una correcta anàlisi de la 

demanda d’aigua és necessari elaborar un inventari complet tant de captacions d’aigua 

com d’activitats susceptibles de consumir-la basat sobretot en una exhaustiva feina de 
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camp i complementada a partir de dades indirectes com poden ser els cens ramaders, 

cens de superfícies agrícoles i tipus de cultiu, cens d’habitants, etc. 

En referència a les captacions municipals, l’Ajuntament de Lladó disposa de tres captacions 

d’aigua subterrània ubicades fora del terme municipal, de les quals dues es troben 

actualment fora d’us (a la Font Negra de Cabanelles i a can Pou de Navata) i finalment 

l’altra, situada també en el terme municipal de Navata, correspon a la captació 

mancomunada entre els municipis de Lladó, Cistella i Navata, i està integrada al servei 

municipal d’aigües de Navata del qual se n’abasteix el propi municipi de Lladó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3. Piezometria i flux 

 

TAULA DE NIVELLS PIEZOMÈTRICS DELS PRINCIPALS POUS DEL MUNICIPI DE LLADÓ 

Índex ACA Topònim X Y Z (m) Tipus Prof. (m) Piezom. (m) 

- Granja Cal Gran 485.330 4.676.860 197 Tub 37 6,7 

- Baldiri Boada 484.635 4.677.550 198 Obert 10 3 

3811/4/002 S2 Coll de Sac 483.200 4.678.800 250 Sondeig 118 74 

- Mas Andreuet 483.800 4.678.000 260 Tub 100 10 

3911/5/034 Can Pauet 486.250 4.676.600 165 Obert 21 17 

- Miquel Vilanova 484.000 4.677.200 190 Tub 92 8,3 

- Mas Andreuet 483.875 4.678.700 240 Obert 12 9 

- Miquel Juanola 484.100 4.677.800 228 Obert 6,8 5,6 

Taula 1.2.5.3. Font: Estudi d’alternatives hidrogeològiques a l’actual abastament d’aigua potable dels 

municipis de Navata, Lladó i Cistella (Geoservei, 2000). Agència Catalana de l’Aigua i Departament de Medi 

Ambient. Generalitat de Catalunya. 

 

La informació disponible relativa a la posició dels nivells d’aigua i de les unitats que 

exploten els pous inventariats no ha permès l’elaboració d’un mapa piezomètric per a 

determinar els fluxos generals de l’aigua en els diferents aqüífers reconeguts. 

Les úniques dades disponibles referents a la posició del nivell de l’aigua són les reflectides 

a la taula 1.2.5.3. i tant pel número de dades com pel desconeixement de la unitat 

hidrogeològica de la que són representatives no és possible la interpretació del model 

hidrogeològic de flux. Respecte l’aqüífer quaternari, el fet que durant la major part de l’any 

no circuli aigua pels torrents i rieres del municipi, permet interpretar un règim general 

efluent, amb un flux principal de l’aqüífer al riu. Només en moments d’abundant aigua al 

sistema, els rius podran exercir una certa recàrrega de l’aqüífer per mitjà de la infiltració 

del cabal circulant, a través de la pròpia llera i els marges del riu. 

 

 

1.2.5.4. Hidroquímica 

Donat que no existeix cap captació d’aigües subterrànies municipal situada al terme de 

Lladó, ni tampoc cap altre pou inclòs a la xarxa de qualitat de les aigües subterrànies del 

Departament de Medi Ambient no es disposen de dades hidroquímiques de les aigües 
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subterrànies del municipi. A la taula 1.2.5.4. hi ha les dades de tres pous que, si bé no 

pertanyen al municipi de Lladó, hi són molt propers (municipis de Navata i Cabanelles) i 

que fan referència al contingut en nitrats de l’aigua. 

En aquesta taula és destacable el fet de la progressiva reducció del contingut de nitrats del 

pou de Navata. Per contra, els pous de Cabanelles assenyalen unes concentracions molt 

elevades de nitrats en dates molt properes (any 2000) que fan que aquesta aigua no sigui 

apta per al consum humà. 

 

CONCENTRACIÓ DE NITRATS (mg/l) EN LES AIGÜES SUBTERRÀNIES DELS POUS 04/CB/003 I 04/CB/007 DE 

CABANELLES, DEL POU VEÏNAT MONTANER DE NAVATA I DEL POU CAN PAUET DE LLADÓ 

CODI DEL POU TOPÒNIM NO3 (mg/l) DATA 

17031-11 04/CB/003 114,00 15/02/2000 

17031-15 04/CB/007 153,00 15/02/2000 

17111-1 Veïnat Montaner 14,80 19/03/1997 

17111-1 Veïnat Montaner 1,80 15/04/1998 

17111-1 Veïnat Montaner 2,00 20/04/1999 

17111-1 Veïnat Montaner < 0,30 24/05/2001 

3911/5/034 Can Pauet 26,50 1/10/1981 

Taula 1.2.5.4. Font: Xarxa de Qualitat de les Aigües Subterrànies i Base de Dades Hidrològiques de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya. 

Tenint en compte que: 

• Lladó es troba al límit de l’àrea 1 de les zones vulnerables a la contaminació per 

nitrats de la província de Girona (delimitades des d’un punt de vista administratiu) 

• En el municipi existeix un gran nombre d’instal�lacions ramaderes. 

• Les unitats hidrogeològiques reconegudes presenten una certa continuïtat en els 

municipis veïns, inclosos dins d’aquesta zona. 

S’ha d’entendre que el problema de la concentració de nitrats pot ser extensible a les 

aigües tant superficials com subterrànies del municipi de Lladó. 

Respecte els altres paràmetres de qualitat de l’aigua subterrània, es disposa de l’analítica 

del contingut de metalls de l’aigua del pou del veïnat Montaner reflectida a la següent 

taula: 

 

CONCENTRACIÓ DE METALLS (µg/l) EN LES AIGÜES SUBTERRÀNIES AL POU VEÏNAT MONTANER DEL TERME 

MUNICIPAL DE NAVATA 

TOPÒNIM Fe Mn Al Cu Cr Co As Ba Ni Pb Sb Se Zn DATA 

Veïnat 

Montaner 
3807,0 30,0 - - - - - - - - - - - 19/03/97 

Veïnat 

Montaner 
8602,0 70,0 - - - - - - - - - - - 15/04/98 

C
O
D
I 
1
7
1
1
1
-1
 

Veïnat 

Montaner 
127,0 0,0 <25,0 8,8 <1,0 <1,0 <4,0 148,0 <2,0 <3,0 <5,0 0,0 103,0 20/04/99 

Taula 1.2.5.5.  Font: Xarxa de Qualitat de les Aigües Subterrànies. Generalitat de Catalunya. 

 

D’aquesta analítica cal remarcar una concentració molt elevada de ferro detectada als anys 

1997 i 1998, que va disminuir dràsticament l’any 1999. La concentració de manganès va 

seguir la mateixa tendència, si bé amb una concentració molt més baixa. L’any 1999 es va 

fer una anàlisi de diferents metalls, trobant concentracions anòmales de coure, bari i zenc. 
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1.3. Sistemes naturals i diversitat biològica 

 

Una de les quatre àrees d’actuació prioritàries del Sisè Programa d’Acció de la Comunitat 

Europea en matèria de Medi Ambient13 és protegir la natura i la biodiversitat. Així, 

l’objectiu d’aquesta àrea d’actuació és protegir i restaurar el funcionament dels sistemes 

naturals i detenir la pèrdua de biodiversitat a la Unió Europea i al món. Per aconseguir això 

cal primer conèixer els sistemes naturals, només amb un bon coneixement podrem establir 

estratègies per a la gestió. 

La bona salut i l’equilibri dels sistemes naturals són fonamentals per sostenir la vida i el 

funcionament de la societat. És necessari reparar les pressions que exerceixen la 

contaminació, l’explotació insostenible del sòl i els riscos per la biodiversitat. Cal integrar 

el medi ambient i la biodiversitat en les mesures que s’adoptin en relació amb l’agricultura, 

el paisatge i la silvicultura. 

 

 

1.3.1. Configuració del paisatge 

 

Lladó se situa a la terra baixa, per la qual cosa el poblament vegetal que hi creix és 

plenament mediterrani. El paisatge del municipi és dominat pel bosc perennifoli i pels 

conreus de secà. El poblament forestal correspon a un bosc d’alzinar, sovint amb una 

coberta arbòria de pi blanc més o menys densa i cobreix la part nord del municipi, mentre 

que els cultius són abundants al sector sud. Entremig d’aquests dos grans tipus d’ambients 

                                                 
13 Sisè Programa d’Acció de la Comunitat Europea en matèria de Medi Ambient: Medi ambient 2010: el futur és 

a les nostres mans, Brussel�les, 24/01/2001, COM (2001) 31 final. 

hi trobem les comunitats arbustives i herbàcies, així com l’ambient riberenc del riu Manol i 

dels altres cursos fluvials de menys entitat que, tot i que no ocupen gaire superfície, donen 

una gran diversitat al municipi. 

Tot el municipi, però especialment les rodalies del poble i la part sud, es troba en un 

sector especialment càlid de la comarca, tot i localitzar-se lluny del litoral. Això es fa 

visible en les nombroses plantes termòfiles de jardí que es cultiven prop del poble o per la 

presència del CÀDEC (Juniperus oxycedrus), un arbust propi del litoral que a Lladó té una 

de les localitats més interiors a les comarques de Girona. 

 

 

1.3.2. Descripció de les comunitats existents en cada sistema. Estudi 

de la biodiversitat 

 

1.3.2.1. Comunitats vegetals 

Tot seguit es descriuen les principals comunitats vegetals i unitats paisatgístiques que es 

fan a cada ambient, indicant per a cada una l’aspecte i fisiognomia, la composició i 

l’explotació, ús o amenaça de què és objecte al municipi. 

L’ALZINAR 

Aspecte.- Bosc perennifoli de 6 a 12 m d’alçada dominat per l’ALZINA i a on hi pot ser 

present també el PI BLANC, i als indrets més humits el ROURE MARTINENC. Sota els arbres hi 

creix un estrat arbustiu tolerant a l’ombra que creen els arbres format per arbusts i 

plantes enfiladisses que pot arribar a ser molt dens si fa anys que no s’ha explotat el bosc, 

i que dificulten poder passar entremig. Finalment, hi ha un estrat herbaci, generalment 

menys dens, la composició del qual dóna valor ecològic al bosc, biodiversitat al poblament 

vegetal i permet valorar el grau de naturalitat de la comunitat. 

Ecologia.- L’alzinar es fa en qualsevol tipus de terreny, tant al solell com als obacs, i pels 

turons o les planes, tot i que a Lladó el bosc de plana és ara ocupat per conreus. El bosc 
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d’alzines és la comunitat forestal pròpia de la terra baixa mediterrània, és a dir el 

poblament arbori que millor s’adapta al clima càlid i eixut del període estival. D’una banda 

els arbres tenen un sistema radical profund que els permet captar l’aigua del sòl fins i tot 

als períodes secs quan és eixuta la part superior i, de l’altra, en ser perennifolis, fer 

diversos creixements anuals coincidint amb les pluges (els caducifolis, en canvi, només fan 

un creixement primaveral) 

 

 

Taula 1.3.2.1.  Font: Elaboració pròpia 

Distribució dins el terme municipal.- L’alzinar típic, aquell on els arbres fan una massa 

contínua i densa i presenta la composició suara assenyalada, es fa als indrets obacs en 

exposició cara nord i també al peu dels vessants, en llocs planers, precisament les àrees 

ecològicament més favorables, on els arbres creixen més ràpidament. 

Prop dels cursos fluvials i resseguint els torrents, dins l’alzinar hi creixen molts caducifolis, 

sobretot roures; i es forma un bosc mixt d’arbres perennifolis i caducifolis assimilable a 

l’alzinar amb roures. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- L’alzinar és un bosc explotat des d’antic, ja 

que la fusta de l’alzina és molt apreciada tant com a combustible (pel seu elevat poder 

calorífic), com per a la construcció de carros i eines diverses, ja que és molt resistent. És 

precisament aquesta explotació secular la que ha provocat que a bona part del municipi el 

bosc sigui poc dens i els arbres no siguin grans. La comunitat vegetal no té problemes de 

conservació si l’explotació es fa racionalment. 

Superfície cartografiada en el municipi.- Segons les nostres dades, l’alzinar litoral típic 

ocupa una superfície aproximada 96 ha, l’alzinar amb pinassa 100 ha i l’alzinar amb roures 

52 ha. 

 

LES PINEDES DE PI BLANC 

Aspecte.- Bosc perennifoli mixt fins de 14 m d’alçada dominat pel PI BLANC i en un estrat 

arbori inferior també hi pot ser freqüent l’ALZINA. Sota els arbres hi creix un estrat arbustiu 

i herbaci més o menys dens o bé esclarissat segons la situació. 

Ecologia.- Les pinedes de pi blanc són clarament un bosc secundari que substitueix 

l’alzinar. Si ens hi fixem atentament observarem com a sota dels pins hi ha les mateixes 

plantes que trobem en el bosc d’alzines tot i que, lògicament, la proporció és diferent. En 

algunes situacions fins i tot costa trobar pins petits, cosa que demostra que la continuïtat 

de la pineda no és pas assegurada. La causa d’aquest fet cal cercar-la en què els pinyons 

dels pins no germinen bé sota l’ombra de les plantes llenyoses, just al contrari que les 

glans de les alzines. La presència dels pins es pot explicar per una plantació antiga que 

s’hauria expandit en una situació forestal poc densa o per un incendi; també és possible 

que molts d’aquests boscos s’haguessin pasturat o potser fins i tot fossin cultius. Però en 

Component vegetal 

alzina (Quercus ilex) 

pi blanc (Pinus halepensis) Estrat arbori 

roure martinenc (Quercus pubescens) 

aladern (Rhamnus alaternus) 

marfull (Viburnum tinus) 

arboç (Arbutus unedo) 

llentiscle (Pistacia lentiscus) 

arítjol (Smilax aspera) 

vidiella (Clematis flammula) 

englantina (Rosa sempervirens) 

Estrat arbustiu 

xuclamel (Lonicera implexa) 

violeta de bosc (Viola alba) 

rogeta (Rubia peregrina) 

falzia de bosc (Asplenium adiantum-nigrum) 

galleranc (Ruscus aculeatus) 

Teucrium chamaedrys 

Estrat herbaci 

esparreguera (Asparagus acutifolius) 
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aquestes darrers dècades, en absència d’explotació forestal i de focs, el bosc evoluciona 

cap a un alzinar i la pineda en representa un estadi intermedi. 

Component vegetal.- Les pinedes tenen un composició molt variable segons la situació. 

A part dels pins i de les alzines, els estrats inferiors a vegades els formen espècies pròpies 

de l’alzinar típic, mentre que d’altres cops són els arbusts de la brolla de romaní i bruc 

d’hivern. Són dos estadis consecutius de la recuperació del bosc: en el primer cas es fa 

ben palès que la pineda és, de fet, una variant de l’alzinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 

1.3.2.2. Font: Elaboració pròpia. 

 

Distribució dins el terme municipal.- La pineda de pi blanc, ocupa la major part dels 

boscos de Lladó. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- La pineda no té problemes de conservació i 

la tala dels pins afavoreix les alzines i doncs la recuperació del bosc de l’alzinar. 

Superfície cartografiada en el municipi.- Segons les nostres dades, ocuparia una 

superfície aproximada de 442 ha. 

 

LA BROLLA DE ROMANÍ I BRUC D’HIVERN 

Aspecte.- Matollar arbustiu on els arbres hi són poc abundants o fins i tot absents. Hi 

predominen els arbusts típicament mediterranis (alguns aromàtics), mentre que l’estrat 

herbaci té un paper secundari, tant en el nombre d’herbes que hi podem trobar com en el 

recobriment que hi fan. 

Ecologia.- La brolla de romaní i bruc d’hivern és la comunitat arbustiva pròpia de les 

terres calcàries. S’instal�la als indrets desforestats o que s’han cremat, on l’absència 

d’arbres permet prosperar tot un conjunt d’arbusts i mates que no toleren l’ombra dels 

arbres. La recuperació del bosc ha fet que en aquests darrers anys ocupi menys extensió i 

només és visible a les clarianes del bosc i als marges de camins, sobretot als solells 

calents. La floració hivernal d’algunes espècies de la comunitat demostra la 

mediterraneïtat de la brolla, una formació meridional que té a Lladó el límit vers el nord de 

la seva àrea de distribució. 

Component vegetal 

 exemple A exemple B 

pi blanc (Pinus halepensis) pi blanc (Pinus halepensis) 
Estrat arbori 

alzina (Quercus ilex)   

aladern (Rhamnus alaternus) bruc d’hivern (Erica multiflora)  

marfull (Viburnum tinus) romaní (Rosmarinus officinalis) 

llentiscle (Pistacia lentiscus) garric (Quercus coccifera)  

arítjol (Smilax aspera) llentiscle (Pistacia lentiscus)  

Estrat arbustiu 

vidiella (Clematis flammula) vidiella (Clematis flammula) 

violeta de bosc (Viola alba) llistó (Brachypodium retusum)  

rogeta (Rubia peregrina) rogeta (Rubia peregrina) Estrat herbaci 

falzia de bosc (Asplenium adiantum-nigrum)  
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Taula 1.3.2.3. Font: Elaboració pròpia. 

Distribució dins el terme municipal.- La brolla de romaní i bruc d’hivern ocupa poca 

superfície a Lladó, i tan sols forma rodals poc extensos, sobretot al sector sud del 

municipi, més desforestat i on els sòls són àrids. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- Tal com es pot comprovar en el llistat del 

component vegetal d’aquesta comunitat, les espècies que s’hi fan són particulars i ben 

diferents a les del bosc d’alzinar, per la qual cosa la seva presència al municipi és un 

símbol de diversitat biològica. L’explotació del bosc i sobretot l’estassada a les vores de 

camins l’afavoreixen; la primera pràctica de gestió no és pas negativa i la segona és del 

tot aconsellable. 

Superfície cartografiada en el municipi.- Segons les nostres dades, ocuparia una 

superfície aproximada de 6 ha. 

LA BARDISSA 

Aspecte.- Matollar arbustiu caducifoli d’1 a 3 m d’alçada, molt espinós. L’integren arbusts 

i plantes enfiladisses que formen un poblament atapeït impossible de travessar. 

Ecologia.- La bardissa vol sòls amb una certa humitat però en indrets ben il�luminats, és 

a dir que la comunitat no tolera l’ombra del bosc. És per això que apareix a les fondalades 

i als indrets frescals, just pels marges de bosc i de camp o també a les clarianes del bosc 

de ribera, tot fent un mantell marginal. La densitat de la formació fa que en alguns llocs 

s’aprofiti per a delimitar parcel�les o fer de partió de tanques naturals. 

La majoria de les plantes que integren la comunitat (6 de les 8 espècies del llistat següent) 

tenen fruits carnosos, fruits que són disseminats per ocells ajudant així a la propagació de 

la comunitat. D’altra banda són moltes les espècies que aprofiten la densitat de la bardissa 

per fer-hi el niu. 

 

 

 

 

 

 

Component vegetal 

esbarzer (Rubus ulmifolius) 

roldor (Coriaria myrtifolia) 

aranyoner (arç) (Prunus spinosa) 

Component vegetal 

Estrat arbori 

Sovint poc dens, amb arbres només aïllats 
pi blanc (Pinus halepensis) 

romaní (Rosmarinus officinalis) 

bruc d’hivern (Erica multiflora) 

argelaga (Genista scorpius) 

Dorycnium pentaphyllum 

Estrat arbustiu 

garric (Quercus coccifera) 

farigola (Thymus vulgaris) 

foixarda (Globularia alypum) 

fumana (Fumana ericoides) 

Estrat arbustiu baix 

Format per mates llenyoses a la base 

espígol (Lavandula latifolia) 

llistó (Brachypodium retusum) 

Staehelina dubia 

jonça (Aphyllanthes monspeliensis) 

gavó (Ononis minutissima) 

Avena bromoides 

Estrat herbaci 

Helianthemum oelandicum 
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vidiella (Clematis vitalba) 

arç blanc (Crataegus monogyna) 

espinavessa (Paliurus spina-christi) 

sanguinyol (Cornus sanguinea) 

englantines i gavarreres (rosers silvestres) (Rosa) 

Taula 1.3.2.4. Font: Elaboració pròpia. 

 

Hom diferencia tres variants de la bardissa, segons quina espècie hi predomini: la típica, la 

bardissa amb roldor, una variant dels indrets més humits, la bardissa amb aranyoner, i 

finalment la bardissa amb espinavessa dels llocs més secs. 

La bardissa amb aranyoner es fa als fondals més humits i hi predominen l’ESBARZER i 

l’ARANYONER que floreix espectacularment a finals d’hivern. En canvi la bardissa amb 

espinavessa es fa als marges de camps i camins, en situacions més àrides i hi és dominant 

l’arbust espinós de l’ESPINAVESSA. 

Distribució dins el terme municipal.- Les bardisses són presents al llarg de tot el terme 

municipal. Al sector sud i a les rodalies de poble és més freqüent la bardissa amb 

espinavessa, mentre que al sector boscós i prop dels cursos fluvials trobem la bardissa 

típica i la bardissa amb aranyoner. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- La bardissa no té cap problema de gestió ni 

de conservació. De fet la seva predominància és un reflex de mala gestió forestal, aquella 

que tala arreu els arbres del bosc, i la llum que arriba el sòl afavoreix la comunitat. 

Superfície cartografiada en el municipi.- Segons les nostres dades, ocuparia una 

superfície aproximada de 2 ha. 

 

 

ELS PRATS SECS 

Aspecte.- Comunitats herbàcies formades per plantes bàsicament de desenvolupament 

primaveral, anuals en bona part, i que formen herbeis de densitat variable segons la 

situació que ocupin. 

Ecologia.- Els prats secs es fan als indrets oberts on les plantes llenyoses són absents, o 

bé no hi tenen un poblament dens. Sovint el sòl té poc gruix, la qual cosa implica que en 

un clima mediterrani sigui sec bona part de l’any, però les espècies que hi viuen hi són 

plenament adaptades; d’una banda hi ha les plantes amb bulbs o rizomes que queden en 

estat latent a l’època seca, de l’altra les anuals que fan un cicle ràpid coincidint amb 

l’estació favorable i, finalment, aquelles plantes perennes que a l’estiu assequen les fulles i 

deixen els nous brots en estat latent. 

En aquests darrers anys la disminució de la pastura i la conseqüent recuperació del bosc, 

ha fet disminuir la superfície que ocupen aquestes comunitats, les quals donen molta 

diversitat al paisatge, ja que contenen espècies que només es poden fer en hàbitats com 

aquests els quals, al seu torn, són visitats per nombrosos animals per cercar-hi aliment. 

Component vegetal.- A Lladó hi ha diverses comunitats de prats secs: les més comunes 

són les següents: els LLISTONARS, la JONCEDA, el FENASSAR i el PRAT D’ALBELLATGE. 

Els llistonars es caracteritzen per la presència del LLISTÓ (Brachypodium retusum) i altres 

herbes o mates baixes adaptades a viure en sòls prims que resten molt eixuts a l’estiu; 

també és típic de la comunitat que s’hi facin nombroses plantes anuals, generalment de 

port baix i de cicle ràpid. Al nord del municipi, cap a can Ballart (terme municipal de 

Cabanelles), el llistonar s’enriqueix amb plantes de prats un xic més humits, com la JONÇA 

(Aphyllanthes monspeliensis), fet que marca el trànsit cap als prats montans de la 

jonceda. 

Als fenassars hi predomina el FENÀS DE CAMP (Brachypodium phoenicoidis) que sol fer una 

massa densa entremig de la qual hi apareixen, entre d’altres, el FONOLL (Foeniculum 

vulgare) o l’ESCABIOSA (Scabiosa maritima). Apareix als marges de camp i pels conreus 

abandonats, on el sòl és més profund que en els llistonars, tot i que també és sec a l’estiu. 

El prat d’albellatge, finalment, és dominat per l’ALBELLATGE (Hyparrhenia hirta), herba alta 

de color de palla que també es fa a les sabanes africanes i que és molt resistent a la 
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sequera. El prat es fa als indrets rocosos i més assolellats, allà on a les altres comunitats 

els costa més de prosperar. 

Distribució dins el terme municipal.- Els prat secs es distribueixen al llarg del municipi, 

si bé són més freqüents al sector sud més sec i menys boscós. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- Mentre que el fenassar i el prat d’albellatge 

no tenen cap problema de conservació, perquè la pròpia activitat humana en un cas, o la 

situació en ambients rocosos en l’altra, els fa mantenir sense problemes, els llistonars 

depenen d’una pastura regular, tot i que no pas intensa (o bé del foc o de la sega o del 

prat), ja que sinó es veuen envaïts per la brolla o el bosc veïns. 

Superfície cartografiada en el municipi.- Segons les nostres dades, ocupa una 

superfície aproximada de 13 ha. 

 

EL BOSC DE RIBERA 

LA VERNEDA 

Aspecte.- Bosc caducifoli alt (> 14 m) i dens quan els arbres són grans, que ressegueix 

els cursos fluvials sense ocupar gaire amplada, formant el que s’anomena un bosc en 

galeria. El bosc de ribera típic de tota la conca del riu Manol és el bosc de VERNS que forma 

la comunitat anomenada verneda. 

Ecologia.- El bosc de ribera, com indica el seu nom, és un bosc on els arbres que el 

formen els cal l’aigua tot l’any, o si més no un sòl sempre humit, per la qual cosa només 

es fan al llarg del curs fluvial sense allunyar-se gaire de la humitat edàfica existent. És 

precisament aquesta humitat elevada pràcticament tot l’any la que impedeix que hi visquin 

els arbres perennifolis ja que les seves arrels no toleren la inundació. Tot i que el bosc de 

verns seria la formació de ribera típica al municipi, a bona part dels trams fluvials s’ha 

substituït per altres espècies de creixement ràpid com ara plàtans o pollancres. D’altres 

vegades senzillament s’ha aclarit el bosc i altres arbres oportunistes han ocupat 

ràpidament les clarianes, com ara el FREIXE o la ROBÍNIA. 

El bosc de ribera té una gran valor ecològic, i més a la mediterrània, on els ambients 

humits no són nombrosos. El component biològic, tant vegetal com animal d’aquest 

ambient és molt particular, de manera que si es malmet el bosc, el territori perd diversitat 

perquè moltes espècies no tenen cap altre ambient on poder desenvolupar-se. 

Component vegetal.- La composició dels boscos de ribera és molt variada, sobretot a 

l’estrat herbaci. A continuació donem un llistat del bosc de verns que hem pogut observar 

al tram alt del Manol, just quan entra al municipi de Lladó. 

 

Component vegetal 

vern (Alnus glutinosa) 

freixe (Fraxinus angustifolia) 

avellaner (Corylus avellana) 
Estrat arbori 

salze blanc (Salix alba) 

robínia (Robinia pseudoacacia) 

pollancre (Populus × canadensis) Arbres plantats o introduïts 

plàtan (Platanus × hispanica) 

Estrat arbustiu saüc (Sambucus nigra) 

sanguinyol (Cornus sanguinea) 

llúpol (Humulus lupulus) 

arç blanc (Crataegus monogyna) 
 

evònim (Evonymus europaeus) 

Estrat herbaci xerries (Arum italicum) 

consolda (Symphytum tuberosum) 

ranuncle (Ranunculus ficaria) 

fenàs de bosc (Brachypodium sylvaticum)  

lleteresa de bosc (Euphorbia 

amygdaloides) 

Taula 1.3.2.5. Font: Elaboració pròpia. 
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Distribució dins el terme municipal.- Al llarg del riu Manol i de les rieres i torrents 

principals de la seva conca. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- Els boscos de ribera tenen al nostre país 

problemes greus de conservació, ja que el curs fluvial s’ha modificat per fer-lo més ample i 

donar més sortida a l’aigua de les avingudes i el bosc autòcton és substituït per arbredes 

artificials. 

Superfície cartografiada en el municipi.- Segons les nostres dades, el bosc de ribera 

(en sentit ample) ocuparia una superfície aproximada de 25 ha. 

 

EL SARGAR 

Aspecte.- Bosquetó poc dens format per arbres baixos o de port arbustiu que voregen els 

cursos d’aigua just a la zona de la llera fluvial més afectada per les avingudes. 

Ecologia.- El sargar creix al bell mig del curs fluvial, a les àrees més afectades per les 

avingudes que acaben conformant un llit ample amb molts de sediments (còdols i sorra) 

aportats per l’aigua. En aquest ambient no s’hi fa la verneda típica sinó el sargar, 

poblament de salzes adaptat a les condicions canviants i que arrelen fàcilment si l’aigua 

els desplaça riu avall. 

Component vegetal.- La composició del sargar és molt variada, perquè al mig del riu 

sempre hi creixen plantes provinents d’aigües amunt o dels camps i vessants veïns, la 

majoria de les quals prové d’altres comunitats. Les plantes més comunes que hi podem 

trobar són, entre d’altres les següents:  

 

Component vegetal 

saulic (Salix purpurea) 

sarga (Salix elaeagnus) 

Estrat arbori 

salze blanc (Salix alba) 

om (Ulmus minor) 

herba sabonera (Saponaria officinalis) 

Carex pendula 

carbassina (Bryonia dioica) 

eupatori (Eupatorium cannabium) 

Estrat herbaci 

dolçamare (Solanum dulcamara) 

Taula 1.3.2.6. Font: Elaboració pròpia. 

 

Distribució dins el terme municipal.- El sargar només es fa al riu Manol, allà on el curs 

fluvial és ample i l’aigua de les avingudes diposita sediments sorrencs i rocosos que són 

colonitzats per la comunitat. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- El mateix que s’ha comentat per la verneda 

és aplicable al sargar, ja que ambdues comunitats fan un conjunt indissociable que 

constitueix el bosc de ribera. 

 

LA JONQUERA DE JONC BOVAL 

Aspecte.- Herbassar alt format per herbes d’aspecte junciforme i altres plantes pròpies de 

sòls humits, que es desenvolupen i floreixen en ple estiu. 

Ecologia.- Les jonqueres són formacions vegetals higròfiles que es fan en sòls humits 

però que només resten inundats certs períodes de l’any, sobretot en èpoques de pluges 

fortes i a l’hivern. Es poden observar als marges de camins i clarianes del bosc de ribera, 

ja que les espècies que les formen no toleren l’ombra, però en canvi sí que toleren una 

certa dessecació estival. 

Component vegetal.- La composició de les jonqueres és variable i a vegades són un 

poblament dens de només el JONC BOVAL. D’altres vegades, però hom hi pot trobar també 

un conjunt d’espècies més nombrós. 
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Component vegetal 

jonc boval (Scirpus holoschoenus) 

cap ferrat (Cirsium monspessulanum) 

menta borda (Mentha suaveolens) 

herba de Sant Roc (Pulicaria dysenterica) 

lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 

gram negre (Potentilla reptans) 

Agrostis stolonifera 

Taula 1.3.2.7. Font: Elaboració pròpia. 

 

Distribució dins el terme municipal.- La podem trobar, a les clarianes del riu Manol i de 

les rieres i torrents principals de la seva conca, així com en alguna sorgència d’aigua que 

entolli el sòl. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- En ser una comunitat secundària de 

substitució i que ocupa superfícies de poca extensió, la seva presència ja és un signe de 

diversitat i així ha de ser tinguda en compte en la valoració del paisatge del municipi. 

 

ELS POBLAMENTS DE BALCA 

Aspecte.- Herbassar alt format per la balca, planta de fulles estretes i llargues que 

vegeten amb la base submergida dins l’aigua bona part de l’any. 

Ecologia.- La balca és una planta de gran port que li cal indrets amb humitat elevada tot 

l’any i es fa als llocs embassats o als rebeigs del rius allà on l’aigua no té gaire corrent 

sempre, és clar, en indrets ben il�luminats. Té un creixement molt ràpid, de manera que 

en poc temps fa masses denses, tot captant els nutrients de l’aigua; quan aquests 

nutrients provoquen l’eutrofització de l’aigua, la presència de balca ajuda a la seva 

depuració ja que els capta en gran quantitat. 

 

Component vegetal 

balca (Typha angustifolia + T. latifolia) 

Taula 1.3.2.8. Font: Elaboració pròpia. 

 

Distribució dins el terme municipal.- Només s’ha vist el poblament en algunes 

clarianes del riu Manol. 

Gestió, usos i problemes de conservació.- El poblament no té cap problema de gestió; 

allà on hi ha un sòl embassat, el vent porta les llavors plumoses de les balques, que hi 

germinen i hi creixen ràpidament. Amb el pas del temps les pròpies plantes van assecant 

l’hàbitat i obren la porta a que sigui envaït per plantes llenyoses. 

 

EL POBLAMENT DE LLENTIES D’AIGUA 

Poblament format exclusivament per LLENTIES D’AIGUA (Lemna minor i L. gibba) que a 

l’estiu suren sobre l’aigua quieta que resta al llarg del riu Manol. A l’igual que les balques, 

les llenties d’aigua també creixen de forma ràpida, tot captant els nutrient de l’aigua, 

ajudant així a la seva depuració. 

 

ELS POBLAMENTS HERBACIS DELS CONREUS I ELS POBLAMENTS HERBACIS 

RUDERALS 

Al llarg dels conreus, dels erms i de les rodalies de les construccions humanes hi ha tot un 

conjunt de comunitats vegetals adaptades a viure en ambients on l’activitat és constant. 

Es tracta de plantes anuals de cicle ràpid ben adaptades al mateix cicle que la planta 

cultivada, o que creixen sense problemes pels erms amb deixalles que contenen molts 

nutrients, o de plantes perennes resistents al trepig. En cada cas hi ha moltes situacions 

diferents i es formen diverses comunitats vegetals, que no entrarem a explicar en aquest 

escrit. Els camps contribueixen decisivament a donar diversitat al paisatge, i de l’espai 

obert que conformen en depenen molts animals que cerquen aliment. Especialment 
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interessants són els conreus del nord del municipi, entremig del bosc. En qualsevol cas 

però, cap dels poblaments no és una comunitat rara ni especial. 

 

1.3.2.2. Comunitats animals 

La dificultat a l’hora de realitzar un estudi faunístic es troba en la mobilitat dels individus, 

cosa que fa més complicat el mostreig de les diferents poblacions i la detecció d’algunes 

espècies no gaire visibles. Juntament amb aquest problema s’afegeix el fet que 

darrerament no hi ha hagut cap estudi ampli d’aquesta zona, i no es disposa de dades 

concretes sobre el poblament animal d’aquest municipi. 

No obstant, a partir de les comunitats vegetals de la zona, s’ha fet un repàs de les 

espècies que tenen una consideració singular, ja sigui pel seu bon estat de conservació 

com pel seu gran valor patrimonial dins el municipi. Totes aquestes espècies són les que 

ajuden a preservar la biodiversitat dels diferents hàbitats del poble. Les fonts de totes les 

taules d’aquest capítol ha estat doncs l’elaboració pròpia a partir de les comunitats 

vegetals, bibliografia diversa, dades d’espècies caçades i entrevistes amb naturalistes de la 

zona. 

 

 

ZONES FORESTALS 

La fauna d’aquesta zona ve determinada per les característiques de les comunitats 

vegetals que hi trobem. Lladó té un elevat percentatge de terreny boscà, on les principals 

comunitats són l’alzinar i la pineda; cal esmentar però, que a gran part del municipi el 

bosc és poc dens, per tant això representa una davallada pel que fa a diversitat d’espècies 

animals, sobretot petits mamífers. 

A les comunitats forestals la mesofauna és força important ja que accelera la formació de 

matèria orgànica. 

Invertebrats 

La fauna d’invertebrats és especialment abundant al bosc, ja que és on aquest grup animal 

troba un hàbitat més favorable (fulles, troncs, pedres, la humitat del sotabosc, …). Els 

ordres que es troben més representats són: 

 

Ordres representats 

Coleòpters 

Himenòpters 

Aràcnids (aranyes, opilions i àcars): són formes capaces d’adequar-se a  

qualsevol ambient i per tant es consideren artròpodes cosmopolites. 

Escorpins i pseudo-escorpins 

Miriàpodes 

Taula 1.3.2.9. Font: Elaboració pròpia. 

 

Cal destacar el fet que l’ordre dels Lepidòpters no és gaire abundant en tota la zona, 

probablement degut als vents que bufen en tot el territori. 

 

 

 

Rèptils 

La quantitat de rèptils és poc abundant degut al seu caràcter termòfil; les espècies més 

representatives són: 

 

Espècies representatives 

Escurçó pirinenc (Vipera aspis): és l’únic rèptil no protegit per la legislació catalana. 

Sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus) 
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Serp d’Esculapi (Elaphe longissima). Molt poca abundància. 

Serp verda i groga (Coluber viridiflavus). Molt poca abundància. 

Taula 1.3.2.10.  Font: Elaboració pròpia. 

 

Aus 

La densitat d’avifauna és important en aquesta zona, sobretot pel que fa a ocells 

migradors; això és degut a la tramuntana, que dificulta el pas dels ocells cap als Pirineus, i 

aquests busquen zones de refugi per esperar el moment adequat i traspassar les 

muntanyes. 

Els ocells més representatius són frugívors i granívors, i solen trobar-se a les zones 

limítrofes entre el bosc i els conreus o prats; d’aquesta manera busquen l’aliment als 

conreus i refugi al bosc. 

Les espècies que es troben amb més abundància són: 

 

 

 

 

 

 

 

Espècies més abundants 

Picot garser petit (Dendrocopos minor): es troba a les parts més internes del bosc ja que a 

les zones més obertes hi fa massa vent per aquesta espècie. 

Gamarús (Strix aluco) 

Pit-roig (Erithacus rubecula) 

Esparver cendrós (Circus pygargus): és una espècie rara a Catalunya, que es troba sota 

protecció especial i que sol niar a les àrees de garriga14. Antigament niava a les planes 

cultivades, però la mecanització de la sega i l’ús d’insecticides està fent variar la 

localització de l’espècie. 

Taula 1.3.2.11.  Font: Elaboració pròpia 

 

Mamífers 

Les espècies més representatives són les típiques dels alzinars: el conill (Oryctolagus 

cuniculus) i el porc senglar (Sus scrofa). Aquestes dues espècies es cacen a la zona de 

Lladó, Cabanelles i Cistella, on hi ha una àrea privada de caça, juntament amb altres 

espècies com la llebre (Lepus europaeus) i la guineu (Vulpes vulpes). 

 

Altres mamífers que s’hi poden trobar 

Mufló (Ovis musimon): és una espècie que prové del Ripollès i d’Albanyà i el sud de França; 

l’abundància d’aquesta espècie és molt baixa perquè es va témer una explosió demogràfica i 

es va pactar una política d’eradicació a tota la comarca. 

Fura (Mustela putorius): és especialment abundant a tota la comarca de l’Alt Empordà. 

Musaranya menuda (Sorex minutus) 

Musaranya comú (Crocidura russula) 

Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) 

Taula 1.3.2.12.  Font: Elaboració pròpia. 

Aquests petit mamífers es troben sobretot a les zones de bosc més humides. 

Cal esmentar el fet que al medi boscà la fauna sol ser bastant especialitzada, i qualsevol 

alteració del bosc afectaria paral�lelament a les comunitats animals existents en aquest 

hàbitat. 

                                                 
14 A límit NW del municipi hi ha una zona de superfície força important amb aquesta comunitat vegetal però 
pertany al municipi de Cabanelles, és per això que no s’ha inclòs aquesta comunitat en la descripció de la 
vegetació. 
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CONREUS, PRATS I ZONES AFINS 

S’hi troben espècies habituals de les zones obertes i espècies que només hi van en busca 

d’aliment. Trobem, per exemple, conreus situats dins de masses forestals, que són indrets 

idonis per la cerca d’aliment de les espècies de bosc. 

 

Invertebrats 

Hi podem trobar les mateixes espècies que a les zones forestals. Es troben distribuïts 

sobretot a les zones de marge entre bosc i zones obertes, ja que els serveix de refugi. 

 

Aus 

Com en el cas dels invertebrats, també utilitzen les zones de marge entre bosc i conreu 

com a refugi, sobretot els ocells insectívors. Moltes espècies aprofiten la densitat de la 

bardissa, que crea tanques naturals, per a fer-hi el niu. 

 

Espècies més representatives 

Pinsà (Fringilla coelebs) 

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris): és una espècie que cada vegada està augmentant més la 

seva densitat i que pot arribar a causar algun problema. Molts pobles i ciutats tenen gran 

quantitat d’individus d’aquesta espècie a les places i jardins. En aquest sentit la plaça del 

municipi de Lladó no és una excepció, tot i que no ha arribat a un punt preocupant. 

Garsa (Pica pica): espècie coneguda pel seu atac als conreus en busca d’aliment. 

Taula 1.3.2.13.  Font: Elaboració pròpia. 

Mamífers 

Les espècies que tipifiquen la zona són: 

 

Mamífers que hi podem trobar 

Eriçó comú (Erinaceus europaeus) 

Rata comú (Rattus norvegicus) 

Musaranya cuaquadrada (Sorex araneus) 

Taula 1.3.2.14.  Font: Elaboració pròpia. 

 

ZONA DE RIBERA 

En aquesta zona trobem una elevada riquesa faunística tot i que a Lladó, tant el bosc de 

ribera del riu Manol com el de la riera d’Àlguema, es troben en procés de degradació i amb 

problemes de conservació. Això pot provocar un efecte negatiu a la fauna ja que moltes 

espècies d’aquest hàbitat no tenen cap altre ambient on poder establir-se. 

Tot i això es té evidència que de forma puntual s’ha vist llúdrigues (Lutra lutra) al Manol a 

l’alçada de Lladó i aquests mamífers són indicadors d’aigües netes i boscos de ribera en 

bon estat de conservació. 

Invertebrats 

Els ordres més representatius són: 

 

Ordres d’invertebrats més representatius a la zona de ribera 

Larves d’insectes 

Anèl�lids 

Mol�luscs 

Petits crustacis 

Taula 1.3.2.15.  Font: Elaboració pròpia. 
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Peixos 

En aquesta regió, la zona del riu Manol es troba colonitzada per peixos d’origen 

transpirinenc. Les espècies autòctones que hi trobem són: 

 

Espècies autòctones de peixos al riu Manol 

Barb de muntanya (Barbus meridionalis) 

Bagra comú (Leuciscus cephalus) 

Truita comuna (Salmo trutta) 

Taula 1.3.2.16. Font: Elaboració pròpia. 

 

Amfibis 

El nombre d’amfibis és molt abundant en aquesta zona; les espècies més representatives 

són: 

 

Espècies d’amfibis més representatives 

Tritó pirinenc (Euproctus asper) 

Tritó jaspiat (Triturus marmoratus) 

Gripau comú (Bufo bufo) 

Salamandra (Salamandra salamandra) 

Tòtil (Alytes obstetricans) 

Gripau corredor (Bufo calamita) 

Taula 1.3.2.17.  Font: Elaboració pròpia. 

 

Rèptils 

El poblament de rèptils ja és una mica més baix, i les espècies que s’hi poden trobar en 

més abundància són: 

 

Espècies de rèptils més abundants 

Llangardaix ocel�lat (Lacerta lepida) 

Llangardaix verd o lluert (Lacerta viridis) 

Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) 

Taula 1.3.2.18.  Font: Elaboració pròpia. 

 

Com a últim comentari pel que fa a la fauna característica del municipi, cal esmentar que a 

tota la comarca de l’Alt Empordà s’ha realitzat un projecte de recuperació de races 

domèstiques autòctones, com són la vaca marinera i l’ase català. 

 

 

1.3.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals 

 

1.3.3.1. Zones d’interès ecològic i paisatgístic 

Malauradament Lladó no ha estat un indret que s’hagi estudiat en deteniment en aquests 

darrers anys, i per això no disposem de dades concretes sobre la presència d’espècies 

singulars per a molts grups vegetals i faunístics. Sí, en canvi, que a través de la 

comparació amb les que coneixem d’altres localitats veïnes, podem assenyalar quines són 

les zones d’interès científic i paisatgístic. Aquestes zones són les que contribueixen al 

manteniment de la biodiversitat en l’àmbit territorial del municipi, fan la funció de corredor 

biològic i, en el cas dels ambients de ribera, a més són zones que inclouen espècies i 

hàbitats vulnerables. 
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D’entrada cal tenir en compte les comunitats vegetals que conformen hàbitats que són 

inclosos en la directiva 92/43 CE. A Lladó s’ha detectat cinc d’aquests habitats: l’alzinar, la 

verneda, el sargar, el poblament de llenties d’aigua i el canyar. Mentre que l’alzinar ocupa 

molta extensió a Lladó, conté espècies comunes al territori i en els darrers anys ha 

colonitzat espais desforestats, els hàbitats riberencs i humits tenen un comportament ben 

diferent: són restringits a uns pocs trams dels cursos fluvials, contenen espècies rares a 

casa nostra i la superfície ocupada darrerament ha disminuït. Pel que fa al canyar, tot i 

que efectivament la directiva l’assenyala com un hàbitat, es tracta d’una comunitat poc 

rellevant al municipi, i de fet fins i tot artificial, ja que en absència d’activitat humana 

acabaria desapareixent envaïda per la bardissa o pel bosc. 

 

Punts especials de flora.- A part dels boscos de ribera i de les zones humides que es 

comentaran més endavant, són punts interessants de la flora els següents ambients: 

- PRATS SECS: perquè hi creixen plantes anuals o bulboses adaptades a l’ambient pratícola 

que no poden viure sota l’ombra de les plantes llenyoses, com ara les orquídies del gènere 

Ophyris. El manteniment d’aquests prats, doncs, és una forma de preservar la diversitat 

del municipi i activitats com la pastura els pot ser ben beneficiosa. 

- PEDRUSCALLS I ALTRES AMBIENTS ROCOSOS: perquè també s’hi fan plantes particulars 

adaptades a arrelar entremig de les escletxes de les roques; es tracta d’un ambient que 

generalment no presenta cap tipus d’amenaça. 

 

Punts especials de comunitats vegetals.- També a part de les zones humides són punts 

interessants per la vegetació: 

- els MARGES LLENYOSOS i petits rodals de vegetació entremig de la zona agrícola del sud del 

poble: donen refugi a molts organismes, sobretot ocells insectívors que s’alimenten al 

camps veïns, i suposen barreres físiques per a plagues de tot tipus; des d’un punt de vista 

paisatgístic aquestes discontinuïtats donen aspecte rural al territori. 

- els CONREUS immersos dintre masses forestals: donen diversitat al paisatge i permeten 

l’aliment de molts organismes que viuen dins el bosc. 

 

Corredors biològics.- El riu Manol i les rieres que travessen el municipi tenen un gran 

interès ambiental per la seva funció de connectivitat amb els territoris veïns de l’Alta 

Garrotxa i l’Empordà. 

 

 

1.4. Usos del sòl i planejament territorial i urbanístic 

 

En aquest apartat es descriurà el planejament vigent en el municipi de Lladó per tal de 

definir quin és el model territorial que s’està potenciant. 

El planejament és una eina fonamental per a qualsevol ajuntament a l’hora de fer realitat 

els objectius fixats pel futur desenvolupament del seu municipi.  

 

 

1.4.1. Planejament supramunicipal 

 

El planejament d’àmbit supramunicipal estableix les directrius i pautes bàsiques per a 

l’ordenació integral o sectorial de grans àmbits territorials. 

El planejament d’àmbit municipal és per tant de rang inferior, i s’haurà de mantenir dins la 

coherència de les directrius i pautes bàsiques del planejament supramunicipal. 

La Llei 23/1983, de 21 de novembre, obliga a la formulació d’un Pla Territorial General de 

Catalunya. També defineix el que són els Plans Territorials Parcials (d’abast comarcal com 

a mínim) i els Plans Territorials Sectorials d’aplicació a tot el territori de Catalunya. 
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1.4.1.1. Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) aprovat per la Llei 1/95, adscriu Lladó a 

l’Àmbit Territorial Funcional (ATF) de les comarques gironines, que aplega les comarques 

del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, l’Alt i Baix Empordà, el Gironès i La Selva. 

Lladó està fora de l’àrea central corresponent a l’àmbit de major influència de la ciutat de 

Girona, i el PTGC l’inclou en el sistema urbà de Figueres, tot i no ser un dels municipis 

limítrofs. El primer flux de mobilitat laboral obligada és amb Figueres i el segon amb 

Girona. 

Pel que fa a la xarxa viària, el PTGC planteja la construcció de l’Eix Pirinenc, que relliga 

Puigcerdà-Ripoll amb Olot fins a Figueres i el litoral nord, i a partir de Besalú, pel nord fins 

al litoral del Baix Empordà. 

L’Eix Pirinenc no afecta la superfície del municipi, però sí que augmenta les seves 

capacitats de comunicació amb la resta del territori. 

 

1.4.1.2. El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

Actualment, i després del temps transcorregut des de l’aprovació del PTGC, aquest pla 

encara no ha estat redactat. 

Aquest fet és un dels causants del dèficit de directrius mediambientals en plans 

supramunicipals que donin pautes generals pel planejament local. 

 

1.4.1.3. El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

Aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de desembre, el PEIN és un pla sectorial de 

desplegament del PTGC. El seu objectiu és delimitar unes àrees representatives dels 

sistemes naturals de Catalunya pel seu valor natural i paisatgístic. També estableix les 

mesures bàsiques necessàries de protecció d’aquests espais. 

El municipi de Lladó, tot i tenir un entorn natural de gran vàlua, no té cap àrea catalogada 

pel PEIN. 

Cal destacar però, que el terme municipal es troba entre mig de dues zones catalogades 

pel PEIN: els Aiguamolls de l’Alt Empordà i la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

 

 

 

 

 

1.4.2. Anàlisi del planejament urbanístic municipal vigent 

 

El planejament urbanístic municipal vigent consta de les Normes Subsidiàries de 

Planejament Territorial i Urbà (NSP), que van ser aprovades definitivament l’any 1986 

i de les Quatre Modificacions Puntuals de les Normes subsidiàries de Planejament 

(MPNSP), aprovades al mes d’octubre del 2001. 

Els treballs de les MPNSP es van iniciar al 1999 degut a les limitacions de les Normes 

Subsidiàries per respondre a les expectatives urbanístiques del municipi. Les mesures 

preses per aquestes modificacions puntuals fan referència únicament a les principals 

limitacions detectades a les NSP: 

- La necessitat de conservar i millorar els elements del patrimoni històric. 

- Donar resposta a la necessitat de nou sòl residencial. 

- Refer el model viari necessari pel bon funcionament del poble. 

La resta d’aspectes del planejament, que afecten sobretot a l’àmbit del sòl no 

urbanitzable, no han estat revisats. 

El planejament vigent apunta també la necessitat de desenvolupar el següent planejament 

derivat: 

- Pla Especial per a la conservació del casc històric. 
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- Pla Especial de regulació dels monuments històric-artístics. 

- Pla Especial de regulació d’usos del sòl no urbanitzable.  

- Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament. Les MPNSP, davant alguns 

problemes com el de la mobilitat, recomana un estudi en profunditat propi d’una 

revisió de les NSP. 

 

 

 

1.4.2.1. Classificació del sòl segons el planejament vigent 

 

Sòl urbà: 

 Casc històric 

 Eixample 

 Edificació aïllada 

 Edificació rural 

 Zona industrial 

Sòl urbanitzable: 

 Sector Àlguema 

 Sector Serrallo 

 

Sòl no urbanitzable: 

 Rústec 

 Agrícola 

 Forestal 

 

El sòl no urbanitzable 

El sòl no urbanitzable abarca tota aquella part del territori que no és urbana i que pels 

seus valors o funcions es considera no apta per a ser urbanitzada. Les NSP distingeixen 

tres categories diferents: el sòl rústec, el sòl agrícola i el sòl forestal. 

El sòl rústec són aquells terrenys sense un caràcter específic i que no disposen de 

protecció estricta, però que no podran incorporar-se al procés urbanitzador. 

El sòl agrícola, sòl amb alt valor productiu agrícola que segons la normativa cal prevenir de 

la seva degradació. 

El sòl forestal, sòl amb vegetació arbòria que pel seu destí forestal també indica que convé 

evitar la seva degradació. 

En cadascuna de les categories, la normativa regula els usos i les construccions a què 

poden estar subjectes aquestes zones. A continuació fem un extracte del què estipula les 

NSP per l’àmbit del sòl no urbanitzable. 

 

DISPOSICIONS 

GENERALS 

Usos: S’accepten els usos i construccions legalment establertes en el 

moment de l’aprovació de les normes. Fins i tot podran realitzar 

ampliacions contigües de fins a un 50% del seu volum, sempre i quan 

compleixin amb la normativa vigent pel que fa a distàncies a vials i límits 

de parcel�la. 

No es podran construir instal�lacions de tipus industrial i emmagatzematge 

que no hagin estat admeses per l’Ajuntament i per la Comissió Provincial  

de Serveis Tècnics. 

Només es podran contenir els usos que estan específicament permesos 

per les normes. 

Tot procés de parcel�lació és considerat de perill de formació de nucli de 

població. La Unitat Mínima de Conreu (Decret 169/1983 de 12 d’abril) fixa 

la parcel�la mínima. 
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Es prohibeix l’obertura de nous camins que no tinguin com a objectiu la 

conservació o estiguin directament relacionats amb els usos que els 

terrenys tenen en l’actualitat. En altre cas, seran objecte de Pla Especial. 

La protecció de llits de rius, rieres i torrents, serà efectiva pels terrenys 

que estiguin dins dels 30 m mesurats des de l’eix del curs. Només es 

permetran activitats de conservació. Es prohibeix qualsevol tipus 

d’extracció, construcció o activitat que alteri la vegetació existent. 

S’estableix la zona de protecció en tots els terrenys inclosos en una 

distància menor als 12 metres de l’eix de tots els camins rurals. 

Es protegeixen les captacions o fluències naturals d’aigua en un radi de 25 

metres. 

Les tanques que es situïn al llarg dels camins hauran de separar-se com a 

mínim 6 metres del seu eix. 

Les construccions ramaderes a part del que s’especifica a cada zona, 

compliran amb la normativa de caràcter general que s’especifica a les 

normes. 

Els materials d’acabat en parets i tanques exteriors hauran de ser els 

propis de façana, sense permetre’s deixar vista l’obra aparellada (maó, 

totxana...) o els remolinats, arrebossats o revocats sense pintar. 

SÒL RÚSTEC 

Es consideren incompatibles tots els usos no permesos expressament. A 

continuació es detallen els que sí estan permesos: 

S’estableix la prioritat dels usos agrícola, forestal i ramader. Així com els 

directament vinculats a ells, com instal�lacions industrials, 

d’emmagatzematge, o d’elaboració de productes derivats a aquestes 

explotacions. 

Estan permeses les construccions i instal�lacions vinculades a l’execució, 

entreteniment i servei d’obres públiques.  

Vivendes familiars dels treballadors agrícoles. Segons el que s’estableix a 

la Llei del Sòl. 

Edificacions d’utilitat pública o interès social, sempre i quan sigui 

justificada la seva localització en el medi rural. 

Zones d’acampada segons es regula a la normativa. 

Les condicions de l’edificació: Les edificacions seran aïllades, la superfície 

mínima de terreny lligada a cada habitatge d’una sola família serà la 

determinada per la unitat mínima de conreu. No es podrà superar el 0,02 

m2 sostre / m2 sòl en vivendes, edificacions d’utilitat pública o interès 

social i zones d’acampades, amb un màxim de 1.000 m2 per cada extensió 

mínima de finca. L’alçada màxima de les edificacions serà de 7 m. I la 

distància al límit de la parcel�la de 12 m. 

Es considerarà perill de formació de nucli de població, l’existència de 

quatre habitatges en finques contigües i a una distància inferior a 50 m. 

entre ells. Es consideren els 250 m com a distància mínima convenient per 

concedir noves autoritzacions per edificacions. 

Construccions ramaderes: Seran de planta baixa. La distància mínima al 

sòl urbà o urbanitzable serà de 500 m. I de 100 m respecte l’eix de 

carreteres comarcals. Prendran totes les mesures necessàries per evitar la 

contaminació dels cursos d’aigua. 

Es prohibeix la formació de nous accessos des de les carreteres, caldrà 

aprofitar els actualment existents. 

Es protegiran les edificacions de les vistes mitjançant vegetació. 

Les zones d’acampada: Es situaran a distàncies no inferiors a 50 m. de les 

carreteres immediates, i a 150 metres del límit de sòl d’una altra 

categoria. S’allunyaran de zones inundables o amb condicions perilloses o 

poc saludables. Es prohibeix la construcció de bungalows. S’admeten totes 

les categories establertes per la llei. Les edificacions i instal�lacions hauran 

de ser satisfactòries des del punt de vista estètic i d’adaptació a l’entorn. 

SÒL AGRÍCOLA 

Usos: Agrícola, forestal i ramader. I aquells usos, construccions i 

instal�lacions directament vinculats. També les vivendes familiars aïllades 

destinades als usuaris vinculats amb els usos abans esmentats. Queden 

excloses les indústries agropequàries.  

Regulació de l’edificació: Edificacions aïllades, amb una ocupació inferior al 

1,5 % de la parcel�la. L’alçada màxima serà de 7 metres i la distància als 

límits de la parcel�la seran com a mínim de 10 metres. 

Estètica i ambient: Les construccions s’adaptaran a l’entorn en quan a 

situació, alçada, composició, estètica i ambient, de forma que no 

desentonin en la perspectiva paisatgística. Es prohibeix deixar les 

construccions sense materials acabats exteriorment. 



 

33 

E
co
tè
cn
ic
s.
 E
st
u
d
is
 i
 p
ro
je
ct
es
 m

ed
ia
m
b
ie
n
ta
ls
 

Construccions ramaderes: Seran de planta baixa. La distància mínima al 

sòl urbà o urbanitzable serà de 500 m. i de 100 m respecte l’eix de 

carreteres comarcals. Prendran totes les mesures necessàries per evitar la 

contaminació dels cursos d’aigua. 

SÒL FORESTAL 

Usos: Els propis de l’explotació i no podran ser destinats a altres usos que 

impliquin transformació del seu destí o naturalesa forestal i que lesionin el 

valor específic de la vegetació arbòria. Les petites zones de conreu 

existents, es podran mantenir i fins i tot potenciar. Instal�lacions i 

construccions destinades als usos definits anteriorment. Vivendes familiars 

aïllades, pels usuaris dels usos anteriorment esmentats. 

Regulació de l’edificació: Edificacions aïllades, amb una ocupació inferior a 

l’1,5% de la parcel�la. L’alçada màxima serà de 7 metres i la distància als 

límits de la parcel�la seran com a mínim de 10 metres. 

Plantacions: Queda prohibida la plantació d’espècies i sistemes que puguin 

perjudicar l’equilibri ecològic. 

Aprofitaments: Els aprofitaments dels productes forestals seran realitzats 

dintre dels límits que permeti la seva conservació i millora d’acord amb la 

legislació vigent. 

Camins: No podran obrir-se nous camins a més dels que existeixen en 

l’actualitat que no serveixin exclusivament pel millor aprofitament dels 

terrenys. 

Canvi d’ús: Qualsevol canvi d’ús de les actuals edificacions serà objecte de 

llicències municipals.  

Taula 1.4.2.1.  Font: Elaboració pròpia a partir de les NSP. 

 

A les Modificacions Puntuals, la Modificació Puntual del vial d’enllaç, inclou un plànol on es 

delimita l’àmbit anomenat zona de protecció de riera. Aquest àmbit s’haurà de tenir en 

compte a l’hora de realitzar el vial d’enllaç. 

El document de les Modificacions Puntuals fa esment de la poca precisió i mancança 

d’informació i detall en la cartografia utilitzada per les NSP. Durant l’elaboració del 

document, s’actualitza la cartografia del sòl urbà, però el sòl no urbanitzable continua amb 

una cartografia deficient. 

 

Els sistemes 

Es defineixen com el conjunt d’elements que d’una forma relacionada i ordenada porten a 

terme els objectius del planejament. 

El planejament defineix com a sistemes el sistema de comunicacions, d’espais lliures, 

d’equipaments comunitaris i de serveis tècnics. 

 

Els sistemes de Serveis Tècnics 

Conformen aquest sistema la infrastructura de les instal�lacions, abastament d’aigua, 

clavegueram i energia elèctrica. 

 

El sistema viari 

Els articles 30-33 estableixen una tipologia de les vies, el seu règim jurídic, els 

mecanismes de protecció i els seus trets, així com les alineacions i rasants, el procés de 

concessió de llicències per obres adjacents o per la instal�lació de tanques publicitàries. 

El document de les Modificacions Puntuals afegeix dos tipologies noves a les especificades 

a les NSP. Una és la de vies combinades amb zona verda, i l’altra la de vies per vianants 

en zona agrícola. 

 

Els sistemes d’espais lliures 

La secció núm. 3 (arts. 34 i 35). El sistema d’espais lliures segons les NSP està constituït 

per parcs, places, passeigs i jardins públics. Les Modificacions Puntuals afegeixen dues 

noves categories, la de zona verda de protecció i la de jardí urbà. S’estableix la titularitat 

pública d’aquests emplaçaments, les restriccions d’edificabilitat i d’usos permesos. 

Observem que totes les tipologies esmentades a la normativa vigent fan referència a 

elements típicament urbans. 
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L’ajuntament haurà de comprar en el sòl urbà ja consolidat els terrenys previstos. En el sòl 

urbanitzable o pendent del desenvolupament de plans parcials, s’haurà de preveure la 

cessió al municipi del sòl pertinent. En el sòl no urbanitzable, la qualificació d’espai lliure, 

es tradueix en la possibilitat d’arbitrar mesures extraordinàries (compra o expropiació) per 

assegurar la protecció paisatgística i ecològica dels terrenys qualificats. 

 

Sistemes d’equipaments comunitaris 

Són espais destinats a l’ús públic o col�lectiu al servei de la població. Per aquest motiu 

afecten molt directament a la qualitat de vida de la població.  

S’especifiquen fins a sis categories diferents: docents i culturals, religiosos, sanitari - 

assistencials, cementiris, administratius i de seguretat i esportius - recreatius. 

A les Modificacions Puntuals es fa especial menció a l’equipament esportiu - recreatiu del 

camp de futbol en el Sector el Pujol, així com la normativa a la que estan subjectes la 

resta d’equipaments. 

 

1.4.2.2. Tipus de model viari que fomenta el planejament vigent 

La redacció de les Modificacions Puntuals ha suposat un canvi d’orientació pel que fa al 

model viari i residencial que dicta a les NSP. 

Les NSP proposaven mantenir el funcionament viari tradicional, amb un punt central, la 

plaça de la Vila, on forçosament s’ha d’accedir per poder prendre totes les direccions. Els 

carrers del poble són estrets i de traçat irregular, per tant no són idonis per la circulació 

motoritzada que tant ha augmentat en els últims anys, ni permeten l’accés a vehicles 

grans com els autocars a segons quines zones del poble. 

L’activitat agrícola també té els seus requeriments de mobilitat, sobretot pel que fa a 

maquinària de grans dimensions i de desplaçament lent. Aquestes màquines no poden 

circular per dins el poble, ni és convenient que ho facin, de manera que per passar d’un 

costat a l’altre del municipi, actualment han de fer una volta d’uns deu quilòmetres. 

Les Modificacions Puntuals intervenen en aquests problemes. No fan una revisió a fons, ja 

que segons explica el document, aquesta seria objecte d’una revisió de les NSP. Proposen 

però la creació d’un model de viari urbà que permeti la circumval�lació del nucli sense 

haver d’accedir al centre. 

Les actuacions necessàries per assolir-lo són: la connexió de les carreteres d’accés a la vila 

des de Navata i Cabanelles, mitjançant un vial a l’alçada el cementiri (projectat per la 

diputació de Girona l’any 1996) (1). el desenvolupament del Sector del Serrallo (2) i la 

connexió del Sector del Serrallo amb el del Pujol (3) aprofitant camins rurals existents que 

en tot cas caldria condicionar. 

 

1.4.2.3. Grau de consolidació del planejament vigent 

Les previsions de sòl de les Modificacions Puntuals s’han fet per deu anys. Podem afirmar 

que el grau de consolidació del planejament és baix i que respon a les necessitats actuals 

en quan a nombre d’habitatges per a satisfer el creixement de població previst. 

 

1.4.2.4. Anàlisi del planejament derivat amb especial incidència ambiental 

El municipi veí de Vilafant ha realitzat un Pla estratègic de restauració paisatgística del riu 

Manol, que contempla la restauració i protecció del seu entorn i el seu ús de caràcter 

públic per part dels ciutadans. De ben segur, pot ser una referència útil pel municipi de 

Lladó i els seus entorns fluvials. 

 

 

 

1.4.3. Estructura urbana. Aspectes urbanístics 
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1.4.3.1. Activitats (industrials, ramaderes, comercials i lúdiques, equipaments educatius, 

sanitaris i assistencials) relacionades amb l’agricultura i el medi natural 

L’activitat ramadera és l’activitat relacionada amb l’agricultura i el medi natural que més 

destaca al municipi de Lladó. És fàcilment detectable per les edificacions allargades que 

s’escampen per tot el seu medi rural i per la intensa olor que desprenen a les seves 

proximitats i que en moltes ocasions causen molèsties importants a la població. 

El nucli de població està clarament afectat per les dues granges que estan ubicades en el 

seu perímetre. 

El veïnat del Pujol també té una granja molt pròxima. La situació es veurà agreujada quan 

es desenvolupi el sector residencial del Pujol. 

En el plànol d’impactes es pot veure la localització de totes les granges del municipi. 

D’altra banda, tenim un exemple de turisme rural amb la granja escola de Can Bosc, 

situada al límit nord del municipi. Desenvolupa activitats lúdiques lligades al medi ambient 

i també ofereix la possibilitat de fer-hi nit. 

També hi ha la indústria fornera de Can Vila que elabora pa amb forn de llenya. 

 

1.4.3.2. Perspectives d’evolució del municipi 

La normativa vigent, com ja s’ha esmentat, prepara el sòl per poder assimilar un augment 

significatiu de la població. 

El present projecte juntament amb el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) faran 

possible donar un impuls al poble, promocionar-lo i fer-lo més atractiu. 

El camp de golf de Navata pot ajudar a complir aquestes expectatives ja que 

probablement provocarà un augment del cost del sòl en el municipi veí. Lladó, al tenir un 

preu del sòl més competitiu, podrà atraure nous habitants. 

 

1.4.3.3. La imatge del nucli urbà 

A escala territorial, l’element més destacat és el campanar de l’església de Sant Feliu de 

Lladó. Es pot observar en diverses ocasions des de la N-260. A mesura que ens apropem 

al poble, des de la carretera de Navata o de Cabanelles, l’element més destacable continua 

essent aquesta església. Tot i així, hi ha d’altres construccions de tipus industrial, ramader 

i de magatzematge, que degut al seu volum i materials de construcció li roben el 

protagonisme.  

Els edificis residencials del nucli consolidat, en canvi, ofereixen un aspecte homogeni i 

compacte, situant-se en un segon pla respecte el campanar. 

Les carenes, per ser un punt d’inflexió alt respecte al territori, tenen la màxima exposició 

visual. Els elements que allí s’hi ubiquen poden ser vistos des de molts indrets i poden fer 

d’efecte barrera a diverses vistes panoràmiques. 

El sector de l’Àlguema està ubicat just sobre la carena. Les seves edificacions tenen una 

especial repercussió en la imatge general del poble. 

També cal destacar la posició dels sectors del Serrallo i especialment del Pujol, que degut 

a la seva ubicació sobre la carena, canviaran de manera significativa la imatge general del 

poble. 

 

 

1.4.4. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 

Els espais verds urbans i els espais lliures del poble de Lladó estan concentrats 

bàsicament, en els entorns de les construccions històriques. La plaça Major, la plaça de la 

Col�legiata, els patis del casc històric, l’espai del davant de l’església de Sant Feliu de 

Lladó. 

Cal entendre en compensació, el valor d’espai públic que tenen els carrers en els nostres 

pobles, ja que esdevenen els escenaris principals de la vida quotidiana. 

També són remarcables els espais exteriors vinculats a les vivendes o els horts que 

envolten el poble com a espais de lleure o fins i tot productius a escala familiar. 
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Els espais periurbans utilitzats per la població es limiten als camins rurals que ofereixen la 

possibilitat de passejar en un entorn agradable sense patir les molèsties dels cotxes. 

D’aquests itineraris se’n vol destacar dos, el primer i més utilitzat, és el camí que sortint 

de Lladó va cap al veïnat del Pujol, i dóna la volta fins a tornar al poble pel costat del 

Serrallo. L’altre és el que surt per sota les escoles i va cap al cementiri. Ambdós itineraris, 

han estat recolzats per iniciativa de l’ajuntament amb algun arbrat i mobiliari com bancs 

per facilitar el descans i el gaudi de l’entorn. 

Al plànol d’espais lliures i vials, es poden observar els espais lliures i la trama de carrers 

de l’interior del municipi així com els camins periurbans que la població utilitza per 

passejar. 

 

 

1.4.5. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 

L’intens ús agrícola del territori de Lladó fa que els camins rurals més importants estiguin 

en un bon estat de conservació. 

El camí qualificat de GR no té un bon estat de conservació. 

En el plànol 9 d’accessibilitat i xarxa de camins es pot apreciar la xarxa de camins rurals. 

 

 

1.4.6. Usos del sòl 

Els usos del sòl del municipi han estat representats en el plànol d’usos del sòl elaborat a 

partir de l’anàlisi de fotografies aèries del municipi i treball de camp. Les categories 

representades són sòl urbanitzat, conreus, prats i matollars, forestal, vegetació escassa o 

nul�la i vegetació de zones humides. Les superfícies corresponents a cada categoria es 

mostren a la taula següent: 

 

SUPERFÍCIES D’USOS DEL SÒL A LLADÓ. ANY 2002 

Sòl urbanitzat 17 ha 

Conreus 563 ha 

Prats i matollars 48 ha 

Forestal 703 ha 

Vegetació escassa o nul�la 4 ha 

Vegetació de zones humides 26 ha 

Taula 1.4.6.1.  Font: Elaboració pròpia. 

 

1.4.7. Aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbanitzable 

 

Els impactes associats al sòl no urbanitzable que citem i analitzem a continuació estan 

ubicats al plànol 12. 

 

1.4.7.1. Activitats agràries i ramaderes 

La gran quantitat d’activitats agràries i sobretot ramaderes, que hi ha disseminades pel sòl 

no urbanitzable del municipi és un problema que preocupa al govern local i als 

ciutadans/es de Lladó (tal i com es pot apreciar al capítol 2.7. de la memòria descriptiva 

del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat on es valoren les enquestes passades a la 

població en motiu de l’elaboració d’aquest projecte) 
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Gràfic 1.4.7.1.  Font: Elaboració pròpia. 

 

A banda de l’ocupació de sòl, les granges intensives suposen un risc per a la contaminació 

de les aigües degut a l’excedent de purins i generen pudors que dificulten el 

desenvolupament d’activitats relacionades amb el turisme. 

1.4.7.2. Línies elèctriques 

L’impacte més important que provoquen les línies elèctriques és el paisatgístic acompanyat 

de l’eliminació de la vegetació sota seu i de l’augment del risc d’incendi i del risc de xoc 

per a les aus. Fins i tot és possible que tinguin algun efecte sobre la salut humana. 

A Lladó l’única línia elèctrica que cal considerar és la que transcorre paral�lela a la 

carretera de Cabanelles. 

L’Agència Catalana de l’Aigua no té constància que al municipi hi hagi encreuaments de 

línies elèctriques en zones de Domini Públic Hidràulic, servitud o policia. Per tant, no hi ha 

impacte de línies elèctriques sobre el bosc de ribera. 

 

1.4.7.3. Antenes de telefonia 

El problema de les antenes de telefonia és semblant al de les línies elèctriques. L’impacte 

principal és el paisatgístic però també es parla de possibles efectes sobre la salut de les 

persones. El municipi presenta problemes de cobertura pels telèfons mòbils degut al seu 

relleu accidentat. 

Actualment no hi ha cap antena de telefonia instal�lada al terme municipal de Lladó. Hi ha 

un parell de projectes per instal�lar-ne una però l’ajuntament encara no hi ha donat el seu 

vist-i-plau. 

 

1.4.7.4. Plantacions arbòries 

Tot i que a vegades es parla de les plantacions arbòries com a boscos, en realitat no són 

més que conreus on es fan treballs de poda, reg, fertilització, etc. 

Les plantacions de pollancres i plàtans tenen un impacte significatiu pel fet que 

substitueixen el bosc de ribera autòcton. 

 

1.4.7.5. Carreteres 

A l’impacte paisatgístic de les carreteres i de fragmentació del territori cal afegir-hi 

l’impacte provocat amb els treballs de construcció d’aquestes infrastructures: moviments 

de terres, compactació del terreny, etc. 

A Lladó hi ha prevista la construcció d’un vial de connexió entre la carretera de Navata i la 

de Cabanelles. Els treballs de construcció d’aquesta via poden tenir un impacte important 

sobre el torrent de la Tria. Està previst que es canalitzi aquest torrent al punt de trobada 

amb el vial. 

 

1.4.7.6. Ús recreatiu 

L’ús recreatiu inclou les pistes i senders senyalitzats per excursions, itineraris i àrees de 

lleure i usos esportius del sòl no urbanitzable. 

Com a àrea de lleure hi ha l’esplanada de davant l’ermita dels Apòstols que només es sol 

fer servir el dia de la romeria per fer-hi una arrossada. 
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D’itineraris cal remarcar les etapes del GR215 que realitza el Club Excursionista Pirenaic, ja 

que la segona etapa d’aquest recorregut finalitza a Lladó. I també venint de Cistella pel 

GR, es pot seguir cap a l’ermita dels Apòstols i pujar cap al Coll de Sacs per anar a parar 

al Santuari de la Mare de Déu del Mont. 

Existeix una casa de turisme rural, Can Bosc, que està restaurada amb criteris ecològics 

on s’hi fan cursos i seminaris i es pot utilitzar com a allotjament rural. Ofereix la 

possibilitat de fer excursions a peu o amb burro i de banyar-se a unes gorges del riu. 

També hi ha l’hípica que ofereix excursions a cavall i que es troba al camí vell de Lladó. 

 

1.4.7.7. Aprofitaments forestals 

Per a les tales per aprofitament forestal, cal abans demanar permís al DARP. No es 

requereix llicència municipal per efectuar-les. El DARP informa a l’ajuntament de les tales 

que s’efectuen en terrenys municipals via correu però l’ajuntament de Lladó no porta un 

registre d’aquests aprofitaments, la documentació s’arxiva amb el correu convencional. 

En el període 1995-2002 el DARP ha atorgat 21 permisos per aprofitament forestal a les 

finques de Can Pascual, Can Llavanera, Mas Roura, Can Costa, Canals, Horts Taldi, Can 

Clotes, Mas Reixach, Mas Ricarbó i La Fornera. Les espècies explotades i les quantitats es 

detallen a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Sender de gran recorregut. 

 

 

 

Espècie Nombre d’arbres Tm de llenya 

Pi blanc 2260 69,723 

Alzina 245 28,577 

Alzina a pes ----- 294 

Roure de fulla petita 83 13,558 

Pollancre 525 18,458 

Plàtan 474 32,496 

Pi pinyer 340 10,615 

Roure martinenc 8 1,04 

Pinassa 226 9,653 

Alzina surera a pes ---- 2 

Altres planifolis 10 0,499 

TOTAL 4171 480,619 

Taula 1.4.7.1.  Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

No hi ha a Lladó cap explotació forestal que disposi de Pla Tècnic de Gestió i Millora 

Forestal (PTGMF) aprovat i el Centre de la Propietat Forestal tampoc en té cap a tràmit. 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a Lladó només hi ha una explotació 

forestal amb fins comercials. Aquesta explotació té 136 ha i és una superfície forestal 

mixta, és a dir sense predomini de planifolis ni coníferes. 

 

1.4.7.8. Activitat cinegètica 
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A Lladó hi ha dues Àrees privades de caça. Una té 650 ha repartides entre els municipis de 

Cabanelles i Lladó, el seu titular és la Societat de caçadors de Banyoles i comarca i el seu 

codi és G-10101. L’altra té 3015 ha repartides entre els municipis de Lladó, Cabanelles i 

Beuda, el seu titular és la Societat de Caçadors de Lladó i el seu codi és G-10087. 

Les principals captures a la G-10101 són el senglar, conill, llebre, guineu, ànec coll-verd, 

perdiu roja, guatlla, faisà, tord comú, tórtora, tudó i becada. 

Les principals captures a la G-10087 són el senglar, conill, llebre, guineu, ànec coll-verd, 

guatlla, faisà, tord comú, tórtora, tudó i becada. 

 

1.4.7.9. Pesca 

No hi ha a Lladó cap associació de pescadors. La pesca al Manol en els trams del terme 

municipal, si es realitza, és de forma particular. 

 

1.4.7.10 Creixement urbà 

No existeixen a Lladó, urbanitzacions desvinculades del nucli urbà. Les Modificacions 

Puntuals de les Normes Subsidiàries de planejament realitzades l’any 2001, preveuen un 

creixement urbà del nucli vers el sector del Pujol i una ampliació del Serrallo, però 

aquestes modificacions preveuen un creixement en continu i no la creació d’urbanitzacions 

aïllades. 

 

1.4.7.11. Activitats industrials aïllades 

L’única activitat industrial aïllada que hi ha al municipi és la fornera de Can Vila que es 

troba situada al límit del terme amb el municipi de Cistella. 
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2. MEMÒRIA D’ORDENACIÓ 

 

 

2.1. Característiques generals de l’ordenació adoptada 

L’ordenació del sòl no urbanitzable del municipi de Lladó ha consistit en zonificar el territori 

i dotar-lo d’uns usos concrets. Es tracta de compatibilitzar la protecció dels valors naturals 

amb els requeriments socioeconòmics a què està subjecte. 

Es tracta d’aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible que la llei 2/2002 

d’urbanisme defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 

conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels 

valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de 

les generacions presents i futures. Atès que el sòl és un recurs limitat, el desenvolupament 

urbanístic sostenible, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl que 

evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la 

renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida 

tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient. 

Concretament els principals continguts del Pla contemplen els aspectes següents: 

a. Zonificació del territori. 

b. Establiment d’unes normes generals destinades a evitar usos i activitats que puguin 

provocar impactes sobre els valors naturals de la zona. 

c. Canalitzar els usos públics, equipaments i serveis amb l’objectiu d’evitar els 

impactes incontrolats sobre els sistemes naturals. 

d. Restaurar i modificar l’ús de les zones afectades per activitats i usos que provoquen 

un impacte sobre el medi ambient. 

 

 

2.2. Descripció de l’ordenació del projecte 

En analitzar les característiques que presenta l’àmbit del sòl no urbanitzable del municipi 

de Lladó es posa de manifest que existeixen àmbits amb grans diferències entre ells, tant 

per la qualitat o valor de conservació dels recursos existents, com per la fragilitat o 

susceptibilitat al deteriorament dels mateixos; d’això es dedueix que no totes les zones 

precisen el mateix tipus de protecció mediambiental per garantir la preservació i millora 

del seu estat actual. 

D’acord amb aquestes consideracions es realitza una zonificació del sòl no urbanitzable del 

municipi en funció de l’especificitat de la protecció requerida per cada zona.  

L’àmbit del pla s’ha dividit en cinc tipus de zones delimitades al Plànol d’ordenació 

d’aquest document. 

 

 

2.2.1. Zones d’especial interès 

Són totes aquelles àrees naturals del municipi que per diverses raons presenten un elevat 

valor ecològic, paisatgístic, científic.... Es tracta generalment de formacions naturals 

fàcilment vulnerables o que requereixen unes condicions específiques per mantenir o 

assolir la seva plenitud. 

Aquestes àrees inclouen però ambients molt diversos que demanen també un tractament 

diferenciat. 

 

2.2.1.1. Àrees de bosc de ribera 
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Es tracta d’àrees on s’hi desenvolupen diferents hàbitats inclosos a la directiva 92/43 CE: 

la verneda, el sargar, les llenties d’aigua i el canyar. 

Són hàbitats lligats als cursos fluvials i a la humitat edàfica que els acompanya. De la seva 

bona conservació en depenen un gran nombre d’espècies vegetals i animals. Al mateix 

temps són importants corredors ecològics, pel que és necessari assegurar el seu caràcter 

de continuïtat. 

El seu valor ecològic és doncs molt important, però també el seu valor paisatgístic i social, 

ja que són indrets de gran bellesa. La vegetació de grans dimensions, els canvis 

estacionals i la seva continuïtat al llarg de les fondalades, destaca i estructura la identitat 

del territori. 

Cal ressaltar les pertorbacions que causen les plantacions silvícoles ubicades a la zona que 

correspon al bosc de ribera. 

Les àrees de bosc de ribera han estat classificades com a zones de molt alt valor ecològic. 

 

2.2.1.2. Àrees d’alzinar amb roure 

Prop dels cursos fluvials i dins l’alzinar, hi trobem diverses espècies de caducifolis, com el 

roure, els oms, els freixes... és la vegetació potencial de les planes, entre el bosc de ribera 

i l’alzinar típic. Aquestes formacions han estat eliminades en els indrets més planers per 

donar pas a l’activitat agrícola. 

A Lladó en tenim encara alguns exemples lligats als marges i torrents, sovint envoltats 

d’espais agrícoles. Aquests retalls formen part del mosaic agrícola tan característic del 

municipi, contribuint de manera decisiva a la seva biodiversitat. 

Les àrees d’alzinar amb roure han estat classificades com a zones de molt alt valor 

ecològic. 

 

2.2.1.3. Àrees d’alzinar litoral típic 

L’alzinar litoral és la vegetació potencial del municipi fora de l’àmbit fluvial. Aquestes àrees 

no han sofert grans pertorbacions en els últim anys, i la naturalesa s’hi ha pogut 

desenvolupar amb tota la seva riquesa i complexitat. 

L’alzinar és un bosc explotat de manera intensiva des d’antic, la seva conservació no es 

veu afectada si aquesta explotació es fa racionalment. 

Les àrees d’alzinar litoral típic han estat classificades com a zones de molt alt valor 

ecològic. 

 

 

 

2.2.1.4. Àrees de conreu dins l’àmbit forestal 

Aquestes zones, a més del seu valor agrícola, tenen un alt valor ecològic. En augmentar la 

biodiversitat del municipi, fan possible l’existència de moltes espècies que es refugien dins 

el bosc i cerquen aquests espais com a font d’aliment. 

És del tot aconsellable la seva conservació des del punt de vista ecològic i també 

paisatgístic. 

Les àrees de conreu dins l’àmbit forestal han estat classificades com a zones d’alt valor 

ecològic. 

 

2.2.1.5. Àrees de prats secs 

Els prats secs poden ser de diferent tipus, segons la seva ubicació i gestió. En tots ells hi 

viuen espècies herbàcies ben adaptades que no podrien viure en unes altres condicions i 

que són una important contribució a la biodiversitat del municipi.  

L’abandó de camps agrícoles afavoreix l’aparició de prats secs, encara que amb el temps 

van evolucionant cap a altres formacions més madures. 
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La pastura o altres activitats humanes ben gestionades en permeten el seu manteniment 

al llarg dels anys.  

Són especialment interessants els prats secs que llinden amb espais forestals, ja que són 

font d’aliment per a nombroses espècies. 

Les àrees de prats secs han estat classificades com a zones d’alt valor ecològic. 

 

2.2.1.6. Àrees d’interès geològic 

Al municipi es poden reconèixer dos punts d’especial rellevància geològica: 

Els conglomerats i lutites miocenes al Pujol. 

La Formació Bellmunt a la Casanova de n’Olives. (per la seva extensió i qualitat, és 

potencialment inventariable en el Catàleg de Geòtops i Geozones de Catalunya) 

Les àrees d’interès geològic han estat classificades com a zones d’alt valor ecològic. 

 

2.2.2. Espais forestals 

Inclou tot l’àmbit forestal del municipi que no ha estat catalogat com d’especial interès. 

Es tracta d’espais forestals que normalment han patit severes transformacions, i que 

actualment estan ocupats per formacions secundàries com les pinedes de pi blanc o les 

brolles de romaní i bruc d’hivern. 

Moltes d’aquestes zones estan en procés de transformació cap a alzinar madur. És 

convenient incorporar formes de gestió que ajudin a accelerar aquesta transformació i que 

alhora siguin compatibles amb una explotació racional dels recursos forestals. 

Pràctiques com l’estassada de la vora dels vials és del tot aconsellable i afavoreix l’aparició 

de la brolla de romaní i bruc d’hivern. 

El fet que es tracti de formacions secundàries no significa que hagin de desaparèixer del 

tot, ja que és convenient la cohabitació de diferents estats de la vegetació, sempre i quan 

hi hagi un bon equilibri entre elles. 

 

 

2.2.3. Sòl agrícola 

Són espais que, pel seu alt valor agrícola, cal mantenir la seva configuració actual de 

mosaic amb cultius heterogenis. 

El seu valor des d’un punt de vista paisatgístic, també és molt important, ja que és part 

integrant de la imatge de l’entorn de Lladó. 

 

 

 

 

2.2.4. Sòl rústec 

Són espais de caràcter eminentment rural. Cal potenciar-ne sobretot les activitats 

agrícoles i ramaderes controlades. 

 

 

2.2.5. Sòl de lliure permanent 
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Són espais pròxims a la zona urbana que per raons de tipus social i paisatgístic, cal 

preservar-los de la seva transformació a sòl urbà, i que poden jugar un paper 

estructurador en els futurs creixements residencials. 

Els valors paisatgístics són eminentment de tipus visual. Cal assegurar la conservació de 

certes visuals irrepetibles del poble des del seu entorn, com les que es poden apreciar des 

de la carretera de Cabanelles o des de la part posterior dels horts del monestir. 

El seu valor social rau en què és una zona que ha de fer possible el contacte directe entre 

la població i el seu entorn. 

La seva situació estratègica fa que algunes parts d’aquesta zona tinguin un gran potencial 

com a espais de lleure pel gaudi de tota la població. Aquests espais de lleure llinden amb 

l’àmbit fluvial, espais agrícoles de secà i regadiu, i la zona urbana. 

Aquesta zona inclou doncs espais de naturalesa molt diversa com l’àmbit fluvial, horts, 

agricultura de secà, i futurs espais públics de caràcter no urbà. 
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3. NORMATIVA 

 

 

Secció 3.1. Disposicions generals 

Article 1. Definició 

La nova llei d’urbanisme reconeix la condició de sòl no urbanitzable als terrenys classificats 

com a tals pel planejament, bé per llur incompatibilitat amb la transformació o bé per la 

inadequació al desenvolupament urbà, per raó de règims de protecció especial establerts o 

pels valors i les finalitats a assolir, entre les quals s’inclou la utilització racional del territori 

d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. 

 

Article 2. Divisió en zones 

En analitzar les característiques que presenta l’àmbit del sòl no urbanitzable del municipi 

de Lladó es posa de manifest que existeixen àmbits amb grans diferències entre ells, tant 

per la qualitat o valor de conservació dels recursos existents, com per la fragilitat o 

susceptibilitat al deteriorament dels mateixos; d’això es dedueix que no totes les zones 

precisen el mateix tipus de protecció urbanística per garantir la preservació i millora del 

seu estat actual. 

D’acord amb aquestes consideracions es realitza una zonificació del sòl no urbanitzable del 

municipi en funció del nivell de protecció requerit per cada zona. La zonificació és la 

següent: 

MAV zones de molt alt valor ecològic 

AV zones d’alt valor ecològic 

EF espais forestals 

ELP espais de lliure permanent 

EA espais agrícoles 

SR sòl de rústega 

 

Article 3. Granges i gestió de purins 

3.1. No està permesa la instal�lació de noves activitats ramaderes en tot el terme 

municipal de Lladó. 

3.2. Les explotacions ramaderes de caràcter intensiu s’han de situar a les distàncies 

mínimes que s’assenyalen a continuació i que es compten de la línia perimetral de sòl 

qualificat com a urbà i/o com urbanitzable., depenent del seu tipus de risc ambiental. 

Les distàncies són: 

- Explotacions de porcí: 

Qualificades com a risc ambiental elevat (>2.000 porcs i > 750 truges): a 800 

metres. 

Qualificades com a risc ambiental moderat (entre 200 i 2.000 porcs d’engreix i 

entre 50 i 750 truges): a 650 metres. 

Qualificades com a risc ambiental baix (entre 5 i 200 porcs d’engreix i entre 1 i 50 

truges): a 500 metres. 

- Altres espècies: Règim general. 

Distància a habitatges aïllats:500 metres 

Distància entre 2 nuclis zoològics: a 250 metres. 

3.3. Es consideraran sense risc ambiental les activitats ramaderes o d’animals fins a: 

- 5 porcs d’engreix i 1 truja 

- 15 gallines ponedores o pollastres 
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- 10 caps d’oví o cabrum 

- 10 conilles i les seves cries 

- 2 caps d’equí 

- 3 gossos i 3 gats 

Aquest número d’animals es podran instal�lar en corrals en l’àmbit o propers dels nuclis de 

població. Tindran la consideració d’ús, servei i autoconsum particular; podent tenir 

diferents menes d’animals. Les seves instal�lacions, condicions de vida i la gestió dels 

residus que generin, hauran de complir la legislació sectorial i de caràcter general que els 

afecti. Aquests corrals d’autoconsum només s’autoritzaran quan no produeixin molèsties 

objectives als veïns i podran ser tancats quan produeixin molèsties un cop autoritzats. 

3.4. Les instal�lacions ramaderes s’han de situar a un mínim de 50 metres de l’eix de 

qualsevol carretera i a un mínim de 15 metres de l’eix de qualsevol camí veïnal. En 

aquestes franges de servitud no es permet la instal�lació  de femers, basses de purins, 

sistemes de gestió dels excrements o d’animals morts. 

3.5. Respecte de les instal�lacions complementàries a una explotació ramadera, no 

s’autoritzaran les explotacions que tinguin les pròpies basses d’emmagatzematge de 

purins o femers i altres instal�lacions necessàries per a la correcta gestió ambiental en una 

localització geogràfica que es trobi a més de 10 km de la mateixa explotació ramadera. 

3.6. La distància mínima d’una explotació envers habitatges aïllats, serà de 150 metres, 

excepte si aquest està integrat dins de l’explotació ramadera. 

3.7. A l’entorn de l’explotació i al llarg dels edificis de les explotacions ramaderes es faran 

plantacions d’arbres i arbusts autòctons en consonància amb la vegetació de la zona, amb 

l’objecte de mitigar l’impacte visual de les construccions. 

3.8. Les explotacions ja existents i degudament legalitzades, en el moment d’entrada en 

vigor d’aquesta normativa i a les que estiguin en tràmit de legalització no els són 

d’aplicació les determinacions sobre l’emplaçament de les noves explotacions. Tot i això 

caldrà que s’hi ajustin en un període de temps a determinar per l’administració local. 

3.9. Les explotacions ramaderes existents que no tinguin legalitzada l’activitat caldrà que 

regularitzin l’activitat d’immediat o bé cessin l’activitat. 

En el supòsit de modificació dels límits de sòl urbà que actualment hi ha definits per 

aquest municipi, i que, per aquest fet, entrin a formar part del sòl urbà o urbanitzable les 

instal�lacions ramaderes que actualment són en sòl no urbanitzable, els serà d’aplicació el 

disposat en aquest article. 

3.10. Totes les activitats ramaderes, s’hauran de legalitzar en el termini que dicta la llei 

3/98, de 27 de febrer (LLIIAA). 

Totes les activitats ramaderes degudament legalitzades, tenen un termini d’un any, a 

comptar de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, per a presentar a l’Ajuntament la 

descripció detallada del sistema emprat per a la gestió dels residus, d’acord amb les 

determinacions de la ordenança municipal. 

 

Article 4. Camins rurals 

4.1. Als efectes d’aquesta normativa s’entén per: 

- Camí rural o veïnal: Vies que faciliten la comunicació entre els pobles veïns, els 

petits nuclis de població i amb finques rústiques. 

- Camí bàsic: Són aquells camins rurals, que estructuren la xarxa viària rural del 

terme municipal.  

- Camí complementari o secundari: Són tots aquells que no estiguin integrats 

expressament en la xarxa bàsica de camins del municipi. 

- Marge: Terrenys que limiten amb els camins i que inclouen l’espai comprès des de 

la corona del desmunt al peu del terraplè. 

- Zona de domini públic: Marge del camí d’un metre longitudinalment a partir del límit 

d’aquest, el seu ús serà de servei públic, es regula en la present normativa. El 

domini públic total en tot cas ha de ser igual o superior a 5 metres. 
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- Zona de policia: Terreny continu a la zona de servitud, de tres metres d’amplada, 

en la qual queda condicionat l’ús del sòl i de les activitats a desenvolupar. 

4.2. En la franja que comprèn la zona de domini públic queden prohibides: 

- Qualsevol construcció de caràcter permanent o ocasional 

- La plantació d’espècies vegetals arbòries, només podran ser espècies arbustives o 

herbàcies autòctones i amb consonància a la vegetació pròpia de la zona. 

- Qualsevol activitat que pugui afectar la visibilitat i la seguretat del trànsit. 

- Qualsevol activitat que pugui causar la degradació o deteriorament dels camins i 

dels seus terrenys adjacents. 

4.3. De forma excepcional es podran autoritzar la realització d’obres i/o instal�lacions, en 

la zona de servitud, en el cas que no hi hagi una millor alternativa i que aquestes siguin 

per la prestació d’un servei públic d’interès general. 

4.4. Sempre que sigui possible les instal�lacions, obres i serveis que es col�loquin en la 

zona de servitud aniran soterrats. Si no és possible, aquests permetran el pas a tot tipus 

de vehicle, col�locant-se en la part més allunyada de l’eix del camí. 

4.5. En la franja que comprèn la zona de policia, queden prohibides: 

- Les alteracions del relleu natural del terreny  

- Les extraccions d’àrids i terres 

- Qualsevol tipus de construcció ja sigui de caràcter permanent o ocasional. 

- Qualsevol activitat que pugui afectar la visibilitat i la seguretat del trànsit. 

- Qualsevol activitat que pugui causar la degradació o deteriorament dels 

camins i dels seus terrenys adjacents. 

4.6. No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni del seu traçat, 

sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap cas 

alteracions negatives de l’entorn natural de la zona afectada. Serà necessària, la 

presentació d’un informe ambiental per atorgar la llicència municipal. 

4.7. En les zones de servitud i policia: 

4.7.a) Les actuals plantacions, o vegetació arbòria o arbustiva no natural, existents abans 

de l’aprovació d’aquesta normativa, es respectaran, però els propietaris que limiten amb 

les camins, hauran de talar o podar els arbres o arbustos que sobrevolin la zona de domini 

públic. 

4.7.b) Si els propietaris no compleixen amb l’apartat 4.7.a, l’ajuntament els pot requerir a 

fi i afecte que en un termini establert, compleixin amb el que es disposa en la present 

normativa municipal. Si passat el termini establert el propietari no ho ha complert, 

incorrerà amb les infraccions previstes en la present normativa, així com el propietari 

haurà de pagar el cost de la poda o tala dels arbres de la seva propietat, en el cas que 

l’Ajuntament decideixi fer aquestes tasques. 

4.8. En les zones de domini públic i policia: 

- Les construccions ja existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta 

normativa, que ocupin la zona de domini públic, es respectaran, però no serà 

permesa la reconstrucció ni l’ampliació de les mateixes. 

- Aquesta disposició no serà d’aplicació a aquelles construccions que tinguin un 

expedient obert per infracció urbanística. 

4.9. Fora de les àrees de servitud i policia, les construccions hauran de respectar que les 

anivellacions que donin al camí, aquestes hauran de començar després de la zona de 

servitud , amb un desnivell màxim permès de 45º. Pel que fa a les distàncies mínimes, es 

respectarà el que està establert a l’article 4.11. 

4.10. Les línies aèries de conducció elèctrica, telefònica o altres i les conduccions 

subterrànies de qualsevol mena, només s’autoritzaran en el límit exterior de la zona de 

policia, i que no siguin potencialment un risc per els possibles sistemes naturals que 

l’envolten, ja sigui vegetació, fauna, sòl, etc. 

4.11. Les construccions, instal�lacions i altres, hauran de respectar les següents distàncies 

mínimes respecte el marge del camí: 

4.11.a) Edificacions: 5 metres 
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Tanques amb visibilitat al camí: 3 metres 

Tanques sense visibilitat:  

Si són fetes amb vegetals: 2,5 metres 

A tot el sòl no urbanitzable estan prohibides les tanques d’obra excepte les de pedra en 

sec. Només s’admeten tanques d’altres materials permeables a la visibilitat en aquells 

casos que la tanca sigui imprescindible pel desenvolupament de l’ús de la parcel�la. 

Aquestes tanques poden anar acompanyades de vegetació autòctona. 

4.11.b) Vegetació: 

- Plantacions d’arbres grans (en edat madura) paral�leles al camí: 3 metres 

d’espai lliure respecte el marge del camí 

- Plantacions d’arbres grans (en edat madura) perpendiculars al camí: 4 metres 

d’espai lliure respecte el marge del camí. 

- La resta de plantacions d’arbres (tipus arbust, ceps, i arbres petits) es faran a 

partir de 3 metres del marge del camí. 

En els casos anteriors s’entendrà per espai lliure la distància existent entre la branca més 

propera al camí i aquest mateix. 

En els casos anteriors s’entendrà que les distàncies mínimes a guardar, ho serà, sempre 

que el camí sigui recte i no impedeixi la visibilitat correcte, havent d’aplicar, en cas 

contrari, les mesures correctores adients. 

4.11.c) Basses: 

Totes les basses han d’estar fetes a una distància mínima de 5 metres del marge del camí. 

Aquestes han de tenir obligatòriament una tanca protectora, però amb espais on l’aigua 

sigui visible per la fauna i espais on l’accés per beure aigua els sigui possible. També cal 

que tinguin una rampa que permeti sortir-ne, en cas d’accident. Si la tanca té visibilitat 

pot estar a una distància de 2,5 metres. 

4.12. La construcció de murs i/o marges de sosteniment de terraplens, per particulars, 

solament es farà de forma que no afecti al terreny públic, com a mínim a 2 metres del 

marge del camí. Aquests també hauran d’integrar-se en el paisatge i si és necessari es 

farà una revegetació o restauració adient dels murs o terraplens. Per tant la construcció 

d’aquests hauran de permetre la revegetació o restauració posterior. 

4.13. Per autoritzar, en qualsevol zona, un moviment de terres, no perjudicial per al camí, 

per a la modificació de lliure del curs de les aigües, o per qualsevol altre motiu, els 

talussos hauran de tenir una inclinació màxima de 40 graus i hauran de garantir la 

posterior revegetació o restauració d’aquests. 

4.14. Per executar qualsevol obra o instal�lació, ja sigui fixa o provisional, en les zones de 

servitud o policia, serà necessària, a banda dels possibles requisits determinats per cada 

cas, ja establerts anteriorment, l’obtenció prèvia de la corresponent llicència municipal. 

4.15. Qualsevol ús excepcional de camins o vies rurals municipals requerirà la prèvia 

autorització municipal. Per a l’emissió de l’autorització, serà aplicada la normativa de 

procediment administratiu i de règim local aplicable, amb les següents especificitats: 

4.16. Infraccions urbanístiques: 

Es classifiquen en greus i lleus en la forma que es determina en la legislació urbanística 

vigent a Catalunya i en les disposicions reglamentàries que siguin d’aplicació. 

 

Article 5. Zona fluvial 

5.1. Als efectes d’aquesta normativa s’entén per: 

- Zona fluvial: franja delimitada per la línia de cota d’inundació de l’avinguda de 

període de retorn 10 anys. 

- Sistema hídric: zona ocupada pel cabal de 100 anys de període de retorn. 

- Zona inundable: Es defineix per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació 

de l’avinguda de període de retorn 500 anys. 

5.2. En la franja o franges determinades com a zona fluvial no es permet cap ús. Només 

poden dur-se a terme tasques de manteniment de la vegetació destinades a afavorir-ne un 
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creixement equilibrat i alhora, mantenir una capacitat hidràulica mínima. Les intervencions 

han de ser autoritzades i tutelades per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

5.3. S’evitarà sempre que sigui possible el traçat per la zona fluvial de les infrastructures 

canalitzades. Si per raons degudes a condicionants diversos no es pogués respectar 

aquesta premissa, es defensarà adequadament l’obra tenint en compte el règim 

d’avingudes, l’erosió potencial total, la naturalesa del fons de la llera i la seva capacitat de 

desguàs. 

5.4. Els usos permesos en el sistema hídric fora de la zona fluvial són els següents, restant 

expressament desaconsellat, per a l’establiment d’aquests usos, qualsevol construcció o 

moviment de terres que modifiqui sensiblement el perfil natural del terreny: 

5.4.a) Ús agrícola: terres de conreu, pastura, horticultura, viticultura, gespa, silvicultura, 

vivers a l’aire lliure i conreus silvestres. No es permetran els hivernacles ni tancaments de 

cap classe entre parcel�les. 

5.4.b) Usos recreatius públics i privats: pistes esportives a l’aire lliure, zones de descans, 

zones de natació, reserves naturals i de caça, parcs, vedats de caça i pesca, circuits 

d’excursionisme o d’equitació. La implantació d’aquestes activitats recreatives no haurà de 

suposar, en cap cas, l’alteració significativa de les condicions naturals dels terrenys 

afectats. 

5.4.c) Les estacions de bombament, tant d’aigües residuals com potables, es podran situar 

en el sistema hídric, sempre que els accessos es localitzin a una cota en la que no es 

produeixi la condició d’inundació greu per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. 

5.4.d) Les infrastructures canalitzades soterrades degudament protegides front a l’erosió 

en avinguda, només podrien autoritzar-se de forma excepcional i prèvia justificació com a 

única alternativa viable. No s’haurien d’autoritzar en cap cas, instal.lacions per al transport 

de productes que puguin representar un risc de contaminació del Domini Públic Hidràulic 

5.5. La zona d’acampada de càmpings restarà fora de la zona d’inundació de l’avinguda de 

període de retorn 500 anys. 

 

Article 6: Regulació de tanques publicitàries 

6.1. Aquest article té per objecte regular les condicions d’instal�lació i activitat publicitària 

estàtica en el municipi de Lladó. Per publicitat s’entén tota acció encaminada a difondre 

entre el públic qualsevol tipus d’informació i el coneixement de l’existència de qualsevol 

producte, servei o activitat. La publicitat estàtica és aquella que utilitza suports físics i en 

concret, les tanques publicitàries són els suports físics destinats a la successiva col�locació 

de cartells de contingut variable en el temps. 

6.2. El model de tanca publicitària serà fixat per l’Ajuntament. 

Les seves dimensions s’ajustaran a allò que l’ajuntament acordi, segons el seu 

emplaçament i la seva situació, previ estudi del cas per part dels serveis tècnics de 

l’ajuntament. 

6.3. Només s’admetrà la col�locació de les tanques publicitàries en sòl urbà, restant 

expressament prohibides la seva instal�lació a la resta del municipi. 

6.4. És també prohibida, de forma general, la col�locació d’altres tipus de publicitat, sigui 

estàtica o no. 

 

 

 

 

 

Secció 3.2. Zonificació del sòl no urbanitzable 

Article 7. Zona de molt alt valor ecològic 

7.1. Definició: Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, 

geològiques o ambientals, ha de ser objecte d’una especial protecció, de forma que 

s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-les transformant les seves condicions 

actuals. 
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7.2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 10 ha 

en conreu de secà i 3 ha en conreu de regadiu o bé 60 ha en zona forestal. 

7.3. Condicions d’edificació: En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus d’edificació, la 

tala de massa vegetal i qualsevol modificació negativa de l’entorn. S’admeten les obres de 

consolidació i millora de les construccions tradicionals existents sempre que es facin 

respectant l’entorn. 

7.4. Condicions d’ús: L’únic ús permès és el forestal i el cinegètic. A les masies existents 

s’hi admet el d’habitatge unifamiliar. 

7.5. Regulació per les edificacions d’utilitat pública i interès social: Atès l’alt valor ecològic 

d’aquesta zona no s’hi admeten les edificacions d’utilitat pública i interès social. 

 

Article 8. Zona d’alt valor ecològic 

8.1. Definició: Comprèn el sòl no urbanitzable que per les seves característiques naturals, 

geològiques o ambientals, ha de ser objecte d’una especial protecció, de forma que 

s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-les transformant les seves condicions 

actuals. 

8.2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 7 ha 

en conreu de secà i 2 ha en conreu de regadiu o bé 40 ha en zona forestal. 

8.3. Condicions d’edificació: En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus d’edificació, la 

tala de massa vegetal i qualsevol modificació de l’entorn. S’admeten les obres de 

consolidació i millora de les construccions tradicionals existents sempre que es facin 

respectant l’entorn. 

8.4. Condicions d’ús: Els usos permesos són el forestal i cinegètic, a les masies existents 

s’hi admet el d’habitatge unifamiliar i equipament d’ecoturisme i als conreus enmig del 

bosc s’hi permet l’ús agrícola. 

8.5. És permès, amb els requisits fixats per la llei 2/2002 d’urbanisme, de reconstruir i 

rehabilitar les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons 

arquitectòniques, històriques o paisatgístiques i que hagin estat incloses pel planejament 

urbanístic en el catàleg de masies i cases rurals, amb vista a destinar-les a habitatge 

familiar, a ús residencial turístic o d’hostaleria rural o a activitats d’educació en el lleure. 

8.6. Regulació per les edificacions d’utilitat pública i interès social: Per a les edificacions 

que en aplicació de l’establert es declarin d’utilitat pública i d’interès social, s’haurà de 

redactar un Pla Especial que contempli: 

- L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva 

implantació 

- Les servituds de sòl no edificable per tal d’evitar la formació de nucli de 

població 

- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació 

- Projecte de restauració de la zona per tal de minimitzar l’impacte ambiental 

determinat així com un programa de seguiment de les mesures correctores 

 

Article 9. Espais forestals 

9.1. Definició: Comprèn els sòls no urbanitzables poblats d’espècies arbòries o arbustives, 

de matolls i d’herbes, els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a 

la protecció d’aquests i els erms que ateses les seves característiques siguin adequats per 

a l’ aforestació o la reforestació. 

9.2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors 25 ha. 

9.3. Condicions d’edificació: Només s’admetran noves edificacions vinculades a la 

utilització forestal dels terrenys d’acord amb l’article 22 de la llei 6/1988, forestal de 

Catalunya, i les limitacions que imposen aquestes Normes. La finca sobre la qual s’edifiqui, 

s’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat com a unitat indivisible als efectes que 

preveu l’article 140 del TR, sobre l’esgotament de la possibilitat d’altra edificació en ella o 

en les segregacions que es duguin a terme. 

9.4. Condicions d’ús: L’únic ús permès és el forestal i el cinegètic. A les masies existents 

s’hi admet el d’habitatge unifamiliar i equipament d’agroturisme o ecoturisme sempre que 

estiguin incloses en el catàleg de masies i cases rurals. 
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9.5. L’aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins els límits que permeten els 

interessos de la seva conservació i millora, d’acord amb la Llei 6/88, forestal de Catalunya. 

Els esmentats aprofitaments inclouen les fustes, llenyes, pastures, escorces, bolets, fruits, 

resines, plantes aromàtiques i medicinals, productes apícoles i en general els altres 

productes propis dels terrenys forestals. La repoblació forestal es portarà a terme amb 

espècies pròpies de la zona. Es prohibeix la introducció d’espècies forestals exòtiques. 

9.6 De forma general, els aprofitaments forestals es duran a terme de manera que 

redueixin la inflamabilitat del bosc. Així, en les àrees d’alzinar amb pi blanc o pinassa, 

tendiran a seleccionar els pins per afavorir l’alzinar. En les àrees d’alzinar amb roures, 

tendiran a seleccionar les alzines, per afavorir el desenvolupament dels roures. En els 

boscos de rebrot, tendiran a seleccionar els pitjors tenys per restablir el bosc de peu, més 

ombrívol. S’eliminaran les restes de les tallades de les vores dels camins i pistes forestals, 

almenys fins a 10 m de distància. A les àrees de bosc de ribera, totes les extraccions 

d’espècies de plantació (pollancres, plàtans, etc.) aniran seguides de repoblacions d’arbres 

autòctons, si més no en els primers 5 metres ran del curs hídric.  

9.7. Regulació per les edificacions d’utilitat pública i interès social: Per a les edificacions 

que en aplicació de l’establert es declarin d’utilitat pública i d’interès social, s’haurà de 

redactar un Pla Especial que contempli: 

- L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva 

implantació 

- Les servituds de sòl no edificable per tal d’evitar la formació de nucli de 

població 

- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació 

- Projecte de restauració de la zona per tal de minimitzar l’impacte ambiental 

determinat així com un programa de seguiment de les mesures correctores 

 

Article 10. Espais de lliure permanent 

10.1. Definició: Inclou espais de naturalesa molt diversa com l’àmbit fluvial, horts, 

agricultura de secà, i futurs espais públics de caràcter no urbà amb valors paisatgístics, 

socials i una situació estratègica degut a la seva proximitat amb el casc urbà que fa que 

tinguin un gran potencial com a espais de lleure. 

10.2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 4,5 

ha en conreu de secà i 1 ha en conreu de regadiu. 

10.3. Condicions d’edificació: En aquesta zona es prohibeix qualsevol tipus d’edificació, la 

tala de massa vegetal i qualsevol modificació de l’entorn que no es correspongui amb els 

usos permesos. S’admeten les obres de consolidació i millora de les construccions 

tradicionals existents sempre que es facin respectant l’entorn. 

10.4. Condicions d’ús: L’únic ús permès és el forestal, el de lleure com a espai verd i 

l’agrícola. 

10.5. Les intervencions que es facin en la zona fluvial hauran d’afavorir la reconstitució de 

la vegetació natural de ribera, les vernedes i les salzedes. 

10.5. Regulació per les edificacions d’utilitat pública i interès social: Atès l’alt valor social 

d’aquesta zona no s’hi admeten les edificacions d’utilitat pública i interès social. En canvi, 

està permesa la instal�lació de mobiliari urbà pel desenvolupament de la seva funció 

d’espai verd. 

10.6. En els espais de lliure permanent està prohibida qualsevol construcció per tal de 

protegir les visuals de paisatge. 

10.7. En els espais de lliure permanent està prohibida la plantació d’espècies al�lòctones 

per tal de protegir les visuals de paisatge. 

10.8. En els espais de lliure permanent està prohibida la instal�lació de tanques opaques 

tant de vegetació com fetes amb material de construcció. 

 

Article 11. Espais agrícoles 

11.1. Definició: Sòls que per les seves condicions tenen un especial valor agrícola, estiguin 

o no conreats en el moment de la seva classificació. 
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11.2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 4,5 

ha en conreu de secà i 1 ha en conreu de regadiu. 

11.3. Condicions d’ús: Els únics usos permesos són l’agrícola i el ramader. L’habitatge i 

l’agroturisme només es permet a les masies existents. 

11.4. Condicions d’edificació: S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i 

ramaders , sotmeses a les disposicions generals. Per poder dur a terme una construcció 

caldrà acreditar que l’activitat econòmica principal és agrícola o ramadera. 

11.5. Regulació per les edificacions d’utilitat pública i interès social: Per a les edificacions 

que en aplicació de l’establert en l’article 128 del TR, es declarin d’utilitat pública i 

d’interès social, s’haurà de redactar un Pla Especial que contempli: 

- L’impacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva 

implantació 

- Les servituds de sòl no edificable per tal d’evitar la formació de nucli de 

població 

- Les condicions formals i tècniques de la nova edificació 

- Projecte de restauració de la zona per tal de minimitzar l’impacte ambiental 

determinat així com un programa de seguiment de les mesures correctores 

 

Article 12. Espais de rústega 

12.1. Definició: Sòls que no tenen un especial valor agrícola o són erms. 

12.2. Segregacions: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a 3 ha 

en conreu de secà i 1 ha en conreu de regadiu. 

12.3. Condicions d’ús: Es permeten els usos agrícola, ramader i forestal. L’habitatge 

unifamiliar només s’admet si està vinculat a l’activitat econòmica agrícola, ramadera o de 

qualsevol dels usos permesos. A les masies existents s’hi permet l’ús hoteler, sanitari, 

sociocultural, docent, restauració, recreatiu i esportiu sempre que estiguin incloses al 

catàleg de masies i cases rurals. 

 

Article 13. Parcel�les entre zonificacions diferents 

A les parcel�les que es trobin entre zonificacions diferents serà aplicable la normativa més 

restrictiva. 

 

 

Secció 3.3. Disposició transitòria 

Les prescripcions de la present normativa que incorpori o reprodueixi aspectes de la 

normativa estatal, autonòmica o local, s’entendran automàticament modificades en el 

moment en què es produeixi la seva revisió. 

 




